
 

1 
Kandidatuppsats, 15 hp 

Freds- och konfliktstudier, Statsvetenskapliga institutionen 
Vårteminen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ÄR KOLONIALISMENS 

TID FÖRBI? 

En teoriprövande fallstudie om koloniala 

samhällsstrukturer och språkpolitik på Haiti   

Maja Brändström Nyström  

  



 

2 
Kandidatuppsats, 15 hp 

Freds- och konfliktstudier, Statsvetenskapliga institutionen 
Vårteminen 2017 

Innehållsförteckning 
 

Abstract 3 

Förord 4 

1. Inledning 5 

1.2 Problemformulering 6 

1.4 Syfte och frågeställningar 8 

1.5 Studiens avgränsning 8 

1.6 Begreppsförklaring: kreol 8 

1.7 Disposition 9 

2. Teoretiskt ramverk 10 

2.1 Kolonialismens roll i det moderna samhället 10 

2.1.1.Globaliseringsteori 10 

2.1.2 Postkolonial teori 11 
2.1.2.1 Postkolonialism och identitet 14 
2.1.2.2 Språket som verktyg för kolonisering 14 
2.1.2.3 Produktion och reproduktion av kunskap som verktyg för kolonisering 15 

2.1.3 Avkoloniseringsprocesser 16 

2.2 Sammanfattning 17 

3. Metod 18 

3.1 Val av fall 18 

3.1 Kriterier för respondenter 18 

3.2.1 Etiska hänsynstaganden 19 

3.3 Studiedesign 19 

3.4 Material och källkritik 20 

3.5 Analysmetod 21 

3.6 Metoddiskussion 22 

4. Nationell kontext: Haiti 23 

4.1 Historisk bakgrund 23 

4.2 Skolsystemet 25 

4.3 Skolresultat 25 

4.4 Språkpolitik 26 

4.5 Internationella aktörers roll i samhället 28 

4.6 Sammanfattning 29 

5. Intervjuresultat 29 

5.1 Deltagarnas representativitet 29 

5.2 Formella hinder 30 

5.3 Informella hinder 34 

5.4 Sammanfattning 37 

6. Analys 37 

6.1 Hur kan dessa hinder förstås utifrån postkolonial teori? 37 

6.1.1 Sammanfattning 42 

6.2 Hur väl håller postkolonialistisk teori som förklaringsmodell för det studerade fenomenet? 42 

6.3 Vad säger svaren på föregående frågor om kolonialismens relevans för världen idag? 44 

6.4 Avslutande diskussion och reflektioner 45 

 

  



 

3 
Kandidatuppsats, 15 hp 

Freds- och konfliktstudier, Statsvetenskapliga institutionen 
Vårteminen 2017 

Abstract  

More than 200 years have passed since Haiti cut loose from the French colonial empire. A lot 

has happened since, both to Haiti as a state and to the society as a whole. This study 

investigates the critiqued relevance of postcolonialism in the 21th century, taking stance in the 

question of language of instruction in the Haitian school system. Through a qualitative 

interview based method of data gathering and a comparison with a postcolonialistic 

theoretical framework, this study first examines the reasons why the recommended use of 

Haitian creole as language of instruction, rather than French, has been sparsely implemented 

with the supposed effect of keeping the majority of Haitians in poverty. Secondly it discusses 

the conclusions drawn on the issue and what they say about the role of colonial societal 

structures globally. After establishing proof for the prevalence of colonial societal structures 

as reasons for the dominance of the French language in Haiti, this report suggests further 

studies on the subject of the relevance of postcolonialism as a model of explanation for 

contemporary societal phenomena. 

 

Keywords: postcolonialism, postcolonial theory, sociolinguistics, language policy, 

educational policy, globalization, social injustice  

 

Nyckelord: postkolonialism, postkolonial teori, sociolingvistisk, språkpolitik, 

utbildningspolitik, globalisering, social orättvisa 
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1. Inledning   

Definitionen av fred som samhällsvetenskapligt begrepp har genom studiet av just fred och krig 

breddats, sedan mitten av 1900-talet. Begreppet har gått från att beteckna frånvaron av krig eller 

väpnad konflikt, till att inkludera social rättvisa, upprätthållandet av hållbara relationer och ofta 

också förekomsten av demokrati. Numera talar man om den första varianten som negativ fred 

och den andra som positiv fred.1 Stater som inte fullföljer sitt grundläggande uppdrag: att 

garantera sina medborgares säkerhet och grundläggande rättigheter, kan i den mån betraktas 

som icke-fredliga stater.2 Stater som präglas av strukturella problem, så som ekonomiskt 

missnöje (economic grievances), politisk exkludering och diskriminering av sociala grupper 

löper också större risk att hamna i väpnad konflikt.3 Att forska på orsaker till social orättvisa är 

därmed en nyckel i strävan att utveckla hållbara och fredliga samhällen. Studiet möjliggör att 

latenta problem kan hanteras i tid för att undvika att konflikter blossar upp. Sociala orättvisor, 

så som fattigdom, diskriminering och utanförskap, kan dock ha många djupt liggande orsaker 

och olika samhällsvetenskapliga skolor förklarar förekomsten av dessa orsaker på olika sätt. En 

av dessa skolor är den postkoloniala teoribildningen.  

 

Mycket har skett i vår värld sedan det traditionella kolonialmaktsystemets fall. Efter att större 

delen av världen varit under kolonialt styre vid förra sekelskiftet, frigjordes de sista 

koloniserade staterna under 1970-talet. Denna liberaliseringsprocess hade dock redan tagit sin 

början ett par sekler tidigare i Amerika, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland.4 Det finns de 

som menar att, med anledning av den sista formella frigörelsen, är kolonialismens era över och 

att den omfattande globaliseringsprocess som pågått sedan dess har gjort studiet av 

kolonialismens effekter synnerligen irrelevanta för vår förståelse av omvärlden.5  

 

Postkoloniala teoretiker menar dock att kolonialismen är allt annat är inaktuell i vår moderna 

värld. De utvecklingsskillnader vi ser i världen idag, däribland analfabetism, demografisk 

                                                      
1 Aggestam, Karin & Höglund, Kristine (red.) Om krig och fred: en introduktion till freds- och konfliktstudier. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 2012. 25 
2 Aggestam. Höglund. 2012. 149 
3 Ramsbotham, Oliver, Woodhouse, Tom & Miall, Hugh, Contemporary conflict resolution: the prevention, 

management and transformation of deadly conflicts, 4:e uppl., 2016 150 
4 Loomba, Ania. Kolonialism/Postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält. Hägersten: Tankekraft 

Förlag. 2005. 22 
5 Loomba. 2005. 245ff 
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obalans och stora sociala och ekonomiska skillnader, menar de går att förklara genom arvet och 

uppkomsten av koloniala strukturer.6 På flera håll i världen pågår, enligt dem, fortfarande 

arbetet med avkolonisering: försök att bryta sig ur de koloniala strukturerna och att bygga upp 

ett kollektivt självförtroende hos de koloniserade.7  

 

Fattigdomens och de sociala orättvisornas grunder, särskilt i före detta kolonier, sägs alltså vara 

förekomsten av ännu aktiva koloniala strukturer. För att göra det möjligt att utforma relevanta 

åtgärder i kampen för positiv fred är det viktigt att gå till botten med de nämnda fenomenens 

orsaker. Därför undersöker denna studie i vilken grad koloniala strukturer kan gälla som 

förklaringsfaktorer till frånvaron av positiv fred i 2010-talets moderna samhälle.   

1.2 Problemformulering 

På Haiti, som ständigt i nyhetsrapporteringen bär epitetet ”the poorest country in the Western 

hemisphere”8, har både franska och haitisk kreol status som officiella språk. Franskan kom med 

kolonialherrarna från Frankrike och har sedan dess haft en orubbad, hög ställning i det haitiska 

samhället. Redan i Haitis statsvapen går det att skönja det franska språkets historiska dominans 

över kreol, då valspråket, L’Union fait la force (sv. Styrka genom enighet), är skrivet på franska. 

I slutet av 1970-talet genomfördes en skolpolitisk reform, där ett mål var att minska 

användningen av det franska språket, till förmån för haitisk kreol som är modersmål för den 

absoluta majoriteten av det haitiska folket. Under denna period instiftades regelverk som 

möjliggjorde att skolor kan välja att ha kreol som huvudundervisningsspråk.9 Innan denna 

reform var det vanligt att endast franska var accepterat språk i skolan, trots att inte mer än 5 % 

av haitierna uppges kunna uttrycka sig flytande på det språket. Reformeringen har dock gått 

långsamt och fortfarande idag, trettio år senare, dominerar franskan i undervisning och 

läromedel i det haitiska skolsystemet.10  

 

                                                      
6 Mudimbe, V.Y. Diskurs om makt och kunskap om de andra – marginalitet och koloniseringens strukturer. I 

Thörn, Håkan (red.) Globaliseringens kulturer. Nora: Nya Doxa. 2011. 133 
7 Agebjörn, A. Pengarna eller livet : om sumak kawsay - ett annat sätt att se på livet. (2016) Mjölby: Atremi 

AB. 19ff 
8 Cerat, Marie. The Haitian language: Defying odds and opening possibilities. International Journal of the 

Sociology of Language, 2015(233), 104 
9 Fallon, Gérald. Élias Mazawi, André. Accès, qualité et gouvernance dans l'éducation fondamentale en Haïti. 

Rapport/Ministère de l¨Éducation Nationale de la Formation Professionelle (Port-au-Prince, Haiti). Okt 2014. 22 
10 Hebblethwaite, Benjamin. French and underdevelopment, Haitian Creole and development. Journal of Pidgin 

and Creole Languages 27:2 (2012). doi 10.1075/jpcl.27.2.03heb 255 

 



 

7 
Kandidatuppsats, 15 hp 

Freds- och konfliktstudier, Statsvetenskapliga institutionen 
Vårteminen 2017 

Att initiativ och engagemang från gräsrotsnivå verkar fördelaktigt för upprätthållandet av ett 

fredligt, inkluderande samhälle är numera allmänt erkänt inom fredsforskarvärlden. Detta kan 

anses vara en nyckel i kampen för positiv fred i Haiti. Haiti blev självständigt från franskt styre 

redan 1804, men har sedan dess präglats av kronisk instabilitet och har stått i ekonomisk skuld 

till Frankrike fram till mitten av 1900-talet.11 Idag är många samhällsbärande funktioner, 

särskilt efter jordbävningen 2010, helt beroende av engagemang från internationella aktörer, 

snarare än inhemska företag och organisationer.12 För att nå positiv fred, behöver de inhemska 

rörelserna stärkas och fattigdomen minska. En central del i den strävan är att utveckla det 

nationella utbildningssystemet.13 

 

Studier ifrån Haiti visar hur grundskoleutbildning på franska verkar hämmande för 

skolresultatet, liksom antalet år medborgarna går i skolan. Slutsatser har dragits om att en 

prioritering av undervisning på kreol skulle verka för kunskapsspridning, öka läs- och 

skrivkunnigheten och i längden förbättra landets ekonomiska förhållanden:14 effekter som kan 

tyckas välbehövliga då Haiti har lägre andel inskrivna i skolan, lägre nivå av läs- och 

skrivkunnighet och lägre BNP/capita än något annat land i Amerikaregionen.15 En sådan reform 

kan antas stimulera Haitis socioekonomiska situation och lyfta inhemska verksamheters 

möjlighet att blomstra. Mot denna bakgrund är det befogat att anse att fler skolor borde ta 

initiativ och ställa om sin språkpolitik. Trots detta implementeras forskarnas rekommendationer 

om språkbyte i låg grad.16 Frågan är varför omställning till undervisning på kreol inte sker i 

större utsträckning?  

 

Det finns skolor på Haiti vars undervisning till större delen utförs på kreol. Det finns också 

skolor där undervisning framför allt sker på franska, men vars ledning anar fördelarna med 

utbildning på elevernas modersmål (se avsnitt 5). Att ta ställning och välja kreol före franska i 

grundskolan kan ses som en del i ledet att försöka åstadkomma vad 70-talets rörelse för 

språkpolitisk reform inte lyckades med, men utmaningarna tycks vara många. I ett samhälle där 

                                                      
11 BBC News. Country profile: Haiti. Timeline. 2017 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810 

(hämtad 20170124) 
12 Cheney, Cathrine. To find success in Haiti’s recovery, go local. Devex. 21 sept 2015. 

https://www.devex.com/news/to-find-success-in-haiti-s-recovery-go-local-86824 (hämtad 2017-01-22) 
13 Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude, Reproduction in education, society and culture, 2. ed., Sage, 

London, 1990 
14 Hebblethwaite. 2012. 294  
15 Hebblethwaite. 2012. 257 
16 Hebblethwaite. 2012. 257 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810
https://www.devex.com/news/to-find-success-in-haiti-s-recovery-go-local-86824
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bärande institutioner är starkt påverkade av historiskt etablerade maktförhållanden är det rimligt 

att anta att avsteg från den inslagna vägen möter reaktioner och utmaningar. Det saknas dock 

rapportering om mer exakt vilka utmaningar ett sådant initiativ kan innebära för aktören. I 

längden innebär detta att det saknas viktig kunskap om vad som håller Haiti kvar i fattigdomens 

grepp. Har kolonialismen för längesedan spelat ut sin roll i samhället, eller finns det en relevant 

förklaringsgrad i den postkoloniala teoribildningen?  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Med ovanstående utgångspunkt syftar följande studie dels till att förklara varför omställning till 

kreol som huvudundervisningsspråk inte sker i större grad på Haiti, trots rekommendationer 

från forskarvärlden. Dels syftar den till att utreda vad det aktuella fallet säger om 

kolonialismens relevans i 2010-talet. För att uppnå syftet besvaras följande frågor: 

- Vad hindrar de haitiska skolorna från att bedriva undervisning på kreol?  

- Hur kan dessa hinder förstås utifrån postkolonial teori?  

- Hur väl håller postkolonial teori som förklaringsmodell för det studerade fenomenet?  

- Vad säger svaren på föregående frågor om kolonialismens relevans för världen idag?  

1.5 Studiens avgränsning 

För att göra denna studie genomförbar på ett kvalitativt sätt har representanter från fem skolor 

valts ut att representera Haitis skolor generellt. Detta innebär naturligtvis begränsningar i vilka 

slutsatser som kan dras om studiens validitet för det bredare kontexten, men innebär också 

möjlighet till djupare kunskap om de utvalda fallens beskaffenhet. Mer om studiens 

begränsningar och avgränsningar finns att läsa i avsnitt 3. 

1.6 Begreppsförklaring: kreol 

Termen kreol (en. Creole) antas härstamma ifrån latinets creare, vilket bar betydelsen ”being 

raised in the home of the master, as servants”. Termen har därmed historiskt använts för att 

beskriva människor, djur och växter som fötts upp i en kolonial miljö. Även idag talar man 

ibland om ”creole environment”. Den sannolikt vanligaste användningen av termen kreol idag 

är dock i beskrivningen av språk. Valdman menar att ”the term Creole has quickly evolved and 

taken the sense of European languages corrupted by the Blacks or the ‘Whites Creoles’ in their 
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contacts with the Blacks.”17 Felaktigt används därmed termer som fransk eller engelsk kreol för 

att beskriva nämnda språk som bristfälliga versioner eller förvanskningar av ett prestigefyllt ex-

kolonialt språk.18 Kreolspråk är riktiga och unika språk, vilka förenas i det faktum att de 

utvecklats i en kolonial miljö. Haitisk kreol är influerat av de språk som talades av afrikanska 

slavar på Haiti, liksom av kolonialherrarnas språk. Det utvecklades som ett lingua franca, 

genom kommunikationen mellan slavar av olika nationalitet.19 

 

Av praktiska anledningar används termen ”kreol” i denna studie för att beteckna det haitiska 

kreolspråket.  

1.7 Disposition  

Den här studien presenteras i denna uppsats i sex delar. Första avsnittet behandlar den 

forskningskontext studien är utförd i, vilken kunskapslucka den ämnar fylla och således 

studiens övergripande syfte. Avsnitt två beskriver det teoretiska ramverk mot vilket det 

insamlade datamaterialet jämförs i prövningen av teorins giltighet. Följande avsnitt presenterar 

hur datainsamlingen gått till, liksom vilka metoder som använts för analysen och hur de valts 

ut. Avsnitt fyra och fem innehåller denna studies empiriska material. Del fyra behandlar den 

nationella, omgivande kontexten, medan del fem redogör för intervjupersonernas erfarenheter 

och åsikter. Dessa delar ger svar på studiens första forskningsfråga. I det sjätte och sista 

avsnittet besvaras fråga två-fyra genom jämförelse och analys av det teoretiska ramverket och 

det insamlade datamaterialet. Här presenteras studiens slutsatser och rekommendationer för 

fortsatt forskning.  

  

                                                      
17 Valdman citerad i Marky, Jean-Pierre. Language and learning in a post-colonial context: the Case of Haiti. 

Diss. University of Massachusettes. 107 
18 Deutschmann, Mats och Zelime, Justin. Creole in education: an exploratory study of language attitudes and 

examination performance amoung primary and secondary school pupils in the Seychelles. Island Studies. 2015. 

36 
19 DeGraff, Michel. Kreyòl Ayisyen or Haitian Creole. Comparative creole syntax. Parallel oiutlines of 18 

creole grammars. 2007.  102 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Kolonialismens roll i det moderna samhället 

”Globaliseringen har, menar många […], förändrat världen så grundligt att varje kritiskt och 

analytiskt perspektiv som tar den västerländska kolonialismens arv som utgångspunkt har blivit 

föråldrat.” skriver litteraturprofessor Ania Loomba.20 Loomba själv, författare av många väl 

erkända böcker på ämnet postkolonialism, anser däremot att dagens globaliserade ekonomiska 

system, som trots sina positiva företeelser också har lett till att världsekonomin blir allt mer 

kluven, bör ses som ett arv av den asymmetri som tidigare skapade starka skillnader mellan 

”besuttna och obesuttna”; globaliseringen, liksom kolonialismen menar hon, befäster globala 

ojämlikhetsförhållanden och skiljelinjer.21  

 

2.1.1.Globaliseringsteori  

Liksom postkolonialism, vilket påtalas framöver, är begreppet globalisering brett och 

svårdefinierat. Violet Bridget Lunga citerar tre, till varandra kompletterande, definitioner av 

begreppet i en artikel från 2008:  

- Globalisering är intensifieringen av globala sociala relationer, vilka förenar från 

varandra avlägsna platser på ett sådant sätt att lokala händelser formas av sådant som 

sker många mil bort, och vice versa.22 

- Globalisering avser alla processer genom vilka världens folk förenas i ett enda globalt 

samhälle.23  

- Globalisering avser både att världen krymper och att dess medvetenhet om världen i sin 

helhet intensifieras.24  

Teorin om globalisering beskriver med andra ord en pågående process av ökad global 

interdependens och kommunikation. Detta särskilt på världsmarknaden, där gränser förväntas 

bli mer öppna för kapital och arbetskraft. Globaliseringens effekt menar man är att den globala 

tillväxten stimuleras, vilket antas gynna hela världen. Kritik riktas dock mot den alltför 

                                                      
20 Loomba, Ania. Kolonialism/Postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält. Hägersten: Tankekraft 

Förlag. 2005. 245ff 
21 Loomba. 2005. 250ff 
22 Giddens 1990:64 citerad i Lunga, Violet Bridget. Postcolonial Theory: A language for a Critique of 

Globalization? Perspectives on Global Development and Technology. 2008:7.  
23 Albrow 1997:88 citerad i Lunga 2008 
24 Robertson1992:8 citerad i Lunga 2008 
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onyanserade bilden av globaliseringens effekter. Den globaliserade världsekonomin anses vara 

utformad enligt västerländska, kapitalistiska principer. Genom att internationella organisationer 

som World Trade Organization, Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken verkar 

på basis av en eurocentrisk* bild av vad som är ekonomiskt önskvärt, snarare än utifrån varje 

lands egna förutsättningar, missgynnas många av världens fattiga och marknadssvaga länder.25 

Postkoloniala teoretiker menar att ett postkolonialistiskt angreppssätt krävs för att belysa och 

förklara orättvisor som cementerats och stärkts av globaliseringsprocessen, så som ojämna 

maktförhållanden, missfördelning av resurser, internationell arbetsmarknadspolitik som gynnar 

rika länder, protektionism och förekomsten av västerländska systems of knowledge (se avsnitt 

2.1.2.3) vilka, enligt dem, bibehåller en maktbalans som gynnar västvärlden.26 

 

Med andra ord identifierar både globaliseringsteoretiker och postkoloniala tänkare samma 

samhälleliga fenomen: världssamhället präglas allt mer av globala sociala relationer och ökad 

påverkan mellan, från varandra, geografiskt avlägsna platser. Båda teoretiska ansatser erkänner 

att det finns stora skillnader i välfärd och förutsättningar för positiv fred mellan världens länder. 

Skillnaden är att där globaliseringsteoretiker menar att detta är små negativa bieffekter av en i 

övrigt idel positiv utveckling, som i längden kommer utjämna sagda skillnader, vidhåller 

postkoloniala teoretiker att skillnaderna beror på samma sak som de gjort de senaste femhundra 

åren: en maktasymmetri mellan väst och ”de andra” baserad på koloniala anspråk och rasistiska 

värderingar.  

 

2.1.2 Postkolonial teori  

Genom boken The Invention of Africa gör V.Y. Mudimbe år 1988 ett uppmärksammat inlägg i 

debatten om kolonialismens betydelse för det moderna samhället.27 Han menar bland annat att 

kolonialism handlar om organisation: detta genom processerna att kontrollera mark och 

territorium; politiken för att ”tämja infödingar”; sättet att införa nya produktionssätt och genom 

                                                      
* eurocentrisk, från eurocentrism: term som beskriver tillskrivandet av högre värde till europeisk religion, ras, 

kultur och livsmiljö än icke-europeiska motsvarigheter och därmed rättfärdigandet av europeisk överlägsenhet i 

det globala samhället, med motiveringen att den är ”av naturen given”. Eurocentrisk världssyn utgår följaktligen 

från det europeiska som norm. Källa: Blaut, James M., The colonizer's model of the world. Vol. 2, Eight 

Eurocentric historians, Guilford, New York, 2000 1 
25 Young. 2015. 133ff 
26 Lunga. 2008. 197-198 
27 Thörn, Håkan (red.) Globaliseringens kulturer. Nora: Nya Doxa. 2011. 8 
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övertagandet av historiska institutioner.28 Resultatet av denna organisation blir bland annat 

underutveckling: ”Trots sin ekonomiska potential saknar de beroende länderna strukturell 

kapacitet för autonomi och hållbar tillväxt, eftersom deras öde huvudsakligen avgörs av de 

utvecklade länderna.”29 De utvecklingsskillnader vi ser i världen idag, menar han är nära 

sammankopplat med koloniala strukturer.30 Mudimes ovan beskrivna syn på kolonialismens 

påverkan på den avkoloniserade* världen utgör en av grundstenarna i postkolonial 

teoribildning: kolonialismen påverkade den samtida omvärlden och koloniala strukturer finns 

fortfarande i det moderna samhället.  

 

Begreppet postkolonial är dock komplext och har använts på olika sätt i olika fora. Prefixet 

post- kan referera till det stadium som infallit efter det traditionella kolonialmaktssystemets fall 

eller kolonisatörernas uttåg ur ett geografiskt område. På detta vis används begreppet för att 

beskriva miljöer som tidigare varit koloniserade. Således kan studier utföras i en postkolonial 

miljö, exempelvis i det postkoloniala Sydostasien, Västafrika eller Karibien.  

 

När det talas om postkolonialism som teori om hur världen är beskaffad, blir den kronologiska 

betydelsen av post- mindre viktig. Postkolonialism kan pågå likväl parallellt med traditionell 

kolonialism, som det kan uppstå i ett samhälle som befinner sig i ett postkolonialt stadium av 

historien. Postkolonialism kan också förekomma i områden som inte har en kolonial historia. 

Margaret Kohn förklarar det teoretiska begreppet så här:  

”It describes the experience of foreign political, cultural, and economic domination as a 

salient issue and draws attention to the legacies of this history in the present.31  

 

Gayatri C. Spivak, som anses vara en av den postkoloniala teoribildningens viktigaste röster, 

särskilt tack vare författandet av artikeln Can the Subaltern Speak?, beskriver i en intervju från 

1991 hur hon föredrar användningen av begreppet neokolonialism framför begreppet 

postkolonialism. Begreppet, menar Spivak, beskriver tydligare att detta fenomen kan vara 

                                                      
* avkoloniserad: här i betydelsen utan traditionella territoriella kolonier. Läs om begreppet nedan. 
28 Mudimbe, V.Y. Diskurs om makt och kunskap om de andra – marginalitet och koloniseringens strukturer. I 

Thörn, Håkan (red.) Globaliseringens kulturer. Nora: Nya Doxa. 2011. 129 
29 Mudimbe i Thörn. 2011. 131 
30 Mudimbe i Thörn. 2011. 133 
31 Kohn, Margaret. Post-colonial Theory. I Bell, Duncan (red.) Ethics and World Politics. New York: Oxford 

University Press. 2010. 202 
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befintligt i världssamhället parallellt med traditionell kolonialism. Neokolonialism uppkommer 

alltså inte som en fortsättning på, utan är en variant av, kolonialism. 32    

 

Av praktiska skäl kommer det mer vanligt förekommande begreppet postkolonialism att 

användas i denna studie, men där inryms även definitionen av neokolonialism: 

samhällsstrukturer som gör en stat ekonomiskt beroende av en/flera andra aktörer på bekostnad 

av verklig suveränitet, på samma vis som traditionell kolonialism, men utan kolonialmaktens 

territoriella anspråk. 33   

 

Postkolonialismen identifierar alltså koloniala strukturer i det moderna samhället. Dessa 

strukturer kan vara ärvda, ur en kolonial historia, men de kan också påföras länder eller folk 

som inte har en historia av kolonisering. Liksom nämnt ovan inbegriper detta påtvingandet av 

västerländska politiska, kulturella och ekonomiska system, normer och värderingar på icke-

västerländska individer och grupper. Koloniala strukturer kan alltså definieras som strukturer 

som direkt eller indirekt skapar eller upprätthåller en icke-jämlik maktrelation mellan forna 

kolonialmakter och övriga nationer. 34 Violet Bridget Lunga förklarar hur postkolonialismen 

identifierar och utmanar detta strukturella våld:  

”…it questions the undervaluing, destruction, and appropriation of colonized people’s 

knowledge and ways of knowing, including the colonizer’s use of that knowledge 

against them to serve the colonizer’s interests. Postcolonial theory therefore offers a 

critique of imperial knowledge systems and languages and how they are circulated and 

legitimated and how they serve imperial interests.35”  

 

Nedan följer en redogörelse för några fenomen postkolonialismen identifierar som oumbärliga 

i försöket att förklara bristen på självständighet och samhällelig utveckling* i många av 

världens länder.  

 

                                                      
* Noteras bör att begreppet utveckling i sig kan upplevas problematiskt om det tolkas utifrån postkolonial teori, 

genom vilken begreppet anses definieras utifrån västerländska värden om vad ”sann” utveckling är. 
32 Thörn. 2011. 296ff 
33 Thörn. 2011. 296ff 
34 Kohn, Margaret. Post-colonial Theory. I Bell, Duncan (red.) Ethics and World Politics. New York: Oxford 

University Press. 2010. 202 
35 Lunga. 2008. 193  
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2.1.2.1 Postkolonialism och identitet 

Centralt för postkolonialism är effekten de koloniala strukturerna får på de koloniserades 

identiteter. Grundantagandet är att kolonisatörerna tjänar på att de koloniserade identifierar sig 

i enlighet med antropologiska teorier om hur den icke-västerländska världens folk är: mentalt 

underlägsna, praktiskt underutvecklade och inkapabla att leva civiliserat, om de inte får hjälp 

från väst. Detta synsätt legitimerar extern inblandning i de koloniserades affärer, då strävan 

efter västerländskt definierad utveckling kan sägas vara ”för deras eget bästa”.36 Franz Fanon 

som sedermera kommit att kallas ”den postkoloniala teoribildningens fader”37 talar om 

kolonialism och identitet på följande vis: 

“Because it is a systemic negation of the other person and a furious determination to 

deny the other person all attributes of humanity, colonialism forces the people it 

dominates to ask themselves the question constantly: ‘In reality, who am I?’38  

 

2.1.2.2 Språket som verktyg för kolonisering 

“The choice of language and the use to which language is put is central to a people’s 

definition of themselves in relation to their natural and social environment, indeed in 

relation to the entire universe.”39 skriver den kenyanske författaren Ngugi wa Thiong’o, 

bland annat känd för att efter 15 år av engelskspråkigt författarskap ha givit upp kolonialspråket 

till förmån för skrivande på sitt modersmål. Han menar att endast genom sitt eget modersmål 

kan man berätta sin egen historia.40  

 

Även Fanon menar att språket är av “fundamental betydelse”. I boken Svart hud, vita masker 

diskuterar Fanon den svarta människans erfarenhet av kolonialismen och skriver: 

”Att tala är att behärska en viss syntax, att förstå ett specifikt språks formologi, men det 

är framför allt att tillägna sig en kultur, att uthärda tyngden av en civilisation.”  

Att lära sig kolonialmaktens språk antas göra den koloniserade väl, då kunskapen som 

förmedlas av makthavarna säger att dess eget språk och, i längden, dess egen civilisation är 

undermåliga, till och med ”inte riktiga”. Bilden av den koloniserades språk som otillräckligt för 

                                                      
36 Young, Robert. Postcolonialism – a very short introduction. Oxford University Press: Oxford. 2015. 2 
37 Fanon, Frantz. Svart hud, vita masker. Daidalos. 1997. 9 
38Young. 2015. 139 
39 wa Thiong'o, Ngugi. "The language of African literature." New Left Review 1985. 109-110 
40 Ngugi, wa Thiong’o: about. 2017. http://ngugiwathiongo.com/wpmocha/about/ hämtad 170408 
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det moderna samhället internaliseras, genom koloniseringen, både hos de dominerande och de 

dominerade. Europeiska språk däremot ses som språk för modernitet och gemenskap.41 

Berättelser om bestraffning för bruk av sitt modersmål i koloniala skolor och officiella instanser 

finns det många av, från alla delar av den koloniserade världen. Dessa förbud mot att uttrycka 

sig på allt annat än kolonialspråket har historiskt sett resulterat i djup skam för behovet att 

uttrycka sig på sitt modersmål och inte sällan psykiska trauma på grund av bestraffningen. Trots 

avsaknad av sådana förbud i den moderna skolan är sannolikheten stor att stigmat finns kvar, 

genom internaliseringen av kolonisatörens attityder och åsikter, inte minst om förringandet av 

de koloniserades språks värde.42 

  

2.1.2.3 Produktion och reproduktion av kunskap som verktyg för kolonisering 

Relationen mellan kunskap och makt är noga utforskad, inte minst av Francis Bacon som redan 

1597 konstaterade att kunskap är makt.43 Förmedlingen av kunskap kan således beskrivas även 

som en förmedling av makt. Innehållet i den kunskap som förmedlas och riktningen i vilken 

den förmedlas påverkar samhällets maktrelationer. Utbildning, inte enbart i form av traditionell 

skola, spelar en nyckelroll i reproduktionen av samhällsstrukturer, menar den franske 

sociologen Pierre Bourdieu. Utbildning, eller pedagogisk verksamhet, definierar han som “the 

imposition of a cultural arbitrary (an arbitrary cultural scheme which is actually, though not 

in appearance, based upon power) by an arbitrary power.” Den regerande samhällsklassen 

producerar de regerande idéerna, vilka i sin tur legitimerar den aktuella samhällsklassens 

regerande, genom dolda maktstrukturer i utbildningssystemet.44 I en kolonial samhällsstruktur 

utformas således utbildningen efter idéer om de koloniserade som outvecklade och 

ociviliserade, med målet att pacificera folket och att byta ut dess kultur och språk mot 

kolonisatörens kultur och språk.45  

 

Genom att etablera en standard för kunskap, språk och i längden, mänsklighet, indoktrineras 

både kolonisatörer och koloniserade att maktstrukturerna är naturliga: rasism är centralt för 

                                                      
41 Wilson, Angela Cavender. och Yellow Bird, Michael. (red.), For indigenous eyes only: a decolonization 

handbook, School of American Research, Santa Fe, 2005 113 
42 Wilson. Yellow Bird. 2005 117 
43 Rodrígez García, José Maria. Scientia Potestas Est – Knowledge is Power: Francis Bacon to Michel Foucault. 

Neohelicon 2001 28:109. doi:10.1023/A:1011901104984 
44 Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude, Reproduction in education, society and culture, 2. ed., Sage, 

London, 1990  
45 Wilson. Yellow Bird. 2005 141-142 
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kolonialismen, skriver Marky. Han citerar Lao-Montes i sin avhandling från 2011, för att 

förklara att postkoloniala maktstrukturer, vad han kallar coloniality, handlar om “the 

racialization of power relations and of the new social and geo-cultural identities that emerged 

and are constitutive of the colonial/modern and Eurocentric capitalist world-system.” Detta 

menar han återfinns som grundbult i dagens globaliserade samhälle.46  

 

Bourdieu kallar fenomenet, att den dominerade samhällsklassen regelbundet ställs inför 

situationer där de tvingas gå med på att åsidosätta sina egna värderingar, till förmån för de 

dominerandes värderingar, för symboliskt våld (la violence symbolique). En kamp mellan 

dominerande och dominerade, som utspelar sig under ytan: ”it has to operate in disguised 

forms, a sort of undeclared struggle, an unstated conflict. The dominant group wants to 

maintain its dominance but has to do so at the expense of the dominated group.” Ett verktyg 

för sådan dominans förklarar han är språkpolitik och lingvistiska strukturer, genom vilka 

mentala strukturer, systems of knowledge, kan produceras och reproduceras. Våldet i detta fall 

är den brist på tillgång till resurser, däribland kunskap och makt, som det innebär om 

medlemmar av den dominerade samhällsklassen misslyckas med att tillgodogöra sig av den 

dominerande klassens lingvistiska kapital.47  

 

2.1.3 Avkoloniseringsprocesser   

Ovan beskrivna fenomen utgör, som nämnt, postkolonialismens förklaringsmodeller för brist 

på självständighet och samhällelig utveckling i många av världens länder.  Följaktligen blir 

lösningen på ovanstående problematik att frigöra sig från koloniala, begränsande strukturer. 

Begreppet avkolonisering får alltså en vidare definition än den som handlar om att återta makten 

över geografiskt territorium. Kohn talar om avkolonisering (decolonization) som önskan att 

förändra historiens gång och säkra självständighet, kombinerat med behovet att göra upp med 

det koloniala arv historien fört med sig.48  I antologin Decolonizing Epistemologies uttrycker 

sig en av författarna så här: “Decolonization is […] an activity that seeks to overcome the 

modern logic of colonization of natural resourses, of the body, and of the mind of everyone…” 

                                                      
46 Marky, Jean-Pierre. Language and learning in a post-colonial context: the Case of Haiti. Diss. University of 

Massachusettes. 2011 32 
47 Marky. 2011. 35ff 
48 Kohn, Margaret. McBride, Keally. Political Theories of Decolonization: Postcolonialism and the Problem of 

Foundations. Oxford: Oxford University Press. 2011. 15 
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och han fortsätter ”…but particularily of people of color – that is, of the colonized and enslaved 

and their descendants.”49Avkolonisering handlar alltså inte bara om förändringar av formella 

institutioner som regelverk och politiska system, utan det handlar lika mycket om ifrågasättande 

av informella institutioner som ideologier och normativa beteenden.50 Marky skriver om den 

framstående sociologens syn på avkoloniseringen utmaningar: 

“Bourdieu recognizes that whoever intends to get engaged in an effort to reverse 

the order of the system created by the relations of domination can face a fierce struggle, 

for, such individual would first need to tackle the sociopolitical conditions of the 

production and reproduction of the linguistic capital, which is not an easy task.”51 

2.2 Sammanfattning 

Globaliseringen som historisk, och ständigt pågående, process ökar behovet av internationell 

kommunikation. Relationer mellan länder förändras, då världshandeln öppnas upp och tidigare 

isolerade länder har möjlighet att slå sig in på marknaden. Detta stimulerar länders medel och 

metoder att vara en del av det globala samhället och har därmed förändrat maktbalanser och 

omkullvält många historiska samhällsstrukturer, menar förespråkarna av globaliseringsteori 

som samhällsvetenskaplig förklarings- och utvecklingsmodell. Postkoloniala teoretiker menar 

dock att vi inte kan bortse ifrån att det finns koloniala strukturer kvar i den globaliserade 

världen. Dessa strukturer medför att följande företeelser går att återfinna inom länder i den 

moderna världen:  

1. Förekomsten av maktkamp, där västerländska värden premieras  

2. Kuvandet av kulturer, och i längden människor, som inte är eurocentriskt orienterade 

3. Acceptans, baserad på övertygelsen om att underkastelsen är för deras eget bästa, hos 

de kuvade människorna   

4. Reproduktion av den etablerade maktbalansen, genom det samhälleliga systemet  

Försök att hindra reproduktionen av dessa koloniala strukturer pågår ständigt inom olika 

grupper i samhället, men kompliceras av krafterna som tjänar på maktasymmetrin, liksom av 

de djupt rotade föreställningarna hos både dominerade och dominerande om att det 

eurocentriska är standard och primordialt överlägset det icke-västerländska.  

                                                      
49 Maldonado Torres, Nelson. Epistemology, Ethics, and the Time/Space of Decolonization. Perspectives from 

the Carribean and the Latina/o Americas. I Mendieta Eduardo (red.) Decolonizing Epistemologies. Fordham 

University Press. 2011. 204  
50 Garza, Victor G. Decolonization of the mind and spirit: healing strategies through Latina/o critical 

Consciousness. Diss. University of San Fransico. 2010. 27 
51 Marky. 2011. 41 
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3. Metod  
Följande avsnitt syftar till att redogöra för studiens reliabilitet och validitet genom att 

presentera dess praktiska utformning, motivera valet av fall och analysmetod, samt genom 

diskussion av för- och nackdelar med valda arbetssätt.  

3.1 Val av fall 
För att testa ovan beskrivna strukturers betydelse för dagens samhälle gör denna studie en 

djupdykning in i det haitiska skolsystemet. Detta skolsystem befinner sig å ena sidan i en 

postkolonial kontext, men genomgick en formell avkoloniseringsprocess för drygt 200 år sedan. 

Därmed anses det ha funnits utrymme för förändring av samhällssystemet och en studie av 

dagens situation kan anses resultera i en fingervisning om, och i så fall vilken, betydelse 

kolonialism har i 2010-talet. 

3.2 Kriterier för respondenter 

Den huvudsakliga källan för empiriskt material i denna studie är sju djupintervjuer. Fem av 

dem är utförda med rektorer från fem olika skolor i Haiti. Alla skolor ligger inom en 15 mils 

radie från huvudstaden Port-au-Prince. Skolorna är placerade i olika geografiska lägen: nära 

större stad, liksom mer avlägset från urbana områden; i bergen, liksom på slättlandet. 

Gemensamt för dem alla är att de är finansierade av en internationell biståndsorganisation, 

vilket innebär att de ligger i relativt socio-ekonomiskt utsatta zoner. Att som skola drivas och 

finansieras av en privat, internationell huvudman är mycket vanligt förekommande på Haiti (se 

avsnitt 4.3) och de utvalda skolorna kan därmed antas vara representativa för majoriteten av 

haitiska skolor i allmänhet. (Läs mer om representativitet i avsnitt 5.1.) Ett kriterium för val av 

skolor är att de ska bedriva undervisning för elever i årskurs nio och uppåt, stadiet som i haitisk 

skola kallas secondaire. Denna avgränsning är gjord i strävan att välja skolor som är vana att 

undervisa elever som är särskilt nära grundskoleexamen. Således är skolorna vana att hantera 

det kritiska stadiet i elevernas förberedelse för livet efter grundskoleexamen, där det franska 

språket historiskt sett har spelat stor roll i Haiti. 

 

Intervjuer för kompletterande information har också genomförts med den lokala projektchefen 

på den internationella biståndsorganisation som finansierar skolorna. Projektchefen är 

huvudansvarig för att kontrollera och följa upp skolornas verksamhet gentemot finansiärerna. 

Även lingvisten, tillika dekan på lingvistiska fakulteten vid Haitis statliga universitet, Renuald 
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Govain, har intervjuats särskilt för att nå information om den språkpolitiska kontexten i vilken 

de aktuella skolorna verkar. Dessa två personer hanteras såväl som respondenter, som 

informanter i större utsträckning än rektorerna, vilka framför allt behandlas som respondenter i 

denna studie.  

 

3.2.1 Etiska hänsynstaganden  

Av etiska skäl vänder sig denna studie enbart till vuxna intervjupersoner, trots att det skulle 

kunna vara syftet gynnande att på ett mer direkt sätt studera hur grundskoleeleverna själva ser 

på valet av undervisningsspråk. Grundläggande etiska riktlinjer för intervjuer handlar om vikten 

av intervjupersonernas fria samtycke: de ska ha tillgång till information om vad studien och 

deras deltagande innebär och ha möjlighet att när om helst avbryta intervjun eller låta bli att 

svara på ställd fråga. Enbart vuxna personer kan antas värdera information om deltagandet och 

dess eventuella konsekvenser.52 Ytterligare en grundläggande riktlinje är att intervjupersonen 

ska ha rätt att vara anonym och att hen ska skyddas från att skadas under, samt till följd av, 

studien. I detta fall är det mindre sannolikt att intervjufrågorna eller resultatet av studien riskerar 

leda till juridisk eller fysisk skada. Möjligen finns där element av ämnen som kan upplevas 

emotionellt upprörande, då intervjuerna till viss grad kommer in på ämnet diskriminering.53 För 

att värna om respondentens säkerhet och tillit, har anonymiseringen betonats och möjlighet har 

getts till granskning av det material som här publiceras. Samtidigt har hänsyn tagits till huruvida 

intervjupersonens profession kan vara relevant för studien, då de olika professionerna kan 

medföra olika bild av den aktuella situationen, vilket därmed är information som är viktig för 

en korrekt analys av det insamlade datamaterialet. Med anledning av detta presenteras 

intervjupersonernas yrke, samt namnen på de samhällen i vilka skolorna ligger. Namnen på de 

specifika skolor rektorerna arbetar vid presenteras dock ej, då det inte är information om antas 

bidra till materialanalysen.54 

3.3 Studiedesign 

Denna studie tittar på vilka faktorer som hindrar implementerandet av de rekommendationer 

som kommit från forskarvärlden om utökad användning av kreol som undervisningsspråk i den 

haitiska grundskolan. Utifrån den presenterade postkoloniala teorin, bör där finnas strukturer 

                                                      
52 David, Matthew & Sutton, Carole D., Social research: an introduction, 2nd ed., SAGE, London, 2010 43ff 
53 David. Sutton. 2010 47ff 
54 Tjora, Aksel, Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012 157ff 



 

20 
Kandidatuppsats, 15 hp 

Freds- och konfliktstudier, Statsvetenskapliga institutionen 
Vårteminen 2017 

som försvårar sådan omställning. Dessa strukturer är sammanfattade i 2.1.2 Genom en analys 

av resultatet av intervjuerna jämförs sedan de hinder som lyfts av intervjupersonerna med 

teorins förutspådda hindrande strukturer. Således ger studien svar på frågan om koloniala 

strukturer kan anses utgöra en relevant förklaringsmodell till bristen på omställning till kreol, 

och i längden om dess relevans för företeelser i 2010-talets moderna samhälle.  

 

Studien gör alltså nedslag på Haiti i tron att den specifika situationen i form av ett avgränsat 

fall, kan säga någonting om ett bredare fenomen. Studien är en typ av fallstudie vars främsta 

fokus är en djupanalys av det bestämda fenomenet, i den bestämda kontexten. Detta är en metod 

som stämmer väl överens med postkolonial teori, vilken är konstruktivistisk i sin karaktär och 

därför kräver stor medvetenhet om fenomenets kontext. Tredje forskningsfrågan ovan försöker 

sedan placera in fallet i ett globalt sammanhang. Detta kan vara svårt då fallstudien i sin karaktär 

är mycket avgränsad, men i enlighet med teorin är närstudiet viktigt för att kunna säga 

någonting med validitet om hur verkligheten är beskaffad.55 

3.4 Material och källkritik 

Vid en fallstudie om Haiti, till stora delar utförd på Haiti, är tillgång till digital infrastruktur och 

aktuell information ett återkommande problem. Vid ett par tillfällen har osäkra digitala källor 

använts: i beskrivningen av Haitis skolsystem till exempel. Vid varje sådant fall har uppgifterna 

kontrollerats med ämneskunniga informanter. Vad gäller statistik används återkommande siffor 

som ”har några år på nacken”. Även detta har skett i brist på mer aktuella siffror. Viss hänsyn 

bör därmed tas till risken att den presenterade informationen kan innehålla vissa avvikelser från 

verkligheten. För att stärka reliabiliteten har dock inga uppgifter använts som bedömts, på grund 

av tidsspannet, med stor sannolikhet vara inaktuella.  

 

I enlighet med David och Suttons förslag i Social Research – an introduction, har en 

intervjuguide (se bilaga) utarbetats i förväg, med väl genomtänkta frågor, relevanta för studiens 

syfte liksom utvärderade och uppdaterade under studiens gång. Intervjuguiden har haft en 

semistrukturerad sammansättning för att möjliggöra variationer med olika uppföljande frågor 

beroende på respondentens svar. Detta har gett utrymme till mer djupgående förståelse för de 

                                                      
55 David. Sutton. 2010 168 
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olika respondenternas varierande typer av erfarenheter.56 Intervjuerna har i stor mån, med 

mindre variationer, följt Kyléns ”trattmodell” enligt följande:   

Steg 1 – öppning; presentation och information om avsikten och villkoren  

Steg 2 – fri berättelse; öppen fråga som uppmuntrar intervjupersonen att fundera fritt 

Steg 3 – precisering; frågor som kräver med konkreta svar, med fokus på intervjuns mål  

Steg 4 – kontroll; avstämma den givna informationen m.h.a. sammanfattning eller ökat              

krav på precisering 

Steg 5 – information; snabbsammanfattning och återigen info om avsikten med intervjun  

Steg 6 – avslutning; tacka och be att få återkomma om någonting behöver kompletteras57 

 

För att få så direkt kommunikation med intervjupersonerna som möjligt har 6 av 7 intervjuer 

utförts på franska, gemensamt språk för både intervjuperson och intervjuledare, dock inte första 

språk för någondera part. Vid varje intervju med personal vid skolorna erbjöds möjlighet till 

tolkning till intervjupersonernas första språk, kreol. Alla respondenter upplevde sig dock ha 

tillräckliga kunskaper i franska för att genomföra intervjuerna utan tolk. En intervju är utförd 

på engelska, utan tolkning, på den intervjuades begäran.  

3.5 Analysmetod 

Intervjuerna är inspelade och relevanta delar transkriberade innan materialet sammanställts för 

att möta uppsatsens syfte. Transkriberingen är genomförd med målet att återge respondenternas 

svar så naturligt som möjligt. Översättning från franska till svenska har varit nödvändig, både i 

fråga om intervjumaterial samt övrigt kompletterande material. I översättning av material är det 

oundvikligt att transkriberingen inte blir 100 % exakt, då olika språk och ord förmedlar 

information på olika sätt. För att minimera detta har stor vikt lagts vid översättningsarbetet. 

Transkribering och översättning är tidskrävande, men innebär också nära bearbetning och 

således nära kunskap om det inhämtade datamaterialet.58 

 

Det faller sig naturligt att bearbetningen av det insamlade intervjumaterialet tar sig formen av 

en textanalys i en studie som denna. I detta fall används en enklare form av kvalitativ 

innehållsanalys, utifrån de teman om koloniala strukturer som det teoretiska ramverket lyfter. 

                                                      
56 David. Sutton. 2010 121ff 18  
57 Kylén, Jan-Axel, Att få svar: intervju, enkät, observation, 1. uppl., Stockholm: Bonnier utbildning. 2004 31ff 
58 David. Sutton. 2010 129 
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Innehållsanalysen gör det också möjligt att söka efter latent information, med andra ord sådant 

som inte sägs uttryckligen, men som går att identifiera under ytan.59 Detta är en styrka i en 

studie vars syfte är ett pröva relevansen i en teori som bland annat talar om invanda, icke 

medvetna, beteendemönster och mentala strukturer.  

 

Frågor som, i analysen, leder mot svar på de ursprungliga, ovan presenterade, frågeställningarna 

är exempelvis: Innehåller intervjuerna svar som stämmer överens med de svar som förväntas 

av den postkoloniala teoribildningen? Går det att se mönster i svaren de olika 

intervjupersonerna emellan? Delar de erfarenheter med varandra? Finns det andra mönster 

som lyfts, vilka inte representeras av den postkoloniala teorin? Kan sådana eventuella mönster 

bättre förklaras av andra samhällsvetenskapliga teorier, exempelvis globaliseringsteori? 

Graden av reell återspegling av presenterade koloniala strukturer i intervjusvaren ligger till 

grund för bedömningen av den postkoloniala teorins relevans som förklaringsmodell för det 

aktuella fenomenet. Stor grad av återspegling; stort antal vittnesmål om koloniala strukturer 

återfunna i intervjusvaren, medför högre förklaringsgrad. Låg grad av återspegling; lågt antal 

koloniala strukturer, samt högt antal svar utan koppling till postkolonial teori, medför att nämnd 

teori antas ha lägre förklaringsgrad och vara mindre relevant för förståelsen av situationen. För 

att testa detta används de fyra teoribaserade företeelser beskrivna i avsnitt 2.2. 

3.6 Metoddiskussion 

Som nämnt blir generalisering ofta en känslig fråga vid kvalitativa studier. Med anledning av 

detta skulle en kvantitativ undersökning om vad som hindrar de haitiska skolorna från att följa 

forskarnas rekommendationer om att genomföra mer undervisning på kreol eventuellt kunna 

stärka studiesvarens validitet. En kvantitativ undersökning av detta slag är dock inte förenlig 

med denna studies omfattning och resurser.  

 

I denna studie används globaliseringsteori som variant på förklaring av de studerade fenomenet. 

Detta görs dock i begränsad utsträckning och fyller främst funktionen att visa att där finns 

alternativa förklaringar, samt att beskriva varifrån kritik mot postkolonialismen är sprungen. 

Att studera kolonialismens relevans utan att tydligare lyfta alternativa förklaringsmodeller och 

genomföra en mer utförlig jämförelse med andra teoretiska resonemang, begränsar prövningen 

av det valda teoretiska ramverket. Denna svaghet kan motiveras med att den aktuella studien 

                                                      
59 David. Sutton. 2010 342 
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endast är tänkt att ge en fingervisning i frågan. Studien lämnar det därmed öppet för fördjupade 

studier på ämnet, prövning av andra förklaringsmodeller på det valda fenomenet. 

 

Ytterligare en kritik mot att studera kolonialismens roll i det moderna samhället på det valda 

sättet, är problematiken i att analysen görs med västerländska ögon. I Can the Subaltern speak? 

klargör Spivak varför den koloniserades aldrig röst någonsin kommer att kunna höras, och dess 

historia berättas, om det ständigt är de koloniserande som för dess talan. Kanske, diskuterar 

hon, kan den subalterna aldrig tala, annat än på västerlänningens villkor.60  

 

Genom att ta hänsyn till att varje individs historia och erfarenheter är unika, samt nogsamt 

redogöra för dess sociala och historiska kontext och undvika grova generaliseringar kan dock 

postkoloniala studier skapa forum för gruppen som traditionellt sett blivit marginaliserade kan 

skriva om sina egna historier, producera kunskap och återerövra sina identiteter.61 Denna studie 

utgår ifrån att skapa dess fora i största möjliga mån.  

  

4. Nationell kontext: Haiti  
Följande avsnitt syftar till att redogöra för den nationella kontext i vilken studien genomförts. 

Kontexten är viktig för tolkningen av intervjusvar och bakgrundsinformationen kan bidra till 

svar på de tre aktuella forskningsfrågorna.   

4.1 Historisk bakgrund 

Året efter revolutionen 1803 proklamerade Haiti sin självständighet från den franska 

kolonialmakten. Haiti blev därmed historiens första och enda nation som lyckats frigöra sig 

genom ett slavuppror. Jean-Jacques Dessaline, Haitis första president, ville röja bort alla spår 

av förtrycket och gjorde sitt bästa för att säkra sitt självstyre, genom att sätta skräck i de forna 

kolonialherrarna. Tiden som följde på revolutionen innebar publika massmord på köpmän, 

soldater och representanter från kolonialmakten. Inom kort var största delen av den vita 

populationen utrotad. Till en början var detta ytterligare en seger för den nya republiken, men, 

skriver historikern Philippe Girard ”despite all of Dessaline’s efforts at rationalization, the 

1804 massacre was as inexcusable as they were foolish”. Att göra sig av med dåtidens vita 

                                                      
60 Spivak, Gayatri Chakravorty. Can the subaltern speak? Reflections on the history of an idea, 1988  
61 Racine, Louise och Perron, Amélie. Unmasking the predicament of cultural voyeurism: a postcolonial analysis 

of international nursing placements. Nursing Inquiry. 2012:119.  194 
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människor innebar också att göra sig av med dåtidens läs- och skrivkunniga, skolade att driva 

den för ekonomin så viktiga exportindustrin. Detta blev en tuff start för det land som en gång 

varit Frankrikes rikaste koloni. 62   

 

Fram till idag har Haiti präglats av dålig ekonomi och instabilt styre. USA ockuperade landet 

1915-1934 och gjorde ytterligare en intervention 1993 på begäran av den dåvarande haitiska 

presidenten, Jean Bertrand Aristide, som varade i ett år. Aristides presidentskap varade desto 

längre (1991, 1994-1996 och 2001-2004) och han blev ytterligare en i raden av haitiska 

diktatorer, efter ”Papa Doc” Duvalier och ”Baby Doc” Duvalier. 1996 till 2001 regerade René 

Préval, den första folkvalda president som tillträtt genom en fredlig övergång. Han blev återvald 

2006 och hans presidentskap upphörde under efterdyningarna av 2010-års katastrofala 

jordbävning63, den största i området på 200 år. 64 Mellan 2011 och 2016 regerade Michel 

Martelly, före detta känd sångare, och i februari i år tillträdde affärsmannen Jovenel Moïse 

presidentposten efter att ha fått 55,6% av rösterna i ett val med 20-procentigt deltagande.65  

 

Moïse övertar makten i ett läge där Haiti nyligen rankats på plats 163 av 188 i UNDP’s lista 

över Human Development Index (HDI) för världens länder. När HDI-värdet justeras mot landets 

ojämlikhet (inequality) faller det med 39,6 procent, 10 procentenheter mer än hos liknande 

länder i regionen (Guatemala, Honduras). 50,2 % av Haitis 10,7 miljoner invånare, levde år 

2015 i multidimensionell fattigdom* och 22,2 % levde nära gränsen för detsamma. 20,1 % av 

befolkningen lever i extrem fattigdom. Kvinnorna drabbas värst av de ojämlika förhållandena 

och av 159 av världens länder placerar sig Haiti på 142:a plats i UNDP’s Gender Inequality 

Index.66 Sammantaget har Haiti lägre värden på förväntad livslängd, näringsintag, läs- och 

skrivkunnighet, andel barn i skolan och BNP/capita än något annat land i Amerikaregionen.67 

                                                      
* MPI “identifies multiple overlapping deprivations suffered by households in 3 dimensions: education, health 

and living standards.” Källa: Human Development Report: Haiti. UNDP. 2016 
62 Girard, Philippe. Paradise lost: Haiti's tumultuous journey from pearl of the Caribbean to third world hotspot. 

2:a uppl. Springer. 2010. 59ff 
63 Girard. 2005. 
64 Central Intelligence Agency. The World Factbook: Haiti. 1 maj 2017. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html hämtad 170508 
65 Jeanty Junios Augustin. Haiti presidential election winner vows anti-graft, food security push. 2 dec 2016. 

http://www.reuters.com/article/us-haiti-election-idUSKBN13R09K hämtad 170524 
66 Human development report: Haiti. UNDP. 2016  
67 Hebblethwaite, Benjamin. French and underdevelopment, Haitian Creole and development. Journal of Pidgin 

and Creole Languages 27:2 (2012). doi 10.1075/jpcl.27.2.03heb 257 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html
http://www.reuters.com/article/us-haiti-election-idUSKBN13R09K
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Omkring 1 miljon av Haitis 11 miljoner medborgare uppges leva i USA.68 Många återfinns 

även i den fransktalande delen av Kanada, liksom i grannlandet Dominikanska republiken. Hela 

80 procent av Haitis högutbildade befolkning uppges leva utanför landets gränser.69  

4.2 Skolsystemet 

Skolan på Haiti var under lång tid ett av elitens många privilegier. Från spanska drottning 

Isabellas regim i början av 1500-talet, genom den franska kolonialtiden och en bra bit in i den 

postkoloniala eran var utbildning inte tillgängligt för de lägre samhällsklasserna.70 När så 

statliga skolor för allmänheten instiftades under president Pétion, år 1818, fanns det inte på 

kartan att undervisningen skulle ske på folkets språk, kreol.71 Däremot fanns det krafter som 

starkt ville avvisa det franska arvet och menade att detta måste göras genom att ha utbildningen 

på ett annat språk: engelska. Det franska arvet bestod dock och är ständigt närvarande i det 

haitiska samhället. Utbildningssystemet, som beskrivs som kopierat från kolonialmakterna72 är 

idag uppbyggt i tre stadier: niveau préscolaire (3-5 år), fondamental (åk 1-9) och sécondaire 

(åk 10-13, kallat seconde, rhétorique resp. philosophique). I motsvarande årskurs nio, tolv och 

tretton genomförs nationella prov, obligatoriska för att ta examen. Dessa prov genomförs till 

största delen på franska, om än de även innehåller frågor där eleverna måste påvisa sin 

kompetens i kreol.73 

4.3 Skolresultat  

24% av alla haitiska barn i åldrarna 5-14 år går inte till skolan för att de måste jobba. Det 

genomsnittliga antalet år av skolgång är 3,9 för flickor och 6,6 för pojkar.74 Både direkta 

kostnader (uniform, böcker, avgifter) och indirekta kostnader exempelvis för uteblivet arbete i 

hushållet antas vara viktiga orsaker till att så många barn inte går i skolan. På Haiti är uppåt 

90% av alla skolor, nivå fondamental, icke-statliga och drivs framför allt av NGO’s, lokala 

grupper eller religiösa rörelser. Majoriteten av de icke-statliga skolorna tar ut skolavgift, trots 

                                                      
68 Migration Policy Institute. Haitian Immigrants in the United States. 29 maj 2014. 

http://www.migrationpolicy.org/article/haitian-immigrants-united-states hämtad 170530 
69 Canadian Foundation for the Americas. La diaspora haïtienne – conscience et moteur économique. 

http://www.focal.ca/en/publications/focalpoint/233-march-2010-kerlande-mibel-fr hämtad 170530 
70 Marky. 2011. 148 
71 Intervju: Govain, Renauld, 170502  
72 Marky. 2011. 136 
73 Intervju: Govain, Renauld, 170502 
74 Human development report: Haiti. UNDP. 2016  
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att den haitiska staten i samarbete med Världsbanken gjort försök att göra all utbildning i 

fondamental gratis.75 Ytterligare ett problem är att många av de som börjar skolan inte klarar 

av att ta examen. 53,8 % av eleverna slutar innan 7:e klass. Benjamin Hebbelthwaite presenterar 

statistik från 2006 som säger att endast 21,99% respektive 17,75% av de som var inskrivna i 

12:e klass (réthorique) respektive 13:e klass (philosophique) klarar av de obligatoriska 

nationella proven. Anledningar till detta uppges bland annat vara bristen på utbildade lärare,76 

men också att skolsystemet inte är anpassat efter de elever de ämnar utbilda. Forskare som 

Michel DeGraff (2005), Yves Dejean (2006), Jean-Pierre Marky (2011), Benjamin 

Hebblethwaite (2012) och Marie Lily Cerat (2015), argumenterar alla för att en minskad 

användning av franska som undervisningsspråk, till förmån för haitisk kreol, skulle stärka de 

haitiska skolresultaten och chanserna att ta examen.  

4.4 Språkpolitik   

Först i konstitutionen från 1987, fortfarande idag aktuell, erkänns kreol som Haitis officiella 

språk, vid sidan av franska. Franskan å sin sida fick status som officiellt språk under den 

amerikanska ockupationen år 1918. Den haitiske lingvisten Renauld Govain, dekan på 

lingvistiska fakulteten på Haitis statliga universitet, kommenterar:  

”Redan innan 1918 var franskan officiellt språk, de facto. Jag säger de facto, för det hade 

alltid varit det officiella, administrativa språket. […] Många tror att erkännandet kom av 

att haitierna […] såg det som ett medel att kämpa mot den amerikanska ockupationen, 

men det är inte sant. Det är inte sant. Erkännandet var ett resultat av en deal, en deal 

som USA gjorde med fransoserna.”77  

Govain ser denna ”deal” som att sätt för amerikanerna att blidka den franska regeringen, som 

fortfarande spelade en viktig roll i haitisk politik, och visa att de respekterade Frankrike, trots 

att de ockuperat den före detta kolonin i kampen mot kommunismen.  

”[Erkännandet] var ingen slump. Det var heller inte resultatet av lokala krafter. Det var 

två av den tidens supermakter som gick ihop mot det lilla landets intressen. Det lilla 

landet Haiti, som vid den tiden inte ville annat än att få leva.”78 

                                                      
75 Adelman, Melissa och Holland, Peter. Increasing access by waivng tuition: Evidence from Haiti. Policy 

Research Working Paper. Adelman, Melissa och Holland, Peter. Increasing access by waivng tuition: Evidence 

from Haiti. Policy Research Working Paper. 2015:7175. 2 
76 Hebblethwaite. 2012. 267ff 
77 Intervju: Govain, Renauld, 170502 
78 ibid. 
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Konstitutionen från 1987 förklarar att kreol är det språk som enar nationen. Konstitutionen går 

dock runt frågan om vilket språk som bör användas i undervisning. Konstitutionen hindrar 

således inte undervisning på kreol, men rekommenderar det inte heller.79 Kreolspråkets 

ortografi* standardiseras 1980 och genom den så kallade Bernard-reformen 1979–1982, 

uppmanas alla skolor att introducera de yngre årskurserna, till och med åk 4, till undervisning 

på kreol. Efter åk 4 är kreolspråkig undervisning frivilligt för skolorna, så när som på det 

obligatoriska ämnet Communication Créole, som examineras i de ovannämnda nationella 

proven. Antalet timmar med fransk- respektive kreolspråkig undervisning är noga reglerat i 

reformens rekommendationer,80 men rekommendationerna möttes av stor kritik och har aldrig 

till fullo implementerats: ”Det är som att inte ens regeringen som lanserade reformen inte själv 

trodde på den.” kommenterar Govain.81 

 

Språkanvändningen i praktiken är ambivalent på samma sätt som språkpolitiken. I skolornas 

klassrum ser arbetssätten väldigt olika ut och reformen som var menad att styra undervisningen 

i en enande riktning, tycks istället ha resulterat i en cementering av skillnader mellan rurala och 

urbana områden, rika och fattiga människor.82 Govain berättar:  

”Det borde vara enkelt att svara på [hur språken generellt används i skolornas 

klassrum], men det är det inte. […] Baserat på mina erfarenheter skiljer det sig miljöer 

emellan. I de stora städerna fungerar det inte som på landsbygden. Jag tror att franska 

generellt sett är skolornas officiella undervisningsspråk, men att i verkligheten används 

kreol mer än franska.”83 

Bristen på enhetlighet innebär att det finns skolor där rektorerna inte tillåter lärarna att förklara 

saker på kreol, främst i huvudstaden, men att det också finns områden på landsbygden där till 

och med det obligatoriska franskaämnet undervisas på kreol.84 Govain får stöd av Marky, som 

dessutom menar att denna brist på styrning innebär att skolsystemet rullar på i gamla 

diskriminerande hjulspår.85 

                                                      
* Ortografi: principer för ett språks stavning, interpunktion, samt bruk av övriga skrivregler. 
79 Hebblethwaite. 2012. 263 
80 Hebblethwaite. 2012. 265 
81 Intervju: Govain, Renauld, 170502 
82 Hebblethwaite. 2012. 266 
83 Intervju: Govain, Renauld, 170502 
84 ibid.  
85 Marky. 2011. 158 
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4.5 Internationella aktörers roll i samhället  

De som förespråkar en fortsatt stark roll för det franska språket i det haitiska skolsystemet 

menar att franskan är en nyckel till att vara del av det globala samhället.86 Det internationella 

samfundet är ständigt närvarande i Haiti. I januari 2010, före den förödande jordbävningen, 

uppgavs 60 % av den statliga budgeten komma ifrån bistånd. Där fanns vid det laget 10 000 

aktiva NGOs inom statens gränser, vilket var det högsta antalet NGO’s per capita i världen.87 

Efter jordbävningen avskrev många länder Haitis låneskulder. Fortfarande uppges dock 

biståndet utgöra minst en femtedel av statens årliga budget.88 FN har varit närvarande i Haiti 

sedan 1990, på flera olika fredsbevarande mandat. Sedan 2004 finns de där med MINUSTAH 

89 som enligt beslut från FN’s säkerhetsråd successivt, mellan april och oktober 2017, ska 

ersättas med en mindre polisstyrka med tvåårigt mandat.90 FN har budgeterat för att utdela 13,34 

miljarder USD i stöd till Haiti under perioden 2010–2020.91  

 

Det stora internationella ekonomiska och praktiska stödet är omdiskuterat, då det finns de som 

menar att det snarare stjälper än hjälper denna nation i nöd. Då ansvaret för problemen placeras 

på internationella aktörers axlar blir haitierna själva passiva, menar historikern Philippe 

Girard.92 Representanten för skolornas huvudfinansiär, projektchef på den aktuella 

biståndsorganisationen, uttrycker liknande tankar:  

”Många haitier tycker att det är andra länders fel att vi fortfarande är fattiga, men jag 

tänker att vi inte har tagit ägandeskap över våra problem. Vi tycker att det är deras fel, 

att dom har lösningen. Om vi inte tycker att problemet är vårt är det svårt att lösa.”  

Myntet har dock två sidor, menar projektchefen, och fortsätter:  

”Samtidigt har vi ett tillitsproblem. Om USA påbörjar ett projekt här skickar de, på grund 

av korruptionen, hit kontrollanter och ledare från sitt eget land förr att se till att allt går 

rätt till. De litar inte på att vi kan hantera resurserna.”93  

                                                      
86 Hebblethwaite. 2012. 272 
87 Girard. 2010. 8  
88 Central Intelligence Agency. The World Factbook: Haiti. 1 maj 2017. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html hämtad 170510 
89 United Nations Stabilization Mission in Haiti. MINUSTAH background. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml hämtad 170508 
90 Casares, Andres Martines. UN votes to close, replace Haiti peace keeping mission. Reuters. 13 april 2017. 

http://www.reuters.com/article/us-un-haiti-idUSKBN17F230 170524 
91 Office of the Secretary General’s Special Adviser on Community-based Medicin and Lessons from Haiti. Key 

statistics. http://www.lessonsfromhaiti.org/lessons-from-haiti/key-statistics/ hämtad 170510 
92 Girard. 2010. 13 
93 Intervju: projektchef. 170413 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml
http://www.reuters.com/article/us-un-haiti-idUSKBN17F230
http://www.lessonsfromhaiti.org/lessons-from-haiti/key-statistics/
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4.6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har den koloniala historien satt sina spår i Haiti och lämnat kvar språk, 

skolsystem och, menar vissa, ekonomiska svårigheter. Mycket har samtidigt förändrats och 

faktum är att varken det haitiska kreolspråket eller haitierna själva, som vi känner dem idag, 

hade funnits om det inte vore för kolonialismen. Således kan landets koloniala förflutna inte 

bortses ifrån, men det återstår att reda ut vilka, om några, koloniala strukturer som återstår att 

finna i Haiti idag i frågan om praktisk språkpolitik och språkligt identitetsskapande. Följande 

avsnitt presenterar svar på frågan om vad som hindrar en ökning av undervisning på kreol i den 

hatiska skolan, och i längden, huruvida och i så fall i vilken grad, dessa hinder kan förklaras av 

koloniala strukturer.  

 

5. Intervjuresultat  

Följande avsnitt presenterar som nämnt svar på studiens första forskningsfråga: Vad hindrar 

de haitiska skolorna från att bedriva undervisning på kreol? Här inkluderas svar från rektorerna 

från de fem skolorna, projektchefen, samt lingvisten Govain. Utifrån intervjupersonernas svar 

har de olika anledningarna, av praktiska skäl, delats upp i två övergripande kategorier: 

formella hinder, respektive informella hinder. Dessa benämningar är hämtade från Victor 

Garza (2010).94  Här inkluderas i första kategorin: praktiska faktorer så som regelverk, 

materiella resurser och politiska system. I den andra kategorin placeras attitydbaserade 

faktorer, normativa beteenden, sådant som är del av ett samhälles och individers idévärld. 

Påpekas bör dock att detta är en förenklad uppdelning av svaren, då det i verkligheten kan vara 

svårt att separera de olika faktorerna, som i stor utsträckning är varandra ömsesidigt beroende.  

5.1 Deltagarnas representativitet 

Alla de intervjuade rektorerna har arbetat som lärare tidigare, alternativt arbetar med 

undervisning parallellt, och kan därmed anses representativa för den haitiska lärarkåren i 

allmänhet. Denna representativitet styrks av att deras svar på frågor om sin lingvistiska 

kompetens, samt på frågor om hur de använder de två officiella språken, går i linje med Leslys 

kvantitativa undersökning på haitiska lärare från 200695: studiedeltagarna tillhör den 

                                                      
94 Garza, Victor G. Decolonization of the mind and spirit: healing strategies through Latina/o critical 

Consciousness. Diss. University of San Fransico. 2010. 27 
95 Lesly, Jean-Francois. Attitudes des Éducateurs envers le Français et le Créole : Le cas d’Haïti. diss. Louisiana 

State University. 2006.  
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tvåspråkiga minoriteten, de bedömer sig bättre på att skriva än att prata franska, bedömer sig 

bättre på att prata än att skriva kreol, men pratar bättre och förstår bättre kreol än franska. Vad 

gäller skrivkunnighet återfinns en skillnad mellan Leslys deltagare och denna studies deltagare: 

i den förra bedömde sig fler vara bättre på att skriva franska än kreol, i denna studie är det fler 

som bedömer sig skriva mycket bra eller extremt bra kreol, än vad det är som bedömer sig ligga 

på de nivåerna i skrivkunnighet på franska. Denna skillnad kan vara slumpmässig, men skulle 

också kunna förklaras av förändringar som skett under de år som passerat sedan den första 

studien gjordes. Vad gäller val av språk beroende på situation återfinns samma mönster i denna 

studie som under 2006: deltagarna använder oftare kreol i vardagen, men väljer franska i mer 

formella sammanhang, som möten med statliga representanter och utförande av ceremonier, 

samt använder både franska och kreol på jobbet. Alla deltagare i denna studie uppger att de har 

kreol som modersmål. Två av sju uppger att de också räknar franska som modersmål. 

5.2 Formella hinder 

Här följer en presentation av vilka formella hinder för att utföra undervisning på kreol som 

återfinns i intervjusvaren hos ovan nämnda deltagare. Dessa hinder analyseras i avsnitt 6, för 

att pröva huruvida de passar in i en postkolonialistisk förklaringsmodell. Hindren presenteras 

utan inbördes ordning, men numreras av praktiska skäl. 

 

Hinder 1: Otillräcklig kompetens i kreol 

Innan Bernardreformen var kreol inte ett obligatoriskt ämne i skolan.96 Detta innebär att många 

av de personer som arbetar som lärare idag inte gavs grundläggande utbildning i kreolsk 

ortografi och grammatik under deras skolgång. 

”Alla lärare som undervisar årskurs tre och högre skriver kreol bra. För lärarna i de 

tidigare årskurserna är det däremot frivilligt. De kan skriva kreol, men inte lika bra som 

de andra lärarna. Från årskurs tre skriver lärarna enligt reglerna.”97 

Ytterligare en deltagare vittnar om att det finns lärare som inte har anpassat sig efter den 

standardiserade ortografin.98 Trots att detta särskilt gäller lärarna i lägre årskurser utgör det ett 

hinder för enhetlig kreolundervisning.  

 

                                                      
96 Marky. 2011. 65 
97 Intervjuperson 2 
98 Intervjuperson 4 
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Hinder 2: Bristande tillgång till läromedel på kreol  

Alla deltagare vittnar om bristen på undervisningsmaterial skrivet på kreol. Communication 

Créole som blev obligatoriskt genom Bernardreformen, uppges vara det enda ämne till vilket 

skolorna har tillgång till läroböcker på kreol. Enligt Hebblethwaite existerar det dock litteratur 

för grundskolenivå i fler ämnen99, men intervjusvaren vittnar om brist på kännedom om detta. 

Många av böckerna som används i den haitiska skolan produceras i och skänks, enligt uppgift, 

från fransktalande länder som Kanada och Frankrike. Ett av svaren på frågan om varför kunskap 

i franska behövs lyder således:  

”För att vi inte är självständiga när det gäller utbildning och böcker. Vi är beroende av 

andra länders givande.”100 

 

Hinder 3: Bristande statlig styrning   

För att bedriva grundskoleverksamhet på Haiti måste en ansökan göras till ansvarig statlig 

institution: Ministère de l’Éducaion Nationale et de la Formation Professionelle. Samma 

institution ansvarar för kvalitetskontroll av skolornas verksamhet, liksom hantering av den 

obligatoriska kursplanen.101 Den statliga styrningen uppges dock vara bristfällig. Olika 

huvudmän använder olika kursplaner och undervisningsmaterial. Det råder stor brist på 

enhetlighet i skolsystemet.102 Om en skola tilldelas direktiv de inte vill följa, berättar 

projektchefen: 

”…är jag säker på att de skulle säga att de inte accepterar det. ’Du kan sköta 

skolverksamhet som du vill, men jag, jag driver min egen skola, jag följer mina egna 

metoder, min egen kursplan.’”103  

 

Hinder 4: Behov av franska för vidareutbildning och karriär  

Att det krävs kunskaper i franska för att studera vidare efter grundskolan är för alla intervjuade 

en självklarhet. Dessutom är det ovanligt att litteratur, särskilt vetenskapliga skrifter, finns att 

läsa på kreol. För att fortsätta att tillgodogöra sig av kunskap utanför skolan blir det en 

nödvändighet att kunna franska.104 I arbetslivet, som för många i huvudstaden inkluderar 

                                                      
99 Hebblethwaite. 2012. 296 
100 Intervju :  projektchef 170413 
101 Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle. Comment obtenir une licence pour une 

école ? 2013. http://www.menfp.gouv.ht/licence_ecole.htm 170424 
102 Intervjuperson 7 
103 Intervju: projektchef. 170412 
104 Intervjuperson 4 

http://www.menfp.gouv.ht/licence_ecole.htm
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kontakter med internationella aktörer, samt för de som har ekonomisk och praktisk möjlighet 

att resa, ses franskan av alla deltagare som ett viktigt verktyg för relationsskapande och 

framgång. 

 

Hinder 5: Behov av franska för att vara en del av demokratin  

Franska har ända sedan den kom via fransmännen till Haiti varit det språk som använts inom 

samhällets officiella instanser. Trots att kreol numera återfinns i fler domäner än någonsin 

tidigare, nyttjar politiker och statstjänstemän fortfarande i stor utsträckning det franska språket.  

”Det krävs att auktoriteterna börjar prata kreol, att presidenten pratar kreol, att 

ministrarna pratar kreol, att senatorerna pratar kreol, att lärarna pratar kreol. Det krävs 

att hela landet pratar kreol. Men när presidenten börjar prata på franska, för att avsluta 

på kreol då är det tydligt att vi fortfarande behöver kunna franska. När ministrarna börjar 

på franska, pratar kreol mitt i, och återupptar franskan för att avsluta, då är det 

uppenbart att vi behöver franskan.”105  

 

Hinder 6: Den utbredda fattigdomen   

Trots att den stora massan enligt nämnd forskning skulle tjäna på att mängden undervisning på 

kreol ökar, uppges det folkliga engagemanget i frågan vara litet. Detta kan kopplas till att 72,4 

% av befolkningen lever i, eller på gränsen till, multidimensionell fattigdom. Detta upplevs av 

flertalet deltagare vara en fortsättning på landets historia av förtryck:  

”Du är en slav i ditt huvud och i din mage. Du är upptagen med att överleva, så du kan 

inte tänka, kan inte göra någonting annat.”106 

Fattigdomen innebär, som nämnt, att många inte har råd att utbilda sig och som konsekvens 

förblir stora grupper av individer okunniga om sina möjligheter att påverka sin livssituation, 

liksom om rätten att kräva sina grundläggande demokratiska rättigheter.  

 

Hinder 7: Brist på politik för att förändra situationen 

Den för deltagarna återkommande och grundläggande praktiska anledningen till kreolspråkets 

svaga roll i skolan är bristen på politisk vilja och politiska system för att förändra situationen. 

Denna anledning är nära sammanknuten med både attitydbaserade faktorer och praktiska 

faktorer. Å ena sidan finns där den djupt rotade åsikten att franskan i sin karaktär är mer lämpad 

                                                      
105 Intervjuperson 2 
106 Intervju: projektchef. 170413 
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för intellektualitet och formella sammanhang än kreol, se kommande avsnitt. Å andra sidan 

menar flertalet av intervjupersonerna att politikerna medvetet använder språket som ett verktyg 

för att behålla makten. Här spelar även landets rika befolkning en nyckelroll:  

”Överklassen vill inte att den stora massan går framåt, för det är fler som tillhör massan 

än som tillhör överklassen. […] De vill behålla franskan för att fortsätta köra med dem. 

De vill inte att massan gör framsteg, för om alla pratar kreol är alla på samma nivå.”107  

 

“Överklassen, dom är väldigt själviska, det enda de vill är att behålla sin nuvarande 

status. Bli rikare, ha pengar nog att ha makten: pou kapab domine tout bagay*.”108   

 

Politikerna behöver pengar för att existera, så de samarbetar med överklassen, inte för att hjälpa 

landet, utan för att hålla sin position, fortsätter ovanstående deltagare förklara. Uttalandet styrks 

av Transparency Internationals statistik som placerar Haiti på plats 159 av 176 i 109 Corruption 

Perceptions Index för 2016. Deltagaren i intervju 6 uttrycker det kort och gott så att: ”Om 

lagstiftarna inte får den summa pengar som krävs hamnar förslagen i byrålådan.” Genom att 

använda sig av det franska språket har politikerna möjlighet att, när de vill, föra stora delar av 

folket bakom ljuset. En av rektorerna berättar att språket är en nyckel till makten: 

 ”Så länge de fortsätter med franskan är det de som styr och jag som blir styrd.”110 

 

Än så länge uppmuntrar politikerna att undervisning ska utföras på franska i stor 

utsträckning.111 Utan politiskt stöd kan lokala skolor inte följa forskarnas råd och föra in mer 

kreol som undervisningsspråk. Det är deltagarna eniga om: ”det skulle generera för stora 

problem.”112  Samtidigt finns där, hos flera av deltagarna, en tro på att många elever skulle ta 

sig igenom skolan lättare om all undervisning var på deras modersmål:  

”Att försöka byta från franska till kreol, det är väldigt svårt, men om barnen fick lära sig 

på kreol skulle vi ha gott om genier.113  

                                                      
* Den intervjuade växlar till sitt modersmål. Översättning: ”…för att kunna styra över allt.”  
107 Intervjuperson 5 
108 Intervju: projektchef. 170413 
109 Corruption perceptions index 2016. 25 jan 2017. Transparency International. 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 hämtad 170519 
110 Intervjuperson 2 
111 Intervjuperson 5 
112 Intervjuperson 3 
113 Intervjuperson 2 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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5.3 Informella hinder 

Här följer en presentation av vilka informella hinder för att utföra undervisning på kreol som 

återfinns i intervjusvaren hos ovan nämnda deltagare. Dessa hinder analyseras i avsnitt 6, för 

att pröva huruvida de passar in i en postkolonialistisk förklaringsmodell.  

 

Hinder 8: Kreolens upplevda otillräcklighet  

Det ovan beskrivna sättet att använda de olika språken på olika vis påverkar haitiernas 

associationsmönster. Inte minst återkommer berättelser om kreolspråkets upplevda 

otillräcklighet. Åsikter om att kreol är ett för ”spretigt” språk för att få stort lingvistiskt 

genomslag114 eller olämpligt att använda för allvarliga ämnen, återkommer både hos de 

intervjuande och i deras berättelser om haitiernas åsikter i allmänhet.   

”För min del har jag problem med kreol. Kreol är ett bra språk, jag ser det som ett typ, 

urspråk*. Det är ett vänligt språk, ett bra konversationsspråk, men det har sina 

begränsningar.”115 

 

Behovet att hävda kreolspråkets faktiska berättigande kan också anas hos en deltagare som 

betonar att det ”faktiskt finns kreolsk grammatik och ortografi”.116 Ständigt återkommande är 

vittnesmålen om hur kreol är starkt associerat med naivitet, inkompetens, inskränkthet, till och 

med att det är ett språk som tillhör slavarna.117 När en skola väljer att utöka mängden 

undervisning på kreol finns det välkända exempel på hur föräldrar väljer att flytta sina barn till 

en mer franskspråkig skola. Detta uppfattas av rektorerna som en stor risk med att prioritera 

kreolundervisning.118 En av deltagarna berättar hur han förberett ett informationsmöte för två 

blivande skolbarnsföräldrar. För att göra sig förstådd valde han att förbereda informationen på 

kreol istället för franska, men detta resulterade i att de inbjudna blev ursinniga av förolämpning: 

”för att jag pratade kreol.”119 

 

                                                      
* Översättning av ”native language”. 
114 Intervjuperson 6 
115 Intervju: projektchef. 170413 
116 Intervjuperson 2 
117 Intervjuperson 2, 3, 4, 5  
118 Intervjuperson 2, 3, 5  
119 Intervjuperson 2 
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Det finns en historia av nolltolerans mot kreol i den haitiska skolan. Den sistnämnde deltagaren 

berättar att man hatade att prata kreol när han gick i grundskolan och att det fortfarande idag 

finns skolor som straffar sina elever om de pratar kreol.120  

”I skolan var jag tvungen att lära mig franska, jag fick inte prata något annat än franska, 

vilket gjorde att jag oftast satt tyst. Jag ville inte göra fel. Det tog lång tid innan jag 

började slappna av inför användningen av det franska språket.”121  

 

Erfarenheten av att inte tas emot väl i officiella instanser och kontor som kreolspråkig, förklarar 

ett par av deltagarna, är anledningen till att föräldrar så gärna vill att deras barn ska lära sig 

prata franska.122 Stigmatiseringen av kreol resulterar i känslomässiga reaktioner hos de många 

haitier som inte talar franska: frustration och skam vittnas det återkommande om. Frustrationen 

och skammen genererar vilja att lära sig franska.123 

 

Hinder 9: Franskans upplevda tillräcklighet  

I denna binära relation återfinns alltså franskan på motsatt sida. Där kreol anses statuslöst, bär 

franskan den sofistikerades mantel. Trots att flera av intervjudeltagarna menar att språkfrågan 

är viktig och att de tror att elevernas ämneskunskaper skulle stärkas om inlärningsspråket var 

kreol, återfinns starka positiva associationer hos dem inför det franska språket. Upprepade 

gånger berättas det att on en a toujours besoin: ”vi behöver fortfarande det franska språket”. 

När de konfronteras med frågan om varför franskan behövs, varierar deltagarnas svar från 

väldigt konkreta (se avsnittet ovan) till mer abstrakta: 

”Det är ju bra när en elev uttrycker sig på franska, för det är ju ändå vårt officiella språk. 

Det är, också, vårt officiella språk.”124  

 

”Haitierna tycker mer om franska än om kreol. Det är ett vackert, sofistikerat språk. 

Vackrare än kreol.”125  

 

                                                      
120 Intervjuperson 2 
121 Intervju: Govain, Renauld. 170502 
122 Intervjuperson 2, 5 
123 Intervjuperson 2, 3, 4 
124 Intervjuperson 2 
125 Intervjuperson 3 
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”[Vi behöver franska…] därför att det är ett fint och bra språk. Det är ett bra språk.”126  

 

I en av intervjuerna nämns Michel Martelly, Haitis förre president. Deltagaren berättar hur den 

dåvarande presidentkandidaten inte vidareutbildat sig efter grundskolan, men ändå uppfattades 

som bildad för att han pratade väldigt bra franska.127 På samma sätt som Martelly av denna 

deltagare uppges ha förfördelats tack vare sina kunskaper i franska, väljs yrkeskompetenta 

arbetssökande bort om de inte kan franska. I flera av intervjuerna återkommer vittnesmål om 

orättvis behandling mot icke-fransktalande i offentliga instanser och på kontor.128 Govain 

berättar: 

”När jag var universitetsstudent assisterade jag en brottsmålsrättegång, där den åtalade 

pratade kreol, men processen genomfördes på franska. Han pratar alltså kreol och en 

tolk översätter till franska, fastän domaren, tjänstemännen och den åtalade alla har kreol 

som modersmål. Personen blir dömd på ett språk som för honom är totalt främmande, 

han deltar inte i rättsprocessen. Först när domen fallit berättar man för honom vad som 

hänt. Så trots att alla deltagarna egentligen kan prata kreol, blir den anklagade en 

främling i sitt eget land.”129 

 

Detta är ett exempel på att språkfrågan skapar en klyfta. Det finns en stor stolthet i att kunna 

tala franska.130 Att erövra detta språk, som beskrivs som ett främmande språk131 blir ett bevis 

på bildning, att lyfta sig ur medelmåttigheten*132:  

”När någon pratar franska säger man att personen är utbildad. När någon pratar kreol 

har personen inte gått i skolan. Så enkelt är det.”133 

  

                                                      
* översättning av ”la médiocratie”. Anspelar på meritokrati: samhällsordning där individer blir rangordnade och 

belönade baserat på deras bidrag till samhället, meriterande handlingar. 
126 Intervjuperson 5 
127 Intervjuperson 4 
128 Intervju: projektchef. 170413 samt intervjuperson 2, 3, 4, 5  
129 Intervju: Govain, Renauld. 170502 
130 Intervju: projektchef. 170413, samt intervjuperson 5, 6 
131 Intervju: projektchef. 170413, samt intervjuperson 3, 4 
132 Intervjuperson 4  
133 Intervjuperson 2 
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5.4 Sammanfattning  

I Haiti och i de flesta koloniserade länder lyftes aldrig språkfrågan under kampen för 

avkolonisering. Medvetandegörandet av den lingvistiska problematiken kommer långt efter 

avkoloniseringen och i Haiti återfinns fortfarande en stor ambivalens gällande språken, något 

som enligt Govain visar på att: 

”…koloniseringen är språkslukande – den förtär inte bara språk, den förtär också den 

nationella lingvistiska medvetenheten.”* 134  

 

Utbildning på kreol i den haitiska skolan hindras således av djupt rotade åsikter om de båda 

språkens lämplighet att användas i olika domäner. Detta resulterar i olika praktiska 

förutsättningar som försvårar kreolspråkig undervisning. Det politiska systemets brister 

försvårar också försöken till politisk påverkan från folket. Ibland nyttjas språkpolitik som ett 

praktiskt verktyg för skapande och upprätthållande av maktpositioner, vilket i sin tur ytterligare 

cementerar de historiskt etablerade attityderna mot de båda språken.  

 

6. Analys  
Följande avsnitt sätter resultatet av studiens materialinsamling i relation till den 

förklaringsmodell som postkolonial teori erbjuder, i ett försök att pröva i vilken utsträckning 

språkproblematiken i det haitiska grundskolesystemet beror på koloniala strukturer. För att ge 

perspektiv på förklaringsmodellen lyfts grundläggande drag från globaliseringsteori som 

motvikt till postkolonialismen. Datamaterialet presenteras utifrån hur väl det stämmer överens 

med teorins förväntade företeelser. Vidare diskuteras teorins tillkortakommanden och slutligen 

presenteras en avslutande diskussion med rekommendationer för framtida studier på ämnet.   

6.1 Hur kan dessa hinder förstås utifrån postkolonial teori?  

Utifrån den postkoloniala skolan, presenterad i avsnitt 2 kan vi förvänta oss finna fyra 

sammankopplade företeelser i fallet Haiti, vilka alla ligger till grund för att landets språkpolitik 

fortsätter att gynna västerländskt konnoterade egenskaper och missgynna motsatsen. Nedan 

kombineras dessa förutsedda företeelser med de fyndigheter som det insamlade materialet givit, 

                                                      
* översättning av ”La colonisation est glottophage – ca digère la langue, mais ca digère aussi la conscience 

national de la linguistique.” Glottophage är en anspelning på franskans antropophage: kannibal; människoätande 

varelse. Förledet glotto- betecknar grekiskans ord för tunga; språk.    
134 Intervju: Govain, Renauld. 170502 
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det vill säga intervjupersonernas vittnesmål om vad som hindrar att utbildning utförs på kreol i 

den haitiska skolan.  

 

Förekomsten av maktasymmetri, där västerländska värden premieras  

Vid första anblicken tycks Haiti vara ett klockrent fall av Mudimbes beskrivning av 

koloniserade länder, som ”trots sin ekonomiska potential saknar […] strukturell kapacitet för 

autonomi och hållbar tillväxt, eftersom [dess] öde huvudsakligen avgörs av de utvecklade 

länderna.” Den höga närvarofrekvensen av NGO:er, liksom behovet av bistånd till 

statsbudgeten, rapporterna om att många av läroböckerna skänks från givarländer och det 

faktum att stora delar av Haitis skolor finansieras av internationella organisationer, vittnar om 

detta. Det ekonomiska, liksom det praktiska beroendet är ett faktum. Detta medför att, vad 

postkolonialismen kallar, eurocentriska systems of knowledge etableras som standard för 

utveckling och kunskap. Intervjuerna vittnar om att det franska språket utgör en sådan standard; 

att vara franskspråkig är någonting eftersträvansvärt, statusfyllt och ett bevis på framgång. Hela 

det haitiska samhällssystemet genomsyras av detta; studiedeltagarna är eniga om att franskan 

värderas högre än kreolspråket i alla offentliga domäner, både i städerna och på landsbygden. 

Kunskaper i franska krävs för att klara av de nationella proven, för vidareutbildning, liksom 

karriär och för att förstå vad landets politiker talar om. I längden innebär detta att personer som 

inte talar franska får begränsad tillgång till det demokratiska systemet och möjligheterna att 

åberopa sina fri- och rättigheter. Detta leder till en segregering av medborgarna: de som har 

tillgång till makten och de som inte har det; de som leder landet och de som blir ledda. Detta 

sätt att dela in människor i grupper, där vardera grupps status bestäms av i vilken grad gruppens 

kultur är västerländskt influerad eller inte, identifierar postkolonialismen som en kolonial 

maktstruktur. Att göra avsteg från vad som är den eftersträvansvärda standarden är att isolera 

sig själv från tillgången till makt. Både direkt och indirekt upprätthåller premierandet av det 

franska språket en icke-jämlik maktrelation mellan forna koloniserade och koloniserande.  

 

Kuvandet av kulturer, och i längden människor, som inte är eurocentriskt orienterade 

En naturlig följd av premierandet av det franska språket, franskspråkigheten som norm, blir de 

icke-franskspråkigas utanförskap. Precis som den postkoloniala teorin förutser, vittnar flertalet 

intervjudeltagare om att politiker och överklass, med andra ord de franskspråkiga, utnyttjar det 

strukturella överläget. Mer eller mindre direkt tvingas de icke-franskspråkiga till underkastelse. 

Franz Fanon talade om denna typ av koloniala struktur som ”a systemic negation of the other 
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person”: så länge samhällssystemet kräver kunnighet i det franska språket för att ge tillgång till 

kunskap och kapital hålls massorna utestängda från dessa resurser. De blir förnekade som 

individer med rätt till liv på lika villkor. Utbildningssystemet är till synes utformat efter en 

annan standard än den det faktiskt är ämnat för. Grundskoleeleverna står inför valet att anpassa 

sig efter systemet eller stå utanför: de tvingas försöka tillgodogöra sig kunskapen med det 

främmande språket som medel, då det inte finns som alternativ att genomföra utbildningen på 

sitt modersmål. Utbredd undernäring försvårar dock kunskapsintaget, fattigdomen komplicerar 

skolgången och ytterst få av de som börjar skolan tar sig igenom hela utbildningen. 

Undernäringen, fattigdomen och bristerna i skolsystemet kan genom postkolonialismen anses 

vara konsekvenser bland annat av de koloniala strukturerna i språkpolitiken. Således 

upprätthålls den historiskt etablerade maktasymmetrin.  

 

Acceptans, baserad på övertygelsen om att underkastelsen är för deras eget bästa, hos de 

kuvade människorna   

Postkolonialismen talar tydligt om hur språket är en central aspekt i koloniseringen av en 

population. Inte bara kan ett språk ge tillgång till yttre domäner, nya kontaktytor med 

omgivningen, men det gör också någonting det inre i personen som talar språket. ”The choice 

of language and the use to which language is put is central to a people’s definition of 

themselves” förklarar wa Ngugi Thiong’o. Att lära sig franska är någonting ytterst positivt i 

Haiti. Den allmänna uppfattningen är att det gör den talande väl: direkt genom att det ger 

tillgång till fler av samhällets domäner, indirekt för att det franska språket upplevs vara ett ”fint 

och bra” språk. I konstrast till det franska språket upplevs kreol som, i många avseenden, 

undermåligt och otillräckligt. Det associeras med osjälvständiga slavar och outvecklat folk, 

trots att man i den lingvistiska världen talar om alla språk som levande organismer, som är 

ständigt föränderliga och anpassar sig till den miljö de används i. Inget språk kan alltså vara per 

definition otillräckligt.135 Dessa ständigt återkommande antaganden, om att det är för haitiernas 

eget bästa de bör lära sig franska, resulterar i skam hos dem som inte lyckas och en acceptans 

inför att inte erhålla tillgång till det demokratiska systemet. Att frustrationen över att inte bli 

väl mottagen i offentliga instanser vanligtvis resulterar i viljan att lära sig franska, och inte i 

drivkraft att förändra systemet och kräva utbildning och samhällsfunktioner på modersmålet, 

                                                      
135 Intervju: Govain, Renauld. 170502 
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kan ses som ett bevis på normaliseringen av västerländska värden. Det symboliska våldet 

resulterar i haitiernas passivitet inför påförandet av den främmande kulturen.  

 

Reproduktion av den etablerade maktbalansen, genom det samhälleliga systemet  

För att undvika att deras barn diskrimineras på språklig basis i offentliga instanser är haitiska 

föräldrar ofta tydliga med att kräva att deras barn lär sig franska i skolan. Således hindras skolor 

från att genomföra undervisning på kreol på grund av risken att förlora elever. Inlärningen av 

språknormer och förhållningssätt börjar därmed i ung ålder, även om barnet växer upp i en 

hundraprocentigt kreolspråkig hemmiljö. Därmed reproduceras stigmatiseringen av att inte 

kunna prata franska, vilket har som direkt konsekvens att kreolspråkigheten får bära skam i 

många domäner. Ännu tillhör också många av de haitiska lärarna en generation som gick i 

grundskolan före Bernardreformen. Det innebär att det är sannolikt att de bär på erfarenheter 

av bestraffning och aktivt förbud mot att prata kreol, vilka kan påverka deras förhållningssätt 

till språkfrågan i sitt yrke.  

 

Språkpolitiken blir ett verktyg för den dominerande samhällsklassen att behålla övertaget över 

massorna. Detta gäller såväl medvetet, som undermedvetet, menar de postkoloniala teoretikerna 

som ser strävan efter makt som en grundläggande faktor i samhällsutvecklingen. Den 

språkpolitik som medvetet fungerar som verktyg innefattar den vilja, omtalad i intervjuerna, 

som antas finnas hos politiker att prata franska för att föra folket bakom ljuset. Omedvetet kan 

också den internationella närvaron, Frankrikes och Kanadas inflytande i läromedelsfrågan och 

synen på kreol som ett otillräckligt språk ha sin indirekta påverkan på medborgarnas 

referensramar och i längden, på språkpolitiken. Den starka internationella närvaron som bär 

upp många av samhällets grundläggande funktioner tenderar enligt uppgift också ha problem 

att lita på att haitierna kan sköta samhällsfunktionerna på egen hand. Detta kan ses som 

ytterligare en kolonial struktur som trots, eller kanske just i och med, sin välmening 

reproducerar maktasymmetrin mellan de eurocentrerade och ”de andra” på Haiti.  

 

Övriga faktorer som hindrar kreolspråkig utbildning  

Det finns dock hindrande faktorer vilka inte placerar sig perfekt inom ramen för förväntade 

företeelser i koloniserade länder. Ett sådant är bristen på kompetens i kreolspråkets ortografi. 

Detta har å ena sidan sina koloniala skäl historiskt sett, men är sannolikt idag snarare en fråga 

om väntan på ett generationsskifte. Skriftspråket standardiserades 1980, strax innan det infördes 
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som obligatoriskt ämne i skolan, och det är därför rimligt att anta att kompetensen i skriven 

kreol kommer att öka procentuellt i och med att nya generationer haitier växer upp. Tillgången 

till läromedel och övrig litteratur på kreol, som hinder för kreolspråkig undervisning, påverkas 

också av det faktum att ortografin är tämligen nyligen standardiserad. Tillgången till läromedel 

kan dock kopplas till koloniala beroendestrukturer, då landets ekonomiska situation påverkar 

både skolornas köpkraft och möjligheten till produktion av nya läromedel.  

 

Vad gäller det politiska systemet är det uppenbart att det finns krafter inom det som tjänar på 

att de som inte talar franska hålls ute från systemet. Samtidigt återspeglar datainsamlingen 

många infrastrukturella problem som påverkar möjligheten till politisk reform. Haitis höga nivå 

av korruption kan sannolikt kopplas till en historia av instabilitet och svaga statliga institutioner. 

En postkolonial teoretiker skulle hävda att instabiliteten är en effekt av kolonialism, på så vis 

att det kvarhåller den haitiska staten i en beroende ställning gentemot västerländska aktörer. 

Varifrån detta intresse kommer och hur det manifesterar sig hos västerländska aktörer ligger 

utanför spannet för denna studies datamaterial. Därmed tycks det rimligt att dra slutsatser om 

att korruptionen, det låga valdeltagandet, bristen på statlig styrning av skolsystemet och den 

svaga statsbudgeten snarare är konsekvenserna av långvarig fattigdom, våldsamma 

diktatorskap och upprepade statskupper. Detta i kombination med återkommande, förödande 

naturkatastrofer, har sannolikt medfört svårigheter att upprätta och/eller upprätthålla ett 

fungerande demokratiskt system, där folket har goda möjligheter att påverka landets 

institutioner.  

 

Ytterligare ett hinder för utökad användning av kreol i den haitiska skolan uppger flertalet av 

intervjudeltagarna är att franskan behövs för resor till och kommunikation med omvärlden. Ur 

ett postkolonialt perspektiv kan det hävdas att vikten av detta överdrivs, då det är en ytterst liten 

del av haitierna som har råd att resa utomlands och få som har tillgång till internationell 

kommunikation. Många av de som reser åker dessutom till USA, där franskan av förklarliga 

skäl inte är till stor användning. Gränsen till spansktalande Dominikanska Republiken, som 

löper lodrätt längs Haitis östra del och de många arbetsmöjligheter som finns där motiverar 

heller inte det påstådda behovet av franska. Samtidigt är det rimligt att franskan av historiska 

skäl upplevs vara en enande internationell faktor. Dessutom återfinns en del av den stora 

diasporan idag i Kanada och Frankrike. I linje med den tekniska utvecklingen och de senaste 

decenniernas globalisering är det även sannolikt att den internationella kommunikationen 
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kommer att öka under de kommande åren. Kunskaper i ett språk som förenar stora grupper av 

världsmedborgare kan därmed anses vara reellt fördelaktigt.   

 

6.1.1 Sammanfattning 

Vid sidan av de historiska faktorer kopplade till kolonialismen, som det inte går att bortse ifrån 

spelar en roll i hur det haitiska samhället ser ut idag, uppenbaras det genom analysen många 

företeelser vilka kan förstås som aktiva koloniala strukturer. Genom kombinationen av 

insamlad empiri och det teoretiska ramverket blir det tydligt att språkpolitiken, eller bristen på 

uttalad sådan, i det aktuella fallet kan anses vara ett verktyg för upprätthållandet av en 

maktasymmetri mellan de inflytelserika få och de negligerade massorna. Forskarnas 

rekommendationer om övergång till mer kreolspråkig undervisning följs inte, därför att det 

finns ett intresse att behålla de effekter som franskspråkig undervisning ger. Låg andel läs- och 

skrivkunniga, hög andel som hoppar av skolan och fortsatt fattigdom spelar makthavarna i 

händerna då deras position blir mindre hotad av demokratiska krafter. De kan därmed aktivt 

nyttja etablerade koloniala strukturer, men kan också anses vara offer för desamma då den djupt 

rotade, men socialt konstruerade, kopplingen mellan makt och det franska språket, status och 

eurocentrism, påverkar deras sätt att leva och verka, inte minst ekonomiskt och 

säkerhetsmässigt.  

6.2 Hur väl håller postkolonialistisk teori som förklaringsmodell för 

det studerade fenomenet?  

Alla fyra förutsedda företeelser från det teoretiska ramverket återfinns i det insamlade 

datamaterialet. På så vis kan teorin anses förklara det studerade fenomenet väl. Däremot finns 

det faktorer, presenterade ovan, som lyfts i empirin, vilka inte finner direkt förklaring i den 

postkoloniala teoribildningen. Dessa tillkortakommanden vad gäller teorins 

förklaringskapacitet skänker viss styrka åt påståendet att globaliseringen förändrat samhället i 

en riktning som gör att nutida samhällsfenomen kräver en bredare förklaringsmodell än den 

postkolonialistiska. Relationerna med omvärlden återkommer ständigt som anledning till 

”varför det finns ett behov av franska” på Haiti, på ett sätt som kan antas ha ökat i takt med att 

kommunikation över landsgränser blir allt mer tillgängligt och centralt för vardagslivet. 

Globaliseringsteorin skulle också kunna förklara hur det kommer sig att flertalet haitiska 

forskare under det senaste decenniet lyft frågan om undervisningsspråk, då den allt mer globala 
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kommunikationen öppnar upp för influenser från omvärlden. Detta även från områden där 

grundskoleutbildningen genomförs på elevernas modersmål, trots att det aktuella språket inte 

är ett världsspråk (exv. engelska, spanska, franska), varför globaliseringen och den teknologiska 

utvecklingen i teorin skulle kunna ge upphov till att stärka den lokala kulturen och språket; 

avkoloniseringsprocessen, i postkolonialistiska termer. Postkolonialismens kommentar på 

globaliseringsteorin är dock att globaliseringen som fenomen i grunden drivs av västerländska 

kapitalistiska marknadskrafter och således endast stärker den ojämlika maktrelationen mellan 

forna kolonialmakter och övriga nationer.  

Någonting som stärker postkolonialismen som förklaringsmodell i det aktuella fallet är det 

faktum att den pekar ut språk som central faktor i koloniseringen. Det är alltså enligt den ingen 

slump att haitiska politiker, och folket i allmänhet, tycks bortse ifrån språkpolitikens påverkan 

på samhället. ”Den [koloniseringen] förtär inte bara språk, den förtär också den nationella 

lingvistiska medvetenheten” som Govain uttrycker det och binder samman teori med praktik. 

Språket anses vara en nyckel i formandet av identiteter och etableringen av kulturer vilket gör 

att språkpolitiken, eller bristen på den, innefattar en dold maktkamp mellan eliten och massorna.  

 

Den postkoloniala teorin förutser också att avkolonisering, försök att bryta den struktur som är 

prioriteringen av franska före kreol, innebär åtgärder för förändring av formella institutioner 

som regelverk och politiska system, men också av informella institutioner som normer och 

värderingar. Statens instruktioner och policydokument måste förändras, men det måste även 

haitiernas attityder gentemot språken göra, för att den koloniala strukturen ska kunna brytas. 

Det faktum att dessa olika kategorier av hindrande faktorer återfinns så väl i studiens 

datamaterial, som i teorin, bekräftar teorins relevans i det aktuella fallet.  

 

Bristen på fungerande politisk infrastruktur, liksom den bristande kompetensen i kreolsk 

ortografi är två hinder som postkolonialismens förklaringar täcker sämre. Som nämnt finns det 

en kolonial historia som gjort sitt, men förödande naturkatastrofer, generationsskiften inom 

läraryrket och korruption inom statliga institutioner tycks vid en första anblick kunna förklaras 

bättre på andra sätt än genom aktiva koloniala strukturer, något som denna studie inte har 

utrymme att vidareutveckla.  
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6.3 Vad säger svaren på föregående frågor om kolonialismens 

relevans för världen idag? 

Det är nu år 2017, 213 år sedan Haiti utropade sin självständighet, i januari 1804. Den haitiska 

frihetsrörelsen gick i bräschen för en våg av frihetsrörelser som såg ljuset under de följande två 

seklen, de senaste så sent som under 1970-talet. Kolonialismen formade nya maktrelationer, 

marknader och många nya stater. På Haiti blev resultatet av två hundra år av kolonialstyre bland 

annat att urfolket utrotades, Afrika- och Europaättlingar blev det nya folket och haitisk kreol 

utvecklades till ett enande språk.  

 

I Haiti, liksom många andra före detta kolonier, har frågan om kolonialmaktens språk kontra de 

koloniserades språk stått åt sidan till förmån för andra frågor i avkoloniseringsprocessen. Detta 

har i Haitis fall inneburit att en viktig faktor för identitetsskapande, liksom tillgodogörande av 

kunskap och makt försummats i det postkoloniala samhället, en kolonial struktur har tillåtits 

leva kvar. Att detta fått omfattande konsekvenser för det haitiska folket och den haitiska 

statsmakten går det inte att bortse ifrån. Således är postkolonialistisk teori relevant för att förstå 

denna del av vårt moderna samhälle.  

 

Huruvida detta säger någonting om kolonialismens relevans för världen i övrigt är svårare att 

besvara. På rak arm är det lätt att anta att de strukturer som återfinns i det postkoloniala Haiti 

rimligtvis återfinns i andra länder som tidigare varit koloniserade. Särskilt vad gäller nutida 

stater som har många nämnare gemensamma med Haiti (exempelvis: tidigare fransk koloni, 

liten population, instabil politisk historia, lågt BNP, stora inkomstskillnader, låg läs- och 

skrivkunnighet etc.) skulle den statistiska sannolikheten att återfinna samma koloniala 

strukturer kunna antas vara hög. Det problematiska i detta är att de postkoloniala tänkarna är 

mycket noggranna med att påpeka att postkolonialismens effekter är ytterst kontextberoende. 

Varje fall måste ses som separat och varje individ måste ges utrymme att berätta sin egen 

historia. Om detta inte görs riskerar generaliserandet själv bli en del av den maktstruktur som 

det är att dra alla koloniala stater/individer/situationer över en kam. Det är av samma anledning 

språket anses vara centralt i postkolonial teoribildning: hur och av vem en historia berättas är 

fundamentalt för hur den uppfattas och hur väl den stämmer överens med verkligheten.  
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I linje med detta kan en tio veckors fallstudie om kolonialismens påverkan på valet av 

undervisningsspråk i den haitiska grundskolan säga ytterst lite, annat än om just det. Hur 

världen i övrigt är beskaffad kan denna studie endast ge en svag aning om: den kan bekräfta att 

det existerar fenomen, detta på Haiti, vars förekomst förklaras väl av postkolonialismens teori 

om existerande, aktiva koloniala strukturer.  

6.4 Avslutande diskussion och reflektioner  
Sammanfattningsvis kan denna studie användas väl för att förstå den studerade situationen. Den 

kan ge förståelse och vägledning i val av åtgärder i kampen för positiv fred på Haiti. Genom 

denna studie kan vi också säga att postkolonialismen inte kan antas vara helt uträknad i dagens 

världssamhälle; kolonialismens tid må vara förbi, men de koloniala strukturerna har inte spelat 

ut sin roll. Postkolonialismen som förklaringsmodell lämnar dock vissa luckor att fylla i detta 

fall. Trots detta, i och med att den ursprungliga avsikten för denna studie inte var att ge en 

fullständig beskrivning av kolonialismens relevans, kan denna studies syfte anses vara uppfyllt. 

 

Närstudiet av detta fall har här lett till nya frågor vad gäller koloniala strukturer i det moderna 

samhället. Frågan om teorins förklaringsgrad i andra områden av världen, med liknande 

problematik, kan med fördel utgöra föremål för vidare studier. Ett annat, synnerligen intressant, 

område är med kopplingen mellan språk, makt och genus, något som resultatet av denna studie 

skulle gynnas av att kompletteras med. Här återfinns möjligheten att utforska huruvida 

koloniala strukturer kan förklara varför Haiti placerar sig så lågt i internationella 

jämställdhetsmätningar, liksom hur valet av undervisningsspråk påverkar kvinnorna, som i 

lägre utsträckning än män har tillgång till samhällets officiella institutioner. Besvarandet av 

dessa frågor skulle kunna leda ytterligare steg framåt i strävan mot positiv fred, inte bara i Haiti, 

utan i världen i stort.  

 

Studiet av förutsättningar för fred och anledningar till avsaknad av detsamma kan anses mer 

relevant idag än någonsin tidigare: den ökade tekniska utvecklingen och den omfattande globala 

kommunikationen ger oss möjligheter att, som aldrig förr, möta samhällets utmaningar och 

orättvisor med enad front, oavsett var i världen vi befinner oss. I det bergiga Haiti talar man om 

vikten av att fortsätta ställa frågor och utforska omgivningarna; att det alltid finns mer att ta 

reda på och förstå. Denna studie har bestigit ett litet berg i frågan om kolonialismens relevans 

för 2010-talets världssamhälle. Fortsatt forskning uppmuntras att vandra vidare därifrån, för 

som man säger på kreol: deye montay plis montay, bakom berget finns fler berg.   
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Intervjuer 

  
Datum  Plats  Profession  Kön  Namn 

170413 La Plaine, Haiti Projektchef på 

biståndsorganisation 

Man Projektchef  

170419 La Plaine, Haiti Rektor i Hesse  Man Intervjuperson 2 

170419 La Plaine, Haiti Rektor i Dano Man Intervjuperson 3  

170419 La Plaine, Haiti Rektor i Bois Negresse Man Intervjuperson 4 

170420 La Plaine, Haiti Rektor i Boyer Man Intervjuperson 5 

170420 La Plaine, Haiti Rektor i Rigaud Man Intervjuperson 6 

170502 Port-au-Prince, 

Haiti 

Dekan på Faculté de la 

Linguistique, Université 

de l’État d’ Haïti.  

Man  Renauld Govain 
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Bilaga 1 : intervjuguide, franska 

Guide d’interview  
Mon nom est Maja et je viens de l'Université d’Umeå en Suède. Je suis ici pour rassembler 

des informations pour un essai de candidat en sciences sociales sur la situation linguistique 

dans un contexte postcolonial.  
 

Anonymat + Traçabilité  

Recording (je serai la seule personne à l’écouter et l’analyser, supprime après l’avoir fait)  

Volontaire : à tout moment libre d’interrompre l’interview  

Vous êtes d’accord sur ces conditions ? Vous me donnez alors votre consentement pour 

continuer l’interview.  

Arrière-plan 
Quel poste occupez-vous à l'école? 

 

Depuis combien de temps avez-vous travaillé (comme principal) ici?  

Aviez-vous travaillé comme enseignant avant cela ? 

 

Quelle est votre langue maternelle? 

Quelle langue utilisez-vous à la maison? au travail? 

 

Avez-vous fait votre formation en Haïti? 

Dans quelle langue avez-vous eu votre formation ? 

  

Comment décririez-vous vos compétences linguistiques : 

orale en créole compréhension du créole  écrite en créole 

orale en français  compréhension du français  écrite en français 

 

un peu – bien – très bien – extrêmement bien ?  

 

THEME 1 : facteurs pratiques  
Parlez-moi un peu de la relation entre le français et le créole haïtien dans la salle de 

classe/dans l’école entière :  

Quels sont les différences d’utilisation entre les deux langues ? Par exemple, laquelle est parlé 

par étudiants/profs/autre employés ?  

 

Diriez-vous que la situation chez vous est représentable par rapport aux écoles haïtiennes en 

général ? Si non, quelle est la différence ? 

 

Selon un grand nombre de chercheurs, et l’scadémie Créole, le système scolaire d’Haïti 

profiterait si la langue dominante d’enseignement et instruction était le créole. Pourtant, 

beaucoup de français est toujours utilisé dans les écoles. On va bientôt parler des 

questions d’attitude vers les deux langues, mais pour commencer :  

 

Selon vous, quels sont les défis pratiques rencontrés lorsqu’une école essaie de passer du 

français vers le créole ? 
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Y –a-t-il des facteurs pratiques qui compliquent l'utilisation du créole comme langue 

d'enseignement? 

- l'accès à des manuels? 

- assez de personnel formé pour enseigner en créole, l’orthographe créolien? 

- la politique linguistique, les règlements d’état, font-elles obstacle? 

- exigences relatives à la connaissance du français pour la formation continue pour les 

étudiants? Besoin de français pour continuer les études à l’université? Avoir un travail ? 

 

THEME 2: attitudes 
Ensuite, les attitudes. Imaginez une réforme scolaire, qui rends le créole la seule langue 

d’enseignement acceptée. Quelles seront les réactions générées par la transition? Qui 

réagiraient négativement ? Que serait le critique ? 

 

Avez-vous rencontré ce genre des réactions négatifs vers une utilisation augmentée de créole 

dans l’école ? 

De la part de parents? 

De la part d’étudiants? 

De la part d’employés? 

De la part des autorités? 

De la part de donateur de fonds? 

 

Que pensez-vous est la raison pour laquelle le créole n’est pas encore vu comme première 

langue du système scolaire haïtien ?  

 

Finalement : pensez-vous que plus d'écoles devraient faire le changement ? 

Conclusion  

Avez-vous quelque chose à ajouter que vous jugez pertinent pour comprendre pourquoi  il n’y 

a pas plus d'école avec le créole comme première langue d'enseignement? 

 

Repetera vad intervjun ska användas till.  

Si vous n’avez rien encore à ajouter, je vous remercie de tout mon cœur pour votre temps.  

Prompts 
Rendre plus clair  

Donc, vous voulez dire ...?  

Quand vous dites que [...] qu’est-ce que vous aimeriez dire ? 

 

Pour plus de détails  

Pouvez-vous me dire plus à ce sujet? Pouvez-vous me donner un exemple?  

Comment réagissent les autres (élèves, parents, etc.) à ce sujet?  

 

Pour les sentiments / pensées / attitudes  

Comment avez-vu vécu cette experience?  

Est-ce que votre attitude à ce sujet changé au fil du temps? Quelle est la raison de ce 

changement? 

Quelle est la cause de ce changement ? 
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Bilaga 2: intervjuguide, svenska 

Intervjuguide  
Presentation av mig, universitetet och studien. Gå igenom: 

- anonymitet  

- inspelning och materialhantering  

- frivillighet och samtycke  

Fråga om ok med dessa villkor.   

Bakgrund 
Vilken tjänst har du på skolan? 

 

Hur länge har du jobbat (som rektor) här?    

Har du jobbat som lärare innan detta?    

 

Vilket är ditt modersmål?  

Vilket språk talar du vanligtvis i hemmet? på jobbet?  

 

Är du utbildad på Haiti? På vilket språk genomfördes din utbildning? 

 

Hur skulle du beskriva dina färdigheter i: 

talad kreol  skriven kreol   förståelse av kreol 

talad franska  skriven franska  förståelse av franska 

 

små – bra – mycket bra – extremt bra?  

TEMA 1: praktiska faktorer (ramfaktorer) 
Berätta lite för mig om relationen mellan franska och kreol i er skola, hur används språken i 

klassrummet?  

Vilka skillnader finns i användningen av språken? Till exempel, vilket språk pratas av 

elever/lärare/andra anställda?  

 

Skulle du säga att ert sätt att använda de olika språken i skolan är representativt för hur de 

används i haitiska grundskolor generellt? Om inte, vilka skillnader finns det?  

 

Enligt ett stort antal forskare skulle det haitiska skolsystemet tjäna på att ha kreol som 

första undervisningsspråk. Trots detta används, som ni vet, väldigt mycket franska i den 

haitiska skolan. Vi ska snart prata om olika attityder gentemot de olika språken, men 

först:  

Enligt dig, vilka praktiska svårigheter möter en skola som försöker inför mer kreol i skolan, 

på bekostnad av franskan? 

 

Finns det praktiska faktorer som försvårar användandet av kreol som undervisningsspråk? 

- tillgång till läromedel?  

- tillräckligt med personal som är utbildad att undervisa på kreol?  

- policys som försvårar? 

- krav på kunskaper i franska för vidareutbildning för eleverna? 
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TEMA 2: attityder 
Så till attityderna. Tänk dig en reform som innebar att kreol blev det enda accepterade 

undervisningsspråket i skolan. Vilka reaktioner skulle en sådant omställning generera? Vilka 

skulle reagera negativt på detta? Vilken kritik skulle lyftas? 

Från föräldrar? 

Från elever? 

Från anställda? 

Från myndigheter? 

Från biståndsgivare? 

 

Vad tror du är anledningen till att kreol inte ses som första språk i det haitiska skolsystemet?  

 

Tycker du själv att fler skolor borde ställa om från franskspråkig undervisning till kreol?  

Avslut 
Har du någonting att tillägga som du tycker är relevanta för att förstå varför det inte finns fler 

skolor som har kreol som första undervisningsspråk? 

 

Repetera vad intervjun ska användas till.  

 

Om du inte har någonting att tillägga vill jag tacka ödmjukast för din tid och för att du valt att 

delta.  

 

Uppföljande frågor 
Förtydligande 
Så, du menar att… ? 

När du säger att […] vad/hur menar du då?  

 

För mer detaljer 
Kan du berätta mer om det?  

Kan du ge mig ett exempel?  

Hur reagerade andra (studenter, föräldrar etc.) på det?  

 

För känslor/tankar/attityder 
Hur upplevde du det?  

Har din inställning till detta förändrats över tid?  

Vad är anledningen till denna förändring? 

 

 

 

 

 


