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Abstract 
   Many immigrants in Sweden have not had the chance to learn to read and write, for various 
reasons. In Sweden, literacy is a prerequisite to being able to function in the cultural 
community, and for many immigrants this is the first time that they experience their inability 
to read and write as a handicap or see themselves as “illiterate”. The aim of this study is to use 
a socio-cultural, second language and gender approach to describe, analyse and understand 
how a number of adult, illiterate, immigrant women experience their situation when they are 
expected to simultaneously learn to speak, read and write Swedish. 
   The study focuses on two literacy groups in two Swedish municipalities. In one of the 
groups I act as both teacher and researcher. The thesis is a case study of the learning process 
of five illiterate immigrant women in Sweden. The results are based on interviews, carried out 
with the help of an interpreter, and observation of teaching and texts written by the students. 
The study is based on the assumption that human learning is an activity that takes place in a 
cultural community in a social context. When learning a language, the language is 
simultaneously the tool that facilitates social communication and the object of the learning 
process. 
   The study shows that cultural communities influence the women in different ways. Gender 
structures are firmly planted in a patriarchal value system, which means that women are seen 
as inferior to men, and women are expected to “meet the demands of others”. The women 
have no time to study at home, as their household duties are prioritised. However, there are 
subtle indications that there is a wish to change the situation in accordance with Swedish 
values and norms. This can be seen in the Swedish for Immigrants (SFI) lessons. As they have 
little contact with Swedes, school is the only arena in which they have a chance to use 
Swedish. They are positive towards teaching and school as an institution. Here they are able 
to develop an alternative identity. 
   The study also shows that teaching in the literacy groups is to a great extent based on a 
technical approach, in which the teacher tries to elicit a correct answer from the students. 
Social interaction involving contemplation and negotiation is either not included or not 
prioritised. The women’s experience and knowledge is not made use of. There are, however, 
occasions when collaborative discussions take place between the teacher and students. On 
these occasions an exchange of experiences takes place. Learning is based on the students’ 
own experiences and thoughts. Linguistic concepts gain meaning in the collaborative 
discussion. Initially the concepts may be unclear, but the group works on them together, 
adapting and adjusting them until they finally make sense. 
   Finally, I conclude that women immigrants bring their own socio-cultural values and 
experience to the school situation, which affects their learning process to varying degrees.  
Furthermore, immigrant women need more time at school, as it is the only arena in which 
they can spend time on studying and personal development. Another conclusion is that the 
school must become a learning community that recognises the immigrants’ cultures, makes 
use of the students’ experience and allows the students to participate in collaborative 
discussions, so that they can develop their ability to speak, read and write Swedish. 
 
Key words: Socio-cultural theory, cultural communities, immigrant, Swedish as a second 
language, written language, literacy, gender, adults, learning process, teaching, collaborative 
discussion, interaction, interpreter. 
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Förord 
Med denna avhandling i Pedagogiskt arbete känns det som jag avslutar en händelserik, 
strapatsfylld och i slutfasen äntligen en begriplig resa med många intressanta och inspirerande 
möten. Utan dessa möten hade det förmodligen inte blivit någon bok. Alla som jag har mött 
har på olika sätt haft betydelse för mitt arbete och dem vill jag nu passa på att tacka. 
 
Allra först vill jag tacka deltagarna i alfabetiseringsgrupperna i Västerstad och Österstad som 
med sitt vänliga tillmötesgående låtit mig ta del av sina livserfarenheter, kunskaper, 
förväntningar och lärande. Läraren i Österstad har varit ett starkt och uppmuntrande stöd 
under observationerna. Utan dig hade jag inte fått tillgång till en av undersökningsgrupperna. 
Ett varmt tack riktar jag till dig. I Västerstad finns ett flertal lärare och administrativ personal 
som på alla sätt har uppmuntrat mig att skriva. En av dessa har jag haft förmånen att få arbeta 
tillsammans med och inspirerats av när det gäller undervisning och lärande. Tack för goda 
samtal och för att du har läst. Bland lärarna i Västerstad finns även modersmålslärare som ofta 
för en undanskymd tillvaro. Ni är synliga i mina tankar. 
 
Mina två handledare docent Per-Olof Erixon och professor Åsa Bergenheim har varit ett 
ovärderligt stöd under avhandlingsarbetet. När det gäller det intensiva arbete som skrivandet 
har inneburit för mig har de alltid funnits till hands för att ge mig självförtroende att fortsätta. 
Genom insiktsfulla frågor vid avgörande vägskäl har de fått mig att bli medveten om mina 
egna oklarheter i både tanke och språk. 
 
Jag är också tacksam för det engagemang och den kunskap som personalen vid Institutionen i 
svenska och samhällsvetenskapliga ämnen har bidragit med. Även om det är svårt att bland 
dessa kunniga personer lyfta fram några, så finns det dock vissa som har varit viktigare än 
andra. Kerstin Lindgren vill jag särskilt tacka för att hon har lyft fram en läsbar text ur en 
samling ord. Institutionens doktorandgrupp får dela på ett fång rosor för sitt flitiga läsande 
och sin konstruktiva kritik. De har också skapat en stimulerande och lärande 
seminariegemenskap i vilken ett omtänksamt givande och tagande har varit utmärkande.  
 
Jag har haft förmånen att tillhöra ytterligare en doktorandgrupp. Tillsammans med dessa först 
antagna i Pedagogiskt arbete har jag skolats in till forskare och utvecklat min förmåga att 
förstå teorier och analysera empiri. Ett tack för ert stöd, som även går till föredragshållare och 
seminarieledare i forskarkurserna. Till Nils Granberg, som var tredje läsare, och Mimi 
Finnstedt, som snabbt och följsamt har översatt min sammanfattning till engelska, riktar jag 
ett varmt tack. Alla ni villiga läsare, som i slutfasen styrde mig åt rätt håll och som hittade alla 
insmugna krumelurer får tillsammans ett innerligt tack. 
 
För att avhandlingsarbetet ska fungera behövs även vänner både på jobbet och utanför, som 
ger en energi att delta i aktiviteter och glädjeämnen utanför arbetet samt gör livet till en dans. 
En kram till alla er för att ni lyssnat på mig, uppmuntrat mig och skrattat med mig när jag har 
kommit till er, med väskorna fulla med facklitteratur och datorn under armen för att delta i 
glada gemenskaper. 
 
Till sist vill jag tacka min familj för att de har stött mig i arbetet. Mamma och pappa har 
uppmanat mig att göra det bästa jag kan och kanske lite till. Åke har skött om allt det 
praktiska för att resan skulle fungera.  
Sanna, som har haft en frånvarande mamma både själsligen och kroppsligen under flera år, 
har hållit ut och visat att allt går om man vill. Jocke och Millan, som själva samtidigt studerat 
på universitet, har visat sitt intresse, vilket har fått mig att inte ge upp. Jag tillägnar er denna 
avhandling. 
 
Umeå 6 april 2005 
Berit Lundgren 
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Bakom ett gathörn 

Efter enträgna lektioner lyckades jag till sist lära mig 

 nybörjarungerska-svenska-kakofoniska, 

 men hur skulle jag kunna lära mig språket  

bakom språket? 

gesternas mångtydiga nyanser; händernas förhoppningar 

 som blivit bevingade ord, de grammatiska reglerna 

 för kropparnas rytm, svallvågorna, 

 den dolda dyningsläran: att nalkas och ge sig av? 

Ständigt ville jag avge vittnesbörd om mig själv 

 på ungerska-svenska-kakofoniska och det går redan 

 rykten att jag bygger ett rede i gudarnas hand- 

fast jag bara står och spejar tyst bakom ett gathörn, 

 med en knölpåk i handen, för att äntligen begå  

ett samtal--1

 

Géza Thinsz,  Bakom ett gathörn, 1999, 169. 
 

                                                      
1 Géza Thinsz, ”Bakom ett gathörn,” i Flykten valde oss, red. Siv Widerberg och Viveka Heyman (Stockholm: En bok för 
alla, 1999), 169. 
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1. Inledning 

Läs- och skrivförmåga tas i Sverige för givet. I de flesta kulturer innebär 
det att vara utbildad. Sambandet mellan läs- och skrivförmåga och utbild-
ning är så nära att det är i stort sett omöjligt att se en individ som kunnig 
och utbildad om denna eller denne inte kan läsa och skriva. Utbildning är 
idag en fundamental rättighet för människor och utbildningsinsatser görs 
världen över för att öka individers skriftspråkskompetens. Trots detta är ett 
stort antal människor analfabeter. Barn och vuxna som förvägras rätten att 
lära sig läsa och skriva tillräckligt väl för att kunna delta i dagens samhäl-
le, att bli litterata, hamnar lätt i ett utanförskap med begränsad ekonomisk, 
politisk, social och individuell utveckling.1 Analfabetism har alltid existe-
rat, men det har inte alltid upplevts som ett handikapp.2 

Det växande kravet på teknologisk kunskap för att kunna delta i sociala 
gemenskaper har medfört en ökad medvetenhet om behovet av att vara läs- 
och skrivkunnig. Det har också medfört en ökad press på skolor att tillgo-
dose detta i undervisningen. Under mina år som lärare i grundskola, gym-
nasium och vuxenutbildning har jag alltid fascinerats av de elever som lär 
sig svenska som andraspråk. Bland dessa har det funnits några som inte 
varit skriftspråkskunniga. De har lärt sig svenska som andraspråk samtidigt 

                                                      
1 Antalet vuxna som är illiterata i världen har sjunkit från 44.5 % 1950, till cirka 19 % år 
2000. Trots att den procentuella andelen minskar har det totala antalet analfabeter i världen 
ökat. Majoriteten, 2/3, av 875 miljoner analfabeter är kvinnor. I exempelvis östra Asien är 
19 % av kvinnorna analfabeter. Uttryckt i antal är det cirka 166 miljoner kvinnor som är 
illitterata i detta område. I Eve Malmquist “Women and literacy development in the third 
world. A rapsodic overview,” i Women and Literacy Development in the Third World, red. 
Eve Malmquist (Linköping: Department of Education and Psychology, Linköping Univer-
sity, 1992), 8–15 och UNICEF. Education. www.unicef.org/files/Table5.pdf och 
www.childinfo.org/ 2005-03-04. 
2 Malmquist 1992, 8–15. 
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som de har lärt sig läsa och skriva på sitt andraspråk. Den språksituation 
som de har befunnit sig i har krävt intensivt arbete och engagemang. 

För några år sedan träffade jag Sarah3 från irakiska Kurdistan.4 Sarah stu-
derade svenska för invandrare, sfi, samtidigt som hon lärde sig läsa och 
skriva på svenska inom grundläggande vuxenutbildning.5 Vi pratade om 
hennes barn, eftersom jag undervisade några av dem i svenska som andra-
språk. Barnen gick vid den här tidpunkten i förberedelseklass i grundsko-
lans senare del. Samtalet gällde deras skolgång. I detta sammanhang fram-
stod hon för mig som en stark, stabil kvinna med självkänsla, och säker i 
sin roll som mamma.  

Plötsligt sade hon med ett leende: ”Jag går i dumgruppen!” Hennes påstå-
ende fick förbli okommenterat. Det berodde inte på att jag ansåg att det var 
trivialt, utan snarare på att jag inte trodde att hon skulle förstå mig och inte 
heller kunna föra ett samtal med mig på grund av bristande kunskaper i 
svenska. Men det berodde också på att jag blev överraskad och omtumlad 
av vad hon sa. 

Varför sa hon ”Jag går i dumgruppen!” och vad innebar denna uppfattning 
för hennes förmåga att lära? Vad var det för faktorer i hennes lärandesitua-
tion som fick henne att ge uttryck för en sådan självbild? Kanske hade hon 
uppfattningen att den som inte kan läsa och skriva är ”dum”. Vad påståen-
det innebar för Sarahs identitet och möjligheter att lära kunde jag inte då 
förstå. Inte heller kunde jag förstå hur andra faktorer påverkade hennes 
lärande, det vill säga tidigare erfarenheter av skola och hennes förförståel-
se av lärande och undervisning.  

Ett annat möte som har påverkat mig starkt var ett sjukbesök. I en sjuksäng 
låg en liten, mörkhårig och brunögd kurdisk kvinna, Nahjad, och tittade på 
mig med vidöppna ögon när jag kom in i rummet och pratade svenska med 
henne.6 Eftersom hon nyligen hade anlänt till Sverige, två år efter sin man, 
                                                      
3 Sarah är ett fiktivt namn. För utförligare beskrivning av detta se avsnittet ”Etiska över-
väganden”. 
4 Kurdistan är ingen egen stat utan dess cirka 20 miljoner människor lever framförallt inom 
fyra stater, Irak, Iran, Syrien och Turkiet. I Elin Carlsson, Kurder i Mellersta Östern och i 
exilen (Norrköping: Statens Invandrarverk, 1986), 3. 
5 Undervisning i svenska för invandrare, sfi, och svenska som andraspråk inkluderar sam-
hällsinformation och levnadsmönster. Undervisningen är därmed inte enbart inriktad på 
språklig form. 
6 Nahjad är ett fiktivt namn. För utförligare beskrivning av detta se avsnittet ”Etiska över-
väganden”. 
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och omedelbart lagts in på sjukhus för vård av en svår njursjukdom, hade 
hon inte haft någon möjlighet att lära sig vare sig svenska språket eller 
skriftspråket. Därmed kunde hon inte kommunicera på svenska varken 
med mig eller vårdpersonalen, utan använde endast kroppsspråket.  

Dessa två möten väckte mitt forskningsintresse. Mina funderingar över hur 
Sarahs och Nahjads kontakt med skola och undervisning i hemlandet och i 
Sverige sett ut samt deras uppfattning om sig själva, skola och samhälle 
blandades med funderingar över hur vuxna studerande lär sig svenska, som 
andraspråk, och dess skriftspråk. Ett forskningsprojekt på Komvux i ”Väs-
terstad” medförde att jag tillsammans med några andra lärare fick möjlig-
het att forska i min egen pedagogiska praktik, så kallad klassrumsforsk-
ning.7 Som deltagare i detta kunde jag, inom min tjänstgöring, studera hur 
vuxna invandrare kan utveckla sitt språkförråd genom ett utökat skrivande; 
skriva för att lära.8 Jag fick förståelse för olika lärprocesser och kunde 
utifrån dessa utveckla min egen praktik. Mötena med Sarah och Nahjad 
väckte således mitt intresse för forskning och projektet med klassrums-
forskning förde mig vidare i forskningsprocessen. 

Föreliggande forskningsarbete kan ses som en fortsättning på detta projekt 
och tar sin utgångspunkt i hur komplext det är att lära sig ett andraspråk, i 
detta fall svenska, samtidigt som man lär sig läsa och skriva på svenska 
utifrån ett latinskt alfabet. Lärandet och upplevelser av lärande kommer till 
uttryck genom fem invandrarkvinnors berättelser. Förutom Nahjad och 
Sarah som nämnts ovan deltar Sinem, Fidan och Panoi. Av dessa är de fyra 
först nämnda kurder från Irak eller Iran. Panoi kommer från Thailand.9  

Ett av skolans mål är att skapa självtillit hos individer i det egna lärandet. 
Om detta mål inte uppnås kan det medföra att individer upplever sig som 
mindre värda än andra, vilket kan hota deras möjligheter att lära. Det är 
säkert många som kan känna igen sig i situationer, där man känt sig min-
dervärdig, exempelvis i skolan eller senare i livet på arbetsplatsen. Det kan 
gälla läs- och skrivsituationer, där bristande kompetens kan medföra nega-
tiva förväntningar från omgivningen.  

                                                      
7 Projektet var ett samarbete mellan Högskolan och Komvux i Västerstad i mitten av 1990-
talet och resulterade för min del i en D-uppsats på Högskolan, vårterminen 1996. 
8 Jfr Ingegärd Sandström Madsén, Skriva för att lära (Kristianstad: Högskolan i Kristian-
stad, 1994). 
9 Samtliga deltagare presenteras mer ingående under kapitel 5 ”Vilka är kvinnorna?”. 
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Skriftspråksförmåga är en social maktfråga. Tillgång till och möjlighet att 
delta i utbildning varierar i olika länder, men även inom familjen.10 Ur ett 
maktperspektiv kan en person som inte kan läsa och skriva framställas som 
en icke självgående och produktiv person. Ett exempel från reklamens 
värld kan nämnas. I en alfabetiseringskampanj i Brasilien visades hur ett 
barn som inte kan läsa successivt förändrades till en apa.11 För icke läs- 
och skrivkunniga innebär det att deras självuppfattning undermineras, ef-
tersom de inser skriftspråkets betydelse för att nå framgång. Detta kan i sin 
tur medföra att de själva inte uppfattar eller anser sin egen nuvarande ka-
pacitet och kunskap som värdefull. 

Många invandrare i Sverige har av olika anledningar inte haft möjlighet att 
lära sig ett skriftspråk. Det är först i mötet med det svenska samhällets 
krav på läs- och skrivkunnighet för att kunna fungera i kulturella gemen-
skaper, som dessa invandrare upplever att de saknar läs- och skrivförmåga 
och ”blir” analfabeter.12 Oavsett om dessa invandrare planerar att stanna i 
Sverige eller inte, har de rätt till utbildning. Parallellt ska de kunna erbju-
das både undervisning i svenska för invandrare, sfi, och alfabetisering.13 
Studiernas mål för olika individer kan variera liksom individens mål och 
kursplanens mål. Individens mål med andraspråksstudier kan vara att nå 
begriplighet i enkla vardagssituationer. När det gäller skriftspråket kan 
målet vara att lära sig tillräckliga skriftspråksfärdigheter för att exempelvis 
kunna hjälpa barnen med skolarbetet, få ett arbete eller kunna delta i sam-
hällsdebatter. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Den här studien tar sin utgångspunkt i samspelet och lärandet mellan per-
soner, men också mellan personer och institutioner. Det är hela individen 

                                                      
10 Angela B. Kleiman, ”Schooling, Literacy, and Social Change: Elements for a Critical 
Approach to the Study of Literacy,” i Literacy in Human Development, red. Marta Kohl de 
Oliveira and Jaan Valsiner (London: JAI Press Ltd, 1998), 184–185. 
11 Kleiman 1998, 195. Angela Kleiman refererar till 1990 års alfabetiseringskampanj i 
Brasilien. 
12 SOU 2003:77 Vidare vägar och vägen vidare – svenska som andraspråk för samhälls- 
och arbetsliv (Stockholm: Fritzes, 2003), 265. 
13 SOU 2003:77, 209. Vad som ryms inom sfi- och alfabetiseringsundervisning presenteras 
under avsnittet “Andraspråksundervisning”. 
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som är i fokus och därmed också den kontext som omger individen. 14 De 
frågeställningar som har vuxit fram i mitt möte med lärare, elever och sko-
lan som institution under processens gång bygger inte på föreställningen 
om att det är möjligt att söka ett ”rätt svar”. Frågeställningarna är verktyg 
för att belysa vad som kan vara av vikt när man lär sig svenska som andra-
språk och ett latinskt skriftspråk. Varje företeelse måste bedömas/tolkas i 
sitt sammanhang.  

Avhandlingens övergripande syfte är att ur dels ett sociokulturellt perspek-
tiv dels ur ett andraspråks- och genusperspektiv beskriva, analysera och 
förstå hur några vuxna illitterata invandrarkvinnor upplever sin situation 
när de samtidigt lär sig tala, läsa och skriva på svenska. 

Avhandlingens syfte kan brytas ner i följande frågor. Hur påverkar olika 
kulturella gemenskaper kvinnorna? Hur ser undervisningen ut i alfabetise-
ringsgrupperna och vad utgår undervisningen från? Hur uppfattar kvinnor-
na sin lärande situation och vad innebär det för identiteten?15 Vad har 
kvinnorna lärt sig när det gäller tala, läsa och skriva på svenska som andra-
språk?  

Man kan se denna avhandling som en oavslutad berättelse, i vilken perso-
nerna är verkliga människor som fortsätter att utvecklas i olika kulturella 
gemenskaper när undersökningen är avslutad. Jag kan inte göra om histori-
en och jag kan inte heller avsluta historien. I stället kan jag röra mig nära 
huvudpersonerna och låta deras berättelser visa hur de lever, uppträder, 
känner, tror, hoppas, lär och utvecklas.16 Jag kan med den utgångspunkten 
även följa deras ansträngningar att lära sig svenska som andraspråk och ett 
skriftspråk inom skolans ram. 

                                                      
14 Individ av lat. indiv´i´duum, ”något odelbart”. Nationalencyklopedin HIM–ISSK (Höga-
näs: Bra Böcker, 1989), 421. ”Individ” är det begrepp som jag företrädesvis använder 
eftersom det väl representerar mitt teoretiska perspektiv det vill säga det sociokulturella. 
Men även andra begrepp som ”person” och ”människa” förekommer. 
15 Jag har medvetet valt att särskriva ”lärande” och ”situation” för att betona att situationen 
i sig är lärande. 
16 Jfr Shirley Brice-Heath, Ways with Words (Cambridge: Cambridge University Press, 
1990), 13. 
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AVHANDLINGENS UPPLÄGGNING 
Avhandlingens inledande avsnitt redogör för utgångspunkter, fokus och 
syfte. Därefter introduceras läsaren i problemområdet med beskrivning av 
tidigare forskning. Sociokulturell teori problematiseras och begrepp defi-
nieras utifrån teorival i det andra kapitlet. Metod- och materialkapitlet som 
följer därefter behandlar val som jag har gjort för att kunna besvara av-
handlingens frågeställningar och genomföra studien, som är att betrakta 
som en fallstudie.17 En sådan är att föredra eftersom jag förklarar, beskri-
ver och tolkar flera variabler för en specifik företeelse. Studien bygger på 
intervjuer, observationer och texter, för att samla in material.  

Under kapitelrubriken ”Förutsättningar och förhållanden” presenteras fak-
torer som på varierande sätt utgör förförståelse för resultat och analys. De 
två utvalda kommunerna, skolor och lärare beskrivs liksom skolornas och 
lärarnas organisation av sfi-undervisning. 

Det empiriska materialet inleds med kapitlet ”Vilka är kvinnorna?”. Här 
presenteras avhandlingens fem huvudpersoner med fokus på erfarenheter, 
upplevelser och kunskaper från hemlandet. I följande kapitel sker både 
redovisning och analys. Kapitlet ”Att bli litterat på sitt andraspråk” handlar 
om en av deltagarna, Nahjad, som särskilt lyfts fram för att visa hur en 
individs lärande av svenska som andraspråk och ett skriftspråk tar sig ut-
tryck samt vad som påverkar detta. Jag har valt att lyfta fram Nahjad för att 
jag har ett omfattande material, som möjliggör en nära beskrivning av 
henne för att förstå innebörden av att bli litterat på svenska som andra-
språk. Kapitlet som följer därefter, ”Skolan i livet”, beskriver och analyse-
rar de andra kvinnornas uppfattningar av kulturella gemenskaper och 
lärande i dessa. Det sker delvis i relation till Nahjads berättelse. Det empi-
riska materialet avslutas med kapitlet ”Livet i skolan” som riktar sig mot 
undervisning och lärande och som beskrivs utifrån några undervisningssi-
tuationer.  

Avslutningsvis följer, utifrån forskningsfrågorna, en diskussion med fokus 
på sociokulturella faktorers påverkan samt skolan som en lärande gemen-
skap. 

                                                      
17 Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1998), 
20–30. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Avhandlingens problemområde tangerar en rad olika fält. Av särskilt in-
tresse är språkforskning med inriktning mot andraspråksinlärning och 
skriftspråksinlärning. Andra studier som är av betydelse utgår från det 
sociologiska och det etnologiska fältet med inriktning mot undervisning 
och lärande. Det finns även forskning som sammanflätar fälten. Avsikten, i 
den här undersökningen är inte att göra en kritisk granskning av allt som 
publicerats om andraspråks- och skriftspråkslärande samt undervisning, 
utan snarare att presentera ett urval studier som är relevanta. Forskning om 
andraspråkslärande är ett relativt ungt fält som har utvecklats sedan 1950-
talet.18 Tidsperioden för den forskningsrelaterade litteraturen omfattar där-
med tiden från 1950-talet till 2005. Samma period har valts för studier 
inom andra relevanta fält. 

Socio- etnologisk forskning 
Inom det sociologiska fältet bedrivs forskning om invandrarkvinnors so-
ciokulturella bakgrund och hur denna påverkar deras situation i Sverige. 
Etnologforskaren Aleksandra Ålund belyser jugoslaviska kvinnors liv och 
funderingar i Sverige.19 I fokus står rädslan för barnens försvenskning, 
möten med svenskar och känslan av att vara marginaliserad. Ålund menar 
att kvinnorna lever kvar i en patriarkalisk familjestruktur, underordnade 
mannen, med familjens väl i fokus. Styrkan i familjegemenskapen lyfts 
inte fram av det svenska samhället. Det individuella utrymmet är stort, 
vilket framkommer i kvinnornas strävan efter utbildning och förvärvsarbe-
te. De olika roller som kvinnorna tilldelas och ålägger sig själva är stadda i 
förändring. Viktigt att fokusera är kvinnornas utvecklingspotential. Det är 
också av vikt att se kvinnorna som subjekt för att undvika att fastna i före-
ställningar om invandrarkvinnors utanförskap och tillkortakommanden, 
menar Ålund.  

                                                      
18 Rod Ellis, Second Language Acquisition and Learning Pedagogy (Clevedon: Multilin-
gual Matters Ltd., 1991), 2–3. 
19 Aleksandra Ålund, ”Lilla Juga” Etnicitet, familj och kvinnliga nätverk (Stockholm: 
Carlsson, 1991a). 
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Sociologen Marianne Freyne-Lindhagen beskriver syrianska kvinnors 
identitetsförändring i möte med svensk kultur.20 Ur ett makt- och könsper-
spektiv beskriver hon kvinnornas förhållande till institutioner och hur det 
kan förstås ur ett patriarkaliskt–hierarkiskt perspektiv. Det patriarkaliska är 
också dominerande i kvinnors rollskapande, menar Freyne-Lindhagen, där 
de fortfarande har underordnade roller som kvinna, hustru och mor.21 

Förutom Ålunds och Freyne-Lindhagens studier om kvinnors roller i en 
patriarkisk familjegemenskap är Åsa Gustafssons avhandling om invandra-
res integration av betydelse i sammanhanget.22 Hennes studie belyser för-
hållandet mellan integrationens villkor och enskilda bosniska flyktingars 
integrationsmönster i det svenska samhället. Av resultatet framgår att in-
tegrationsmönster är bräckliga och inte enbart beroende av flyktingens, 
utan även av samhällets och majoritetsbefolkningens agerande. Vidare 
framkommer att flyktingar har liten kontakt med svenskar och upplever sig 
desorienterade i vardagen med risk för marginalisering som följd. Kvinnor 
påtar sig ett större ansvar än män för att upprätthålla social genusordning i 
familjen. De påtar sig även ansvaret för männens välbefinnande. Det inne-
bär att kvinnor inte fullt ut kan utnyttja svenska sociala rättigheter och 
möjligheter samt att mäns eventuella exkludering från svenska samhället 
genom arbetslöshet får konsekvenser för kvinnors förhållanden. Åsa Gus-
tafsson menar dock att flyktingskapet kan ge upphov till förändrad köns-
ordning. 

Ingen av dessa studier har dock någon koppling till undervisning och 
lärande. 

Formellt lärande av ett andraspråk och ett skriftspråk  
Av de många studier som på olika sätt omfattar andraspråks- och skrift-
språksinlärning är det få som gäller vuxna analfabeter. Miriam Burt och 
Joy Kreeft Peyton framhåller, att av 47 undersökningar om läsutveckling 
för vuxna som lär sig engelska som ett andraspråk, publicerade mellan 

                                                      
20 Marianne Freyne-Lindhagen, Identitet och kulturmöte – syrianska kvinnors exempel 
(Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 1997). 
21 Freyne-Lindhagen 1997. 
22 Åsa Gustafson, Sköra livsmönster (Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 
2004). 
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1980 och 2000, berörde endast 24 studier vuxna som deltog i formell vux-
enundervisning på arbetsplatser och i kommunal regi.23  

När det gäller studier kring vuxenstuderande i formell miljö kan språk- och 
literacyforskaren Bonny Nortons longitudinella studie över två år med 
övergripande syfte att undersöka hur andraspråket förändras över tid näm-
nas.24 Norton kartlägger även hur samspelet mellan individen och det soci-
ala livet påverkar lärandet och hur individen kan använda sig av sina erfa-
renheter och i vilken mån tidigare historiska minnen samspelar i lärandet 
för att utveckla ett nytt språk. Norton försöker ringa in relationen mellan 
identitet och språkinlärning. Urvalet består av fem kvinnor som deltar i 
engelska som andraspråk för nyanlända invandrare. Av resultatet fram-
kommer att deltagarnas identiteter är socialt konstruerade och föränderliga 
över tid och rum i relation till språkinlärning, där motivation att tala språ-
ket och rädslan för att använda språket påverkar. En slutsats är att lärare 
bör förbereda deltagarna och möjligen underlätta för dem så att de vågar 
tala och praktiskt använda andraspråket i klassrummet, för att de sedan ska 
kunna appropriera klassrumskunskaper, det vill säga göra dessa till sina 
egna, för att kunna användas i en kontext utanför klassrummet. Grund-
läggande grammatiska kunskaper är också av vikt, liksom att läraren för-
står vilka möjligheter för språkanvändning som erbjuds deltagarna utanför 
skolkontexten och hur detta påverkar identitetsförändringar. 

Språkforskaren Inger Lindberg utgår i en undersökning från ett interaktio-
nistiskt perspektiv på språkinlärning.25 Enligt Lindberg kan inte lärande av 
ett språk betraktas isolerat utan det måste studeras i ett socialt samspel 
mellan individer och omgivning. Syftet med undersökningen är att studera 
interaktionen mellan elever samt mellan elev och lärare. Undersökningen 
omfattar en observationsstudie av sexton vuxna invandrare som lär sig 
svenska som andraspråk inom arbetsmarknadsutbildning. Personerna har 
varierande språk, kön, ålder och tidigare skolbakgrund. Ingen är dock anal-
fabet. Kunskapen i svenska språket är likartad och kan sägas motsvara 
cirka 200–300 timmars svenskundervisning. Deltagarnas vistelsetid i Sve-

                                                      
23 Miriam Burt och Joy Kreeft Peyton, Reading and Adult English Language Learners: The 
Role of the First Language (Washington, DC: National Centre for ESL Literacy Education 
& Centre for Applied Linguistics, 2003). www.cal.org/ncl/DIGESTS/reading.htm 2003-09- 
02. 
24 Bonny Norton, Identity and Language Learning, (Harlow: Longman, 2000). 
25 Inger Lindberg, Second Language Discourse in and out of Classrooms (Stockholm: 
Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University, 1995). 
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rige varierar mellan fyra månader och sju år. Undersökningen visar att 
smågruppsaktiviteter som påminner om dagligt samtal medför att deltagar-
na blir mer språkligt aktiva. Inlärarna är dessutom mer aktiva om läraren 
inte deltar. Lärarens roll för språkinlärning är dock viktig, eftersom det 
vanligtvis är läraren som stödjer och underlättar språkinlärning.26  

Språkläraren och sociologen Marie Carlson studerar hur individuella och 
samhälleliga uppfattningar om kunskap och lärande konstrueras och repro-
duceras.27 Carlsson intervjuar dels tolv kortutbildade kvinnor, dock ingen 
analfabet, som studerar svenska som främmande språk, sfi, dels lärare, 
rektorer och annan personal med anknytning till sfi-undervisning. Hon 
analyserar och tolkar sitt material och sina resultat utifrån ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv. Carlsson analyserar även läromedel som används 
i sfi-undervisningen. Begreppen, ”kunskap”, ”fostran” och ”ansvar” disku-
teras ingående utifrån både lärar- och elevperspektiv. Ett centralt tema är 
språkets betydelse för dessa kvinnor, hur de ser på sin språkutveckling, vad 
som händer om man inte behärskar språket och hur språkförbistring påver-
kar individens självtillit. Sammantaget konstaterar Marie Carlson att delta-
garna i sfi-undervisning i stort sett är utestängda från delaktighet och an-
svarstagande när de genomför sin utbildning. Spänningen mellan deltagare 
och lärare pekar i stor utsträckning på att interaktionsmönstret betonar 
lärarens roll att överföra svenska värderingar och kunskaper om språket på 
bekostnad av deltagarnas tidigare levnadsmönster. Marie Carlson menar att 
undervisning och läromedel domineras av ett uppifrånperspektiv, där del-
tagarna ska fostras in i det svenska samhällets välfärdstänkande, med ve-
dertagna normer och regler. Ett sådant förhållningssätt leder snarare till 
motstånd än till acceptans av ett nytt värderingssystem, menar hon. Kvin-
norna är dock positiva till sfi-studier och exemplifierar språklärandet med 
berättelser om att de klarar sig i vardagslivet och att de har fått ökat själv-
förtroende. 

Det är svårt att finna studier som tematiserar vuxna analfabeters andra-
språks- och skriftspråksutveckling ur ett lärande- och undervisningsper-
spektiv. Mindre projektbeskrivningar finns som inriktar sig på speciella 

                                                      
26 Lindberg 1995. 
27 Marie Carlson, Svenska för invandrare – brygga eller gräns? (Göteborg: Department of 
Sociology, Göteborgs University, 2002). 
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områden, exempelvis hur man skapar goda undervisningssituationer28 eller 
effektiva organisationsformer runt andraspråkspråkinlärning.29 Några stu-
dier som rör icke läs- och skrivkunnigas lärande i formell undervisnings-
miljö kan dock presenteras. 

Socialantropologen Lisbeth Sachs har genomfört en ofta citerad longitudi-
nell studie om några turkiska kvinnors strävan att lära sig läsa och skriva 
på sitt modersmål, det vill säga turkiska, i Sverige.30 Syftet med undersök-
ningen är att se i vilken mån förmågan att använda skriftspråk påverkar 
kvinnornas vardag samt vilken betydelse skriftspråk har och får för dem. 
Samtliga kvinnor har i hemlandet haft liten kontakt med skriftspråket och 
formellt lärande. Läs- och skrivinlärning kopplas till kvinnornas vardag för 
att undersöka hur de förankrar och överför sitt formella lärande till en var-
daglig praktik. Undersökningen visar att skriftspråket endast används i 
skolan. Det är till stor del en institutionell kunskap som inte har något an-
vändningsområde utanför skolan. Detta blir tydligt när Sachs återkommer 
för att göra en avslutande test ett år efter kursslutet. Vid detta tillfälle visar 
det sig att kvinnorna glömt hur man läser och skriver. Det framgår också 
av Sachs studie att kvinnorna inte ser något behov av att kunna läsa och 
skriva.  

Språkforskaren Lise Iversen Bjørkavåg har kartlagt innehållet i en norsk 
läslära för analfabeter.31 Studien är intressant, eftersom läslärans vara eller 
inte vara ständigt är aktuell i läsdebatten, både när det gäller modersmåls-
läsning och andraspråksläsning. Hon undersöker framförallt huruvida 
läsinlärning ska fokusera relationen mellan fonem och grafem. Genom att 
jämföra språks olika vokal- och konsonantsystem försöker hon påvisa läs-
lärans pedagogiska tankar när det gäller inlärningsordningen av fonem. 

                                                      
28 Ingela Byström et.al., ”Ett förändrat arbetssätt – ökade möjligheter för lågutbildade ele-
ver att nå målen för sfi-utbildning,” i Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på 
lärande, red. Kerstin Nauclér (Stockholm: HLS förlag, 2001), 277-292. 
29 Inger Lindberg, ”Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi),” i Tvåspråkighet med 
förhinder?, red. Kenneth Hyltenstam (Lund: Studentlitteratur, 1996), 270. Lindberg hänvi-
sar här till en av Skolverkets interna rapporter; Ekenberg K. Utveckling av svenska som 
andraspråk och fortbildning av kollegor – Utvärdering av Skolverkets fortbildningssats-
ning. (Stockholm: Skolverket, 1996). 
30 Lisbeth Sachs, Alfabetisering. En fråga om kultur och tänkande (Linköping: Universite-
tet i Linköping, Tema Kommunikation, 1986). 
31 Lise Iversen Bjørkavåg, Grunnleggende lese- og skriveopplœring for voksne invandrere, 
belyst ved en analyse av språket i en abc – en Förste bok på norsk (Oslo: Institutet for 
norsk som fremmedspråk Universitetet i Oslo, 1986). 
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Andra områden som undersöks är ordförråd och syntax, vilka granskas ur 
ett användarperspektiv och ett jämförande språkperspektiv. Studien visar 
att läs- och skrivinlärning för vuxna analfabeter inte bygger på deras munt-
liga förmåga i det nya språket. Det innebär att skriftspråksinlärning kan bli 
ett övande av skriftspråksfärdigheter, utan förståelse och förankring i var-
dagligt bruk för att skapa begriplighet. Bjørkavåg poängterar att skrift-
språksinlärning bör ske på det språk inlärarna behärskar bäst, vilket van-
ligtvis är modersmålet.32 

Av intresse är här också språkforskaren Anne Hvenekildes sammanställ-
ning av fyra ”hovedfagsoppgaver”33 inom projektet ”Alfabetiseringstilbu-
det for voksne fremmedspråklige” under 1992-199534. Studien utgår både 
från en enkät om skriftspråksförmåga bland analfabeter i 73 kommuner i 
Norge och från flera mindre delstudier i ett par kommuner. Delstudierna 
inriktar sig på skriftspråkets progression hos deltagarna. Den övergripande 
teoretiska ramen är lingvistisk, och studien omfattar utvärdering av kom-
munikationsförmåga, bildberättande, textförståelse, ordförråd och läsav-
kodning. För att se elevernas progression testas de vid minst två tillfällen. 
Lärarnas och elevernas målsättning med skriftspråksundervisning, alterna-
tivt lärande, undersöks också. Hvenekilde konstaterar att det är viktigt att 
lärarnas och elevernas målsättning med studierna drar åt samma håll. Ett 
exempel på olika målsättning är att lärarna tror att det centrala för eleverna 
är att lära sig läsa och skriva, medan eleverna däremot anser att andra-
språkinlärning är det centrala. Vikten av att skriftspråksinlärning sker på 
modersmålet betonas. 

Vigdis Alver och Vigdis Lahaug arbetar vidare med ovan beskrivna alfa-
betiseringsforskning genom att utveckla metoder för undervisning av anal-
fabeter i och på andraspråket.35 De har utifrån kontinuerliga deltagarsamtal 
klarlagt den sociokulturella bakgrunden och målet med studierna hos del-
tagare i tre olika klasser.36 Den tematiska undervisningen har läsinlärning 
på talets grund, Ltg, som skriftspråksinlärningsmetod. För att bygga upp 
ett ordförråd, i detta fall på norska, utgår lärarna från gemensamt framarbe-

                                                      
32 Iversen Bjørkavåg 1986. 
33 Det norska begreppet ”hovedfagsoppgaver” kan närmast motsvara en D-uppsats. 
34 Anne Hvenekilde et al., Alfa og Omega (Oslo: Novus forlag, 1996). 
35 Vigdis Alver och Vigdis Lahaug, Alfabetisering – mer enn å lœre bokstavene (Oslo: 
Novus forlag, 1999). 
36 Utifrån forskningsresultat i Alfa og Omega – projektet, Hvenekilde et al.1996, har delta-
garsamtalen genomförts med tolk.  
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tade tankekartor och samtal. Alver och Lahaug, menar att arbetssättet kan 
rekommenderas för alfabetisering. 

Pedagogikforskaren Elisabeth Elmeroths studie har som syfte att belysa 
dels illitterata dels litterata vuxnas villkor för andraspråksinlärning. Studi-
en bygger på 22 intervjuer med lika många deltagare, varav hälften var 
illitterata.37 En utgångspunkt är att eleverna måste uppleva motivation för 
att lära. Studiens resultat förmedlar en bild av illitteratas isolering i det 
svenska samhället. Deltagarna har förlorat sin auktoritet och sitt föräldra-
ansvar inför barnen, som snabbt tagit till sig svenska språket och svenska 
värderingar. Skolan, en högt prioriterad miljö, visar sig vara den enda plats 
där deltagarna regelbundet använder svenska. Utanför skolan används 
språket endast i kontakter med sociala myndigheter och förskolepersonal. I 
övrigt behövs inga svenskkunskaper. Sammantaget menar Elmeroth, att 
faktorer runt deltagarna inte leder till motivation att lära utan snarare till 
resignation, som i förlängningen kan leda till marginalisering. 

Inger Lindberg och språkläraren Ingrid Skeppstedt genomförde en studie 
över fyra månader där sju lärare och 70 elever inom sfi-undervisning del-
tog.38 Eleverna representerade olika utbildningsbakgrund och språkförmå-
ga. Även elever med ingen eller kort skolutbildning från hemlandet deltog 
i studien. Syftet med studien var att undersöka möjligheter för lärande och 
utveckling av andraspråket och den språkliga medvetenheten genom att 
studera social interaktion och samarbete i kollaborativa aktiviteter. Studien 
visar att det kollaborativa arbetssättet främjar interaktion och samarbete. 
Språkarbetet karakteriseras av stor uthållighet, målmedvetenhet och krea-
tivitet för att finna korrekta ordformer och syntax. Man kunde också se att 
medvetenheten om grammatiska drag i texterna ökade från första till fjärde 
inspelningen. 

Etnologen Ann Runfors, slutligen, fokuserar i sin avhandling barns andra-
språksinlärning och under vilka villkor de förväntas lära sig ett andra-
språk.39 Det är en studie som i mångt och mycket ligger nära denna av-
handling. Exempelvis diskuteras livskunskap, gemenskaper och marginali-
                                                      
37 Elisabeth Elmeroth, ”From Refugee Camp to Solitary Confinement: illiterate adults learn 
Swedish as a second language. Scandinavian Journal of Educational Research Vol.47, No 
4 (2003): 431–449. http://www.ub.umu.se/infosok/etidskrifter.htm 2005-03-05. 
38 Inger Lindberg och Ingrid Skeppstedt, ”Ju mer vi lär tillsammans – rekonstruktion av text 
i smågrupper,” i Svenskan i tiden: verklighet och visioner, red. Hans Åhl (Stockholm: HLS 
Förlag, 2000), 198–224. 
39 Ann Runfors, Mångfald, Motsägelser och Marginalisering (Stockholm: Prisma, 2003). 
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sering. Resultatet visar att barnens kultur innebär ett ”plus” om man ser till 
särskilda företeelser som mat, klädsel och traditioner. Relationer och fa-
miljemönster, däremot, som inkräktar på skolans värderingar, tillmäts en 
”minuskultur”. Läraren såg som sin uppgift att forma barnen efter svenska 
mönster och på olika sätt kompensera barnens brister. Denna syn medförde 
att eleverna inte sågs för vilka de var utan snarare för vilka ”de inte var”.40  

Sammanfattade intryck  
De studier som jag har funnit inom mitt forskningsfält har olika teoretiska 
utgångspunkter. Utifrån ett sociologiskt perspektiv visar ett flertal studier 
att kvinnor i invandrarfamiljer lever kvar i en familjestruktur där de är 
underordnade i ett hierarkiskt patriarkat med familjens väl i fokus. Det 
innebär att kvinnorna i första hand ser sig som hustrur, hushållerskor och 
mödrar. Kvinnorna har ofta svårt att utnyttja samhällets möjligheter och 
rättigheter, dels på grund av hänsyn till mannen och dels på grund av den 
arbetsbörda som ligger på kvinnorna. 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv pekar resultat på att deltagare i sfi-
undervisning inte upplever att de är delaktiga i undervisningen och inte 
heller får ta eget ansvar för sitt lärande. Samhällets normativa synsätt på 
hur invandrarna ska integreras framkommer via läromedel och lärares atti-
tyd. Flerstämmighet uppmuntras inte, utan deltagarna framställs snarare 
som mindre värda. Detta intryck stärks genom att färdigheter i skriftsprå-
ket och andraspråket övas utan förståelse eller begriplighet. Resultat pekar 
även på att deltagarnas motivation påverkar lärandet av ett andraspråk och 
att möjligheter för att praktiskt använda språket inom undervisning bör 
ordnas. Detta för att varken muntligt eller skriftligt språk enbart ska förbli 
en institutionell angelägenhet. Det sociala samspelet mellan individer po-
ängteras, där invandrarnas muntliga förmåga i det nya språket är utgångs-
punkt. Språkundervisningen ska skapa förståelse och begriplighet för att 
invandrarna ska motiveras. I flera av undersökningarna drar man slutsatsen 
att skriftspråksinlärningen bör ske på modersmålet. Vuxna invandrare med 
ingen eller kort skolutbildning i hemlandet har som redan antytts inte 
uppmärksammats i någon större utsträckning i forskning om formellt and-
raspråks- och skriftspråkslärande, varken i Sverige eller internationellt. Jag 
vill med min avhandling till en del fylla detta tomrum.  
                                                      
40 Runfors 2003, 227. 
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2. Teoretiska perspektiv och 
begrepp 

En genomgång av aktuell språkforskning visar på varierande förhållnings-
sätt till centrala faktorer för språklärande. Med utgångspunkt i språkets roll 
för människan och människans påverkan på språket kommer jag i detta 
kapitel att presentera teorier och begrepp som är av betydelse för att förstå 
hela mitt material. Teorier om språkinlärning är oftast inte primärt inrikta-
de mot andraspråksinlärning, utan deras syfte är att beskriva hur allt 
mänskligt språk representeras mentalt och realiseras i praktiken. 

Redogörelser för invandrares liv eller utbildning koncentrerar sig oftast på 
de mest utmärkande skillnaderna i förhållande till värdlandet. Inte sällan 
presenteras därmed invandrarnas situation, vid det tillfälle de beskrivs, 
utan hänsyn till deras bakgrund och dess påverkan.41 Det ligger nära till 
hands att anta att händelser och aktiviteter som inte betraktas i ett historiskt 
sociokulturellt perspektiv riskerar att framstå som obegripliga, eftersom 
det förflutna har en avgörande betydelse för hur vardagliga beslut fattas i 
nuet och i framtiden.42 Studier av människors bakgrund är därmed av vikt 
för att förstå hur de utvecklas i och påverkas av dagligt liv.43 

Inledningsvis i detta kapitel lyfter jag fram tre begrepp, ”invandrare”, ”kul-
tur” och ”kulturella/sociala gemenskaper”, vilka har en avgörande roll för 
mitt arbete. Därefter följer en kortare presentation av lärande i sociokultu-
rella gemenskaper följt av språk-, andraspråks- och skriftspråkslärande. 
Kapitlet avslutas med uppfattningar och beskrivningar av genusordning. 
                                                      
41 Tahire Koctürk-Runefors, En fråga om heder (Stockholm: Tiden, 1991), 21. 
42 Charlotta Widmark, To Make Do in the City (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 
2003), 32. 
43 Barbara Rogoff, The Cultural Nature of Human Development (Oxford: University Press, 
2003), 9. 



  24

VEM ÄR INVANDRARE?  
Det är svårt att ringa in begreppet ”invandrare”. 44 Man skulle kunna ut-
trycka det enkelt så att en invandrare är en person som ”vandrat in” i Sve-
rige. Vandra in är neutralt men begreppet invandrare har av olika anled-
ningar belastas med värderingar, framförallt negativa, menar idéhistorikern 
Mohammad Fazlhashemi.45 Det är just denna betydelseförskjutning som 
bidrar till att ”invandrare” har fått betydelsen ”icke svensk”, en främling 
som avviker från det normala svenska, från majoritetsbefolkningens sätt att 
leva. 

Av den anledningen har ett flertal forskare ersatt begreppet ”invandrare” 
med begreppet ”annan etnisk bakgrund”. Etnicitetsforskaren Aleksandra 
Ålund menar att det i det ursprungliga ”etnos” fanns en anknytning till den 
främmande och inte i första hand till majoritetsbefolkningen som också har 
en etnisk bakgrund.  Etnicitet är socialt och kulturellt relaterat, men inte 
statiskt. Det skapas i relation till andra i ett samspel inom och mellan 
grupper. Det är först i mötet mellan olika sociokulturella gemenskaper som 
etnicitet blir synligt. Etnicitet omfattar både en social organisering av till-
varon och dess handlingar samt de kulturella normer och värderingar som 
råder inom en avgränsad gemenskap.46 Det innebär att man inte kan be-
trakta etnicitet som en avgränsad, homogen egenskap som ägs av en 
grupp.47  

                                                      
44 Migrationsverket menar att ”[n]ågon vedertagen definition av begreppet ”invandrare” 
finns inte och har egentligen aldrig funnits”. Flykting är enligt samma myndighet 
”[u]tlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige”. 
Migrationsverket. Ord och begrepp. www.Migrationsverket.se Sökord: Invandrare respek-
tive flykting. 2004-06-08. 
Begreppet ”invandrare” inkluderar inte enbart personer som kommit till Sverige för att 
arbeta, så kallade arbetskraftsinvandrare, utan också personer som kommit hit för att gifta 
sig/leva samman med någon. Det fria valet i migrationen eller det relativa tvånget gör att 
begreppet även inkluderar flyktingar. Inom flyktingbegreppet brukar man skilja på de facto-
flyktingar som vid ankomsten till Sverige ansöker om asyl, och kvotflyktingar som redan 
vid ankomsten till Sverige har beviljats uppehållstillstånd utifrån särskilda skäl, i Carl 
Martin Allwood och Elsie C. Franzén, ”Tvärkulturella möten,” i Tvärkulturella möten, red. 
Carl Martin Allwood och Elsie C. Franzén (Stockholm: Natur och Kultur, 2000), 26–27. 
45 Samtal med Mohammad Fazlhashemi, docent. Umeå: Institutionen för idéhistoria, Umeå 
universitet, 2004-06-22. 
46 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter,” i Etnicitetens 
gränser och mångfald, red. Erik Olsson, (Stockholm: Carlsson, 1999), 29–31. 
47 Aleksandra Ålund, The Spectre of Ethnicity (Linköping: MERGE, 2002), 7. 
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Trots de negativa värderingar som kan följa med begreppet ”invandrare” 
väljer jag att använda detta istället för med ”annan etnisk bakgrund”, som 
jag menar omedelbart fokuserar en ”vi- och de-relation”. Ytterligare en 
orsak till valet är att det i begreppet ”invandrare” finns en aktiv handling; 
någon som har vandrat in i Sverige. Eftersom min undersökning fokuserar 
vuxna som är födda i ett annat land och som själva har vandrat in är det för 
denna studie ett lämpligt begrepp.  

VAD ÄR KULTUR? 
Vid migration kan det uppstå diskrepanser mellan invanda värderingar 
samt normer och nya. Man kan säga att olika kulturer synliggörs. Ett sätt 
att tänka kring begreppet ”kultur” är att se det som en uppsättning regler 
som konstituerar sociala aktiviteter, är förståeliga för medlemmarna i en 
gemenskap och möjliggör interaktion mellan individer.48 Colin Lankshear 
menar att språket är en förutsättning för kultur och kulturella processer, 
men språket också är en konsekvens av ett kulturellt engagemang.49 Kultu-
ren blir därmed bärare av språkliga symboliska meningsbärande attribut 
som idéer, tankar, värderingar och tolkningar i och av vardagen. Det är 
kunskap som människorna lär i kulturen, tolkar och använder.50 

  
Culture is the learned and shared knowledge that people use to generate behav-
iour and interpret experience.51  

 

Kultur kan utifrån detta uppfattas som ett statiskt väl avgränsat fenomen 
som i sin tur framkallar känslor av ”vi och de” eller formar stereotypa fö-
reställningar om kulturella grupper som ”de andra”  

Kultur kan också sägas uppstå i möten mellan människor som vill ingå i en 
gemenskap.52 Det innebär att föreställda sociala värden inte enbart kan 

                                                      
48 William Dowes, Language and Society (Cambridge: University Press, 1998), 277. 
49 Colin Lankshear, Changing Literacies (Buckingham: Open University Press, 1997), 11–
14. 
50 James Spradley, ”Ethnography and Culture,” i Conformity and Conflict, red. James 
Spradley och David W. McCurdy (Boston: Allyn and Bacon, 2003b), 10–13. 
51 James Spradley, ”Culture and Ethnography,” i Conformity and Conflict, red. James 
Spradley och David W. McCurdy (Boston: Allyn and Bacon, 2003a), 2. 
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sägas skapa en kultur som anses färdig eller beständig som en slutprodukt. 
Att upprätthålla gränser genom att inkludera vissa och exkludera andra ur 
den kulturella gemenskapen ter sig i detta perspektiv meningslöst. En möj-
lighet för att undvika gränsdragningar är att fokusera på individen och 
dennas liv i en social gemenskap, istället för en kultur eller en grupp. Det 
underlättar för att upptäcka alternativ och spridning mellan människor. 
Därmed flyttas uppmärksamheten mot en rörelse där individen har en 
”önskan om tillhörighet”. Begreppet får en mer svävande definition varvid 
intresset kan överföras till att undersöka implikationer av olika former av 
symbolisk aktivitet och konsekvenser av praktiskt tillämpade kulturella 
särdrag för en viss gemenskap.53 

Mitt intresse för kulturell påverkan har hämtat inspiration från det sist be-
skrivna synsättet för att tolka materialet. 

Vad är kulturella och sociala gemenskaper? 
Forskarna Etienne Wenger och Jean Lave myntade begreppet ”community 
of practice” för deltagande i en sociokulturell lärmiljö.54 Svensk översätt-
ning av begreppet är ”praxisgemenskaper”55 eller ”sociala praktiker”.56 
”Community of practice” utmärks av deltagarnas gemensamma engage-
mang, delat företagande och överensstämmelse i exempelvis värderingar, 
normer, rutiner, ordval, symboler och sätt att utföra aktiviteter. Det finns i 
gemenskapen en framvuxen tyst och outtalad kunskap som möjliggör att 
man utför handlingar i olika situationer. I denna delade ”community of 
practice” är sociala relationer en förutsättning, menar Wenger.57 James 
Paul Gee är kritisk mot Etienne Wengers definition av ”community of 

                                                                                                                          
52 John Frow och Meaghan Moris, ”Cultural Studies,” i Handbook of Interview Research, 
red. Jaber F. Gubrium och James A. Holstein (Thousand Oaks, California: Sage, 2002), 
321. 
53 Frow och Moris 2002, 321. 
54 Etienne Wenger, Communities of Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 
1998), xiii. 
55 Peer Mylov, ”Teori i och om praktiken,” i Pedagogik, red. Jens Bjerg (Stockholm: Liber, 
2000), 158–159 och Olga Dysthe, ”Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och läran-
de,” i Dialog, samspel och lärande, red. Olga Dysthe (Lund: Studentlitteratur, 2003), 46–
47. 
56 Roger Säljö, Lärande i praktiken (Stockholm: Prisma, 2000), 130 och 148–149.  
57 Wenger 1998, 45–85. 
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practice” och menar att strävan efter gemenskap kan innebära att deltagar-
na inte kan relatera till ett större samhällssystem, inte ta del av eller sprida 
ny kunskap och inte heller behålla en identitet genom att delta i nya ge-
menskaper.58 Pedagogikforskaren Olga Dysthe menar att Etienne Wenger 
flyttar fokus från individen till en ”lärogemenskap”när det gäller lärande.59 
Barbara Rogoff använder sig även av begreppet ”kulturell gemenskap” 
(cultural community).60 Rogoff menar, liksom Dysthe, att kultur inte är en 
egenskap som individen har utan att en individ deltar i olika grad i en eller 
flera kulturella gemenskaper. I var och en av dessa finns viss gemensam 
förhållning till värderingar, normer och kunskap.  

Skola, klass och undervisningsgrupp är per se inte en kulturell gemenskap. 
De kan dock, menar jag, betraktas som det om de krav som Etienne Weng-
er och Barbara Rogoff framhåller uppfylls. Jag kommer i denna avhand-
ling att använda mig av begreppet kulturella gemenskaper (cultural com-
munity) för de familjegemenskaper och skolgemenskaper som kvinnorna 
deltar i, utifrån att det bland individerna i dessa finns engagemang, delak-
tighet och acceptans inom ramen för gemenskapernas värderingar och 
normer. 

Marginalisering 

Det är lätt att uppleva sig som ”den andra” när tillträde till olika kulturella 
gemenskaper inte accepteras, vilket för en invandrare kan leda till margi-
nalisering. Begreppet ”marginalisering” förekommer främst inom sociolo-
gisk forskning. 61 Inom detta forskningsfält har Robert Park myntat be-
greppet ”den marginella människan”. Det är en människa, som befinner sig 
i en permanent identitetskonflikt mellan två kulturer och som har foten i 

                                                      
58 James Paul Gee, ”New People in New Worlds,” i Multiliteracies, red. Bill Cope och 
Mary Kalantzis (London: Routledge, 2003a), 50–54. Gee är kritisk mot begreppet ”com-
munity of practice” av ytterligare en anledning förutom ovan nämnda. Han menar att det 
stödjer nykapitalismen med individer som ”portföljer”, vilka innehåller flexibla kunskaper 
och identiteter, skapade genom olika projekt i vilka individen deltar. 
59 Dysthe 2003, 46–47. 
60 Rogoff 2003, 77–84. När det gäller begrepp som har engelskt ursprung, eller är översatta 
till engelska från ett annat språk än svenska, skriver jag först den svenska översättningen 
och därefter inom parentes det engelska begreppet. Detta för att ord till ord översättning 
inte alltid är möjlig. 
61 Lars Svedberg, Marginalitet (Lund: Studentlitteratur, 1995), 12. 
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två olika kulturer, utan att känna sig tillhöra någon kultur. 62 Samhälleliga 
och historiska faktorer påverkar den enskilde invandrarens ställning i ett 
nytt samhälle. Det nya samhällets värderingar, traditioner, öppenhet och 
mottaglighet för nya kulturmönster har en avgörande betydelse för hur 
invandraren ska kunna utforma nya relationer mellan sig själv och andra 
personer samt mellan sig själv och samhället. ”Marginalisering” kan där-
med förstås som en sociokulturell isolering.  

Pedagogikforskaren Anne-Lise Arnesen tolkar marginalitet som en process 
invävt i en social och kulturell praktik. I denna praktik betraktas marginali-
tet som det spänningsfält som finns mellan inkludering och dess motsätt-
ning exkludering.63 Att vara utestängd innebär att någon blir mer eller 
mindre aktivt utestängd av en grupp eller en institution medan inkludering 
innefattar acceptans och inneslutande.  

Forskaren Anne Smehaugen relaterar framförallt begreppet ”marginalise-
ring” till utbildning och arbetsmarknad.64 ”Marginalisering” innebär för 
enskilda personer när de saknar arbete och utbildning en rörelse från mak-
tens centrum ut mot periferin. I ett kunskapssamhälle, exempelvis Sverige, 
är därmed utbildning en avgörande faktor för att undvika marginalisering. 
Jean Lave och Etienne Wenger perspektiv på ”marginalisering” skiljer sig 
från Anne Smehaugens. De menar att personer i en ny sociokulturell ge-
menskap inledningsvis är exkluderade samt marginaliserade och därmed 
befinner sig i periferin av ett samhälle. Bland dessa personer finns en strä-
van att närma sig kärnan av en sociokulturell gemenskap, vartefter perso-
nerna etablerar sig i det nya samhället.65 

Det som diskuteras i denna avhandling är om och i så fall hur personerna 
upplever sig som marginaliserade i olika kulturella gemenskaper.  

                                                      
62 Robert Park (1928) i Anne-Lise Arnesen, Ulikhet og marginalisering (Oslo: Høgskolen i 
Oslo Avdeling for lærerutdanning, 2002), 17. Park utgår från ett möte mellan två kulturer. 
Det torde dock gälla även för möten mellan flera kulturer. 
63 Arnesen 2002, 21. 
64 Anne Smehaugen, Inclusion & Exclusion in Culture, Learning and Education (Stock-
holm: Institute of International Education, Stockholm University, 2001), 41.  
65 Jean Lave och Etienne Wenger, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 35–36. 
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LÄRANDE I SOCIOKULTURELLA GEMENSKAPER 
Den här studien utgår från antagandet att mänskligt lärande är en aktivitet 
som sker i en social gemenskap i ett kulturellt sammanhang. Ett sociokul-
turellt perspektiv på lärande kan relateras till Lev Vygotskys idéer om hur 
historiska, sociala och kulturella faktorer påverkar lärandet.66 Lev Vygot-
sky betonade, enligt forskaren Alex Kozulin, att kognitiva aktiviteter har 
en sociokulturell karaktär.67 De formas i och av sociokulturella aktivite-
ter.68 Lingvisten James Paul Gee poängterar att tankar, värderingar, ord 
och aktiviteter är processer och produkter av social interaktion.69 Ett minne 
och tänkande existerar inte konstant i en persons huvud utan aktiveras i en 
social praktik. Det som finns i huvudet är ett nätverk av associationer, ett 
slags verktyg, som är möjligt att aktivera på varierande sätt i olika situatio-
ner.70 Individer som på olika sätt deltar i en lärandeprocess är medlemmar i 
en eller flera kulturella gemenskaper, där identiteten formas och utvecklas 
i samspelet mellan människor, menar etnicitetsforskaren Alexandra 
Ålund.71 Identitetsarbetet är en ständigt pågående process i vilken sociala 
och kulturella erfarenheter samspelar. Det innebär att personers identitet 
varierar i olika kulturella gemenskaper. Identitetsskapandet har i processen 
dubbla funktioner, dels ska individen förmå att definiera sig själv och dels 
kunna tillhöra en gemenskap.72 

Hur individen deltar i läroprocessen beror på, enligt forskaren Etienne 
Wenger, i vilken utsträckning läroprocessen är en del av en kulturell ge-
menskap och i vilken utsträckning som individen vill utveckla en identitet i 
samklang med denna.73 Språk- och pedagogikforskaren Jim Cummins, 
liksom Etienne Wenger, lyfter fram att det är av vikt att förstå hur under-
visning förhåller sig till individens vilja att lära. De menar att lärandet 

                                                      
66 Alex Kozulin, Psychological Tools. A Sociocultural Approach to Education (Cambridge, 
Massachusetts: Harward University Press, 1998), 9. Kozulin betonar att Lev Vygotsky, 
1896-1934, levde i ett marxistiskt samhälle där olika kulturella aspekter inte framhävdes 
medan sociala faktorers påverkan på mänskliga aktiviteter lyftes fram. 
67 Kozulin 1998, 39. 
68 Kozulin 1998, 101. 
69 James Paul Gee, The Social Mind (New York: Bergin & Garvey, 1992), xvi-vxiii. 
70 James Paul Gee, What Video Games have to Teach us about Learning and Literacy (New 
York: Palgrave MacMillan, 2003b), 178. 
71 Aleksandra Ålund, ”Bok, bröd och minnessten – kontinuitet och förändring genom och 
bortom det etniska minnet.” Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3–4 (1996): 52–68. 
72 Ålund 1996, 55–65. 
73 Wenger 1998, 5 och 13. 



  30

leder till en identitetsförändring. För att det ska ske måste individen själv 
aktivt besluta att hon/han vill förändra sin identitet utifrån undervisningens 
intentioner. Annars sker inget lärande.74 För individen, menar Jean Lave 
och Etienne Wenger, innebär deltagande ett engagemang, där individen 
försöker se, förstå, tolka och hantera världen i ett givet värdesystem.75 För 
den kulturella gemenskapen innebär engagemang att ta vara på enskilda 
individers erfarenheter och kunskaper samt synliggöra dessa. Ett sådant 
förhållningssätt leder till att deltagare, aktivitet och social gemenskap kon-
stituerar varandra och är oskiljaktiga .76 

Institutionalisering av undervisning och lärande medför, enligt Jean Lave 
och Etienne Wenger, att deltagare förmodligen inte kan erhålla fullständig 
delaktighet inom skolan.77 Liknande tankar framförs av Roger Säljö som 
menar att institutionalisering innebär att undervisning inte fullt ut kan utgå 
från tidigare sociokulturella erfarenheter.78  

Lärandet sker troligen inte uniformt, utan snarare differentierat och situerat 
utifrån exempelvis deltagare och ämne. Det innebär att individer, lärare 
och elever gemensamt formar sin omvärld samtidigt som de lär av och 
utvecklas i denna värld, menar jag. 

Att lära sig ett andraspråk 
Det språk man lär sig av sina föräldrar betraktas i allmänhet som moders-
målet. Men begreppet ”modersmål” är inte alldeles entydigt då det kan 
definieras utifrån olika kriterier.79 Två andra begrepp som används inom 

                                                      
74 Jim Cummins, Language, Power and Pedagogy (Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 
2004), 254, och Etienne Wenger, Jönköping: Jönköpings högskola, föreläsning för forskare, 
2004-10-29.  
75 Lave och Wenger 1996, 31–33. 
76 Lave och Wenger 1996, 31–33 och Säljö 2000, 26. 
77 Lave och Wenger 1996, 31–33. 
78 Säljö 2000, 154. 
79 Modersmål kan, enligt Tove Skutnabb-Kangas, definieras efter flera olika kriterier där 
det första, ursprungskriteriet, innebär att modersmålet är det språk som barnet talar med en 
person som har ett etablerat långvarigt och regelbundet språkligt kommunikationsmönster 
med barnet. Kompetenskriteriet innebär att modersmålet är det språk man har störst skick-
lighet, färdighet eller duglighet i. Funktionskriteriet innebär det språk som man använder 
mest. Attitydkriteriet definierar modersmålet som det språk som man känner mest samhö-
righet med i ett socialt sammanhang och identifierar sig med. En uppdelning efter dessa 
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forskning är samhälls-/gemensamhetsspråk (community language) och 
förstaspråk S1 (first language L1).80  

Det nya landets språk, målspråket för inlärning, benämns ”andraspråk”. 
Begreppet betecknar även ett tredje eller ett fjärde eller ytterligare språk 
som lärs in efter modersmålet. Det kan vara lite vilseledande att använda 
begreppet ”andraspråk” med tanke på att flerspråkighet är vanlig i länder 
där den primära socialisationen sker på modersmålet och den sekundära 
socialisationen, där skolspråket är inkluderat, sker på ett annat språk än 
modersmålet. Det finns dessutom individer som växer upp med två språk i 
den primära socialisationen. ”Additional language” vore därför enligt 
språkforskaren David Block ett mer adekvat begrepp.81 Begreppet ”andra-
språk” ses idag som åtskilt från ”främmandespråk”. Man lär sig ett andra-
språk i det samhälle där språket används för kommunikation till skillnad 
från ett främmandespråk, som primärt lärs i skolan i en förstaspråksmiljö.82 
Ur ett lärandeperspektiv motiveras denna distinktion utifrån att invandra-
ren måste ha kunskaper och färdigheter i sitt andraspråk för att klara av 
olika situationer och förstå sammanhang i sin nya språkmiljö.83 

Det är en spridd uppfattning inom andraspråksforskning att det övervägan-
de antalet studier enbart fokuserar grammatiska kunskaper hos individen 
för att bedöma språklig kompetens. Individers interimspråk (interlanguage, 
(IL)) det språk som är under utveckling, studeras.84 Det finns dock en väx-

                                                                                                                          
fyra kriterier visar att en definition av modersmålet är vansklig eftersom de olika kriterierna 
kan variera för en person under olika perioder i livet men även vid samma tidpunkt beroen-
de på omständigheter. Definitionen av begreppet är inte statisk utan den är föränderlig och 
måste ses i förhållande till sin kontext, i Tove Skutnabb-Kangas, Tvåspråkighet (Lund: 
Liber, 1981), 20–26. 
80 Suzanne Romaine, Bilingualism (Oxford: Blackwell, 1995), 19. 
81 David Block, The Social Turn in Second Language Acquisition (Edinburgh: Edinburgh 
University Press Ltd, 2003), 35. Begreppet ”additional language” har ingen direkt motsva-
righet på svenska.  
82 Åke Viberg, Vägen till ett nytt språk (Stockholm: Natur och Kultur, 1987), 11.  
83 Skolöverstyrelsen. Läroplaner 1989:93. L grundsfi-86. Att undervisa i Grund-sfi Kom-
mentarmaterial (Stockholm: Utbildningsförlaget, 1989), 8. 
84 Björn Hammarberg menar att begreppet inlärarspråk (learner language) är en mer neutral 
term. I Björn Hammarberg, ”Teoretiska ramar för andraspråksforskning,” i Svenska som 
andraspråk, red. Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (Lund: Studentlitteratur, 2004), 
27. 
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ande medvetenhet om sociokulturella faktorers påverkan på språk- och 
begreppsutveckling.85  

Andraspråksforskning i ett forskningssammanhang 

För att visa hur mångfacetterad andraspråksforskning är, bör några språk-
teorier särskilt lyftas fram. Språkvetaren Björn Hammarberg menar att 
man kan likna forskningsfältet vid ett ”prisma” som återspeglar olika inne-
håll beroende på val av teoretiskt perspektiv för att betrakta och analysera 
fenomenet.86 En nativistisk språkteori, med forskningsinriktning framför-
allt på morfologi (ord)87 och syntax (satskonstruktion), har dominerat 
språkforskningen sedan 1960-talet.88 Perspektivet utgår från att alla männi-
skor föds med en uppsättning normer för språkbruk, som styr hur mänsk-
ligt språk kan uttryckas.89 En betydelsefull forskare inom det nativistiska 
fältet är kognitionsforskaren Noam Chomsky, som har beskrivit hur 
grammatiken konstrueras för ett enskilt språk och funnit en generell struk-
tur för samtliga språk, en universell grammatik (Universal Grammar, 
UG).90  

Kognitivistisk språkteori fokuserar processer som sker mentalt inom per-
sonen. Språkförmåga är en aspekt av den totala kognitiva förmåga som 
människan har. Språklärande följer samma processer som övrigt lärande.91 
Noam Chomskys koncept, UG, kan också sägas vara kognitivistiskt eme-
dan den betraktar språkförmåga som en mental produkt. Det som skiljer 
teorierna åt är att språkförmåga inom kognitivistisk teori anses beroende 
av olika kognitiva kapaciteter hos människan och ej som en specifik språk-

                                                      
85 Rogoff 2003, 3. 
86 Hammarberg 2004, 39. 
87 När det gäller språkliga grammatiska begrepp som exempelvis ”morfologi” skriver jag 
först det latinska begreppsnamnet och därefter en översättning till svenska. 
88 Ellis 1991, 3 och Clive Perdue, Adult Language Acquisition: Cross-Lingvistics Perspec-
tives Vol. l (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 15. 
89 Rosamond Mitchell och Florence Myles, Second Language Learning Theories (London: 
Arnold, 1998), 43. 
90 Noam Chomsky och Howard Lasnik “The Theory of Principles and Parameters,” i The 
Minimalist Program, Noam Chomsky (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1996), 
13–30. Universell grammatik innebär att alla människor föds med en uppsättning normer 
för språkbruk, principer och parametrar (principles and parameters), som styr hur mänskligt 
språk kan uttryckas. Principer är universella och gäller alla språk medan parametrar är de 
begränsade möjligheter som ett enskilt språk har.  
91 Mitchell och Myles 1998, 72–73. 
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lig förmåga.92 Flera forskare inom den kognitiva traditionen har försökt 
koppla inlärning till undervisning. Språkforskaren Mannfred Pienemann 
har formulerat en ”learnability/teachability theory” för att visa hur man 
pedagogiskt bör undervisa i andraspråk.93 De teorier som denna utgår från 
är processbarhetsteorin, som bygger på att grammatiska strukturer i talpro-
duktion utvecklas stegvis. För att vara användbara i kommunikativa sam-
manhang måste de olika stegen automatiseras.94 Språkvetaren Gisela Hå-
kansson har applicerat teorin på svenska språket.95 Även språkforskaren 
Dan Slobin menade redan under 1970-talet, att vissa språkdrag lärs in i en 
bestämd ordning.96 Exempelvis följer andraspråksutvecklingen, när det 
gäller negationens placering, samma utvecklingsstadier som förstaspråket. 
Språkforskaren Kenneth Hyltenstam menar att individen lär sig andrasprå-
ket i en rigid ordning när det gäller grammatiska strukturer, vilket innebär 
att man lär sig enkla strukturer före komplexa.97 Utgångspunkten är, menar 
forskarna Richard Towell och Roger Hawkins, att vissa språkdrag är mer 
synliga än andra och därmed lättare att lära sig.98 

Ett tredje forskningsfält, som tangeras vid studiet av kulturella och sociala 
konventioner, är sociolingvistik, inom vilket man studerar hur språket an-
vänds i sociala sammanhang. Kommunikativ kompetens innefattar i ett 
sociolingvistiskt, men även i ett sociokulturellt perspektiv exempelvis för-
måga att rätt kunna ställa frågor och veta när och hur man ska svara.99 Den 

                                                      
92 Hammarberg 2004, 52. 
93 Manfred Pienemann, ”Learnability and Syllabus Construction,” i Modelling and Assess-
ing Second Language Acquisition, red. Kenneth Hyltenstam och Manfred Pienemann (Cle-
vedon: Multilingual Matters Ltd, 1985), 35–45. 
94 Pienemann 1985, 35–45. 
95 Gisela Håkansson, ”Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt process-
barhetsteorin,” i Svenska som andraspråk, red. Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg 
(Lund: Studentlitteratur, 2004), 153–169. 
96 Mitchell och Myles 1998, 74. 
97 Kenneth Hyltenstam, ”L2 Learners´ Variable Output and Language Teaching,” i Model-
ling and Assessing Second Language Acquisition, red. Kenneth Hyltenstam och Manfred 
Pienemann (Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1985), 124–128. 
98 Richard Towell and Roger Hawkins, Approaches to Second Language Acquisition 
(Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1994), 45–51. 
99 Begreppet ”kommunikativ kompetens”, (communicative competence), myntades av Dell 
Hymes som utvidgade Noam Chomskys parbegrepp, ”competence” och ”performance”. För 
Dell Hymes innebär språklig förmåga inte enbart att kunna producera och förstå språkets 
grammatiska struktur utan även att behärska normativa system för hur språk används. 
Hymes menar att detta lärs in genom socialisation, i Dell Hymes, Foundations in Sociolin-
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kommunikativa kompetensen är beroende av kulturella diskursiva variab-
ler, som exempelvis samhällets värderingar och skolans mål, vilka till stor 
del utgör implicit kunskap som kommer till uttryck i olika strategier för att 
kommunicera i en gemenskap.100 Utmärkande för sociolingvistisk forsk-
ning är att den studerar sambandet mellan samhällets påverkan på språk-
bruk och hur det avspeglas vid en viss tidpunkt.101 

Andraspråkslärande i ett sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskys idéer spelar en central roll i det förändrade synsättet på 
språklärande. Vygotsky menar att språkförmåga mer är en fråga om till-
gänglighet och mognadsnivå än en medfödd förmåga.102 Språklärande 
utvecklas i ett samspel mellan sociala varelser och kan aldrig studeras utan 
sitt innehåll.103 Utifrån Vygotskys idéer, menar Roger Säljö, att språket 
simultant är verktyget som medierar en social praktik och objektet för det 
som ska läras. I denna process får språkliga aktiviteter meningsfullhet ge-
nom att utveckla språkliga begrepp.104 Utgångspunkt för detta, enligt Björn 
Hammarberg, är interaktionens roll mellan individer för att utveckla ett 
språk, som sedan ska internaliseras mentalt.105 I ett sociokulturellt perspek-
tiv är kulturella gemenskaper och kontext av vikt för att förstå språkläran-
de, vilket Jim Cummins poängterar. Han påpekar dock att avancerat ab-
strakt språkbruk exempelvis ett ämnessamtal, kan äga rum reducerat från 
dess kontext (context reduced).106 Ett sätt att tolka Jim Cummins är att 
betrakta detta språkanvändande distanserat från den situation där kunska-

                                                                                                                          
guistics an Ethnographic Approach (Philadelphia: University of Pennsylvania Press Inc., 
1974), 60. 
100 Muriel Saville-Troike, The Ethnography of Communication (Oxford: Basil Blackwell, 
Inc., 1989), 20 och Ali-Reza Sahaf, Language, Identity and Social Behavior (Linköping: 
Linköping University, Department of Education and Psychology, 1994), 190–194. 
101 Ronald Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics (Oxford: Blackwell Publishers, 
1995), 4–7. 
102 Lev S. Vygotsky, Thought and Language (Massachusetts: The Massachusetts Institute 
of Technology, 1996), 94. 
103 Lev S. Vygotsky, Mind in Society (Cambridge: Harward University Press, 1978), 88–95. 
104 Säljö 2000, 92. 
105 Hammarberg 2004, 65. Vygotskys begrepp ”internalisera” är omdiskuterat och av vissa 
forskare ersatt av ”appropriera” vilket betonar barnets aktivitet mer. Jfr Vibeke Grøver 
Aukrust, ”Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande” i Dialog, samspel och lärande, 
red. Olga Dysthe (Lund: Studentlitteratur, 2003), 173–174. 
106 Cummins 2004, 67–71. 
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pen ursprungligen lärdes.107 Jean Lave och Etienne Wenger menar att en 
abstraktion är kontextberoende genom personens kunskap om ämnet och 
den gemenskap i vilken den är möjlig att genomföra. Abstraktion och ge-
nerell kunskapsbildning är bara en språklig förvandling, i vilken förståelse 
och tolkning av begrepp är betydelsefull.108 

Vilken betydelse läggs då i begreppsutveckling? Fokus i denna utveckling 
måste, enligt Jim Cummins, vara att individen upplever begreppen109 och 
deras användning meningsfull. Att förstå ett ord kan inte enbart relateras 
till lingvistiska särdrag, utan måste referera till individens egen erfarenhet 
och kunskap.110 Även Etienne Wenger menar att begrepp måste vara me-
ningsfulla för att läras. Lev Vygotsky uppfattning är att begrepp kan ses på 
två olika nivåer. Den ena kan beskrivas som den lexikala officiella inne-
börden, uttryckt i exempelvis en ordbok, det vill säga dess betydelse. Den 
andra begreppsnivån inkluderar den känsla förankrad i tanken som ordet 
framkallar vid användning, det vill säga dess begriplighet.111 Ord fylls 
därmed med begriplighet utifrån den egna förförståelsen, menar språkfors-
karen Gunther Kress.112 Det krävs en aktiv kreativ handling från den läran-
de personen för att i tanken skapa nya associationer till gamla begrepp. 
Genom att omskapa (re-make) begreppens existerande innebörder kan det 
motsvara användarens behov av dessa i olika situationer.113 Utbildnings-
forskaren James Wertsch menar att de handlar om att veta hur (knowing 
how), vilket är sammanflätat i en process med appropriering av kunska-

                                                      
107 Säljö 2000, 84. 
108 Lave och Wenger 1996, 33–34. 
109 Begrepp är här jämförbart med ”ord”. 
110 Cummins 2004, 273. 
111 Vygotsky 1996, 244. De engelska begreppen ”meaning”, den lexikala innebörden av 
ord, och ”sense”, den individuella tolkningen av ord, har ingen adekvat översättning till 
svenska. Här används begreppen ”betydelse” och ”begriplighet”. Lev Vygotsky påverkades 
av den franske psykologen Fredric Paulhan (1856–1931) när det gäller dessa två begrepp, 
vilka benämns ”mots” och ”sens” på franska. 
112 Gunther Kress, Multimodal Theaching and Learning (London: Continuum, 2001), 128–
129. 
113 Gunther Kress, ”Design and Transformation: New Theories of Meaning,” i Multilitera-
cies, red. Bill Cope och Mary Kalantzis (London: Routledge, 2003a), 155–156. Kress me-
nar att begreppet ”re-making” (omskapa) är en process som ständigt pågår när vi aktivt vill 
använda språket för interaktion. På så sätt är ”omskapa” ett personligt, kognitivt, känslo-
mässigt och socialt behov. Det återspeglar med andra ord både individuella intressen och 
breda sociokulturella företeelser. 



  36

per.114 Ords begriplighet och meningsfullhet för individen, är kopplat till 
speciella situationer och kulturella gemenskaper, enligt James Paul Gee.115  

Andraspråksforskaren Richard Donato betonar att struktur/form och me-
ning/funktion i språket utvecklas genom aktiviteter i en kulturell gemen-
skap, vilket innebär att det individuella planet, med nödvändighet, är sam-
manlänkat med och beroende av det sociokulturella planet.116 Språket for-
mas på varierande sätt i olika kulturer. Att språkbegrepp inte helt kan över-
sättas innebär inte att de är oförståeliga. Utifrån människors erfarenhet och 
upplevelser kan begrepp genom användning få betydelse och även begrip-
lighet.117 Ett exempel på detta är att släktskapsord i olika kulturer har olika 
betydelse. De svenska begreppen ”mormor” och ”farmor” har ett gemen-
samt begrepp i engelska, ”grandmother”. Begreppet ”familj” omfattar i 
Sverige vanligtvis bara kärnfamiljen, men i exempelvis Kurdistan en hel 
släkt samt nära vänner.118 Språkets funktion är att referera och beskriva, 
men det kan också vara ett medium för att skapa aktivitet. Den retoriska 
funktionen lär man sig i en kulturell gemenskap. Exempelvis kan en per-
son säga ”det är varmt här inne” och med det avse att någon ska öppna 
fönstret.119 Språkliga framställningar innehåller värderingar samt seman-
tiska och pragmatiska ledtrådar som inte är neutrala, utan har initierats i ett 
sammanhang.120  

Roger Säljö poängterar att språkanvändning och kommunikation är centra-
la begrepp och ”att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för 
en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap”.121 Språkforskaren Ja-
mes Lantolf menar att språk och tanke är beroende av varandra, vilket 
innebär att tänkande inte kan förstås på annat sätt än att det blir synligt 
genom språk, på samma sätt som språkliga aktiviteter inte kan förstås fullt 

                                                      
114 För Wertsch innebär ”appropriering” med att göra något till sitt eget, ”the process of 
making something one´s own” utifrån Bakhtins användning av dess ryska motsvarighet, i 
James V. Wertsch, Mind as Action (New York: Oxford University Press, 1998), 53. 
115 Gee 2003b, 24. 
116 Richard Donato, ”Sociocultural Contributions to Understanding the Foreign and Second 
Language Classroom,” i Sociocultural Theory and Second Language Learning, red. James 
P. Lantolf (Oxford: Oxford University Press, 2001), 45 
117 Kress 2001, 178. 
118 Nader Ahmadi, ”Om jaguppfattningens betydelse för tolkningen av sociala normer,” i 
Ungdom, kulturmöten, identitet, red. Nader Ahmadi (Stockholm: Liber, 1998), 150. 
119 Säljö 2000, 89. 
120 Säljö 2000, 68. 
121 Säljö 2000, 67. 
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ut utan att betraktas som uttryck för tänkande.122 Lev Vygotsky menar att 
tänkande är skilt från språket men att det sammanfaller inom det språkliga 
fältet.123 Det vill säga, ”Tanken utrycks inte i ordet, utan fullbordas i or-
det.”124  

Min tolkning av detta är att språk och tanke inte behöver vara identiska. 
Allt språk är således inte tänkande men språk kan vara tänkandets sociala 
verktyg för att kommunicera. Tänkandet initieras av och sammanflätas 
följaktligen med historiska och sociokulturella händelser i en språklärande 
process.  

Kommunikation/samtal och interaktion är nödvändigt för att ett språk ska 
läras och utvecklas. Lev Vygotsky menar, enligt pedagogikforskaren Gu-
nilla Lundqvist, att det finns en lärande potential inom vilken barn kan 
utvecklas i samspel med exempelvis lärare. Denna väl omskrivna potential 
benämns ”den närmaste utvecklingszonen”.125 Efterhand, menar Gunilla 
Lundqvist, kan individen mer och mer självständigt och successivt använ-
da sig av språkliga kunskaper och färdigheter som utvecklas i interaktion. 
Interaktionens och dialogens betydelse i en social gemenskap, har lyfts 
fram av ett flertal forskare när det gäller vuxnas lärande, exempelvis Paulo 
Freire, Merrill Swain och Inger Lindberg. Samarbetsdialog (collaborative 
dialogue) är ett begrepp för att beskriva att ett aktivt dialogiskt samarbete 
mellan deltagarna är nödvändigt för språklärande.126 Alex Kozulin menar 
att begreppet ”samarbetsdialog” är djupt förankrat i Vygotskys idéer.127  

Språkforskaren Rosamund Mitchell menar att många forskare med ett so-
ciokulturellt perspektiv på språklärande framförallt har inriktat sig på hur 

                                                      
122 James P. Lantolf, ”Introducing Sociocultural Theory,” in Sociocultural Theory and 
Second Language Learning, red. James P. Lantolf (Oxford: Oxford University Press, 2001), 
2. 
123 Lev S. Vygotskij, Tänkande och språk (Göteborg: Daidalos, 1999), 129, 145 och 157. 
124 Vygotskij 1999, 404. 
125 Gunilla Lindqvist, Vygotskij och skolan (Lund: Studentlitteratur, 1999), 277–282. I 
inernationell engelskspråkig litteratur används ”Zone of Proximal Development”, ZPD. 
Maj Björk och Caroline Liberg översätter begreppet till ”den potentiella utvecklingszonen, i 
Maj Björk och Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket (Stockholm: Natur och Kultur, 
1996), 13. ”ZPD” är främst relaterat till barns språklärande men är enligt min tolkning av 
begreppet fullt överförbart till vuxnas andraspråkslärande. 
126 Merrill Swain, ”The Output Hypothesis and Beyond: Mediating Acquisition through 
Collaborative Dialogue,” in Sociocultural Theory and Second Language Learning, red. 
James P. Lantolf (Oxford: Oxford University Press, 2001), 99.  
127 Kozulin 1998, 161–162. 
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morfem och syntax, det vill säga språkets form och struktur, kan läras in i 
interaktion mellan lärare och elev eller mellan elever. Språkforskaren Rod 
Ellis framhåller att det är svårt att i en undervisningssituation uppehålla 
kommunikation och interaktion och samtidigt fokusera på språkliga 
drag.128 Eleven känner av om lärarens fokus är på språkets form, där rätt 
eller fel vanligtvis fokuseras, varvid eleven övergår till att traditionellt 
besvara lärarens frågor istället för att föra en dialog. Rod Ellis menar att 
samspel har en avgörande betydelse för språklärande. Samspel betraktas 
som en dynamisk process och kan, när det gäller kommunikation, utifrån 
didaktiska överväganden fokusera på dels formella mål som exempelvis 
inlärning av grammatiska strukturer, dels funktionella mål som mer har att 
göra med att kunna använda språket och utnyttja språkkunskaper i olika 
sociala sammanhang eller klassrumsaktivitet. Med språkets hjälp kan ele-
verna också skapa kunskaper om samhället de lever i som normer, värde-
ringar och demokratiska principer.129 Jim Cummins använder begreppet 
”transformativ pedagogik” för undervisning som utgår från eleven, har ett 
helhetsperspektiv på språket, arbetar för att en kollaborativ dialog ska ut-
vecklas och som kritiskt granskar innehållet.130  

I denna studie innebär ett sociokulturellt perspektiv på språkundervisning 
och språklärande att språkliga begrepp får sin begriplighet genom indivi-
ders erfarenheter och upplevelser i kulturella gemenskaper där språket 
skapas, omskapas och approrieras. Kommunikation, interaktion och sam-
arbete mellan människor är förutsättningar för att lära sig ett språk. 

 

Att lära sig ett skriftspråk 
Skriftspråket är en språklig funktion som skiljer sig från talspråket både 
när det gäller struktur och lärande. För att lära sig det latinska skriftspråket 
måste en illitterat person genomföra en dubbel abstraktion. Först måste 
man förstå att ord är symboler för företeelser i världen, vilka oftast lärs in 
omedvetet och därefter förstå att skriftspråkets grafem, bokstäver, är sym-

                                                      
128 Rod Ellis, SLA Research and Language Teaching (Oxford: Oxford University Press, 
1997), 216. 
129 Ellis 1997, 173. 
130 Cummins 2004, 257–262. 



  39

boler för talets ljud representerat i fonem.131 Starkt kopplad till diskussio-
nen om läs- och skrivutveckling är synen på läs- och skrivkunnighet (lite-
racy).132 I Sverige, liksom i många andra delar av världen, används be-
greppet ”analfabet” för en person som varken kan läsa eller skriva.133 Un-
derförstått innebär begreppet en person som inte kan läsa på sitt moders-
mål.134 Noteras bör i detta sammanhang att både analfabet och illitterat 
innebär en negering av bokstavsbegreppet.135 Anmärkningsvärt är att det i 
svenska språket inte finns ett etablerat begrepp, som motsvarar det engels-
ka begreppet ”literate”.136 Innehållsmässigt rymmer det mer än att vara 
”läs- och skrivkunnig”.137 Begreppet ”literacy” och synen på analfabeter är 
starkt värdeladdade, samtidigt som forskningen om analfabetism uppfattas 
som neutral.138 

                                                      
131 Lev Vygotskij, Tänkande och språk (Göteborg: Daidalos, 1999), 316–318. 
132 Forskningsstudier lyfter fram att det finns olika typer av literacy både när det gäller 
förstaspråket och andraspråket; förlitterata (preliterate) förstår inte skriftspråkets syfte och 
det är ej vanligt i samhället, icke litterata (nonliterate) skriftspråk finns men är ej tillgäng-
ligt för ett flertal, halvlitterata (semiliterate) låg nivå på skriftspråksförmåga, icke latinskt 
litterata (non Roman literate) skriftspråkskunnig i ett fonetiskt baserat skriftspråk, dock inte 
i det latinska alfabetet, icke alfabetskunniga (nonalphabet) förstår ett logografiskt system 
men inte ett fonologiskt, och latinskt litterata (Roman-alphabet-literate), behärskar det 
latinska alfabetet men behöver mer kunskap i ett specifikt alfabet, i Burt och Kreeft 2003, 
1–3. 
133 Bra Böckers Lexikon 1 (Höganäs: Bra Böcker, 1979), 173. Det grekiska prefixet <a-> 
har en negerande innebörd och när följande rotmorfem börjar på en vokal skjuts ett ‹n› in 
emellan prefixet och rotmorfemet, exempelvis a-n-alfabet. Birger Liljestrand, Så bildas 
orden (Lund: Studentlitteratur, 1993), 62. 
134 Qarin Franker, ”Alfabetisering – på vems villkor,” i Svenska som andraspråk och andra 
språk, red. Anders-Börje Andersson et.al. (Göteborg: Institutionen för svenska språket, 
Göteborgs universitet, 1997) 90. 
135 Begreppet ”alfabet” kan härledas till grekiskans två första bokstäver alfa och beta. 
Begreppet ”alfabet” betyder även att bokstäver ordnas efter ett visst system, i Bra Böckers 
exikon 1 1979, 112. 
136 ”Littera” kan härledas till latin och betyder ”bokstav” i Bra Böckers Lexikon 14 (Höga-
näs: Bra Böcker, 1979), 303. ”Litterat” (literate) kommer av det latinska ordet ”litteratus” 
och betyder skrivkunnig. I Våra ord, Elias Wessén (Stockholm: Norstedts, 1960), 258–259. 
Noteras bör att Wessén översätter ”literate”, litterat”, till svenska med ”bokligt bildad”. I 
Birger Liljestrand, Så bildas orden (Lund: Studentlitteratur, 1993), 62 kan man läsa att 
illitterat” (illiterate) har ett negerande prefix från latinet, <in>-, där /n/ assimileras i förhål-
lande till det följande rotmorfemets första konsonant till il-literate. 
137 Marie Carlson har använt sig av en försvenskad form av literacy nämligen litteralitet, i 
Carlson 2002, 30.  
138 Carlson 2002, 31. 
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Jag kommer att använda begreppen ”läs- och skrivkunnig”, ”analfabet”, 
”litterat” eller ”literacy” beroende på sammanhang.139 Att det finns en viss 
betydelseskillnad i begreppen kan därmed bli synligt, vilket i sin tur kan 
belysa komplexiteten i företeelsen.  

Tolkningar av literacy 

Inom literacyforskning kan ett flertal förhållningssätt urskiljas. Socialan-
tropologen Brian Street identifierar två utgångpunkter, den autonoma och 
den ideologiska, för att beskriva hur olika forskare har förhållit sig till 
begreppet ”literacy”.140 Uppdelningen hjälper delvis till att klargöra olika 
faktorer som diskuteras inom literacyforskning och delvis hur vi påverkas 
av olika synsätt på literacy.141  

Forskare med utgångspunkt i vad som kallas den autonoma modellen be-
traktar läs- och skrivkunnighet som en isolerad färdighet.142 Literacykon-
ceptet ses mer som individrelaterat än samhällsrelaterat och kontextbero-
ende. Skriftspråket blir en neutral teknisk färdighetsprodukt som lärs in 
lika för alla och som leder till kognitiv utveckling och praktisk skrivför-
måga.143 Det är ett synsätt som bygger på en kognitivistisk språkinlärnings-
teori.144 Den som lär sig de grafiska tecknen för skriftspråket får ett red-
skap som kan användas för att reflektera över information på ett annat sätt 
än vad som är möjligt utifrån enbart minnesfunktioner.145 I linje med detta, 
menar forskaren Jack Goody att personer i muntliga samhällen inte kan 
föra en diskussion om historiska händelser och logiska resonemang, efter-
som människan inte kan minnas olika händelser i detalj eller som de åter-
berättas. Skriftspråket förändrar lagring av data och det förändrar hur män-
niskan kan hantera data. Det kan beskrivas som ”differences in modes of 

                                                      
139 Inom svensk forskning används även begreppet ”literacitet” synonymt med ”literacy”. I 
SOU 2003:77, 71. 
140 Brian V. Street, Literacy in Theory and Practice (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1989), 1–3.  
141 Begreppet literacy kommer i den fortsatta framställningen att skrivas utan citattecken. 
142 Franker 1997, 91. 
143 Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1978), 109–111. 
144 David Barton, Literacy (Oxford: Blackwell, 1994), 25. 
145 Goody 1978, 109–111. 
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thought, or reflective capacities, or even cognitive growth,” enligt 
Goody.146  

Tendenser finns att även betrakta illitterata som intellektuellt mindre ve-
tande, även om det inte uttrycks explicit. Budskapet är att man i talspråkli-
ga kulturer lägger stor energi på att upprepa och memorera vad andra per-
soner har sagt, vilket bildar grunden i ett starkt traditionellt och konserva-
tivt tänkande som inte skapar intellektuella utmaningar.147 Det skapar i sin 
tur en bild av att endast litterata samhällen och personer har möjlighet att 
utveckla logiska funktioner och se på sig själva från ett utifrånperspek-
tiv.148 Den skrivna texten är beständig och anses ge möjlighet till reflexio-
ner på ett sätt som inte är fallet i en muntlig kultur, eftersom talet är flyk-
tigt.149  

Forskare med utgångspunkt i den ideologiska modellen, ser literacy som 
samhällsrelaterat. Företrädare betonar den meningsfullhet och förståelse, 
som den läs- och skrivkunniga personen erfar om samhället och företeelser 
genom att använda skriftspråket och hur det används. Literacy blir det 
samma som att skapa ett språk, i ett meningsfullt sammanhang.150 Literacy 
är beroende av kontext och sociala konventioner, vilket kan relateras till ett 
sociokulturellt perspektiv på språklärande.151 David Barton och Mary Ha-
milton menar i enlighet med detta att förmågan att utveckla literacy är 
situerat i en social gemenskap (social practice).152 I enlighet med detta 
utvidgas begreppet till litterata gemenskaper (literacy practice). Det inne-
bär att skriftspråksförmåga är ett funktionellt relaterat skriftspråksförhål-

                                                      
146 Goody 1978, 111. 
147 Jfr Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur (Göteborg: Bokförlaget Anthropos, 1990), 
54. 
148 Street 1989, 19–43.  
149 Jack Goody och Ian Watt, ”The Consequences of Literacy,” i Literacy in Traditional 
Societies, red. Jack Goody (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 44. 
150 Street 1989, 8.  
151 Se avsnittet ”Andraspråkslärande i ett sociokulturellt perspektiv”. 
152 ”Practice”, i det här sammanhanget, är en beskrivning av hur kulturen använder sig av 
literacy-begreppet. I David Barton och Mary Hamilton, ”Literacy Practices,” i Situated 
Literacies, red. David Barton, Mary Hamilton och Roz Ivanič (London: Routledge, 2000), 
8. Det kan, enligt min tolkning, översättas med ”gemenskaper”. 
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lande mellan individer och sociala gemenskaper snarare än att skriftspråks-
förmåga är en färdighet eller en egenskap som finns hos en individ.153  

James Paul Gee utvidgar literacybegreppet och betonar att förmågan att 
läsa och skriva endast utgör en liten del av literacy. Med denna utgångs-
punkt uppmuntras medvetenhet om olika språkliga uttryck.154 Literacy 
representerar ett flertal kommunikationskällor och medier, och begreppet 
”multiliteracies” anses mer adekvat.155 Det innebär att man inte enbart kan 
se på läs- och skrivförmåga utan man måste också involvera olika visuella, 
auditiva och spatiala möjligheter och beteenden i språkbegreppet.156 

Roger Säljö menar att kontexten kring läs- och skrivprocessen existerar 
både mentalt, det vill säga som tankar om läsning, och socialt med den 
externa omgivningens förståelse av, insikt om och påverkan på läsandet.157 
Det innebär att varje läsare uppfattar det skrivna på sitt eget sätt. Även 
Sokrates, som inte skrev själv, hade ett speciellt förhållande till text. Sok-
rates ansåg att det skrivna alltid tolkas av läsaren utifrån läsarens erfaren-
heter, situation och tolkningsmöjligheter.158 

Literacy blir på detta sätt ett koncept som betonar kulturella resurser och 
flerspråkliga traditioner. Skriften är en del av den traditionen och dess 
möjligheter att uttrycka kulturella resurser.159 Det innebär att literacy och 
                                                      
153 Barton och Hamilton 2000, 8 och Brian Street, Social Literacies. Critical Approaches to 
Literacy in Development, Ethnography and Education (New York, Longman Publishing, 
1995), 2. 
154 Manjula Datta, ”Bilinguality, Literacy and Principles,” i Bilinguality and Literacy red. 
Manjula Datta (London: Continuum, 2000), 31–32. 
155 En forskargrupp, The New London Group, bildades i september 1994 och består av ett 
tiotal forskare inom olika discipliner. Begreppet ”Multiliteracies” skapades utifrån den 
teknik vi har idag och som visar att man bör se på literacy inte enbart utifrån kunskap om 
text utan också utifrån visuella, auditiva, spatiala och beteende representationer. Ytterligare 
en anledning till att begreppet växte fram var att man idag inte kan tala om ett standard-
språk i ett land eftersom förändringar sker beroende på migration och flerkulturella inslag. 
Utifrån denna påverkan förändras språket när det gäller exempelvis accent, originalitet och 
professionalitet. I Bill Cope och Mary Kalantzis ”Multiliteracies: the Beginning of an 
Idea”, i Multiliteracies, red. Bill Cope och Mary Kalantzis (New York: Routledge, 2003), 
3–9. 
156 Gunther Kress, Literacy in the New Media Age (London: Routledge, 2003b), 35–36. 
157 Säljö 2000, 170. 
158 Jesper Svenbro, Myrstigar (Stockholm: Bonnier Essä, 1999), 28. 
159 Jens Brockmeier och David R. Olson ”What is a Culture of Literacy,” i Literacy, Narra-
tive and Culture, red. Jens Brockmeier, Ming Wang och David R. Olson (Richmond, Sur-
rey: Curzon, 2002), 10–11. 
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kultur måste ses som integrerade, där skrivandet och läsandet är en del i ett 
historiskt system men också en del i en individuell process. Det är de öm-
sesidiga övergångarna mellan skrivandet och läsandet som skapar litera-
cy.160 Utifrån den grundläggande förutsättningen att literacy är situerat och 
ett sociokulturellt fenomen, kan man inte betrakta literacy som ett och 
samma för alla människor.161  

Världens största undersökning om vuxenundervisning, International Adult 
Literacy Survey (IALS), som inleddes år 1990 med 21 deltagande länder 
formulerade följande definition för literacy: 

 
Using printed and written information to function in society, to achive  
one´s goal, and to develop one´s knowledge and potential 162 

 

Förmågan att använda skriftspråket inkluderar, enligt IALS, inte enbart att 
koda av en text utan också att kunna använda sig av både läsning och 
skrivning i olika gemenskaper för att uppnå egna mål.  

Man kan konstatera att literacybegreppet är komplext och förhållningssät-
ten varierande. Med utgångspunkt i det autonoma perspektivet står produk-
ten, färdigheten att kunna läsa och skriva i fokus medan det ideologiska 
perspektivet ställer funktion och användning i fokus. Man ser mer till skri-
vandets sociala karaktär, dess beroende av och del i en social praktik ut-
ifrån kulturella faktorer. 

Denna avhandling placerar sig inom det ideologiska fältet, då jag studerar 
kvinnliga analfabeters uppfattning om sin situation när det gäller läs- och 
skrivförmåga.  

Förhållningssätt till läs- och skrivinlärning 

Metodval står inte i fokus i vuxnas läs- och skrivundervisning till skillnad 
från vad som är fallet i barns läs- och skrivundervisning. Många som fors-
kar, inom barns läs- och skrivinlärning förespråkar ett fonetiskt förhåll-
                                                      
160 Brockmeier, Wang och Olson 2002, 9. 
161 James Paul Gee, ”Discourse and Sociocultural Studies in Reading,” i Handbook of 
Reading Research, vol. III, red. Michael L. Kamil et al. (Mahwah, New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2000a), 204. 
162 OECD and Statistics Canada, Literacy, Economy and Society: Results of the First Inter-
national Adult Literacy Survey (Paris och Ottawa: Author, 1995), 14. 



  44

ningssätt (phonics) och menar att fonologisk medvetenhet är en av de vik-
tigaste faktorerna för läs- och skrivinlärning.163 Som en följd av detta läggs 
tyngdpunkten på sambandet mellan grafem och fonem samt att användaren 
fokuserar övning och träning i det alfabetiska systemets principer med 
systematiska instruktioner när det gäller förhållandet mellan grafem och 
fonem.164 Det finns forskare som menar att den fonologiska lärprocessen är 
sammanlänkad med lexikal inlärning, ordinlärning. Genom att segmentera 
i stavelser uppnår man morfologisk medvetenhet, eftersom ordets minsta 
betydelsebärande enheter, morfemen, tillåts träda fram.165 Det innebär att 
exempelvis ordet ”stolar” först ses i två morfem, stol- och -ar för att sedan 
delas upp i fonem. 

Andra forskare förespråkar en helhetssyn på språket (whole language) som 
en förutsättning för läs- och skrivlärande.166 Tidigare förförståelse om in-
nehåll i en text ligger här till grund för läsandet. Förståelse är alltid målet 
för både den som läser och den som skriver.167 Det innebär att den alfabe-
tiska skriften inte enbart kan utgå från att man överför ljud till grafiska 
symboler utan att man även måste överföra de sociokulturella och indivi-
duella dimensionerna.168  

Språkforskaren Carolin Liberg använder sig av begreppsparet ”gramma-
tiskt läsande och skrivande” och ”effektivt läsande och skrivande” för att 
beskriva läs- och skrivprocessen och menar att dessa interagerar med var-
andra under processen.169 Gunther Kress menar att ”…form is meaning”, 
det vill säga ett språks innehåll uttrycks med en speciell form.170 

                                                      
163 SOU 1997:108 Att lämna skolan med rak rygg (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 
1997), 130 använder sig av begreppet ”ljudmetod”. 
164 Anita Hjälme, Kan man bli klok på läsdebatten? (Uppsala: Ekelunds Förlag AB, 1999), 
17–23 och Mary J. Adams, Beginning to Read. Thinking and Learning about Print (Cam-
bridge, Massachusetts: The MIT Press, 1990), 31. 
165 Usha Goswami, ”Phonological and Lexical Processes,” i Handbook of Reading Re-
search, vol. III, red. Michael L. Kamil et al. (Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates, 2000), 251–259.  
166 SOU 1997:108, 130 använder sig av begreppet ”helordsmetoden”. 
167 Kenneth S. Goodman, What´s Whole in Whole Language? (Ontario: Scholastic, 1986), 
38. 
168 Brockmeier, Wang och Olson 2002, 7–9. 
169 Caroline Liberg, ABC Hur barn lär sig läsa och skriva (Lund: Studentlitteratur, 1993), 
19–30. 
170 Kress 2001, 131. 
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Mitt förhållningssätt när det gäller hur vuxna lär sig ett skriftspråk utgår 
från ett antagande att skriftspråksarbetet förankras i muntliga samtal ut-
ifrån deltagarnas erfarenheter. Det innebär att det skrivna språket är bundet 
till det talade språket men att de varken är identiska eller hierarkiska. Ur 
ett lärandeperspektiv anser jag att man i ett alfabetiskt system kan övervä-
ga om inte läs- och skrivprocessen gynnas av både ”phonics” och ”whole 
language”, men att de opererar under olika faser i läroprocessen.  

GENUSORDNING 
För att tolka kvinnors och mäns genusrelationer, hur de formas och formar 
sig själva, har jag utgått från Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria 
och sociologen Robert Connells beskrivningar av genus. Båda har utifrån 
ett historiskt perspektiv problematiserat kön, könsroller och genus. Både 
Yvonne Hirdman och Robert Connell definierar genus som ett socialt 
mönster som i olika aktiviteter och situationer formas och transformeras.171 
I genusbegreppet finns dels över- och underordning mellan kvinna och 
man, dels mellan män, eftersom få män lever upp till den normativa bilden 
av en man. Ojämlika strukturer skapar med nödvändighet olika gemenska-
per som drar fördel av att underordna vissa och överordna andra. Det med-
för exempelvis att i en genusordning med män som överordnade vill dessa 
män inte släppa ifrån sig sina fördelar.172  

För att förstå genus måste man relatera till klass, etnicitet och andra fakto-
rer som kan påverka. Det beror på att genus är ett sätt att strukturera en 
social praktik genom interaktion med exempelvis klass och etnicitet. Soci-
alantropologen Fanny Ambjörnsson menar att Yvonne Hirdmans förståelse 
av genus och modellbygge runt genustolkning saknar diskussioner kring 
heterosexualitet som en central komponent för att förstå genus och hur det 
reproduceras.173 Heterosexualiteten är däremot en central faktor hos Con-
nell för att definiera begreppet ”genus”. I ett heteropatriarkat är kvinnan 

                                                      
171 Robert W. Connell, Gender (Oxford: Polity Press, 2002) och Yvonne Hirdman, Genus – 
om det stabilas föränderliga former (Stockholm: Liber, 2003). 
172 Connell 2002, 103–106. 
173 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm: Ordfront, 2004), 17. 



  46

till för mannen och inte tvärtom. Män definieras utifrån sina relationer till 
män, inte till kvinnor.174 

Individers etniska tillhörighet relateras inte till genus i någon större om-
fattning av Yvonne Hirdman.175 Hon menar dock att ”man – icke man” 
ligger nära ”svensk – icke svensk”. Etnisk tillhörighet definieras utifrån en 
manlig, vit, västerländsk norm. Att vara människa är att vara man. Robert 
Connell menar att etnisk tillhörighet i stor utsträckning formas genom 
sociala genusrelationer.176  

Med utgångspunkt i Robert Connells och Yvonne Hirdmans definitioner 
av begreppet ”genus” framträder begreppet i denna avhandling som en 
social företeelse, som reproducerar, producerar och transformerar över- 
och underordning mellan deltagare i olika aktiviteter och kulturella gemen-
skaper.  

Patriarkatets över- och underordning 
Patriarkatets genusordning ger män fördelar av kvinnors underordning. Att 
vara överordnad i en social gemenskap utgår därmed från manliga normer 
och värderingar.177 Det är inte ett statiskt förhållande utan det förändras 
över tid och varierar i olika sociala gemenskaper som personen tillhör. 
Patriarkatet får sin utdelning genom mäns ära, prestige och rätten att be-
stämma.178 Därmed inte sagt att manlig överordning manifesteras medve-
tet, men om ingen har behov av att behålla en patriarkalisk överordning 
eller har fördelar av denna så skulle den inte finnas. En viktig institution i 
traditionellt patriarkat är äktenskapet med kvinnan som utför hushållsarbe-
te, fostrar barn och är ekonomiskt beroende av mannen. Män, däremot, 

                                                      
174 Marianne Liljeström, ”Om den heterorelaterade verkligheten och kvinnors liv,” i Teorier 
om patriarkatet, red. Anna G. Jónasdóttir och Gunnela Björk (Örebro: Örebro universitet, 
2003), 112. 
175 Hirdman 2003, 59. 
176 Connell 2002, 105. 
177 Connell 2002, 103. 
178 Hirdman 2003, 57 och Connell 2002, 106. 
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deltar i den samhälleliga gemenskapen utanför familjen i större utsträck-
ning än kvinnor. 179 

I dagens tolkning av patriarkala strukturer är exempelvis lönearbete, hus-
hållsarbete, kultur och samhälle avgörande för förståelsen av kvinnors 
underordning och materiella, sociala, kulturella samt sexuella olikheter 
inom genusrelationer, menar Sylvia Walby.180 Walby utgår från två varian-
ter av patriarkatet i sina resonemang: det privata patriarkatet som finns i 
familjeinstitutionen och i arbetet i hemmet och det offentliga, exempelvis 
barnomsorg, som är statens ansvar över individerna.181 Patriarkatet kan 
anta olika uttryck, där varierande former av maktrelationer påverkar ge-
nusrelationer. Kunskap, idéer och begreppstolkning är med nödvändighet 
påverkade av patriarkala värderingar och normer.182 Sociologen Mehrdad 
Davishpour lyfter fram att det i en heterosexuell genusrelation inte enbart 
är kvinnans ekonomiska beroende av mannen som skapar underordning, 
utan att kulturella mönster och värderingar legitimerar kvinnors underord-
ning.183 Sociologen Aylin Akpinar menar att den hierarkiska genusord-
ningen som patriarkatet innebär finns implicit i begreppen heder/ära och 
skam.184  

I denna avhandling är det delvis det privata patriarkatet, det vill säga kvin-
nornas förhållande i hemmet och i relation till familjemedlemmar som 
fokuseras, delvis det offentliga patriarkatet, när undervisning och lärande i 
skolan står i fokus. 

                                                      
179 Ann-Cathrine Åquist,” ‘Svaga’ och ‘starka’ strukturer. Om patriarkatteorins teoretiska 
konstruktion,” i Teorier om patriarkatet, red. Anna G. Jónasdóttir och Gunnela Björk (Öre-
bro: Örebro universitet, 2003), 75–77 och Koctürk-Runefors 1991, 131. 
180 Sylvia Walby, ”Patriarkatet som system och olika strukturer,” i Teorier om patriarkatet, 
red. Anna G. Jónasdóttir och Gunnela Björk (Örebro: Örebro universitet, 2003), 14–15. 
181 Walby 2003, 44 och Aylin Akpinar, Male´s Honour and Female´s Shame (Uppsala: 
Department of Sociology, Uppsala University, 1998), 33–43. Akpinar utgår från antagnadet 
om ett privat patriarkat och ett offentligt patriarkat för att förstå turkiska invandrarkvinnors 
konstruktion av genus. 
182 Walby 2003, 19–38. Wallby tar sin utgångspunkt i Webers teorier och menar att patriar-
katet är ett maktsystem där män styr samhället genom sin position som hushållets överhu-
vud. 
183 Mehrdad Darvishpour, Invandrarkvinnor som bryter mönstret (Malmö: Liber, 2004), 89. 
184 Akpinar 1998, 49. 



  48

Heder/ära, skam och respekt 

De kulturella gemenskaper som vi deltar i uppstår i relation till och inter-
aktion med andra. I dessa gemenskaper överförs värderingar, kunskaper 
och sociala positioner genom aktivt deltagande. I värderingar är moraliska 
aspekter inkluderade och hur dessa kan praktiseras. Hedersetiken, fortfa-
rande förankrad i exempelvis vissa kulturer runt Medelhavet och österut, 
utgår från moraliska värderingar och realiseras i föreställningar om man-
nens överordning och kvinnans underordning i ett patriarkalt system. Den 
kvinnliga underordningen tar sig uttryck i omdömen om att kvinnor inte 
kan ta hand om sig själva och värna sin kyskhet, medan manliga attribut 
inom hedersetiken är moraliska egenskaper som ärlighet och trohet.185 
Begreppen ”heder” och ”skam” kan förklara moraliska värderingar och 
individers agerande i olika situationer. Heder/ära tillkommer endast män 
och skam tillkommer enbart kvinnor.186 Heder är en tillgång, medan skam 
är en belastning. Män kan lida av hedersbrist, vilket gör kvinnorna till den 
svaga länken. Det beror på att det starkaste argumentet för att upprätthålla 
mannens heder finns i kvinnornas sexuella uppförande.187 Genom kontroll 
av kvinnors sexualitet uppstår en dikotomi, där kvinnan betraktas som 
”den andra”. Kontroll över kvinnors sexualitet och formandet av under-
ordning sker genom tidiga arrangerade äktenskap för kvinnor och specifika 
regler inom äktenskapet för kvinnors uppförande.188 I länder med utvidgat 
familjebegrepp kan, som en yttersta konsekvens av hedersmoralen, en 
tradition förekomma att utesluta eller döda den kvinna som har kränkt 
mannens heder.189 

I ett västerländskt perspektiv använder sociologen Beverly Skeggs begrep-
pet ”respektabel” (respectability), som något som kan åtnjutas av både män 
och kvinnor i mer eller mindre grad efter en normativ skala.190 Respektabel 
är något man vill vara, eftersom det har ett värde hos ”de andra”, och med-
för legitimitet och tolkningsrätt. Att vara respektabel, menar Beverly 
Skeggs, är både en viktig klass- och könsmarkör. Genom att vara till för 

                                                      
185 Koctürk-Runefors 1991, 113. 
186 Akpinar 1998, 49. 
187 Sharon Baştuğ, ”Household and Family in Contemporary Turkey. An Historical Per-
spective,” i Autonomy and Dependence in the Family, red. Rita Liljeström och Elisabeth 
Özdalga (Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2002), 110. 
188 Akpinar 1998, 49. 
189 Baştuğ 2002, 110. 
190 Beverley Skeggs, Att bli respektabel (Göteborg: Daidalos, 1999), 11. 
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andra kan kvinnorna känna sig respektabla, kunniga och ansvarsfulla. 
Skeggs menar vidare att en person som präglas av att ”‘ta hand om’” andra 
och ”‘att bry sig om’” andra får ett egenvärde i detta.191 Det mest utmär-
kande för en man är att ha ett yrke, att kunna försörja sin familj, oavsett 
vilken klass han tillhör.192  

Stor vikt läggs vid hur kvinnor formas genom det regelbundna och begrän-
sade repeterandet av normer. Invandrarkvinnors positioner som mor och 
hustru definieras och reproduceras i heterosexualiteten.193 Här finns det 
acceptabla och korrekta. Utseende och uppförande är utmärkande egen-
skaper för att vara respektabel. Att vara gift är den enda möjliga respektab-
la positionen. Formandet av kvinnor till kvinnor genom moders- och hust-
ruidealet, att vara andra till lags, baseras på traditionella föreskrifter som är 
överförbara genom uppfostran i en sociokulturell gemenskap. Det sker en 
reproduktion av äldre generationers handlingar, värderingar och normer.194  

Vid migration kan, enligt Annick Sjögren, olika tolkningar av begreppen 
”heder”, ”skam” och ”respekt” medföra komplikationer. Begreppet ”re-
spekt” innebär i den svenska sociala gemenskapen framförallt respekt för 
den personliga integriteten. En traditionell gemenskap i Mellanöstern läg-
ger däremot tyngdpunkt på att visa respekt för den av gemenskapen utsed-
da auktoriteten.195 Mannens uppgift som familjeförsörjare är oftast inte 
möjlig att kvarhålla i Sverige, varvid han förlorar makten över familjen, 
marginaliseras, mister en del av sin heder samt fråntas möjligheten att upp-
fylla religiösa plikter.196 Mannen placeras i ett ingenmansland utan förplik-
telser. Han får i Sverige lägre status än tidigare i förhållande till andra 
män, men också i förhållande till kvinnan. Den svenska bilden av en mus-
limsk man är också något som han måste hantera. För att behålla sin heder 
i sociala gemenskaper, när försörjningsplikten är utesluten, krävs oftast av 
mannen ett högre engagemang i värderingar och normer.197  

                                                      
191 Skeggs 1999, 91. 
192 Skeggs 1999, 120. 
193 Kjerstin Almqvist och Anders G. Broberg, ”Kulturella skillnader i barnuppfostran och 
utvecklingsideal,” i Tvärkulturella möten, red. Carl Martin Allwood och Elsie C Franzén, 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2000), 132–135. 
194 Almqvist och Broberg 2000, 132–135. 
195 Annick Sjögren, Här går gränsen (Stockholm: Arena, 2001), 92. 
196 Aje Carlbom, The Imagined versus the Real Other (Lund: Department of Sociology, 
Lund University, 2003), 153. 
197 Koctürk-Runefors 1991, 17. 
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Män och kvinnor ställs inte inför samma sociala problematik när de in-
vandrar till Sverige, eftersom kvinnor har kvar sina förpliktelser att ta hand 
om familjen. Genom svensk familjepolitik ges kvinnorna även möjligheter 
till utveckling.198 Invandrarkvinnor blir på detta sätt bärare av kulturella 
värderingar och normer och dessutom förmedlare av dessa mellan olika 
kulturer, sociala grupper och etniska formationer.199  

I denna studie förekommer begreppen ”heder/ära”, ”skam” och ”respekt” 
implicit som inskränkningar i kvinnornas vardag. De sätter gränser för vad 
som är möjligt eller omöjligt, tänkbart eller otänkbart och ringar in villko-
ren för reproduktion och produktion av genus i specifika sociokulturella 
gemenskaper och i olika tider.  

SAMMANFATTADE INTRYCK  
Denna avhandling studerar invandrares lärande. Begreppet ”invandrare” 
innebär här en person som själv har vandrat in i Sverige. I mötet mellan 
människor och mellan människor och samhälle kan skillnader i kulturella 
värderingar och normer bli uppenbara. Begreppet ”kultur” kan som här ses 
som en individs tillämpning av olika sociokulturella gemenskapers värde-
ringar och normer. De olika sociokulturella gemenskaper som individen 
deltar i är en förutsättning för individens vilja att lära för att närma sig en 
kulturell gemenskaps kärna.  

Komplexiteten i lärande överhuvudtaget och i synnerhet språklärande har 
varit utgångspunkt för detta kapitel. Olika teorier om språkinlärning har 
lyfts fram liksom kontextuella faktorer som påverkar invandrarkvinnors 
vardagsliv och studier. Fokus har varit sociokulturell teori, som betonar 
interaktion och kollaboration mellan individer för att lärande ska ske. Hur 
individen formas, utvecklas och begränsas har dominerat framställningen. 

Demografiska förändringar har medfört, att studiet av människors socio-
kulturella bakgrund framträtt som nödvändigt att beskriva, för att förstå 
hur invandrare påverkas, utvecklas och lär i nya gemenskaper. När det 
gäller lärandet fokuserar denna studie framförallt interaktionen mellan 
individen och en sociokulturell gemenskap. Vad individen tar med sig från 

                                                      
198 Carlbom 2003, 153. 
199 Ålund 1999, 58 och Carlbom 2003, 152. 
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sociala situationer är avgörande för den förståelse individen har om läran-
det och hur denne omsätter sin förförståelse i framtida lärande. Lev Vygot-
sky menar att lärande och i synnerhet språkinlärning endast kan utvecklas i 
ett samspel mellan sociala varelser.200 Tankar, värderingar, ord och aktivi-
teter är processer och produkter av social interaktion. Konstant existerar 
inte minnet i en persons huvud utan minnet är ett nätverk av associationer, 
som är möjliga att aktivera på varierande sätt i en social praktik.201 

Olika teorier inom forskningsfältet andraspråksinlärning har varierade 
forskningsinriktningar. Exempelvis fokuserar nativistisk språkteori indivi-
den med utgångspunkt att alla människor föds med en uppsättning normer 
för språkbruk, som styr hur mänskligt språk kan uttryckas. Ett kognitivis-
tiskt perspektiv på språkinlärning betonar också individen och att språk-
förmåga är en del av människans totala kognitiva kapacitet. Aktiviteter i 
hjärnan studeras för att följa språkutveckling och stimulera till språkut-
veckling. En sociolingvistisk teori ligger nära en sociokulturell språkteori i 
studiet av samhällets påverkan på språket. De olika teorier som redovisats 
sammanstrålar på en del punkter, exempelvis att lärande är en mänsklig 
mental förmåga och skiljs från andra, exempelvis kontexters och sociala 
relationers betydelse för språklärande. 

Kommunikation är ett centralt begrepp för språk- och skriftspråkslärande. 
Kollaborativa samtal anses leda till språkutveckling där utgångspunkt för 
undervisning och lärande är tidigare erfarenheter och kunskaper. Genom 
ett differentierat språkbruk i sociokulturella gemenskaper formas tankar 
om begrepp utifrån olika associationer. Uppfattning och förståelse av be-
grepp kan ses på två olika nivåer. Den ena är ordets lexikala officiella in-
nebörd, dess betydelse, det vill säga hur ordet definieras i en ordbok. Den 
andra är ordets begriplighet, med de tankar, värderingar och associationer 
som individen lägger i ordet. Utifrån individens förförståelse och språk-
bruk fylls orden med mening, vilket medför att exempelvis invandrare inte 
har samma associationer till ord som en svenskfödd. 

För att förstå hur lärande och språkutveckling för en invandrare formas och 
påverkas av externa faktorer är genusordning samt hierarkiska och patriar-
kaliska strukturer av vikt att studera. De bygger på under- och överordning 
där män har fördelar av kvinnors underordning. En viktig institution i pat-

                                                      
200 Vygotsky 1996, 89–95. 
201 Gee 1992, xvi-vxiii. 
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riarkatet är äktenskapet, där kvinnor formas till hustru, mor och hushål-
lerska.  

Hierarkisk under-, och överordning finns implicit i begreppen ”heder/ära” 
och ”skam”. Begreppens moraliska värderingar kan förklara hur individer 
agerar. Det manliga attributet heder är en tillgång medan det kvinnliga 
attributet skam är en belastning. Inkluderat i hedersbegreppet är mannens 
förmåga att försörja sin familj och att kontrollera kvinnans uppträdande. 
Mäns rörelseutrymme är utsträckt med ansvarar för kontakter utanför 
hemmet medan kvinnas inskränks till hemmet.  

När egna värderingar och normer ifrågasätts är det lätt att uppleva sig som 
”den andra”, att känna sig exkluderad från en gemenskap med marginalise-
ring som följd. Utbildning är en möjlighet för invandrare att få tillgång till 
svenska språket samt svenska värderingar och normer. Den möjliggör en 
symbolisk förflyttning eller rörelse från det svenska samhällets periferi 
mot dess kärna.  
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3. Metod och material 

Denna studie hämtar sin näring ur ett intresse för hur vuxna invandrare 
som är analfabeter lär sig ett andraspråk och ett skriftspråk samt vilka fak-
torer som påverkar vad de lär sig i formell undervisning och i de lärande 
gemenskaper som skolan omfattar. Vägen fram för att besvara forsknings-
frågorna har inneburit metodologiska ställningstaganden. Detta kapitel 
handlar om de metodval och avgränsningar som ligger till grund för studi-
en. 

METODVAL SOM EN DEL AV PROCESSEN 
Lärandet har tidigare beskrivits som en process och det gäller även metod-
val.202 Under arbetets gång har förändringar skett både när det gäller in-
samling av material och tolkning av det insamlade. Utformningen av un-
dersökningen innehöll ingen egentlig hypotes för hur man lär sig ett andra-
språk eller ett skriftspråk. Det var mitt intresse som drev mig att undersöka 
frågeställningar som återkommit i olika undervisningssituationer i min 
egen pedagogiska praktik. Jag samlade in material för att ur detta finna de 
kategorier som är utmärkande för lärande av ett andraspråk och ett skrift-
språk. Det inledande insamlandet och tolkandet formade studiens fråge-
ställningar som därefter har varit styrande för undersökningen. I ett tidigt 
skede visade materialet på olika fenomen som jag kunde relatera till delta-
garnas lärande. De nya kunskaperna använde jag i min egen pedagogiska 
praktik samtidigt som jag studerade teoretiska idéer kring sociokulturella 
gemenskaper. 

                                                      
202 Lärande diskuteras i ”Lärande i sociokulturella gemenskaper”. 
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Arbetsprocessen med att samla in fakta kan mot denna bakgrund ses som 
en interaktion mellan mig och deltagarna. Interaktionen bygger på en öns-
kan från båda håll att göra sig förstådd och uppnå begriplighet i det som 
sägs. Viktiga situationer i personernas liv idag kan relateras bakåt i tiden, 
men de ger också en föraning om framtiden, menar genusforskaren Teresa 
del Valles.203 Ytterligare en interaktion kan poängteras, den mellan mig 
som forskare och materialet i tolkningsprocessen.  

Föreliggande avhandling utgör en sorts fallstudie. I en fallstudie belyses 
olika faktorer ingående, eftersom det inte enbart är en faktor som har bety-
delse utan ett flertal som samverkar och förmedlar en helhetsbild av en 
företeelse.204 Eftersom jag studerar flera personer, flera fall, för att belysa 
ett fenomen kan det sägas ingå i vad Robert Stake benämner ”collective 
case study”.205 Denna form av fallstudie leder i första hand till förståelse av 
individuella reella upplevelser genom enstaka fallbeskrivningar, men kan 
även leda till generaliseringar. Utmärkande för en fallstudie är dessutom 
att olika typer av empiriskt material, i mitt fall intervjuer, observationer 
och elevtexter, kompletterar varandra.206 Fallstudien kan möjliggöra en 
djupgående insikt och förståelse för lärandesituationer. Den lämpar sig 
också väl för att synliggöra hur deltagarna uttrycker och tolkar situationer. 
Förutom att fallstudien kan bestå av flera enskilda fall kan den ses både 
som en process och som en produkt.207 Fokus i denna fallstudie är snarare 
inriktad på process än på produkt, vilket beror på att sociokulturella fakto-
rer påverkar individer och deras uppfattningar av den ständigt föränderliga 
pedagogiska praktiken. Det finns naturligtvis också begränsningar med 
fallstudier som att resultatet överbetonas och generaliseras.  

Etiska överväganden 
I mina etiska överväganden har jag följt Vetenskapsrådets och HFSR:s 
rekommendationer. I en fallstudie beskrivs de deltagande personerna ingå-
ende, vilket medför en etisk problematik. HSFR:s konfidentialitetskrav kan 
                                                      
203 Teresa del Valles, Föreläsning i feministiska forskningsmetoder. (Umeå: Kvinnoveten-
skapligt Forum, Umeå universitet, oktober månad 2001). 
204 Merriam 1994, 20–24. 
205 Robert E. Stake, ”Case Studies,” i Handbook of Qualitative Research, red. Norman K. 
Denzin och Yvonna S. Lincoln (Thousand Oaks, California: Sage, 2002), 437. 
206 Merriam 1994, 20–24. 
207 Stake 2002, 436. 
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äventyras i en metod där forskaren går på djupet för att beskriva egenska-
per, varvid personuppgifter måste avidentifieras och även det omgivande 
samhället.208 I denna avhandling är namn på personer, orter och skolor 
fingerade. Exakt ålder, vissa familjeförhållanden och karakteristiska bak-
grundsfaktorer har förändrats eller utelämnats när jag har funnit det vara 
lämpligt. Även exakta källhänvisningar, när det gäller kommunprotokoll, 
har utelämnats. Deltagarna har under hela studietiden haft möjlighet att 
avstå från att delta. Det innebar dock att material insamlat före ett eventu-
ellt avbrott fortfarande skulle ingå i undersökningen. Material och kod-
nyckel ska enligt rekommendationer sparas så länge som möjligt. Jag har 
valt att spara mitt material i tio år.209 Min roll som lärare i en av undersök-
ningsgrupperna och studiet av den egna praktiken är ett etiskt problem. 
Samtyckeskravet har tillgodosetts men deltagarna kan ha känt en press att 
delta. Ett annat problem är att jag både studerar min egen och en annan 
lärares pedagogiska praktik och intervjuar dess deltagare. Risken är att jag 
värderar min egen undervisning för högt. Förhållningssätt och övervägan-
den kring dessa etiska dilemman diskuteras mer ingående under rubrikerna 
”Urval”, ”Forskarrollen” och ”Genomförande” nedan. 

Urval  
Två kommunala skolor för vuxenundervisning, Komvux, deltar i under-
sökningen. De är belägna i två kommuner, här kallade Västerstad och Ös-
terstad.210 Empiriinsamlingen påbörjades hösten 1997 i Västerstad och 
avslutades hösten 1999. Under år 2002 kompletterade jag materialet med 
en studie i Österstad. Min tanke var att utöka materialet och genomföra en 
liknande studie där jag inte var lärare. Den utvalda gruppen i Österstad 
skulle vara en alfabetiseringsgrupp för vuxna invandrare. Ålder, social 
bakgrund och etnicitet var några av de faktorer som jag inte fäste någon 
                                                      
208 Namn på städerna har valts för att vara så jämbördiga som möjligt med få negativa eller 
positiva värderingar. Personnamn har ersatts med namn som är vanliga i deltagarnas hem-
länder. Vetenskapsrådet. Anonymitet och konfidentialitet. 
http://www.codex.vr.se/sh/anonymitet.html   2004-11-05. 
209 Vetenskapsrådet. Förvaring och ägande av forskningsmaterial.  
http://www.codex.vr.se/syst/s-forvaring.html 2004-11-05. 
210 Städerna, belägna någonstans i Sverige, har avidentifierats och erhållit fiktiva namn för 
att framförallt undvika identifikation av eleverna. Beskrivningar av städerna avviker något 
från verkligheten utan att detta ska komma att påverka resultatet eller förståelsen av analy-
sen. 
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vikt vid. Det var inte väsentligt att vare sig finna en liknande gruppsam-
mansättning som den i Västerstad eller en som avvek. Studierna skiljer sig 
åt när det gäller undersökningstid samt min roll som å ena sidan forskar-
studerande och lärare i Västerstad och å andra enbart forskarstuderande i 
Österstad. Skillnaden i studierna lyfts på olika sätt fram i avhandlingen. 
Totalt deltog femton personer i undersökningen under olika perioder med 
varierad tidslängd. 

Varken urvalet av skola eller elever har varit slumpmässigt. Valet av Väs-
terstad berodde på att jag ville fortsätta med klassrumsforskning, det vill 
säga, studera min egen pedagogiska praktik av undervisning i svenska som 
andraspråk för att reflektera över och analysera undervisning och läran-
de.211 Kriteriet för urval av undervisningsgrupp var att den skulle bestå av 
individer som kunde betraktas som analfabeter. De skulle studera svenska 
för invandrare, sfi, samt läs- och skrivinlärning. Jag anser därmed att jag 
inte heller valt, vad Runa Patel och Bo Davidson kallar, en ”tillgänglig 
grupp” utifrån ekonomiska eller tidsmässiga ramars begränsningar.212 I 
urvalet av personer har jag tillfrågat samtliga icke läs- och skrivkunniga 
som studerade i den utvalda undervisningsgruppen på Komvux i Väster-
stad.  

När undersökningen startade fanns fem illitterata kvinnor i alfabetiserings-
gruppen. Under resans gång tillkom två män och en kvinna. Samtliga del-
tagare utom en är över 40 år. Deltagarna i gruppen informerades på mo-
dersmålet med hjälp av tolk vid olika tillfällen och i olika grupprum i sko-
lan om syftet med studien. Vid dessa tillfällen informerade jag även om 
mitt arbetssätt och etiska överväganden exempelvis mina dubbla roller i 
denna studie, dels som forskarstuderande vid universitetet i Umeå, dels 
som lärare i Västerstad.  

Deltagarna informerades också om att de, när som helst under studiens 
gång, kunde avstå från att delta. Samtliga åtta personer som tillfrågades, 
ville delta. Liksom vid alla undersökningar fanns det även här en risk för 
bortfall. Det faktum att båda männen liksom två av kvinnorna avbröt sina 
studier under undersökningsperioden kunde jag inte göra något åt. Anled-
ningen till avbrotten var inte ovilja att delta i undersökningen. En av kvin-
norna flyttade från orten och den andra kvinnan återgick i arbete. Männens 

                                                      
211 Mitt deltagande i klassrumsforskning har kort återgivits i kapitlet ”Inledning”. 
212 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 
1994), 47. 
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avhopp är lite mer komplicerade. För den ene mannen var hela livssitua-
tionen i en kritisk fas, vilket gjorde att han inte orkade delta kontinuerligt i 
undervisning eller i intervjuer. Den andre mannen uttalade ett stort behov 
av att förvärva skriftspråkliga kunskaper, men på grund av sjukdom kunde 
inte heller han fullfölja vare sig undervisning eller sitt deltagande i under-
sökningen. Antalet intervjuer liksom insamlat textmaterial är därmed något 
mer begränsat än vad som inledningsvis var tänkt. Den kvinna som började 
sin sfi-undervisning under ett sent skede i undersökningen finns endast 
med i observationssituationer, eftersom jag aldrig hann genomföra några 
intervjuer med henne. I Västerstad kvarstår därmed tre kvinnor för ett för-
djupat analysarbete, av vilka två kommer från Kurdistan i Irak som flyk-
tingar och en från Thailand. 

För att komplettera eller bekräfta min uppfattning av sfi-undervisning och 
grundläggande vuxenundervisning har jag under raster samtalat med lärare 
och administrativ personal på Komvux i Västerstad.  

Urvalsförfarandet i Österstad gjordes på rekommendation av lärare i Öster-
stads kommun. En förfrågan riktade sig till de två lärare som undervisade i 
alfabetiseringsgrupperna på Komvux. Det visade sig att den först tillfråga-
de läraren skulle vara tjänstledig under början av vårterminen. Därmed 
tyckte hon att hon inte kunde tillåta mig att observera undervisningen eller 
intervjua studerande i hennes grupp. Den andra tillfrågade läraren accepte-
rade per telefon att delta i studien. Vid ett första planeringsmöte med lära-
ren berättade jag utförligt om studien.213 Elevurvalet begränsades i Öster-
stad liksom i Västerstad till att bara omfatta en alfabetiseringsgrupp. 

Deltagarna i alfabetiseringskursen informerades om min studie vid infor-
mationsträffar.214 Vid dessa tillfällen deltog tolkar som översatte för stude-
rande med samma modersmål. Den information som delgavs både läraren 
och eleverna gällde syftet med min avhandling, mitt arbetssätt, den roll jag 
skulle inneha i klassen samt etiska överväganden. Samtliga studerande 
hade vid detta informationstillfälle möjlighet att avstå från att delta, vilket 
givetvis även gällde under studiens gång 

Antalet personer som fanns i alfabetiseringsgruppen i Österstad vid studi-
ens början var sju, fem kvinnor och två män. Åldern i gruppen varierade 
                                                      
213 Under samtalet med läraren visade jag min planering för vårterminen. Denna planering 
kom av många olika skäl att förändras under arbetets gång. 
214 Min tanke var att informera vid ett tillfälle men på grund av sjukdom, sjuka barn och 
nya studerande i klassen genomförde jag denna förberedande information vid tre tillfällen. 
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mellan 20 och 50 år. Utifrån mina tidigare erfarenheter var jag medveten 
om att personerna skulle kunna avbryta sitt deltagande och att allt material 
kanske inte skulle kunna användas. I Österstad finns två varianter av bort-
fall, dels att kursdeltagare inte ville delta i studien och dels att skolnärva-
ron för några personer var för låg för att jag skulle kunna genomföra inter-
vjuer med dem. Fem kursdeltagare har därför fallit bort men kan före-
komma i beskrivningar av undervisningssituationer. För en kvinna berodde 
bortfallet på att hon inte litade på eller inte förstod tolkarna till fullo.215 En 
mycket ung kvinna flyttades omgående över till en annan grupp för att 
hennes inlärningstakt var snabb. En tredje kvinna deltog endast sporadiskt 
i undervisningen. Den ene mannen for tillbaka till Kurdistan, Irak, för att 
hämta sin familj som efter ett och ett halvt år fått uppehållstillstånd av 
familjeanknytningsskäl. Den andre mannen var läs- och skrivkunnig på 
arabiska, men hade placerats i alfabetiseringsgruppen, enligt läraren, för att 
lära sig det latinska alfabetet. Från denna grupp kvarstår endast två kvinnor 
för en fördjupad studie. Båda kommer från Kurdistan i Iran, men har levt 
större delen av sina liv som flyktingar i Irak innan de kom till Sverige. 
Övriga studerande i alfabetiseringsgruppen finns med under observationer. 

I Österstad har jag intervjuat läraren för alfabetiseringsgruppen vid två 
tillfällen. Studierektor för sfi-undervisningen samt studie- och yrkesvägle-
daren i Österstad har jag intervjuat vid ett tillfälle vardera. Under dessa 
fyra strukturerade intervjuer har jag endast antecknat. Avsikten med inter-
vjuerna var att placera alfabetsieringsundervisningen i ett större skolsam-
manhang. Samtal med lärare och skolledning under informella rastsamtal 
har bidragit med information om sfi-undervisning i Österstad. Samtalen 
har inte noterats utan har snarare blivit min förförståelse för analysarbetet. 

Sammanfattningsvis reviderades således mina planer av flera anledningar, 
trots att min intention varit att få med alla deltagare i båda städernas alfa-
betiseringsgrupper. Till övervägande del var det individuella skäl som 
ledde till bristande kontinuitet i undervisningen eller avhopp från under-
visningen. Av de totalt femton personer som på olika sätt finns med under 
intervjuer eller observationer och som bidragit till min förståelse och kun-
skapsutveckling kvarstår fem kvinnor för en djupare studie. Invandrares 
problematiska studie- och livssituation har därmed blivit synlig också i 
samband med urvalet. Antalet deltagare kanske inte utgör en representativ 

                                                      
215 Kvinnan kommer från Afghanistan. Hon talar dari medan tolken talar persiska. Dari är 
ett närbesläktat språk med persiska men dock inte identiskt.  
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grupp för vuxna analfabeter som lär sig svenska som andraspråk och ett 
skriftspråk. Syftet med undersökningen är dock inte i första hand att gene-
ralisera utan att beskriva några deltagares uttryckta reella upplevelser. 
Männens avhopp och en kvinnas bristande förtroende för tolkar bör stude-
ras närmare för att man ska få ytterligare perspektiv på vad som påverkar 
analfabeters lärande. Detta ryms dock inte inom avhandlingens ram. 

Forskarrollen 
Många metaforer finns om forskningsprocessen; ”upptäcktens väg” eller 
”vägen blir till medan vi går” är två.216 Min egen forskningsprocess eller 
lärandeprocess kan beskrivas som en cykeltur i uppförs- och nedförsback-
ar. På cykelns pakethållare finns stadigt förankrat min förförståelse och i 
cykelkorgen placeras ny kunskap och erfarenhet. Utmärkande för forsk-
ningsprocessen har trevandet varit. Trevandet i utformning av ramar för 
forskningen och i analysarbetet har varit påtagligt. Otaliga har de språkliga 
fallgroparna, med varierande begreppsdefinitioner i forskningslitteratur 
och egen begränsad uttrycksförmåga varit, vilket gjort cykelturen bitvis 
skakig. 

Mitt engagemang och mina tidigare kunskaper om undervisning, men 
framförallt min kunskap och kännedom om deltagarna i Västerstad, påver-
kar denna typ av undersökning. Jag är inte en främling som observerar 
med nya klara glasögon, utan är försedd med en extra lins, ett raster för 
mitt seende. En svårighet som jag har bearbetat och reflekterat över är min 
roll som forskarstuderande i min egen pedagogiska praktik. Det har varit 
en svår, kanske omöjlig, balansgång att samtidigt arbeta med, observera 
och intervjua egna elever, utan att positivt eller negativt värdera mitt eget 
lärararbete. Svårigheterna ligger även i gränsdragningar mellan mina roller 
som lärare och som forskarstudent. Som lärare har jag ett ansvar mot ele-
verna, där elevernas lärande står i fokus. Som forskare är mitt arbete att 
förhoppningsvis få fram nya vetenskapliga rön. Dessa två aspekter kan 
kollidera.217 Det är svårt att, under pågående lektion och i efterhand, identi-

                                                      
216 Lars Dahlgren et al., Längs upptäcktens väg (Karlstad: Psykologi Service i Värmland 
AB, 1988), 9 och Eva Erson, Det är månen att nå (Umeå: Institutionen för nordiska språk, 
Umeå universitet, 1992), 23. 
217 Janice M. Morse, ”Qualitative Research: Fact or Fantasy?,” i Qualitative Research 
Methods, red. Janice M. Morse (Thousand Oaks, California: Sage, 1994), 27. 
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fiera vad som är ordinarie lärararbete och vad som är forskningsarbete 
eftersom klassrummet präglas av nyfikenhet, närhet, initiativ och önskan 
om att förstå. Intervjuer är dock något som jag klart kan hänföra till forsk-
ningsarbetet, även om handledningssamtal med tolk förekommer i det 
vardagliga arbetet. Observation av elevernas arbete, lärande och utveckling 
bör ingå i lärararbetet, men kan ibland vara perifert. 

Inom skolan finns många verkligheter som jag anser att man kan och kan-
ske behöver beskriva med ett inifrån-perspektiv. Forskning i praktiken 
(Practitioner Research) är undersökningar som genomförs av den som 
arbetar med utbildning och som undersöker sin egen arbetsplats, vilket kan 
vara en skola, en institution eller ett klassrum.218 Risken för subjektiva 
värderingar är uppenbar men ”[v]ärlden är inte objektivt beskaffad utan är 
en funktion av varseblivning och samspel mellan människor som kan tol-
kas”.219 Samspelet kan ske på flera olika nivåer, mellan olika personer men 
också i förhållande till institutioner. Forskaren blir, menar Andrea Fontana 
och James H. Frey professorer i sociologi, oavsett närhet till det undersök-
ta, en del av undersökningen och är dess instrument för att både samla in 
och analysera.220 Problematiken med värderingar av den egna praktiken 
ska inte förringas, menar jag, men forskning i den egna praktiken är samti-
digt ett sätt att återge en undervisnings- och lärandesituation. Det är ett 
forskningsförfarande som kan leda till utveckling av den pedagogiska 
praktiken och skapa igenkännande hos andra verksamma lärare.  

Eleverna i min egen pedagogiska praktik är beroende av mig som lärare 
och deras svar i intervjuerna formuleras kanske efter den förväntan som de 
tror att jag har. I Västerstad har jag försökt undvika att ställa frågor där 
eleverna ska värdera min och andra lärares prestation. Jag har haft i åtanke 
det ojämlika maktförhållande som råder mellan mig som välutbildad lärare 
och forskare och invandrade vuxna analfabeter. Detta ojämlika maktförhål-
lande beror även på att deltagarna är nya i samhället, har få svenska insti-
tutionella erfarenheter och därmed ofta är sårbara och isolerade från sam-
hällsdeltagande.221 Maktförhållandet behöver lyftas ytterligare. Det kan 

                                                      
218 Gary L. Anderson, Kathryn Herr och Ann Sigrid Nihlen, Studying Your Own School 
(Thousand Oaks, California: Corwin Press, Inc., 1994), 2–3. 
219 Merriam 1994, 34. 
220 Andrea Fontana och James H. Frey, ”Interviewing,” i Handbook of Qualitative Re-
search, red. Norman K. Denzin och Yvonna S. Lincoln (Thousand Oaks, California: Sage, 
1994), 367. 
221 Jfr Norton 2000, 22–23. 
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återspeglas i deltagarnas uppfattning av skola och utbildning i hemlandet. 
Där bestämde läraren, vilket kan medföra att de inte vågar avstå från att 
delta.222 Informerat samtycke, som Steinar Kvale menar innebär att delta-
garna frivilligt deltar i projektet, riskerar därmed att sättas ur spel.223 För 
att motverka eller snarare mildra detta har jag under intervjutillfällena fort-
löpande fört samtal med deltagarna. Inför varje intervju har jag summerat 
vad vi talade om förra gången, frågat om invändningar, vad de vill tillägga, 
ändra, stryka eller styrka och om de vill delta i kommande intervju.224 Del-
tagarna har informerats om publiceringsform och hur jag kommer att an-
vända mitt material på konferenser. Konfidentialitetskravet har jag själv 
betonat starkt, medan deltagarna har velat synas med namn.  

Att vara lärare och forska i den egna praktiken har för mig inneburit möj-
ligheter att i intervjusituationer ställa frågor till eleverna som handlar om 
undervisning och lärande. Jag har försökt vara tydlig och poängterat att jag 
som forskarstuderande inte skulle ge dem några fördelar i andra skolsitua-
tioner. Men deltagarna insåg att de, även om de inte fick fördelar, kunde 
framföra åsikter till mig som ”anonym” forskare i förhoppning eller kan-
ske i den fasta övertygelsen om att det jag hörde fanns kvar i mitt minne 
när jag bytte roll till lärare. Med denna ”tysta” information hoppades de att 
jag skulle förändra undervisning och rutiner på skolan utifrån deras öns-
kemål. Som lärare har jag legitimitet att på personalkonferenser och under 
planeringar framföra mina och elevernas önskemål när det gäller sfi-
undervisningen. Tidigare erfarenheter, där elevers utvärderingar av sfi-
undervisning har beaktas, kan vara ett skäl till deras förhoppningar. Där-
med kan det vara svårt att avgöra om deltagarna kan skilja på mina dubbla 
roller.  

För Österstads del infann sig en liknande problematik. Deltagarna fick 
snabbt klart för sig att jag pratade med läraren, även om de visste att jag 
inte återberättade vad de hade delgivit mig. Min uppgift var inte att föränd-
ra undervisningen, men två synpunkter från deltagarna framförde jag till 
läraren: att de ville ha fler lektioner per dag och att tiden för läxläsning var 
begränsad hemma. Detta gjorde jag eftersom jag uppfattade att deltagarna 
via mig ville föra fram information om sin studiesituation.  

                                                      
222 Det ojämna maktförhållandet är centralt även i Österstad. 
223 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 107. 
224 Detta har skett innan jag startat bandspelaren. 
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Jag har haft min egen förförståelse i åtanke under studien, eftersom det 
begränsar det jag ser som forskarstuderande samtidigt som det utgör den 
bakgrund utifrån vilken jag tolkar och analyserar mitt resultat. Det gäller 
exempelvis mitt engagemang i den kurdiska frigörelseproblematiken, me-
diers bild av Thailand och min bakgrund, som svensk kvinna med medel-
klassföräldrar. 

GENOMFÖRANDE 
Enligt planeringen av studien i Västerstad skulle jag intervjua deltagarna 
var sjätte vecka under ett år i skolmiljön. Under dessa veckor skulle jag 
även göra observationer av deltagarnas språkinlärning i klassrummet samt 
samla in det textmaterial som deltagarna producerade. Genomförandet blev 
dessvärre något problematiskt, varvid antalet intervjutillfällen blev betyd-
ligt färre. Även om jag som lärare hade ständig kontakt med deltagarna 
under skoltid, visade det sig att planerade möten med tolk för intervjuer 
måste ställas in på grund av sjukdom, men även för att deltagarna helt en-
kelt inte kom. Hela proceduren med bokningar och kontakter är tidskrä-
vande och intervjuer kunde därför bli uppskjutna i månader. För att kom-
pensera bortfallet valde jag att förlänga perioden, som påbörjades hösten 
1997, för intervjuer förlagda till skolan, observationer och insamling av 
textmaterial till hösten 1999.  

Enligt planeringen av studien i Österstad skulle jag intervjua deltagarna, 
observera i klassrummet samt samla in textmaterial var fjärde vecka i stäl-
let för var sjätte vecka som i Västerstad, eftersom studietiden var planerad 
till enbart vårterminen 2002. Erfarenheter från den första studien i Väster-
stad medförde att jag i planeringen lade in extra besöksveckor för att 
genomföra intervjuer, som av olika anledningar kunde bli uppskjutna. 
Trots detta kunde jag inte följa planeringen i denna alfabetiseringsgrupp. 
Jag valde därför att förlänga undersökningsperioden fram till och med 
december 2002. I Österstad intervjuade jag förutom alfabetiseringsgrup-
pens deltagare även deras lärare vid två tillfällen, en skolledare samt en 
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studie- och yrkesvägledare vid ett tillfälle vardera för att kunna placera 
Österstadsstudien i ett skolsammanhang.225 

Intervjuer 
Syftet med intervjuerna, som genomförs med tolk, är att förmedla en för-
ståelse för hur personer säger sig uppfatta sin verklighet, hur de tolkar och 
hur de relaterar detta till sitt lärande och till sin uppfattning av undervis-
ning. Utgångspunkt har varit varje persons minnesbilder av sin bakgrund, 
sin nuvarande situation och sitt lärande. Att beskrivningarna kan se mycket 
olika ut medför att de kan betraktas som ett porträtt av personen, där vissa 
delar av intervjuinnehållet ger tydliga, knivskarpa bilder medan andra en-
dast skapar diffusa skisser, som inte riktigt låter sig beskrivas. Varje por-
trätt är unikt och kan inte generaliseras, men varje unikt porträtt skapar 
utifrån forskarens egen förförståelse, associationer av liknande livserfaren-
heter.226  

En forskningsintervju kan liknas vid ett hantverk i vilket intervjuaren och 
den intervjuade bygger upp kunskaper i ett samspel. Deltagarnas erfaren-
heter och synpunkter skapar ett gemensamt intresse för att genomföra in-
tervjun.227 Intervjuerna kan därmed ses som en interaktion, där inte enbart 
produkten är avgörande för vidare tolkning. Även situationen och kontex-
ten där samtalet äger rum är av betydelse.228 

De grundläggande förutsättningarna för mina intervjuer har varit att vi som 
är involverade ska känna förtroende för varandra och att det ska råda ett 
öppet och tillåtande klimat, som gör att de intervjuade vill samarbeta och 
dela med sig av sina erfarenheter. Interaktionen bygger på att jag kan lyss-
na engagerat, sätta mig in i deltagarens229 situation och visa respekt. Som 
jag ser det handlar det om att gemensamt bygga en farbar väg. Frågeställ-
                                                      
225 Under intervjuerna med läraren för alafabetiseringsgruppen, skolledaren samt studie- 
och yrkesvägledaren har jag enbart antecknat. Dessa intervjuer har varit halvstrukturerade. 
Intervjuerna är till viss del underlag för kapitlet ”Förutsättningar och förhållanden”. 
226 Erson 1992, 55. 
227 Kvale 1997, 19–21. 
228 Carolyn Ellis och Leigh Berger, ”Their Story/my Story/our Story,” i Handbook of Inter-
view Research, red. Jaber F. Gubrium och James A. Holstein (Thousand Oaks, California: 
Sage, 2002), 851. 
229 Oftast används begreppet ”informant” om den intervjuade. Jag väljer att använda ”delta-
gare” eftersom det sker ett utbyte av erfarenheter i intervjuerna.. 
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ningarna som jag ställde inledningsvis i intervjuerna, berörde uppgifter 
som namn, ålder, adress i Sverige, ursprungsland, civilstånd och språk. De 
har fått utgöra basen för intervjuerna. Den verklighet som jag studerar 
skapas av dessa personer utifrån olika föreställningar och erfarenheter. 
Min uppfattning är att de uttryckte sig relativt frispråkigt om familjesitua-
tionen, lärarens undervisning och sitt eget lärande. 

Forskarna Paul Atkinson och Amanda Coffey menar att intervjuer endast 
illustrerar vad personen säger sig ha gjort, inte vad personen faktiskt har 
gjort.230 Det innebär att jag måste vara medveten om att jag, liksom den 
intervjuade, tillsammans formar oss och intervjusituationen utifrån de be-
rättelser och värderingar som vi uppfattar.231 Vidare är det viktigt att tänka 
på att intervjuer berör minnes- och upplevelsefunktioner. Vad som är vik-
tigt att minnas, eller kanske snarare vad man vill minnas, beror på hur man 
har upplevt olika händelser.232  

Intervjuerna genomfördes i huvudsak i skolmiljön. Antalet intervjuer är i 
Västerstad tio och i Österstad sex.233 Varje intervju varade mellan 60 och 
90 minuter och spelades in på band.234 Därefter avlyssnade jag banden och 
transkriberade intervjuerna.235 Samtliga intervjuer i skolmiljö genomfördes 
med tolk. Att arbeta med tolk medför vissa komplikationer, eftersom inter-
vjuaren och den intervjuade aldrig talar direkt till varandra.  

Samtliga kvinnor hade möjlighet att förlägga ett eller flera intervjutillfällen 
till hemmet men endast tre, Nahjad, Sarah och Fidan valde den möjlighe-
ten. Sinem frågade sin familj, som inte ansåg att det var lämpligt att jag 
kom hem till dem för en intervju. Däremot var jag välkommen att dricka te 
och besöka familjen. Panoi ville gärna ha ett djupare samtal, men inte i 
hemmet. Det medförde att vi hade ett långt samtal utan tolk på skolan en 

                                                      
230 Paul Atkinson och Amanda Coffey, ”Revisiting the Relationship between Participant 
Observation and Interviewing,” i Handbook of Interview Research, red. Jaber F. Gubrium 
och James A. Holstein (Thousand Oaks, California: Sage, 2002), 809. 
231 Atkinson och Coffey 2002, 808. 
232 Atkinson och Coffey 2002, 810. 
233 Intervjuer med fem elever i alfbetiseringsgrupperna som inte har valts ut för denna 
studie är en vardera. 
234 Det första samtalet med varje person i Västerstad spelades inte in utan jag antecknade. 
235 Intervjuerna skrivs med en bokstav, första bokstaven eller de två första bokstäverna i 
personens fiktiva namn, och siffror för att visa vilken intervju det gäller exempelvis N3:5. 
N är Nahjad och siffran 3 anger intervju tre och siffran 5 är en sidhänvisning till den inter-
vjun. 
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eftermiddag. Intervjuerna i hemmet, två samtal vardera med Nahjad och 
Sarah i Västerstad genomfördes under år 1999 och år 2001.236 Fidans hem-
samtal genomfördes under våren 2002. Under dessa hemsamtal har jag inte 
använt mig av tolk.  

Hemsamtalen med Nahjad, Sarah och Fidan ger stoff till en ingående per-
sonbeskrivning av de tre.237 Flyktingskapet utgör en stor del av deras berät-
telser, liksom avgörande händelser i livet. Samtalen har inte spelats in utan 
jag har enbart antecknat. Det är under dessa halvdagslånga samtal, som 
mycket av livet i hemlandet har framträtt. Samtalssituationen har varit 
avspänd och jag har bjudits på mat, medan familjemedlemmarna artigt 
konverserat mig. Familjemedlemmar, släkt och vänner har även deltagit 
aktivt i samtalet, förklarat, tolkat med mera. Vilken betydelse det har för 
samtalets inriktning är svårt att avgöra. Men min samtalspartner påverkas 
troligen av de åsikter och förväntningar som hon känner finns uttalade och 
outtalade inom familjens ramar. Interaktionen mellan mig och familjen är 
här av avgörande betydelse för ett delat utbyte. Djupintervjuer, som dessa, 
liknar de samtal som förs mellan vänner, eftersom samtalen ofta innehåller 
värderingar och känslor som vanligtvis inte offentliggörs.238 

Svårigheter med att genomföra intervjuerna i både Västerstad och Öster-
stad visar på den problematiska situation som dessa deltagare befinner sig i 
och som jag inte var medveten om vid planeringen. Att intervjutillfällena 
inte har genomförts med samma tidsintervall för de olika deltagarna och att 
antalet intervjuer har varierat är inte av betydelse, eftersom jag vill visa på 
individuella förändringar. 

 

Transkribering 

En transkription ska inte enbart handla om rutin, utan bygga på förståelse 
och tolkning av ett yttrande, när flödet av ljud överförs till ord och me-
ningar utifrån lingvistiska konventioner. Kommunikationsforskarna Per 
Linell och Barbro Klein menar att transkribering är en selektiv process och 
                                                      
236 Det innebär att ett samtal varaera med Nahjad och Sarah gjordes när studien i Västerstad 
egentligen var avslutat. 
237 Samtalet med Panoi har också medfört en fördjupat förståelse av hennes livserfarenhe-
ter. Samtalet har inte spelats inte in utan jag har antecknat. 
238 John M. Johnson, ”In-depth Interviewing,” i Handbook of Interview Research, red. Jaber 
F. Gubrium och James A Holstein (Thousand Oaks, California: Sage, 2002), 104. 
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kräver en hög grad av autenticitet. Det talade språket bör vara synligt och 
av hög prioritet i transkriptionen.239 Linell rekommenderar att man följer 
den talade syntaxen i transkriptionen, men att man använder skriftspråkets 
ortografi.  

En komplikation för att kunna transkribera intervjuerna är, utifrån Per Li-
nells rekommendationer, att jag inte förstår de tolkade språken. Det inne-
bär att jag endast har skrivit ut det svenska talet. Eftersom de intervjuades 
uttalanden på modersmålet inte återges har jag valt att på lämpligaste sätt 
transkribera svenska yttranden enligt skriftspråkliga regler och konventio-
ner med korrekt stavning med vissa undantag för vanliga muntliga uttal 
exempelvis ”dom” istället för ”de”. Interpunktion används där jag finner 
det passande med tanke på skriftspråkliga regler.240 Första språ-
ket/modersmålet för den intervjuade och tolkens översättning av mina 
yttranden markeras endast i transkriberingen med språkets namn, exem-
pelvis sorani. Upprepningar av ord och fraser av intervjuaren och tolken 
samt tolkens avvikande svenska syntax transkriberas. Tolkens eventuella 
avvikande uttal har inte transkriberats, utan jag har återgett uttalet med 
vanlig skriftspråklig ortografi. Vidare har jag utelämnat markeringar för 
turtagande, paralingvistiska drag, prosodiska särdrag och intonation. Man 
kan säga att jag har givit intervjuerna läsbarhet utifrån talspråkliga konven-
tioner, men med skriftspråkets ortografi.  

I Västerstad uppstod ett tekniskt problem som resulterade i dålig kvalitet 
på inspelningarna med tolkning från kurmandji till svenska. De passager 
som jag inte har kunnat höra har jag fått omtolkade av samma tolk. Övriga 
inspelningar i Västerstad och Österstad har varit av bra kvalitet och inga 
frågetecken som har haft betydelse för analysen har uppstått under tran-
skriberingsarbetet.  

Förutsättningar för tolkuppdrag 

Som tidigare framkommit berodde en deltagares avhopp i Österstad på att 
tolkarna inte hade tillräcklig kompetens för att genomföra sitt uppdrag.241 

                                                      
239 Per Linell, Transkription av tal och samtal: Teori och praktik (Linköping: Linköpings 
universitet. Arbetsrapporter från TEMA K, 1994), 3 och Barbro Klein, ”Transkribering är 
en analytisk akt.” Rig 2 (1990): 41. 
240 Skriftspråkliga regler finns väl beskrivna i Erik Wellander, Riktig svenska (Stockholm: 
Esselte Studium, 1973). 
241 Se avsnittet ”Urval”. 
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Tolkens uppgift är att underlätta kommunikation mellan personer med 
begränsade eller ingen kunskap i varandras språk. Att använda en tolk 
utmanar mig som intervjuare genom att jag exempelvis inte får tala för 
länge, inte får tala till tolken utan till den intervjuade, trots att det är tolken 
som framför frågor och svar. Det skapar ett beroende av tolken, vilket kan 
störa mig och den intervjuade.242 Det är uppenbart att missförstånd kan 
uppstå i alla kommunikationer, men speciellt i flerspråkliga möten.243 Hur 
individer uttrycker sig verbalt och icke-verbalt innefattar sociokulturella 
normer och grammatiska regler för de inblandade språken, vilket kan orsa-
ka problem.244 

Officiella styrdokument gällande tolkuppdrag 

Sverige har genom invandring från slutet av 60-talet haft ett behov av tol-
kar och tvåspråkiga personer. Tolken är den person som kan överbrygga en 
eventuell klyfta mellan individer med olika språk och sociokulturella bak-
grunder. Tolkning har därför blivit en viktig service i multietniska kom-
muner.245 

Den officiella, politiska och allmänt accepterade uppfattningen är att 
”[t]olkning möjliggör kommunikation mellan två eller flera parter som inte 
förstår varandras språk men som vill eller måste ha kontakt med var-
andra”.246 Tolken arbetar med det orala språket i motsats till en översättare, 
som arbetar med det skrivna språket. I vilka sammanhang man bör anlita 
tolk finns föreskrivet i Förvaltningslagen:  

 

                                                      
242 Berit Lundgren, ”To Work with an Interpreter,” i Teacher Education and International 
Collaboration; its Strength and Challenges, red. Per-Olof Erixon (Umeå: Umeå University, 
2004). 
243 Nikolas Coupland, Howard Giles och John Wieman, ”Talk as ‘Problem’ and Communi-
cation as ‘Miscomunication’: An Integrative Analysis,” i ”Miscommunication” and Prob-
lematic Talk, red. Nikolas Coupland, Howard Giles och John Wiemann (Newbury Park: 
Sage, 1991), 1–17. 
244 Susan M. Gass och Evangeline M. Varonis, ”Miscommunication in Nonnative Speaker 
Discourse”, i: “Miscommunication” and Problematic Talk, red. Nikolas Coupland, Howard 
Giles, och John M. Wiemann (Newbury Park: Sage, 1991), 130–133 och 142–144. 
245 Cecilia Wadensjö, Kontakt genom tolk (Stockholm: Dialogos, 1998), 17 och Eva Ny-
berg, Språkterapi över språkgränser (Stockholm: Omsorgsnämnden, 1989), 39. 
246 Skolverket. Tolkkunskap, red. Eva Bonnard-Sjögren (Stockholm: Liber, 1996), 4. 
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När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska språket 
[…] bör myndigheten vid behov anlita tolk.247  

 

I paragrafen anges att man ”bör anlita tolk vid behov”. Vems behov det 
avser finns inte angett, vilket medför att myndigheten, som också står för 
kostnaden, oftast är den som avgör när tolk behövs.  

I God tolksed finns rekommendationer för vad en tolk bör tänka på före 
uppdraget.248 Tre huvudkriterier poängteras. För det första ska tolken för-
hålla sig neutral och opartisk, vilket innebär att tolken bör avstå från att 
framföra egna åsikter och värderingar. För det andra har tolken skyldighet 
att följa gällande jävsregler. Tolken måste därför i förväg veta vilka som 
anlitar tolk. För det tredje omfattas tolken av tystnadsplikt. För att försäkra 
sig om sekretess får ingenting från tolkningen, samtal och dialoger i direkt 
anslutning till tolkuppdraget diskuteras utanför tolksituationen. Det inklu-
derar alla som tolkar, oberoende av om tolken är auktoriserad eller ej.249  

Tolkning – process och produkt 

Tolkning måste, enligt Cecilia Wadensjö, förstås i en social kontext, som 
förutsätter ömsesidig förståelse i tolkprocessen. Aktörerna är beroende av 
varandra och kontexten är avgörande för hur de förstår varandras mening 
av enskilda ord och uttalanden.250 

I en tolkningssituation är huvudsyftet för tolken att skapa en kommunika-
tiv situation och interaktion, att vara en dörröppnare. Det är av stor vikt att 
konceptet för tolkningen ser likadant ut i båda riktningarna.251 Cecilia Wa-
densjö påpekar att det för en tolk inte finns några val, utan hon eller han 

                                                      
247 Trygve Hellners och Bo Malmqvist, Nya Förvaltningslagen med kommentarer (Stock-
holm: Fritzes, 1995), 223. 
248 Kammarkollegiet. God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar. (Stockholm: Kam-
markollegiet, 1996). 
249 Göran Regner, Marianne Eliasson och Sigurd Heuman, Sekretesslagen – en kommentar. 
Supplement 8. (Stockholm: Norstedt, 2000). 
250 Wadensjö 1998, 20. 
251 Anne Ryen, ”Cross-cultural Interviewing,” i Handbook of Interview Research, Context 
& Method, red. Jaber F. Gubrium och James A. Holstein (Thousand Oaks, California: Sage, 
2002), 344. 
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måste upprätta rollen som tolk så länge hon/han befinner sig i tolksituatio-
nen.252  

Trots goda möjligheter till utbildning, visar en studie från 1999 att endast 
10 procent av tolkarna i Sverige är auktoriserade.253 Det betyder att tolkar-
nas kompetens och kvalitén i uppdragen varierar, eftersom tillräckliga 
kvalifikationer kan saknas. En stor andel av de icke auktoriserade tolkarna 
har dock dokumenterad kompetens utifrån lång erfarenhet.254 Bristande 
kompetens och erfarenhet kan avspeglas i tolkuppdraget. Exempelvis kan 
det inträffa, menar Cecilia Wadensjö, att tolkens bidrag inte exakt motsva-
rar originalyttrandet eller att överföringen på varierande sätt relaterar till 
originalyttrandet. Men det kan också vara så att överföringen inte kan rela-
teras till originalyttrandet.255  

När det gäller de tolkar som anvisats via kommunernas tolkservice i den 
här studien har ingen av dem auktorisation. Några valmöjligheter har inte 
funnits, då det inte finns auktoriserade tolkar i vare sig Västerstad eller 
Österstad i de för undersökningen aktuella språken. Även om ingen av 
tolkarna är auktoriserad har samtliga någon eller några kurser i tolkning. 
Tolkarnas tidigare skolbakgrund varierar, från ingen skolutbildning över-
huvudtaget, det vill säga personen var analfabet vid ankomsten till Sverige, 
till akademisk utbildning i hemlandet. 

Observationer 
I undersökningen ingår också observationer. För dessa har lektionerna 
varit naturliga tidsgränser. Observation i ett klassrum är en medierad pro-
cess på många olika nivåer. Exempelvis förmedlas observatörens intryck 
utifrån dennes tankar om undervisning, förmåga att observera, och vilka 
mätredskap som används.256 Det är inte möjligt att observera allt, utan ett 
                                                      
252 Cecilia Wadensjö, Interpreting as Interaction (Linköping: Linköping Studies of Art and 
Science, 1992), 28 och 83. 
253 Integrationsverket, Tillgång till tolk – en samhällsservice. Adèle Ennab (Norrköping: 
Integrationsverket, 1999), 36. 
254 SOU 2004:15. Tolkförmedling. Betänkande av Tolkförmedlingsutredningen. (Stock-
holm: Fritzes, 2004), 39–40. 
255 Wadensjö 1992, 70. 
256 Carolyn M. Evertson och Judith L. Green, ”Observation as Inquiry and Method,” i 
Handbook of Research on Teaching, red. Merlin C. Wittrock (New York: MacMillan Pub-
lishing Company, 1986), 164. 
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urval måste ske. Det gäller exempelvis plats, vilka som ska observeras, vad 
som ska observeras, vilka verktyg som ska användas och hur data ska be-
skrivas.257 I Västerstad har jag under studietiden observerat kontinuerligt 
och nedtecknat mina iakttagelser i två observationsdagböcker med varie-
rande noggrannhet. I Österstad har observationerna genomförts under tolv 
dagar och är i huvudsak fördelade över våren 2002.258 

Utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor har jag observerat processer 
som påverkar lärandet i olika klassrums- och undervisningsmiljöer. Min 
insamlingsprocedur kan, enligt Carolyn Evertson och Judith Green, klassi-
ficeras som ett berättande system (narrative system), vilket inkluderar ett 
så kallat öppet förhållningssätt. Det innebär att jag observerar för att finna 
kategorier som visar på olika företeelser i klassrummet.259 Flera på var-
andra följande observationer kan övergå till en mer beskrivande insam-
lingsprocedur (descriptive system) där jag observerar utifrån kategorier 
som jag har funnit. Att observera är en perceptuell medierad process där 
man som observatör uppfattar olika nivåer i situationer utifrån sitt teoretis-
ka perspektiv, tankar om undervisning och förmåga att observera. Aktivite-
ter och händelser som observeras i klassrummet är inbäddade i en större 
skolkontext likaväl som i en samhällskontext och kan, som i denna studie, 
utgöra en del av studien.  

Berättande observationer kan, enligt Carolyn Evertson och Judith Green, 
delas in i olika fält efter sätt att dokumentera. Mitt sätt att dokumentera i 
Västerstad kan närmast liknas vid vad de benämner dagboksanteckningar 
(diary/journal records).260 Anteckningarna är dels gjorda under lektionerna 
dels efter lektionerna.261  

Utifrån olika förhållningssätt kan observatörens deltagande skilja sig. Sha-
ran Merriam, professor i pedagogik, menar att observatören kan välja att 
vara en osynlig åskådare eller en fullständig medlem i gruppen som obser-
veras.262 Min roll under observationstillfällena i Västerstad kan beskrivas 
som medverkande observatör. Det innebär att jag troligen delvis har för-
ändrat min undervisning utifrån de iakttagelser jag gjort. Deltagarna kan 
                                                      
257 Merriam 1994, 103. 
258 Varje besöksdag består av ett eller två arbetspass om vardera en och en halv timme. 
259 Evertson och Green 1986, 168–170. 
260 Evertson och Green 1986, 171. 
261 Observationerna är numrerade. V1998: 120 avser observation i Västerstad (V) år 1998. 
120 avser sidan i dagboken. 
262 Merriam 1994, 106. 
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under observationerna ha haft en vilja att visa allt de kunde, eftersom jag 
även är deras betygsättare vilket påverkar aktiviteten under en undervis-
ningssituation. Möjligheten för deltagarna att ställa frågor under undersök-
ningens gång och deras närhet till materialet medför att ”medverkande 
undersökning”263 är ett begrepp som stämmer väl överens med situatio-
nen.264 Under några observationer i Västerstad spelade jag in samtal mellan 
eleverna och mellan mig och eleverna. 

I Österstad kan sättet att dokumentera liknas vid exempelbeskrivning (spe-
cimen description).265 Det innebär ett mer systematiskt och intensivt be-
skrivande av händelser och aktiviteter. Detta tillvägagångssätt kräver större 
erfarenhet av och kunskap om att observera. I denna studie finns en läran-
deaspekt som medför att min kunskap om observationer är både fördjupad 
och breddad inför Österstadsstudien. Fördelen med löpande nedteckningar 
direkt i klassrummet är att processen i klassrummet beskrivs kontinuerligt 
och utmärkande aktiviteter registreras. Ett problem är att händelseförloppet 
i ett klassrum är snabbt, vilket kan medföra att återgivningen inte blir helt 
komplett.266  

När läraren i Österstad samtalade med deltagarna, instruerade eller för-
medlade kunskap, satt jag vanligtvis längst ner i det lilla grupprummet och 
antecknade kontinuerligt i min anteckningsbok. Klassrumsbesöken i Öster-
stad byggde på att läraren inte skulle uppleva min närvaro som ett störande 
moment eller som ett hot mot undervisningen. När kursdeltagarna arbetade 
med uppgifter blev jag ofta en extra lärare. De tog chansen när det fanns 
någon mer att samtala med på svenska. Det medför att observationerna, 
trots min intention att vara ”en fluga på väggen”, har varit relativt delta-
gande. Huruvida min roll, som delvis deltagande observatör i Österstad, 
påverkade deltagarnas lärande är svårt att avgöra. Mitt intryck är att den 
påverkan som jag eventuellt hade på undervisningssituationen var att del-
tagarna ansträngde sig för att lära när jag var där. 

                                                      
263 Jag väljer att använda begreppet ”medverka” i Västerstad, eftersom det har en mer aktiv 
handling som medför en möjlighet att påverka vilket inte ”deltaga” innebär i samma ut-
sträckning. Jfr Svensk handordbok, Ture Johannisson och K.G. Ljunggren (Stockholm: 
Esselte, 1966), 477. 
264 En liknande situation beskrivs i Anderson, Herr och Nihlen 1994, 16. 
265 Evertson och Green 1986, 171. 
266 Observationerna i Österstad är numrerade. Ö2, tisdag avser observation i Österstad (Ö). 
Siffran 2 står för veckonummer följt av veckodag. 
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Observationerna i Västerstad och Österstad skiljer sig åt utifrån min ar-
betssituation som både lärare och forskare i Västerstad och enbart forskare 
i Österstad. Även arbetssättet när och hur jag har noterat varierar. Att jag 
valde exempelbeskrivningar istället för dagboksanteckningar beror på att 
dagboksanteckningar, som i Västerstad, kan ha svagheter som källa.267 
Risken är större att de påverkas av min förförståelse om och mina förvänt-
ningar på elever, eftersom det mellan observationen och nedteckningen 
finns tid för reflektion. Förväntningar grundar sig inte enbart på kunskaper 
utan även på värderingar.268 I detta fall kan det innebära en selektiv varse-
blivning, där jag vill framställa mig själv som en god lärare. Iakttagelserna 
blir, enligt Thurén, säkrare ju mer jag vet om ämnet, men de kan också bli 
felaktiga vid starka känslor som påverkar omdömet. Minnet påverkas av 
två processer; dels en som raderar minnesbilder och dels en som förskönar, 
förvanskar och lägger till. Ett engagerat intresse, med goda kunskaper i 
ämnet, påverkar minnet positivt.269 Exempelbeskrivningarna är liksom 
dagboksanteckningarna en andrahandsredogörelse, där jag utifrån mina 
erfarenheter, som lärare och forskare, väljer vad jag vill se och höra, vilket 
avspeglas i anteckningarna. En anteckning som görs under lektionen åter-
ger troligen, utifrån minnesaspekter, händelsen mer adekvat än en anteck-
ning som görs efter lektionen. Minnet fungerar vanligtvis bättre ju mindre 
man upplevt från händelse till nedteckning, återgivning, av händelsen.270 
Eftersom jag ständigt har varit uppmärksam på detta under insamling av 
material har kanske några av farorna med att studera sin egen undervisning 
undvikits. 

Olika förutsättningar för observationerna har också märkts i min relation 
till deltagarna, där observationerna i Österstad till en början var ganska 
trevande. Deltagarna hade, trots en inledande presentation, svårt att förstå 
min närvaro och roll i klassrummet. I Västerstad var observationerna ac-
cepterade som en del av det arbete som ingår i en lärares arbetsuppgifter.  

Ingen av deltagarna tog initiativ till att läsa anteckningarna, vilket kan ses 
som självklart, eftersom de inte behärskar skriftspråket. Men vid några 
tillfällen noterade deltagarna att jag skrev. Gemensamt för Västerstad och 
Österstad är att de öppet nedskrivna anteckningarna framförallt är inriktade 
mot kursdeltagarnas skriftspråkslärande Här finns mina anteckningar om 
                                                      
267 Torsten Thurén, Orientering i källkritik (Stockholm: Esselte Studium AB, 1986), 23. 
268 Thurén 1986, 23. 
269 Thurén 1986, 30–31. 
270 Torsten Thurén, Källkritik  (Stockholm: Liber, 1997), 26. 
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miljö, deltagare, lektioner, utveckling med mera. Jag har kommenterat hur 
deltagarna har letat ord, listat ut stavning och ljudat ord, det vill säga för-
sökt att se elevernas inlärningsstrategier. I observationsdagboken finns 
även mina egna, förhoppningsfulla liksom tröstlösa, kommentarer om del-
tagarnas lärande. 

Skriftligt källmaterial 
Ett informativt källmaterial har varit styrelseprotokoll från kommunstyrel-
sens sammanträden i Västerstad och Österstad och i vissa fall även proto-
koll från skolstyrelsens sammanträden under åren 1970–2002. I kommun-
styrelsens dokumentation finns även statliga dokument som diskuterats 
under kommunfullmäktige. I detta rikhaltiga material har jag främst valt ut 
förutsättningar för flyktingmottagandet och rutiner vid hantering av flyk-
tingärenden inom respektive kommun. Kommunernas åtaganden relateras 
till de lagar och förordningar som gäller för undervisning i sfi, svenska för 
invandrare. Protokollen, som är från någon enstaka anteckning till flera 
sidor, är inte alltid lätta att tolka, då de endast återger de samtal som har 
förekommit under styrelsemötena. Detta källmaterial kan närmast betrak-
tas som ett komplement till intervjuer och observationer, samt placering av 
händelserna i en vidare kontext.  

Mindre omfattande har, av naturliga skäl, elevtexter varit som källa. I Väs-
terstad har jag kontinuerligt samlat in och kopierat elevtexter, medan jag i 
Österstad endast har samlat in elevernas texter vid observationstillfällena. 
Vid dessa tillfällen har jag dock fått texter av eleverna som de har skrivit 
under andra lektioner. Det har funnits ett intresse från eleverna att delge 
mig allt som de har skrivit.  

En källa som hade varit av intresse är lärarnas skriftliga planering inför 
undervisningen. Emellertid ville läraren i Österstad inte lämna ifrån sig 
sina planeringar. Därmed ansåg jag, att mina planeringar för undervisning i 
Västerstad inte heller borde ingå. 

Analysprocessen 
I denna studie är kommunikativa processer mellan personer samt mellan 
personer och skola centrala. Studien har ett bestämt syfte och en teoretisk 
förankring som fungerar som en guide i analysarbetet. Detta arbete kan ses 
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som en abduktiv process.271Forskaren noterar något, spekulerar om möjliga 
tolkningar och kopplar till teoretiska perspektiv för att förstå fenomenet. 
Därefter går forskaren tillbaka till materialet. På så sätt kan det specifika 
förstås ur ett större generellt sammanhang och skapa ny generell förståelse. 
Denna avhandling, som studerar fem kvinnor, har inte som syfte att gene-
ralisera utan att förstå. Men materialet kan användas för att utveckla idéer 
som har relevans utanför detta. Jag har använt mig av ett så kallat tolkande 
angreppssätt, vilket innebär att jag har överfört muntliga intervjuer och 
perceptuella observationer till text.272 Tolkningar av denna text tar sin ut-
gångspunkt i mina teoretiska antaganden. 

Analysarbetet innebär att man letar efter regelbundenheter och företeelser 
som återkommer i materialet för att kunna utveckla kategorier eller teman. 
Materialet reduceras och organiseras och bildar kategorier. Kategorisering 
är ett sätt att beskriva personerna och deras relationer till andra och till 
samhället.273 Kategorisering kräver både konvergent tänkande som innebär 
att se vilka olika fenomen som hör ihop, och divergent tänkande som inne-
bär att varje kategori ska förses med egenskaper som karakteriserar den-
na.274 En huvudkategori till vilken alla de andra relaterar identifieras och 
tolkningsprocessen fortsätter med att kategorier sätts i relation till var-
andra.  

Analysen sker utifrån de områden som studien har för avsikt att belysa, 
nämligen hur kvinnorna uppfattar sin situation när de lär sig tala, läsa och 
skriva svenska som andraspråk. Efter upprepade genomläsningar av de 
transkriberade intervjuerna har det framträtt ett flertal intresseväckande 
fenomen exempelvis ”jag kan inte jobba så mycket. När man har 
barn…tänker man bara hela tiden på barnens behov”(S2:5) och ”Jag tänker 
mest på barnen eftersom min framtid är förstörd…”(F1:7) Dessa fraser har 
fått bilda utgångspunkt för en kategori, ”mor”. Övriga kategorier som har 
framkommit är ”hustru” och ”hushållerska”, ”språkliga erfarenheter” och 
”otillräcklighet”. Varje kategori förses därefter med attribut för att ge le-

                                                      
271 Amanda Coffey och Paul Atkinson, Making Sense of Qualitative Data (Thousand Oaks, 
California: Sage, 1996), 161. 
272 Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods (Boston: Pearson, 2004), 266. 
273 Carolyn D. Baker, ”Ethnomethodological Analyses of Interviews,” i Handbook of Inter-
view Research Context and Method, red. Jaber F. Gubrium och James A. Holstein (Thou-
sand Oaks, California: Sage, 2002), 783. 
274 Merriam 1994, 145 och Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande (Lund: Studentlitteratur, 
1998), 258 
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vande beskrivningar. Denna fas är en sammanflätning av ett beskrivande 
och analyserande arbete. 

Huvudkategorin är lärande. Det är också lärande som står i fokus när jag 
analyserar observationerna. Här är inte kvinnornas uttalanden i fokus utan 
vad jag uppfattar under lektionerna och hur jag kodar materialet till be-
grepp som har relevans för språklärande. De begrepp som träder fram är 
”förståelse” och ”begriplighet”. För att förstå undervisningssituationerna 
har jag använt mig av fyra verktyg för att beskriva interaktion. Det första 
förhållningssättet är initiativ–respons–uppföljning, det andra är de tre 
P:nas metodik, det tredje är uppgiftsbaserat samtal och det fjärde är kolla-
borativt samtal.275 

Andra fasen i analysarbetet är att tolka deltagarnas utsagor och agerande. 
Påverkande och omkringliggande faktorer som ligger bortom deltagarnas 
kontroll, exempelvis uppfattningar om patriarkatet inom vetenskaplig 
forskning, relateras till materialet. Utifrån kategorierna och den litteratur 
som jag har läst samtidigt som jag har analyserat, har några övergripande 
teman urskilts. Dessa är ”Skolan i livet” och ”Livet i skolan”. 

Valet att lyfta fram en person har också skett under den andra analysfasen. 
Nahjad står i fokus och Fidan, Panoi, Sarah och Sinem förstärker eller 
ifrågasätter Nahjads erfarenheter. Mitt val av Nahjad beror dels på att jag 
har ett stort material om Nahjad och dels på att jag under analysprocessen 
upptäckte att fem porträtt inte berättade mer om hur en kvinnlig invandrare 
uppfattar sin lärande situation. 

Tredje fasen i analysarbetet innebär att jag försöker teoretisera, vilket sker 
i diskussionskapitlet.276 Jag resonerar utifrån kategorierna och försöker 
förstå för att dra slutsatser om framtida aktiviteter. Det innebär att ge sig ut 
i okända marker och upptäcka relationer mellan kategorierna, vilket ut-
trycks med försiktighet i diskussionsavsnittet. 

                                                      
275 Samtliga förhållningssätt beskrivs mer ingående under kapitlet ”Livet i skolan”. 
276 Merriam 1988, 152. 



  76



  77

4. Förutsättningar och 
förhållanden 

Det här kapitlet beskriver de förutsättningar och förhållanden som specifikt 
påverkar undervisning och lärande i denna studie. Kapitlet är tänkt som en 
introduktion till kapitel fem–åtta, vilka på olika sätt beskriver och analyse-
rar materialet. Jag har valt att göra dessa inledande beskrivningar av kom-
muner, boendeförhållanden, skola, lärare och undervisning korta. De är 
faktorer som på varierande sätt tillsammans men också var för sig påverkar 
och har betydelse för deltagarnas lärande.  

VÄSTERSTAD OCH ÖSTERSTAD 
De två kommuner som jag har valt för min undersökning, Västerstad och 
Österstad, är inbördes relativt lika. Båda kan räknas som mellanstora med 
cirka 70 000 till 90 000 invånare. Båda har högskola och övervägande 
delen av arbetsmarknaden utgörs av offentlig verksamhet. Andra likheter 
som kan framhållas är att kommunerna har få anmälda brott i förhållande 
till övriga Sverige.277 De intervjuade anger att deras kommuner är lugna 
och trygga och att de trivs där. Denna uppfattning står i kontrast till de hot 
som de upplevt i hemländerna och som de har berättat om under stor smär-
ta. Dessa yttre hot har oftast handlat om krig och de förödande konsekven-
ser som exempelvis flyganfall kan få. Sinem berättar om plötsliga attacker 
och vad hon har upplevt under dessa. 

                                                      
277 Brottsförebyggande rådet. http://www.bra.se/extra/statistics/extra_index2lang=se    
2004-10-28. 
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Jag levde i min by när en kvinna blev beskjuten av iranska kanoner. Och hon 
blev styckad av kanonerna. Hon hade en liten flicka med sig. Shermine hette 
hon. Hon var liten och sen var dom borta. […] jag var med om detta. (S3:16) 

 

I Västerstad har invandring till kommunen inte diskuterats i kommunsty-
relse och kommunfullmäktige i någon större utsträckning före 1980-talet. 
Den första notering som jag finner i kommunfullmäktiges protokoll, med 
anknytning till invandrare, gäller en temadag om invandrare.278 Vid denna 
tid, det vill säga år 1984, finns ingen specifik verksamhet riktad mot in-
vandrare. När Västerstad 1985 organiserat börjar ta emot flyktingar efter 
avtal med Statens Invandrarverk (SIV), finns endast cirka 600 invandrare i 
kommunen.279 Det är både arbetskraftsinvandrare och flyktingar. De flesta 
arbetskraftsinvandrana kommer från Norden.280 Inför 1985 beslutar kom-
munfullmäktige att ta emot 50 flyktingar. Samtidigt föreslås att en flyk-
tingmottagning inrättas vilket senare beslutas.281 Flyktingmottagningen blir 
en egen resultatenhet under socialnämnden år 1989.282 

Trots avtal med SIV önskar kommunen år 1986 avstå från att ta emot flyk-
tingar med hänvisning till den bostadsbrist som råder. Alla bör ha en egen 
lägenhet, menar man. SIV tar ingen hänsyn till önskemålet, vilket medför 
att två–tre ensamstående tvingas dela en lägenhet under en övergångs-
period.283  

Under de första åren kommer i huvudsak flyktingarna från Irak, Iran och 
Libanon. Demografiska faktorer exemeplvis ålder, kön och utbildning 
varierar. De flesta placeras i centrala staden eller i ett nybyggt område 
strax utanför stadskärnan. Antalet barnfamiljer ökar och en tolk anställs för 
att stödja kvinnor från muslimska länder. En ökad andel brottslighet upp-
mäts bland unga manliga invandrare, då de råkar i konflikt med svenskar i 

                                                      
278 Protokoll. Kommunfullmäktige (Kf.), Västerstad 1984. Paragraf- och diarienummer är 
utelämnade vid hänvisningar till kommunernas protoll. 
279 Totalt 137 kommuner skrev under avtal med SIV år 1985 som samma år övertagit an-
svaret för flyktingfrågor från arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Totalt tog kommunerna detta 
år emot 14 000 flyktingar. Hälften av dessa kommuner hade ingen tidigare erfarenhet av 
flyktingmottagning. I Protokoll. Kf., Västerstad 1985 och Protokoll. Kf., Västerstad 1986. 
280 Statistiska Centralbyrån (SCB) Tabell B, Områdesvis redovisning av utländska medbor-
gare och statslösa efter medborgarskap och ålder. Västerstad, 1985-12-31. Exakta tabell-
angivelser har utelämnats när det gäller uppgifter från SCB. 
281 Protokoll. Kommunstyrelsen (Ks.), Västerstad 1984 och Protokoll. Kf. Västerstad 1985. 
282 Protokoll. Kf. Västerstad 1989. 
283 Protokoll. Kf. Västerstad 1986. 



  79

centrum och på diskotek.284 Anmärkningsvärt är att flyktingmottagningen 
fram till slutet av 1992 har familjeinskrivning, vilket innebär att hela fa-
miljen skrivs ut då mannen uppnår sfi-nivå. Vilka svenskkunskaper kvin-
nan i familjen har anses uppenbarligen oväsentligt.285 

Mottagningskvoten ökar under åren för att nå en topp 1994–1995. Detta är 
en konsekvens av regeringens beslut att låta 40 000 bosnier på flyktingför-
läggningar runt om i Sverige få uppehållstillstånd.286 Under 1993 beslutar 
kommunstyrelsen att inte ta emot asylsökande, med motiveringen att den 
erbjudna ersättningen är för låg och att ytterligare en språkgrupp medför 
problem.287 

I kommunfullmäktiges handlingsplan år 1993 lyfter man fram ett introduk-
tionsprogram som ska ge invandraren samma möjligheter som svenskar.288 
I skolstyrelsen beslutas om en förberedelseklass.289 Detta står i strid med 
SIV:s rekommendationer. SIV menar att invandrarelever ska spridas ut i 
klasser och lära sig svenska via direktmetoden. Skolstyrelsen beslutar ock-
så att anordna undervisning i svenska som andraspråk och hemspråk.290 I 
slutet av 1990-talet är antalet nyanlända flyktingar åter lågt. Dubbelt så 
många så kallade frivilliga invandrare som flyktingar kommer till Väster-
stad under denna period. 

När undersökningen inleds i slutet av 1997 finns cirka 2 700 invandrare i 
Västerstad. Länder utanför Europa, framförallt asiatiska länder, står för 
merparten av invandringen till kommunen.291  

I Österstad kan man läsa i kommunfullmäktiges protokoll år 1976 att ”… 
medel avsättes för lönekostnad för en tjänst för att tillhandahålla servicein-
satser bland invandrare”.292 Beslutet är det första som fattas för att ge ser-
vice till invandrare i Österstad. Under 1970-talet finns endast en sporadisk 

                                                      
284 Protokoll. Kf., Västerstad 1986. 
285 Protokoll. Sfi-konferens. Komvux, Västerstad 1992. 
286 Protokoll. Kf., Västerstad 1994. 
287 Protokoll. Ks., Västerstad 1993. 
288 Protokoll. Kf., Västerstad 1993. 
289 Protokoll. Skolstyrelsen, Västerstad 1989. 
290 Begreppet ”hemspråk” motsvarar begreppet ”modersmål”. ”Hemspråk” var det begrepp 
som användes under 1970-talet, i Monica Eklund, Interkulturellt lärande (Luleå: Institutio-
nen för lärarutbildning, 2003), 145–146. 
291 SCB Tabell C. Utrikes födda eller utländska medborgare efter födelseland, medborgar-
skap, kön och ålder. Västerstad 1997-12-31. 
292 Protokoll. Kommunfullmäktige (Kf.), Österstad 1976. 
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migration till kommunen från utomeuropeiska länder. Denna invandring, 
framförallt från Latinamerika, omfattar både flyktingar och arbetskraftsin-
vandrare. De flesta som kommer är välutbildade. Frivilliga insatser för 
invandrarnas anpassning till samhället görs.293 Med den nya tjänsten vill 
kommunen påbörja en försöksverksamhet genom att driva en servicebyrå 
för invandrare.  

Först 1982 övergår servicebyrån i en kommunal invandrarnämnd, som 
1998 integreras med övrig kommunal verksamhet för att ”normalisera 
flyktingarnas situation”.294 Tanken är att flyktingar inte ska särbehandlas 
och att ansökan om ekonomisk eller annan hjälp ska behandlas på samma 
sätt som för övriga kommuninvånare. Beslutet medför ett namnbyte; servi-
cebyrån blir invandrarbyrån. Fortfarande ska man vara invandrarna be-
hjälplig med att lösa praktiska problem som exempelvis boende. Förutom 
att informera invandrarna om rättigheter och skyldigheter är det en viktig 
uppgift att ge information och råd till myndigheter och organisationer om 
”utländska medborgare”.295  

Kommunen som helhet inser vikten av ett lokalt invandrarpolitiskt pro-
gram för att överhuvudtaget kunna uppfylla den officiella invandrarpolitis-
ka målsättningen om jämlikhet, valfrihet och samverkan.296 Retoriken är 
dock inte i paritetet med praktiken. Värt att notera är att det under 1980-
talet är en målsättning i Österstad att organisera verksamhet som skapar 
samverkan med svenskar i syfte att förhindra invandrarkvinnors språkliga 
och kulturella isolering. I programmet ingår även, liksom i Västerstad, att 
grundskoleelever ska ha möjlighet att gå i förberedelseklass upp till två 
terminer. Ytterligare ett beslut från 1993 är att grundläggande utbildning, 
upp till motsvarande årskurs sex i den svenska grundskolan, bör bedrivas 
av modersmålslärare. En restriktion införs dock så att det endast skulle 
gälla för ungdomar under 20 år. 

                                                      
293 Protokoll. Kf., Österstad 1976. 
294 Protokoll. Kf., Österstad 1982. 
295 Protokoll. Kf., Österstad 1982. 
296 För begreppsanvändning se Mark Graham, Classifications, Persons and Policies: Refu-
gees and Swedish Welfare Bureaucracy (Stockholm: Department of Social Anthropology, 
Stockholm University, 1999), 32. På departementsnivå i dag talas det om allas lika rättighe-
ter, skyldigheter och möjligheter. Regeringskansliet. 
http://www.regeringen.se/sb/d/2188/a/19443;jsessionid=aGv8h2_oMoVd  2005-01-31. 
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Under 1980-talet är invandringen fortfarande låg.297 Fram till 1985 sker en 
oreglerad invandring till kommunen med cirka 30–40 personer per år. Med 
en ökad tillströmning börjar situationen att upplevas problematisk, efter-
som arbetslösheten ökar bland invandrarna och boende inte kan ordnas.  

Från 1985 ökar antalet invandrare i kommunen på grund av förändringar i 
flyktingmigrationen i världen. Ökningen beror också på att kommunen 
ingår en överenskommelse med SIV om att vara flyktingmottagande 
kommun. När flyktingtillströmningen ökar försöker kommunen neka att ta 
emot flyktingar med hänvisning till bostadsbrist och att fientligheter mel-
lan svenskar och invandrare kan uppstå om flyktingar prioriteras i bostads-
kön. SIV tar ingen hänsyn till kommunens önskemål.298  

För Österstads del ökar därefter flyktinginvandringen med cirka 200 per-
soner varje år för att under 1994 undantagsvis uppgå till 1 400 personer. 
Huvudsakligen kommer dessa från forna Jugoslavien. Därefter är antalet 
lågt med cirka 50 flyktingar per år.299  

När första studien i Västerstad inleds år 1997 har Österstad cirka 8 500 
invandrare med en tilltagande invandring av personer födda utanför Euro-
pa.300 Gemensamt för Västerstad och Österstad är att många flyktingar 
kommer från asiatiska länder. Österstad har 1997 cirka 2 500 personer från 
Asien.301  

Deltagarnas boendeförhållanden 
Flyktingar erbjuds oftast bostäder i stora kommunala bostadsområden. Så 
är fallet även för kvinnorna och deras familjer i denna undersökning.302 
Fyra av deltagarna i undersökningen Nahjad, Sarah, Sinem och Fidan bor 
strax utanför centrum i nya bostadsområden i Västerstad eller Österstad. 
Dessa området byggdes under 1980-talet och domineras av stora kvarter 
med flerbostadshus. Av de olika språk som finns representerade i kommu-
                                                      
297 SCB Tabell C. Personer med utländsk bakgrund efter födelseland, medborgarskapsland, 
kön och ålder. Österstad 1985-12-31. 
298 Protokoll. Kf., Österstad 1984. 
299 Protokoll. Kf., Österstad 1994. 
300 SCB Tabell C. Utrikes födda eller utländska medborgare efter födelseland, medbor-
garskapsland, kön och ålder. Österstad 1997-12-31. 
301 SCB Tabell C. Österstad 1997-12-31. 
302 Jfr SCB, Tabell C. Västerstad 1997-12-31 och SCB, Tabell C. Österstad 1997-12-31. 
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nerna talas ett flertal av dem i dessa två bostadsområden. Antalet kontakter 
mellan invandrare och svenskar i denna typ av miljö är få, eftersom det bor 
få svenskar i invandrarnas närmiljö.303 Den femte kvinnan, Panoi, bor i ett 
relativt stort hyresområde något närmare centrum än de övriga kvinnorna. 
Hennes kontakt med grannar är obefintlig. Panoi är den enda av kvinnorna 
som har regelbunden kontakt med svenskar via mannens släkt; hon är gift 
med en svensk man. 

Undervisningslokaler 
Komvux i Västerstad består av flera byggnader. Undervisning i främman-
de språk och svenska som andraspråk sker i samma byggnad. Vid entrén 
finns en tolkförmedling med en anställd, som även har modersmålslärare 
inom kommunal vuxenutbildning inom sitt ansvarsområde. Arbetsrum för 
personalen finns i en låst korridor dit eleverna inte har tillträde. Det finns 
en till tre arbetsplatser i varje arbetsrum. Ett av arbetsrummen är kuratorns 
och övrig administrativ personal finns i huvudbyggnaden för Komvux. 

Tre dörrlösa klassrum i fil med fönster utefter båda långsidorna och relativt 
lågt tak möter besökare när de kommer till skolan. Ett flertal små grupp-
rum i olika storlek omger klassrummen, vilket möjliggör varierande grupp-
indelningar. En cafeteria finns centralt i byggnaden, där eleverna även kan 
värma medhavd mat. 

Fyrkantiga, ovala och runda elevbord är asymmetriskt utplacerade i rum-
men med plats för upp till 35 elever.304 I varje klassrum finns två datorer, 
en TV och ett par bandspelare. I bokhyllorna finns elevernas arbetsmaterial 
exempelvis läromedel, dagstidningar, Palins läs- och läggspel,305 lådor med 
bildserier, pärmar med bilder eller tematexter, videofilmer, kassettband, 
lexikon för ett stort antal språk och ordlistor. I ett av klassrummen finns på 
den enda väggen utan bokhyllor eller fönster, fotografier av eleverna, en 
karta som visar var de kommer ifrån och en kort berättelse om var och en 

                                                      
303 Jfr Lisbeth Eriksson, ”Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället…”, (Linköping: 
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, 2003), 147. 
304 Möblering i grupper är mycket ovanligt inom sfi-undervisning. Vanligast är u-form följt 
av en möblering med bänkar riktade framåt. Skolverket. Vem älskar sfi? (Stockholm: Skol-
verket, Rapport 131, 1997), 156. 
305 Ett läggspel är Eva Cerú, Svenska som andraspråk 1, övningar i svenska och SV2 
(Stockholm: SICA, 1996). 



  83

av dem. Några avslutade elevarbeten finns upphängda på väggen, men i 
övrigt är det tomt.  

Alfabetiseringsgruppen disponerar ett av grupprummen, där en stor del av 
deras undervisning sker. I detta rum finns inga tekniska hjälpmedel, förut-
om en OH-projektor och några bandspelare. Ett fåtal lexikon, några sago-
böcker, bildkort och kassettband ligger i en liten bokhylla. Deltagarna i 
gruppen har möjlighet att använda utbudet i de större klassrummen. Ett 
stort ovalt bord med plats för tio personer fyller rummet. En vävstol står i 
bortre delen av rummet och ett alfabet finns uppsatt på väggen. 

I skolan finns en inlärningsstudio (IS)306 och ett språkcentrum307 som är 
öppet hela dagen. Språkcentret har en person anställd som vid behov hjäl-
per elever att välja böcker, hitta dagstidningar eller tidskrifter, lösa textba-
serade frågor vid datorerna och arbeta vid en dator. I datorerna finns några 
språkprogram inlagda. I språkcentret finns även bandspelare så att eleverna 
kan lyssna på musik eller inlästa texter. En liten avskild hörna inbjuder till 
samtal och diskussioner mellan elever och lärare.  

Språkcentret är för samtliga som studerar på Komvux. Eftersom även 
främmande språk är utlokaliserade till samma byggnad som sfi, finns stu-
diematerial på engelska men även tyska, franska och spanska. Att andra 
elever finns i språkcentret gör att invandrarna får tillfälle att tala svenska. 

Centralt i Österstad ligger den avdelning av Komvux som ansvarar för sfi-
undervisningen och grundläggande utbildning för invandrare. I byggnaden 
bedrivs även annan kommunal vuxenundervisning. Lärarna har arbetsrum 
med arbetsplatser för tre till fem lärare. Ett stort och väl möblerat personal-
rum finns i närheten av arbetsrummen. Administrativ personal, rektor, 
kanslister, kurator och studie- och yrkesvägledare, har arbetsrum i anslut-
ning till lärarnas arbetsrum, vilket är en fördel när beslut ska fattas under 
dagen. Tolkförmedlingen, med flera anställda, är belägen i en annan bygg-
nad. 

En mycket bred korridor är bland det första en besökare ser. Här finns 
några träbänkar placerade utefter väggarna där eleverna kan sitta. Klass-

                                                      
306 Ett språklabb är en studio med utrustning för att öva uttal och lyssna på band, enskilt 
eller med handledning av en lärare. 
307 Marie Carlson menar i sin avhandling att införande av språkcentra i skolan är en följd av 
ekonomiska nedskärningar och inte av pedagogiska orsaker. Detta är något som det är 
delade meningar om. I Carlson 2002, 183. 
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rumsdörrarna längs korridoren är stängda; varje lärare har sin egen klass 
och undervisningen är avskild från andra lärares. I anslutning till undervis-
ningslokalerna finns ett uppehållsrum med bord och skolstolar där eleverna 
kan äta medhavd mat.  

Samtliga undervisningsgrupper har ett eget klassrum men det finns inga 
grupprum som står till förfogande för klasserna. Alfabetiseringsgruppen 
har sin undervisning i ett eget rum. Materiel som finns i bokhyllan är ex-
empelvis bildserier, Palins läs- och läggspel, läromedel för andraspråksin-
lärning och lexikon. Det finns också ett tekniskt hjälpmedel, en OH-
projektor. Rummet har ett äldre skolmöblemang för cirka tio personer pla-
cerade på rad och vända mot whiteboarden och katedern. 

När man kommer in i alfabetiseringsgruppens klassrum framgår tydligt 
vilka aktiviteter som står i fokus. På föremål finns enstaka ordbilder upp-
satta och på väggen finns ett alfabet. Konkreta bilder med ett ord under 
sitter också på väggarna. På en vägg är pappersremsor med enkla fråge-
ställningar uppsatta, liksom svar på dessa.  

 

 

 

 

 

Österstad har liksom Västerstad en inlärningsstudio och ett språkcentrum 
för enskilda studier med en anställd. Material för att stimulera språkut-
veckling är skönlitteratur, datorer med språkprogrammet Lexia, en läshör-
na med sköna fåtöljer, tidningar, band, spel, texter med mera. Språkcentret 
är i första hand avsett för sfi-studerande, men elever som studerar vid 
grundläggande vuxenutbildning, analfabeterna, får boka in sig i mån av 
plats. Att analfabeterna inte har samma möjlighet att vara i språkcentret 
upprör alfabetiseringsgruppens lärare. 

Organisation av svenska för invandrare, sfi 
Undervisning av analfabeter sker i två olika skolformer. Den ena är grund-
läggande vuxenutbildning där läs- och skrivinlärning samt andraspråks-

Vad heter du? 
Jag heter… 

Är du gift? Ja, jag är gift. 
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lärande sker. Den andra är sfi med språkutbildning och samhällsorienter-
ing.308  

Begreppet ”andraspråk” har en relativt kort historia inom svenskt utbild-
ningsväsen. I debatter och litteratur under 1970-talet och i Läroplan för 
grundskolan (Lgr 80) heter ämnet ”svenska som främmande språk”.309 
Även i Läroplan för kommunal vuxenundervisning, (Lvux 82), förekommer 
begreppet, men med en definition som motsvarar svenska som andraspråk. 
Det talas om att deltagarna ska ”få sådana språkliga färdigheter och kun-
skaper att de kan leva och verka i det svenska samhället på så lika villkor 
som möjligt jämfört med medborgare som har svenska som förstaspråk.”310 
I Läroplan för grundsfi -86 (L grundsfi -86) lyfter man fram att begreppet 
”svenska som andraspråk” ska användas om skolämnet för att markera att 
undervisnings- och inlärningssituationen skiljer sig åt från ämnet ”främ-
mande språk”.311  

Sfi–undervisning är sedan 1965 en avgiftsfri utbildning. Ansvaret för ut-
bildningen flyttades 1986 från studieförbund till kommunen som huvud-
man. En uppdelning i grund- och påbyggnads-sfi, som omfattade 700 tim-
mar, infördes samtidigt. Huvudman för påbyggnads-sfi var Arbetsmark-
nadsstyrelsen, AMS och studieförbund. År 1991 upphörde uppdelningen 
av sfi-undervisningen och kommunen övertog huvudmannaskapet för all 
sfi-undervisning. L grundsfi -86 upphörde att gälla 1994 för att i stället vila 
på samma grundläggande värden som läroplanen för de frivilliga skolfor-
merna, Lpf 94. Sfi styrs därmed inte av en särskild läroplan. Samtidigt 
infördes betyg för sfi. Kommuners skyldighet att anordna undervisning 
inom tre månader från det ”rätt till sfi inträtt” fastställdes också, och tids-
gränsen för hur länge invandrare har rätt till sfi-undervisning togs bort.312 
År 2003 kom en ny kursplan för sfi, där syfte och mål tydliggörs, liksom 
en förändrad struktur med fyra delkurser, istället för som tidigare, en 

                                                      
308 SOU 2003: 77, 266. 
309 Skolöverstyrelsen, Lgr 80 Läroplan för grundskolan. Allmän del. Mål och riktlinjer 
Timplaner Kursplaner (Stockholm: Liber, 1980), 182 och Skolöverstyrelsen, Kommentar-
material Lgr 80 Svenska som andraspråk Grundläggande färdigheter (Stockholm: Utbild-
ningsförlaget, 1985), 24. 
310 Skolöverstyrelsen, Lvux 82. Läroplan för kommunal vuxenutbildning (Stockholm: Ut-
bildningsförlaget, 1983), 75. 
311 Skolöverstyrelsen 1989, 7. 
312 SOU 2003: 77, 237–259. 
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enda.313 I betänkandet av Sfi-utredningen betonas att sfi-undervisning inte 
ska syfta till att förändra invandrarnas kulturella gemensakper utifrån ett 
svenskt värderingssystem. Det handlar istället om att synliggöra värdering-
ar, lagar och normer så att invandrarna ”får syn på seden dit man kom-
mer”.314 Verktyget för att approriera kunskap och förståelse för nya ge-
menskaper är svenska språket. När det gäller undervisningen kan den vara 
strukturerad utifrån exempelvis teorier om lärande, ekonomiska resurser 
eller befintliga undervisningslokaler. De principer som styr Västerstad och 
Österstad är inte helt tydliga men ändå möjliga att beskriva. 

I Västerstad sker mottagande av eleverna, introduktion i studierna och 
uppdelning i basgrupper efter en modell som arbetats fram av lärarna. Fi-
gur 1. beskriver dels normalförhållandena med heterogena basgrupper, 
dels några mer perifera undervisningsuppdrag. Ett av dessa är den grupp 
med äldre personer som studerar ett par timmar i veckan på Komvux. Ett 
annat är andraspråksundervisning ute på två öppna förskolor för nyblivna 
föräldrar. Hittills är det endast mammor som har deltagit. Ett tredje är 
”Open Learning”, som innebär att den studerande får handledning av en 
sfi-lärare en timme i veckan och studerar hemma på egen hand övrig tid. 
Handledningen sker utifrån elevens behov. Några av dem som deltar i 
denna form av undervisning arbetar eller är föräldralediga. 

                                                      
313 SOU 2003: 77, 72–73. 
314 SOU 2003: 77, 152. 
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Figur 1. Organisation av undervisningen i svenska för invandrare i Västerstad.315  

 

Antagning till sfi-kurser sker kontinuerligt. Skolans kurator har ett inle-
dande samtal med den blivande kursdeltagaren, oftast tillsammans med 
tolk. Utbildningen startar med en tvådagars introduktionskurs. Efter denna 
delas kursdeltagarna in i så kallade inslussgrupper utifrån tidigare erfaren-
heter av utbildning för att efter några veckor flytta över till en befintlig så 
kallad basgrupp.316 När undersökningen genomförs finns tre heterogena 
basgrupper på Komvux. De studerandes ålder, kön, tidigare utbildning, 
modersmål och kunskaper i svenska språket beaktas för att basgruppen ska 
få heterogen karaktär.317 En pedagogisk tanke med detta är att samtliga 
studerande har något att lära ut, något att lära av varandra och att olikheter 
leder till samtal. Ytterligare en tanke är att alla ska kunna fullfölja sina sfi-

                                                      
315 Beskrivning av sfi-organisationen i Västerstad är framtagen utifrån mina kunskaper om 
denna samt utifrån samtal med sfi-lärare i Västerstad. 
316 I Figur 1 används begreppet ”heterogen grupp”. Begreppet är relaterat till sammansätt-
ning av elever. I den pedagogiska praktiken används begrepept ”basgrupp” istället för 
heterogen grupp. Jag använder fortsättningsvis begreppet ”basgrupp” 
317 När det gäller indelning av elever är utbildningsbakgrund är inte det vanligaste kriteriet. 
Det vanligaste är språkfärdighet i svenska, i Skolverket 1997, 62. 
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studier utan att behöva byta grupp. Samtliga elever har möjlighet att erhål-
la språkpraktik under utbildningen. 318 

I Österstad sker mottagande av eleverna, introduktion till studierna samt 
uppdelning i studiegrupper efter en fastlagd modell, figur 2. Sfi-
utbildningen är där indelad i två så kallade spår. Analfabeter och lågutbil-
dade studerar inom grundläggande vuxenutbildning och högutbildade inom 
sfi. 

 

Figur 2. Organisation av sfi-undervisningen i Österstad.319 

 

                                                      
318 Praktik är inte alltid positivt för språkinlärning. Den kan ge erfarenheter och stärka 
elevens motivation att lära sig svenska för att komma ut i arbetslivet. Men dess effekt på 
språkinlärning är omtvistad. Det viktiga, betonar utredarna i SOU 2003:77, är att möjlighe-
ter ges för att kombinera formell och informell inlärning. SOU 2003:77, 166. 
319 Beskrivning av figur 2 utgår från intervjuer med alfabetiseringsgruppens lärare, skolans 
studierektor samt studie-och yrkesorienterare. 
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Skolans kurator eller studie- och yrkesvägledare tar emot blivande kursdel-
tagare för ett samtal om bland annat tidigare utbildningserfarenheter. Tolk 
används oftast inte utan medföljande personer får tolka. Två lärare ansva-
rar därefter för studieintroduktion och placering av elever i grupper. En av 
dem ansvarar för grupper med högutbildade och den andra för grupper 
med kortutbildade. Eleverna nivågrupperas också med utgångspunkt i fär-
digheter i svenska språket och i skriftspråket. En ny sfi-kurs för högutbil-
dade startar när lärarna bedömer att det finns tillräckligt antal elever för 
detta. Fram till dess placeras nya kursdeltagare i en introduktionsgrupp. 
Den fylls på kontinuerligt och de studerande har några timmars undervis-
ning i veckan. Korttidsutbildade och analfabeter slussas däremot in i be-
fintliga grupper efter samtal med ansvarig lärare. Vid enstaka tillfällen 
placeras elever som kan läsa och skriva på sitt modersmål, med annat 
skriftspråk än det latinska, i en alfabetiseringsgrupp. En av dessa alfabeti-
seringsgrupper i Österstad studeras i denna studie. 

Pedagogiska tankar bakom denna form av gruppuppdelning är att elever 
som förväntas lära sig snabbt får en högre studietakt. Om eleverna inte kan 
följa studierna i samma takt som övriga i gruppen flyttas de över till en 
grupp som inte har hunnit så långt. Här kan eleven repetera kunskaper och 
färdigheter samt lära in nya. Språkpraktik finns enbart för högutbildade. 

Elever med kort eller ingen utbildning från hemlandet har möjlighet att 
välja textilslöjd med språkarbete utanför ordinarie undervisning vid ett 
tillfälle, 1,5 timme i veckan. Språkarbetet innebär att eleverna lär sig 
svenska ord och begrepp samtidigt som de hanterar ett praktiskt textilarbe-
te.  

Både Västerstad och Österstad klarar att hålla sig inom den väntetid, som 
är fastslagen i förordningen, SKOLFS 1994:28, om maximalt tre månader 
för blivande kursdeltagare, innan undervisning i sfi måste starta.320 Organi-
sationsmodellerna är till viss del beroende av lärarnas anställningsförhål-
landen. I Västerstad är samtliga anställda som lärare med ferietjänst. I Ös-
terstad är lärare på grundläggande undervisning anställda med ferietjänst 
medan lärare inom sfi är anställda som lärare med semestertjänst. Eftersom 
undervisningstiden är olika beroende på anställning för lärarna i Österstad 
kan samarbete mellan olika lärare försvåras. I båda organisationsformerna 
uppfylls läroplanens riktlinjer. Lärarna kan exempelvis exempelvis ”utgå 
från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkan-
                                                      
320 Förordning SKOLFS 1994:28, i Skolverket 1997, 29. 
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de”, liksom att eleven ”upplever att kunskap är meningsfull och att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt”.321 

Alfabetiseringsspråk; modersmål eller målspråk 

Modersmålsundervisningens status har förändrats genom olika riksdagsbe-
slut.322 Under 1970–talet ansåg både forskare och politiker, att modersmå-
let var en förutsättning för språklig och psykologisk utveckling. Under 
1980- och -90-talen har politiker ifrågasatt modersmålets betydelse och 
marginaliserat det till ett tillval för elever, ett tillval som knappt ryms inom 
skolans ramar. Däremot betonar forskning fortfarande modersmålets bety-
delse för språkutveckling.323 I Västerstad får elever, med låg kompetens i 
svenska, studiehandledning på sitt modersmål. Elever som inte kan läsa 
eller skriva får stöd av modersmålslärare några timmar i veckan för att 
utveckla skriftspråket på svenska.324 Den stödjande struktur som moders-
målsläraren bygger upp för att språkutvecklingen i både svenska och mo-
dersmålet ska drivas framåt utgår från de teman som alfabetiseringsgrup-
pen arbetar med samt vardagliga samtal. Modersmålsundervisning eller 
studiestöd på modersmålet förekommer inte i Österstad.  

När det gäller alfabetisering är val av språk viktigt: elevernas modersmål 
eller målspråk.325 Forskning visar att alfabetisering med önskvärdhet bör 
ske på modersmålet.326 Inom grundläggande undervisning i svenska skolor 
sker dock oftast alfabetisering på målspråket svenska. Vanligt förekom-
mande är att det sker samtidigt med sfi-undervisning.327 Både Västerstad 
och Österstad har svenska som alfabetiseringsspråk. Med detta som ut-
gångspunkt kan undervisningen i skolorna prioritera olika tillvägagångs-
                                                      
321 Skolverket. Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolformerna. 
http://www.skolverket.se/styr/laroplaner/index.shtml. 2005-02-28. 
322 Här avses modersmålsundervisning för invandrare i Sverige. 
323 SOU 2004: 33, Karin Borevi och Per Strömblad, ”Kunskap för integration – en intro-
duktion”, i Kunskap för integration, red. Karin Borevi och Per Strömblad (Stockholm: 
Regeringskansliet, 2004), 11–13. 
324 Det som jag benämner ”modersmålslärare” är inte utbildade lärare utan personer med 
god kunskap i sitt modersmål och i svenska. 
325 Kursplanen för Svenska som andraspråk lyfter fram att studerande inom grundläggande 
vuxenutbildning kan alfabetiseras på sitt hemspråk (modersmålet) eller på svenska. Skol-
verket. Grundläggande vuxenundervisning: kommentarer, kursplaner, betygskriterier. 
(Stockholm: Skolverket, 2004). 
326 SOU 2003: 77, 267. 
327 SOU 2003: 77, 267. 
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sätt. En utgångspunkt kan vara att inlärning av svenska föregår skriftsprå-
ket för att eleverna först ska kunna kommunicera med varandra och med 
läraren. En annan utgångspunkt kan vara att eleverna skapar sitt andra-
språk samtidigt med skriftspråket. Någon renodlad strävan att eleverna 
muntligt ska behärska svenska innan de skriver och läser finns varken i 
Västerstad eller i Österstad. Det är snarare så att kommunikation är sam-
manflätad med skriftspråkligt arbete. 

Alfabetiseringsgruppernas lärare 
Med tanke på att deltagarna i sfi-undervisning och andraspråksundervis-
ning har vitt skilda förutsättningar för lärande, då bakgrundsfaktorer som 
ålder, kön, tidigare utbildning, modersmål, eventuella traumatiska upple-
velser och livssituation varierar, ställs höga krav på lärarnas kompetens för 
att kunna genomföra uppdraget.  

Som tidigare konstaterats är det inte möjligt att följa en fastställd metod 
och vid vissa tillfällen inte heller en fastställd planering. Läraren måste i 
den pedagogiska praktiken vara lyhörd för varje enskild elevs behov och 
anpassa undervisningen efter detta. Detta lyfts fram i Skolverkets under-
sökning Vem älskar sfi?328 I denna framkommer också att 76 procent av 
landets sfi-lärare år 1995 har lärarutbildning.329 Vilken kompetens har då 
lärarna för alfabetiseringsgrupperna i Västerstad och Österstad? Jag har 
valt att beskriva utbildning, antal verksamma år som lärare och erfarenhet 
av undervisning i svenska som andraspråk, där dessa faktorer är av vikt för 
lärarens ämnesteoretiska kunskaper.330 

I Västerstad är jag själv lärare för alfabetiseringsgruppen. Jag har en klass-
lärarexamen för mellanstadiet i botten samt kombinationen svenska som 
andraspråk/svenska och pedagogik i en filosofie kandidatexamen. Jag har 
arbetat med undervisning i cirka 25 år varav med svenska som andraspråk 
i omkring tio år. Min undervisningserfarenhet i svenska som andraspråk 
spänner över i stort sett hela grundskolan, gymnasiet och vuxenundervis-
ningen.  

                                                      
328 Skolverket 1997. 
329 Skolverket 1997, 72. 
330 Skolverket 1997, 242–245. 
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Alfagruppens lärare i Österstad är utbildad ämneslärare för grundskola och 
gymnasium med kombinationen svenska, svenska som andraspråk och 
engelska. Läraren har undervisat i drygt tio år, först som lärare i grundsko-
lan, med svenska och engelska, och därefter på Komvux. Där har hon de 
senaste sju åren undervisat i engelska och i svenska som andraspråk inom 
grundläggande vuxenundervisning. 

Det pedagogiska arbetet i klassrummet 

Förutom lärares formella utbildning är också deras val av undervisnings-
former av vikt för att eleverna ska lära. Jag väljer här att lyfta fram lärarnas 
planeringsarbete, arbetsmaterial, undervisningssätt och dokumentation av 
läs-, skriv-, och andraspråksförmåga. Samtliga aspekter är av vikt för att 
förstå elevernas lärandeprocess.331  

Utgångspunkt för veckans arbete i Västerstad är den planering som sker 
varje fredag i basgrupperna och som förs in på ett veckoschema av varje 
elev. Alfabetiseringsgruppen har gemensamma lektioner med andra grup-
per; konversation på måndag, tidningsprat på tisdag, planering och tanke-
boksskrivande på fredag, och sist tidningsläsning. Eleverna har även akti-
viteter som de tidigare har valt för en femveckorsperiod. Omkring sex 
timmar per vecka ägnas åt eget arbete. Jag eller någon annan undervisande 
lärare finns med i gruppen även under dessa lektioner. Antalet veckotim-
mar för en elev i alfabetiseringsgruppen varierar mellan tolv och sexton 
timmar.  

Varje elev har en individuell studieplan, ett måldokument. Eleverna deltar 
aktivt i planeringen av sina studier, vilket innebär att de skriver in mål, 
både kort- och långsiktiga, för sina studier.332 De elever som behöver hjälp 
för att förstå måldokumentens innebörd får hjälp av tolk. Måldokument 
skriver eleverna redan under sin introduktionsperiod och samtliga lärare i 
Västerstad markerar att elevens ansvar för studierna är viktigt. Det egna 
ansvaret innebär att eleven arbetar med egna uppgifter och vet hur hon 
eller han kan arbeta i läromedel. Det innebär även att göra hemläxor för att 
uppnå de mål som eleven har formulerat i måldokumentet. Eftersom var 

                                                      
331 Lindberg 1995, 140–147. 
332 Mål att sträva mot i Lpo 94 poängterar elevens personliga ansvar för studier samt att 
eleven ges möjlighet att ”aktivt utöva [ -r] ett allt större inflytande över sin utbildning”. 
Skolverket. Lpo 94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 
http://www.skolverket.se/styr/laroplaner/index.shtml 2005-02-28. 
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och en av eleverna arbetar i sin egen takt är planeringen individuell. I sam-
band med planeringen av veckans arbete skriver eleverna i sin tankebok. 
Syftet är att de ska kunna utvärdera sitt eget arbete i svenska och på svens-
ka.  

Min planering är långsiktig och görs med eleverna. Undervisningen sker 
utifrån återkommande teman som exempelvis ”jag själv”, ”mitt hemland”, 
”en person som jag tycker om”, ”i affären” och ”hos doktorn”. Om någon 
elev är frånvarande spelar det oftast inte så stor roll för kontinuiteten, ef-
tersom alla vet vad de ska arbeta med. I undervisningssituationer priorite-
ras verbal kommunikation i grupper och i dialogform. Samtalen utgör 
ibland bakgrund till en text som läraren och eleverna gemensamt författar. 
Vid andra tillfällen fungerar de som någon form av samling för att avläsa 
hur vardagen ser ut, samtal kring bildserier, fotografier eller nyheter i me-
dia. 

Dokumentation av elevernas läsförmåga i svenska sker genom att jag sitter 
ner bredvid en elev, lyssnar och noterar när denna läser en text. När det 
gäller skriftspråket och andraspråket sparar eleverna sina texter i en pärm. 

Veckans arbete i Österstad planeras enskilt av läraren för varje grupp. Pla-
nering för alfabetiseringsgruppens sker dag för dag, eftersom närvaron 
varierar starkt. Möjligheten att bygga vidare på gårdagens lektion för samt-
liga deltagare är därmed relativt begränsad.333 I den pedagogiska plane-
ringen finns en betoning på ”det svenska”, med svenska språket i fokus, 
vilket även dominerar den pedagogiska praktiken.  

Läraren i Österstad har stöd för sitt arbetssätt i läroplanen som betonar att 
”Sveriges kultur och dess historia samt det svenska språket skall befästas 
genom undervisning…”334 Enligt läroplanen ska undervisning vidare vila 
på ”kristen tradition och västerländsk humanism”.335 

I alfabetiseringsgruppen kan jag konstatera att läromedel prioriteras. Ele-
verna framhåller läromedlen som goda vägvisare till ett korrekt språk och 
de vill ha läromedel för att komma vidare. När det gäller elevernas önske-
mål kan det också bero på att de anser sig tillhöra ”läsarnas klubb” om de 

                                                      
333 Läraren uttrycker att hon använder sig av ”svängdörrsprincipen” och menar att vissa 
dagar måste hon ändra sin undervisningsplanering när hon går in i klassrummet. Detta beror 
på att elevernas närvaro är oregelbunden. 
334 Skolverket Lpf 94. 2005-02-28. 
335 Skolverket Lpf 94. 2005-02-28. 
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har en bok att visa upp för andra studerande och inte enbart enstaka kopie-
rade blad ur läromedel. Någon egentlig läslära finns inte. Läraren använder 
Palins läs- och läggspel.  

Intervjuer med läraren i Österstad avslöjar en viss resignation när det ex-
empelvis gäller elevernas frånvaro och bristande tid för läxläsning. Lära-
rens engagemang i sin undervisning är dock tydlig och en vision om ”tema 
kamera” finns för innevarande termin. Temat innebär att eleverna ska do-
kumentera sin närmiljö. Eleverna ska ut och fotografera och bygga upp ett 
ordförråd som är relevant i närmiljön. Eleverna har totalt cirka nio till elva 
timmars undervisning per vecka. 

Dokumentation av elevernas läsförmåga sker några gånger per år i Öster-
stad genom att läraren för läsprotokoll när eleverna har enskild läsning. 
Skrivförmåga och andraspråksförmåga dokumenteras genom att eleverna 
ska spara sina texter.  

Styrdokumentens skiftande påbud kan orsaka problem i undervisning för 
invandrare. I Lpf 94 framhålls ”värden som ligger i en kulturell mångfald” 
och att ”skolan är en social och kulturell mötesplats”.336 Men skolan ska 
också ”förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhälle 
vilar på.”337 Det kan tolkas som att lärarna ska sträva mot eller ha som mål 
att integrera den kulturella mångfalden i den svenska gemenskapen. Det är 
en integrering som innebär att invandraren på sikt omfattar svenska värde-
ringar och normer. 

SAMMANFATTADE INTRYCK 
I detta kapitel har jag beskrivit hur exempelvis samhället och skolan för-
håller sig till invandrare och deras undervisning. Kommunala beslut i Väs-
terstad och Österstad som rör invandrare bosatta i kommunen är inriktade 
mot, enligt min mening, ”att ta hand om dem” det vill säga att invandrarna 
erbjuds bostad, bidrag och undervisning. De har få möjligheter att kunna 
försörja sig själva. Ett visst motstånd mot att ta emot invandrare har fram-
kommit i olika dokument, där man hänvisar till brist på lägenheter eller 
rädsla för konflikter med kommunernas övriga invånare.  

                                                      
336 Skolverket Lpf 94. 2005-02-28. 
337 Skolverket Lpf 94. 2005-02-28. 
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Kommunerna är ansvariga för anordnande av sfi-utbildning men skolorna 
organiserar undervisningen. Organisationsstrukturen innebär inte att un-
dervisningen är bättre eller sämre i någon av skolorna. Den innebär inte 
heller att läroplanens riktlinjer efterföljs mer samvetsgrant i en av skolor-
na. I båda kan läraren exempelvis utgå från den enskilda elevens behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande.  

Basgruppens deltagare i Västerstad befinner sig på vitt skilda nivåer när 
det gäller utbildningsnivå från hemlandet, men också när det gäller svens-
ka språket. Alfabetiseringsgruppen är dock homogen när det gäller utbild-
ningsår och skriftspråksförmåga. Tidigare erfarenheter och kunskap är till 
stor del av underordnad betydelse när eleverna placeras i olika grupper.  

Österstad organiserar undervisningen i homogena grupper. Med det avser 
man att antalet utbildningsår bör vara ungefär desamma i en grupp. Ytter-
ligare en indelningsfaktor finns, den mellan litterata och icke litterata. I 
alfabetiseringsgruppen varierar undervisningen mellan lärarstyrning och 
elevdeltagande.  

Lärarna ställs dagligen inför situationer som inte kan förutses när den pe-
dagogiska praktiken planeras. Svenska värderingar och normer som finns 
implicit i lärarens undervisning och planering måste omskapas för att lek-
tioner överhuvudtaget ska kunna genomföras. Styrdokumentens skiftande 
påbud kan också orsaka problem. Det kan vara problematiskt att framhålla 
den kulturella mångfalden samtidigt som svenska värden ska förmedlas.  
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5. Vilka är kvinnorna? 

De kvinnor som presenteras i den här undersökningen är i Västerstad, som 
nämndes i inledningsavsnittet, Nahjad, Sarah och Panoi samt Sinem och 
Fidan i Österstad. I följande kapitel har jag valt att presentera varje persons 
sociokulturella bakgrund mer ingående. Jag kommer att uppehålla mig vid 
sociala förhållanden, utbildningsbakgrund och familjestruktur i hemlandet 
som det har berättats för mig. Kvinnorna har lyft fram något varierande 
fenomen, vilket gör att beskrivningarna inte kan bli identiska. Panoi und-
viker exempelvis att tala om hemlandets sociokulturella upplevelser och 
fokuserar istället de svenska. Dessa oproblematiserade bakgrundsbeskriv-
ningar är i första hand till för att förstå de komplexa förändrings- och 
lärandeprocesser som uppstår för de fem kvinnorna, vilka senare kommer 
att beskrivas och analyseras i kapitlen ”Skolan i livet” och ”Livet i sko-
lan”. Nahjad presenteras dock relativt kort, eftersom jag har valt ut henne 
för en ingående beskrivning av hur en analfabet kan uppfatta sin lärande 
situation. 

Nahjad är när intervjuerna genomförs cirka 40 år och född i Kurdistan i 
Irak i en stad med cirka 12 000 invånare. Nahjad har ett handikapp som 
gör att hon har svårt att gå. När hon var 14 år gifte hon sig med grannpoj-
ken Rewing. Varken Rewings eller Nahjads föräldrar kunde läsa och skri-
va. I hemlandet levde hon efter giftermålet under goda ekonomiska förhål-
landen. Rewing hade två affärer, varav en låg i en grannstad, och Nahjad 
var hemmafru. Hon skötte hem och barn, två döttrar och fyra söner, alla 
födda i hemmet. Hennes liv är präglat av förföljelsen mot kurderna, vilken 
också förändrade familjens liv. Barnens skolgång blev oregelbunden på 
grund av bombhot mot staden. År 1991 förlorade familjen alla sina till-
gångar i grannstaden, då den hamnade under irakisk kontroll. Några år 
senare sålde de affären och lägenheten i hemstaden för att försöka fly ut ur 
landet via Turkiet. Under denna dramatiska flykt över bergen lyckades 
endast Rewing ta sig över gränsen. På egen bekostnad reste Rewing till 
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Sverige och ansökte här om asyl. Det tog två år innan familjen åter var 
samlad och i maj 1995 anlände Nahjad med sex barn till Västerstad. 

Sarah är runt 45 år när intervjuerna genomförs. Hon är uppväxt i en liten 
by i norra Kurdistan i Irak. Byn ligger i en bördig dal, skyddad av berg 
med smala pass, där husen klättrar från dalgången upp över bergsslutning-
arna.  

Sarahs liv i Kurdistan präglades av återkommande flykter upp i bergen och 
bort från nedbrända hus. År 1963 flydde hon för första gången med föräld-
rarna och därefter med maken Ahbit, för att undkomma irakiska militärers 
räder som riktade sig mot små byar i norr, där peshmerga, den kurdiska 
frihetsgerillan, oftast fanns. Barnens skolgång var näst intill obefintlig. I 
stället fick en skriftspråkskunnig förälder undervisa dem. För att överleva i 
bergen odlade familjerna all mat, såsom ris och grönsaker samt födde upp 
enstaka djur. Viss handeln skedde illegalt över gränserna mot Turkiet och 
Iran. Livet ställde hårda krav och vardagen handlade, genom att otaliga 
gånger flytta runt i de svåråtkomliga bergen, om att överleva. 

För Sarah kom anfallet mot Halabja 1988, då kemiska vapen fälldes och 
utplånade en hel by på 5 000 människor, som en chock. I och med flykten, 
påbörjades en besvärlig och farlig vandring för familjen och släkten över 
bergen till Turkiet. Dagtid gömde de sig för soldater och nattetid smög de 
runt döda byar, bombade med kemiska vapen, insvepta med sjalar runt 
ansiktena för att om möjligt undkomma den farliga senapsgasen. Den 
traumatiska flykten till turkiska gränsen tog två dygn. Totalt dog 200 000 
människor och 4 000 byar utplånades under 1988.  

Livet i ett turkiskt flyktingläger var om inte farligt, trots vissa incidenter, 
ändå bekymmersamt och i avsaknad av framtidstro. Lägret, som inhägna-
des med ståltråd, bestod av moderna höghus. I Sarahs trerumslägenhet 
bodde fyra familjer, cirka trettio personer. Här bodde familjen i fyra år 
med små möjligheter till utbildning för barnen samt begränsad tillgång till 
el och vatten. I februari 1992 kom de som kvotflyktingar till Västerstad. År 
1994 började Sarah studera sfi. 

Panoi är i fyrtioårsåldern när intervjuerna görs. Hon är född i Thailand vid 
gränsen till Laos. I dessa trakter försörjer sig många på att odla marijuana 
istället för ris, eftersom det är mer lönsamt. Hennes familj valde att odla 
ris, trots de ekonomiska problem som det medförde. Det finns tretton barn 
i familjen. Bland dessa är Panoi nummer fem. Uppväxten präglades av 
ekonomiska bekymmer och rädsla för narkotikamaffians övergrepp på 
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barn och vuxna. För Panois del innebar bristen på pengar att hon redan 
som litet barn var tvungen att bidra till familjens ekonomi genom att sälja 
godis och cigaretter som hon själv rullade. Arbetet utfördes med låg för-
tjänst. Både föräldrar och syskon kan läsa och skriva. Föräldrarna utbilda-
des av munkar innan skolan förstatligades. Panoi flyttade till en storstad 
och träffade en man, som hon dock lämnade relativt snabbt. Kort därefter 
födde hon en son och återvände till hembyn. 

Panoi träffade sin blivande man –Sven– i Thailand, när han var där på 
semester. Svårt sjuk hade han förirrat sig ut på landsbygden, där han togs 
om hand av Panois familj. De gifte sig i Sverige och därefter återvände 
Panoi till Thailand för att invänta uppehållstillstånd. Vid återresan till Väs-
terstad 1992 hade hon även med sig sin sexårige son. En faktor som gör 
hennes situation extra svår är att paret inte har något gemensamt språk, 
eftersom mannen endast talar svenska och Panoi i stort sett endast talar 
thai.  

Hennes sociala nätverk med thailändare i Västerstad är begränsat eftersom 
hon tar avstånd från den sociala gemenskapen med thailändare. Anled-
ningen till detta är att de tailändska kvinnorna, enligt Panoi, förtalar var-
andra. 

När samtalen inleds är Panoi orolig för att Sven ska flytta till Thailand och 
ta sig en ung flickvän. Att resa med är ett alternativ men hon inser att det 
är ett dilemma, eftersom det skulle bli problematiskt för de två barn som är 
födda i Sverige och som inte kan tala thai tillräckligt flytande. I Thailand 
finns heller ingen som tar ansvar för henne ekonomiskt om inte Sven gör 
det. Panoi började studera sfi 1994.  

Sinem är i övre 40- årsåldern när intervjuerna görs. Hon är född i en liten 
by i norra Iran. Redan som barn fick hon börja koka te till sina bröder och 
delta i allt hushållsarbete. Det innebar att hon lärde sig laga mat, baka bröd 
och ta hand om djuren. Sinem berättar att hon är mycket duktig på att ta 
vara på ull, eftersom pappan ägde en stor fårhjord. Hon tillredde ullen, 
kardade och spann. Av det tovade materialet eller garnet gjorde hon täcken 
och kläder. Ullmattor gjordes av hantverkare som hon anlitade och försåg 
med garn. Familjen, med elva barn, var i stort sett självförsörjande och det 
enda de behövde köpa var te, socker och salt. De odlade även egna medi-
cinalväxter. Ingen av föräldrarna har gått i skola.  

När Sinem var 20 år gifte hon sig med Muhammed, också analfabet, som 
bodde i en by på andra sidan floden. Det var föräldrar, mostrar, fastrar, 
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”alla”, som bestämde att de skulle gifta sig. Man kan säga att hon blev 
bortgift. Eftersom Muhammed tillhörde den kurdiska frihetsgerillan i Iran 
tvingades de fly till Irak, som accepterade kurder från Iran under 1980 – 
talet. Familjen var mycket lycklig, menar Sinem, medan de fortfarande 
bodde kvar i Kurdistan, Iran. Klimatet var bra med långa varma vårar. 
Trakten var vacker med grönskande fruktträd. Detta står i kontrast till det 
liv som de levde i 17 år i Irak, då de flyttade runt ett par gånger varje år 
mellan små byar. Perioden i Irak vill hon inte prata om då det river upp 
många sorgliga minnen. Det finns en längtan hos Sinem att åka tillbaka 
någon gång om än inte för att bosätta sig där. Sinem har fött nio barn, fyra 
av dem föddes i Kurdistan, Iran, lika många i Irak och ett i Sverige. I de 
små byarna fanns det undervisning för barnen, som partiet anordnade, ehu-
ru av varierande kvalité. Sinem berättar att hon har varit med om hemska 
saker och mycket elände.  

År 1997 kom familjen som kvotflyktingar till Österstad. I Norge har hon 
en bror som hon ofta träffar. Först efter fyra år i Sverige började Sinem 
studera svenska som andraspråk på Komvux. 

Fidan är drygt 30 år när intervjuerna inleds. Hon kommer från en liten 
kurdisk by i Iran vid gränsen till Irak. Även Fidan fick på grund av förföl-
jelse lämna sin by och sitt land. Tillsammans med sina föräldrar flydde hon 
1979, när hon var tolv år till Irak, undan förföljelsen av kurder. De lämna-
de ett liv fyllt av ”hemskheter och elände”338 i Iran. Vid ankomsten till Irak 
transporterades de tillsammans med andra flyktingar på lastbilsflak, beva-
kade av maskingevärsförsedda soldater, ut i öknen till ett blivande flyk-
tingläger och försågs med ett tält. I lägret fanns begränsad tillgång till vat-
ten och en oändlig mängd sand som förflyttade sig varje dag. För flykting-
barnen fanns ingen skola under de första åren i lägret. Fidan växte upp, 
gifte sig med Karim och födde fyra barn under åren i lägret. Den äldste 
sonen heter Arkan, som betyder ”grunden för allting”. 

Lägret växte i storlek så att det 1991, året då fred mellan Iran och Irak 
slöts, fanns 35 000 flyktingar. Efter freden kunde tusentals flyktingar åter-
vända hem, dock inte Fidans familj, eftersom både Karim och hon själv 
var politiskt aktiva. Fidan menar att även kurdiska kvinnor måste engagera 
sig politiskt för att bygga upp ett demokratiskt Kurdistan. Hon har dock 
lite svårt att precisera vilken politisk fråga som var viktigast för henne att 
driva, men ger uttryck för att kvinnans rättigheter var en väsentlig fråga. 
                                                      
338 F1:2 
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När Fidan lämnade flyktinglägret bodde fortfarande 11 000 personer där. 
Lägret utvecklades under deras vistelse till en liten stad med affärer, skola 
och undermålig sjukvård. Hon menar att det inte kan benämnas ”sjuk-
vård”, eftersom det endast fanns en läkare för 10 000 människor. Läkarens 
enda uppgift var att skriva ut medicin, vilket han gjorde några timmar varje 
förmiddag. I lägret har de många vänner kvar och Fidan vill ogärna prata 
om kurdernas elände. År 2001 kom familjen till Österstad som kvotflyk-
tingar. Samma år började Fidan studera sfi. 

Deltagarnas varierande sociokulturella erfarenheter är förutsättningen för 
det lärande som sker i skolan. För individerna kan en stor kulturell distans 
innebära problem, vare sig man kommer till Sverige som barn eller vuxen. 
Det handlar i detta sammanhang om mötet mellan den förförståelse som 
deltagarna har om skola och undervisning från sitt hemland och de normer 
och värderingar som gäller i svensk skola. Exempelvis kan utantilläxor 
vara den vanligaste inlärningsformen i hemländerna. Det innebär att även 
en illitterat person kan tillgodogöra sig undervisning. I det svenska skol-
systemet med reflekterande och argumenterande omkring texter krävs där-
emot läs och skrivförmåga för att tillgodogöra sig undervisningen. För 
individen krävs en god självbild och tilltro till sig själv för att inse var 
problemet ligger och vems detta problem är.339 

SAMMANFATTADE INTRYCK 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att kvinnorna kommer från varie-
rande sociala förhållanden och är mellan 30 och 40 år. Gemensamt för de 
kurdiska kvinnorna är att de har lämnat sina hemländer efter förföljelse 
och förtryck under stora umbäranden. Sarah och Fidan har levt flera år i 
flyktingläger med små möjligheter till utbildning och försörjning. De kur-
diska kvinnorna har gift sig traditionellt med en man från hemtrakterna, 
utvald av släkten och därefter fött relativt många barn. Panoi har däremot 
på eget önskemål lämnat sitt hemland för att gifta sig med en svensk man. 
Hennes sociala och ekonomiska bakgrund innebär att även hennes liv var 
hårt under barn och ungdom. 

                                                      
339 SOU 2004:33 Annick Sjögren, ”Högskolans ansvar i integrationsarbetet,” i Kunskap för 
integration, red. Karin Borevi och Per Strömblad (Stockholm: Fritzes, 2004), 184–185. 
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6. Att bli litterat på sitt 
andraspråk 

NAHJAD 
Hur ser då en analfabets andraspråks- och skriftspråksutveckling ut? Är det 
över huvudtaget möjligt att lära sig läsa och skriva när man är 40 år? Är 
det möjligt att vid den åldern uppnå den nivå som IALS har angett för att 
en individ ska vara läs- och skrivkunnig? Genom att lyfta fram en av kvin-
norna, Nahjad, vill jag skapa förståelse för hur olika faktorer påverkar en 
kvinnlig invandrare som ska lära sig läsa samt skriva på svenska samtidigt 
som hon lär sig svenska som andraspråk och hur hon upplever sin situa-
tion. Detta kapitel beskriver och analyserar Nahjads lärandeprocess i och 
om det svenska samhället. 

November 1997  

Skolan och livet 

Det är fredag förmiddag två år efter Nahjads och mitt första möte i maj på 
sjukhuset.340 Eleverna i alfabetiseringsgruppen, inklusive Nahjad, som 
började studera i augusti 1997, planerar kommande veckas arbete i samråd 
med mig.341 Nahjad tittar på tavlan, känner igen bokstäverna och skriver 
                                                      
340 Se kapitlet ”Inledning” 
341 Lärare och forskare i Västerstad är som tidigare nämnts jag. Under vissa lektioner un-
dervisar både jag och en annan lärare i den basgrupp där alfabetiseringsgruppen ingår. För 
att undvika missförstånd använder jag pronomet ”jag” för att beskriva klassrumssituationer 
där jag faktiskt är undervisande lärare. När någon annan lärare än jag själv observeras 
använder jag begreppet ”lärare”. 
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dem med möda när hon själv för in planeringen på sitt schema. Förutom de 
gemensamma lektionerna för alfabetiseringsgruppen fyller hon i sina lek-
tioner i sitt modersmål, officiellt benämnda ”stödundervisning på moders-
målet”. Totalt fyller hon denna vecka i femton timmars undervisning.  

När det gäller skriftspråket kan Nahjad i samband med avskrivning placera 
orden i rätt ordning, skriva på raderna, ha mellanrum mellan orden och 
använda stor bokstav där så ska vara.  

 

Figur 3. Vinter.342 

I och med att hon skriver av 
kan man tycka att det borde bli 
korrekt. Men hon skriver 
”snän” istället för ”snön”och 
punkter ligger inte på raderna. 
Texten följer layoutmässigt 
exakt lärarens text. Någon 
koppling mellan bokstav-ljud-
ord-läsning-skrivning ser inte 
ut att finnas, eftersom hon 
tittar upp på texten för varje 
bokstav. 

 

I slutet av februari gråter Nahjad ibland på lektionerna och har svårt att 
koncentrera sig. Ibland händer det att hon uteblir från undervisningen.343  

Mars 1998  

Möte med nya värderingar och normer 

När den första intervjun görs i mars 1998 är Nahjad trött och livet känns 
tungt.344 Hon har känt sig ifrågasatt av sociala myndigheter, men vid tiden 

                                                      
342 Text från Nahjads tankebok. 
343 V1998: 109. Observationer i Västerstad skrivs med ett V för Västerstad, därefter årtal 
följt av siffror för sidhänvisning i dagboksanteckningar. 
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för intervjun säger hon att hon har kommit till en vändpunkt och att ”det 
har blivit lite, lite grann bättre”. Fortfarande har hon dock svårt att förstå 
svenska traditioner, inte minst sociala myndigheters regelsystem och ar-
betssätt. Bakgrunden är att fritidspersonal har polisanmält hennes man för 
att han antas ha slagit en av parets söner. Pojken har berättat för personalen 
att pappa har slagit honom och också visat blåmärken på kroppen. Polis-
anmälan har skett utan föräldrarnas vetskap. Nahjad har en känsla av att 
hon inte tas på allvar av fritidspersonal när hon försöker förklara.  

Hanteringen av ärendet kommer som en chock. Nahjad har aldrig tänkt 
tanken att polisen ska stå utanför hennes dörr och ringa på. Överraskning-
en gäller inte enbart polisanmälan och hembesöket, utan även det faktum 
att familjen måste delas. Rewing tvingas bo i en lägenhet och Nahjad med 
barn i en annan. I jämförelse med flykten från Kurdistan konstaterar hon 
att det här är värre, eftersom sociala myndighetspersoner tvingar familjen 
att dela på sig.   

Vad är det i sociala myndigheternas agerande som upprör Nahjad? Barnets 
berättelse om misshandel handlar om ett övergrepp som måste tas på allvar 
i det svenska samhället. Det är troligen inte ifrågasättandet av hennes och 
Rewings uppfostringsmetoder eller synliggörande av ett misstänkt över-
grepp som upprör, utan snarare sociala myndigheters ifrågasättande av 
patriarkala strukturer och familjemönster. Som jag tolkar situationen har 
hon aldrig tänkt sig att ifrågasätta mannen när han förnekar misshandel. 
Utifrån ett patriarkalt system är tilliten till mannen fullständig och inga 
ifrågasättanden förekommer. Svenska juridiska lagar och deras tillämpning 
stämmer inte överens med lagar, normer och värderingar om hur familje-
problem behandlas och löses i Nahjads kultur. Individens rättigheter fast-
ställs inte enbart av samhället, utan i stor utsträckning av den sociokultu-
rella gemenskap som familjen är en del av. I ett sådant system prioriteras 
Rewings roll som man och far och Nahjads som kvinna och mor, inte som 
samhällsmedborgare. ”En god man” är det samma som ”en god far” och 
”en god kvinna” är ”en god mor”.345 Män har högre socialt värde än kvin-
nor och barns behov kan vara underordnade familjens. Ett barn kan genom 
sitt beteende hota familjens heder.346 Jag uppfattar att det är just detta som 
har hänt i Nahjads familj.  

                                                                                                                          
344 Samtliga intervjuer med Nahjad i skolmiljö genomförs med tolk. 
345 Ahmadi 1998, 65. 
346 Sjögren 2001, 85.  
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Ytterligare en viktig faktor i den patriarkaliska familjestrukturen är den 
roll som fadern har när det gäller familjens ära och heder. Hela ansvaret 
för detta vilar på faderns auktoritet.347 Rewing har därmed ansvar för rät-
tigheter och plikter som hans familj har i förhållande till andra i den kur-
diska gemenskapen. Utifrån detta synsätt och denna gemenskap, med utta-
lade eller outtalade normer och värderingar, har inte Rewing lyckats värna 
om sin familj när socialtjänsten markerar missförhållanden. Nahjads roll i 
ett utsatt läge är att följa de beslut som mannen fattar. Hon reagerar med 
kraft när hon förstår att svenska normer och värderingar inte prioriterar 
familjen utan det enskilda barnet. Dessutom offentliggörs detta genom att 
en individ utpekas och separeras från familjegemenskapen. Rewing har 
ifrågasatts av svenska myndigheter. Det sociokulturella arvet innebär för 
familjen, att det är viktigt att vissa normer, värderingar och föreställningar 
bibehålls inför de andra kurderna i Västerstad. Vad som får synas och vad 
som inte får synas blir problematiskt för Nahjad. Strävan är att visa en 
familj som utåt sett är ärbar, vilket innebär att hon utifrån sitt familjemöns-
ter tar parti för mannen.  

Det framkommer även att Nahjad tycker att situationen är svår att hands-
kas med av det skälet att familjen är främmande i Sverige och saknar kun-
skaper i svenska språket. Hon har varken ord för att tolka situationen eller 
insikt i det system som styr den. Att samhället övertar det sociala ansvaret 
skapar snarare förvirring än acceptans för svenska regler och värderingar 
när varken mönster eller språk samspelar inom individen.348  

Det är också så att socialsekreterare i allmänhet agerar utifrån ett svenskt 
handlingsmönster.349 Familjers vana att lösa problem i en social gemen-
skap har inte varit ett alternativ att diskutera för socialtjänsten. Det är sna-
rare så att de betraktar invandrarna som offer. En familj i en sådan här 
situation befinner sig i en underordnad ställning, eftersom makten att agera 
finns hos institutionen. En större kulturkompetens än vad som finns idag 
bland socialsekreterare skulle öka förmågan och möjligheterna att motar-
beta missförhållanden bland invandrarfamiljer.350 Om integration och för-

                                                      
347 Jfr Memo Yetkin, Kurderna och Kurdistan, pm 66 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1984), 
16. 
348 Jfr Sjögren 1993, 128. 
349 Jfr Masoud Kamali, Distorted Integration (Uppsala: Centre for Multiethnic Research-
Uppsala University, 1997, 174–179. 
350 Jfr Masoud Kamali, Kulturkompetens i socialt arbete (Stockholm: Carlsson, 2002), 124. 
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ståelse handlar om att kunna kommunicera, vem har då ansvar för att upp-
nå detta?  

Händelsen leder inte bara till passivitet och rädsla utan den sätter också sin 
prägel på hennes möjligheter att studera. Det framkommer när hon berättar 
att hon har svårt att koncentrera sig på sina studier i svenska men det är 
också tydligt i de observationer som görs i skolan under denna period. Hon 
säger: 

 
Vi måste gå vidare oavsett vad som händer men jag har drabbats. Jag kan bara 
titta på bokstäver utan att få ut någonting. Rewing klarar sig bättre än jag. Och 
barnen de klarar sig. De går ut eller någonting men jag sitter bara hemma. Så 
fort någon ringer eller knackar på dörren blir jag rädd. Jag kan ingenting göra. 
Det är svårt för mig.351 

 

Situationen är komplex, eftersom hon i vardagen måste handskas med 
svenska myndigheters ifrågasättande av familjemönster, hennes egen posi-
tion i förhållande till mannen och andras antagande om att hon medverkar 
till att bringa skam över familjen genom att inte kunna försvara mannen. I 
hemlandet hade andra vuxna, släkt och grannar, markerat vad som gäller. 
Utgångspunkt är att gruppen spelar en avgörande roll för att fullfölja ett 
välfärdssystem. I motsats till svenska förhållanden har staten däremot ett 
litet ansvar för detta. Det innebär att individen inte ser sig som en motpart 
till myndigheter utan att individens rättigheter fastställs av gruppen.352 
Även i följande dialog framgår tydligt att händelser utanför skolan påver-
kar hennes skolsituation.  
 

Nahjad: Jag har svårt att lära mig nånting. Jag har 
svårt att koncentrera mig. 
Berit: Det är klart. Tankarna… När du sitter här då? 
Hur går det då? När du sitter i skolan? 

                                                      
351 N2:6. Samtliga deltagare i denna studie skrivs med initialen för det fiktiva namnet när 
hänvisning till intervjuer görs. Siffrorna hänvisar till intervju och sida. Intervjuerna är 
tolkade. För att underlätta läsningen har jag inte skrivit ut tolkens översättning till kurdiska, 
Nahjads svar på kurdiska och inte heller tolkens översättning av Nahjads svar. Den är i 
stället här återgiven som om Nahjad svarar. Vid de tillfällen där tolken själv talar svenska 
är det återgivet. 
352 Ahmadi 1998, 74. 
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Nahjad: Det är olika. Olika dagar. Vissa dagar känner 
jag att det här inte är jobbigt. Att den här situa-
tionen353kommer att gå över. Jag känner lite positivt i 
mina tankar. Och då har jag lust att titta och lära mig 
nånting. Men vissa dagar blir det precis tvärtom. Jag 
har ingen lust att vara här. Och, jag förstår ingenting 
och jag kan ingenting göra. 
Berit: Jag vet ju att du förut satt mycket hemma. Du 
satt vid köksbordet och försökte läsa. Både Rewing 
och du. Är det nånting som du kan göra nu eller kan 
du inte göra nånting? 
Nahjad: Ja förut gjorde vi det men inte nu. Jag har 
ingen lust. Jag orkar inte nåt.354 

 

En del dagar orkar hon varken studera i skolan eller hemma. Andra dagar 
känner hon sig lugn när hon väl kommer till skolan och berättar att skolan 
är en plats där hon i tysthet kan bearbeta det som hänt. I skolan kan Nahjad 
bortse från den patriarkaliska hemmiljön och istället enbart vara kvinna 
och elev i en kulturell gemenskap med andra sociala normer och värde-
ringar än de som råder bland kurderna. 

Studier är viktiga för Nahjad och hon betonar hur viktigt det är att kunna ta 
ansvar för vardagen i Sverige. Utbildning om det svenska samhället får 
hon i skolan, i en formell lärandemiljö. De kunskaper och erfarenheter som 
hon har med sig från hemlandet uppfattar hon vara värdelösa. I Sverige är 
det färdigheter i och om läs- och skrivförmåga som är avgörande för vad 
en individ kan och vem hon är. Skriftspråkkunskap finns i hemlandet ock-
så, men eftersom en kvinna i hennes ålder har utbildats i hemmet av kvin-
nor sedan hon var liten flicka för att bli en god hustru, mor och hushållers-
ka har hon tidigare inte upplevt att hon är utan kunskaper. För självbilden 
är det förödande att anta att man ingenting kan. Och detta kan med stor 
säkerhet medföra att lärandet i skolan försvåras.  
 

Jag tycker synd om mig själv för att jag glömmer bort så mycket. Jag känner 
mig, eftersom jag ingenting kan, som en nybörjare. Jag ser att jag inte mår bra. 
Jag kan inte sitta hemma ensam längre. Jag har möjlighet att gå i skolan. Och 
jag har kommit till Sverige från mitt land och då ska man kunna språket och 

                                                      
353 Tolken säger: ”Att det här sättet kommer att gå över.” För att få flyt i texten har jag 
ändrat ”sättet” till ”situationen”. 
354 N2:9–10. 
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deras tradition lite grann. Det är därför som vi är tvungna att komma till sko-
lan.355 

 

Nahjad menar att det är av vikt att vara i skolan för att lära sig om svenska 
traditioner.356 Det är i skolan som möjligheter för social tillhörighet skapas. 
Detta och acceptans är en förutsättning för att närma sig ett nytt samhälles 
värderingssystem.357  

Språkliga mål  

Skolan ska arbeta med sikte mot elevers uppställda mål utifrån behov och 
förutsättningar.358 Nahjad skriver ned sina mål med svenskstudierna, både 
kort- och långsiktiga mål, i sitt måldokument som följer henne under stu-
detiden. Detta sker i samband med handledningssamtal ett par gånger per 
termin. Genom att skriva måldokument får Nahjad inflytande över under-
visningen samt ett visst ansvar över sina studier. I november 1997 hade 
hon två kortsiktiga mål för sina studier, dels att kunna prata om vardagliga 
händelser på svenska med andra personer, dels att kunna skriva enkla 
meddelanden. Det framkommer indirekt under intervjun i mars 1998 att 
hon uppnått det första, när hon berättar om samtal med en granne, en thai-
ländsk kvinna som hon brukar umgås med.359 Med henne pratar Nahjad 
svenska, deras enda gemensamma språk. Däremot har hon inte uppnått det 
andra målet. Hon kan ännu inte skriva enkla meddelanden.  

I och med att det muntliga målet är uppnått försöker hon ringa in vad hon 
vill lära sig. Funderingarna leder fram till att hon vill klara sig i vad hon 
benämner ”alla möjliga situationer”.360 Samtalet denna gång kretsar även 
kring ett ämne som Nahjad inte riktigt vet hur hon ska tala om. Det blir så 
småningom uppenbart att hon vill tala om intima angelägenheter. Därmed 
är det ett dilemma att tolken är man. Både Nahjad och tolken känner sig 
osäkra när det gäller att prata om kroppen, eftersom vissa saker är mindre 
legitima än andra att samtala om.  För tolken innebär detta samtalsämne att 

                                                      
355 N2:14. 
356 Ovan beskrivna situation medför att jag tillvaratar information som Nahjad delger mig 
som forskare och omsätter i den pedagogiska praktiken där jag är hennes lärare.  
357 Jfr Eriksson 2002, 160.  
358 För studerande inom sfi finns idag inget krav på individuell studieplan. Men för stude-
rande inom Komvux ska det finnas. I SOU 2003:77, 236. 
359 N2:24. 
360 N2:26. 
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laborera med gränser för tillåtna, accepterade och allmängiltiga normer 
och värderingar för vad som kan diskuteras offentligt. Dilemmat leder till 
att tolken väljer att tala direkt med mig på svenska för att få hjälp med hur 
han ska hantera situationen. Genom att han bryter tolkningsprocessens 
ramar förändras rollerna. Den traditionella rollfördelningen med åtföljande 
band, lojalitet och samspel mellan tolken och Nahjad, men även i förhål-
lande till mig, sätts åt sidan och nya möjligheter öppnas. Nahjads under-
ordnade position är därmed inte fixerad och heller inte samtalsämnet. Det 
medför att hon själv vågar överta ansvaret för samtalet och för sina behov 
som kvinna och mor. När hon väl har styrt in samtalet på ett för henne 
väsentligt område är hon mycket engagerad: 

 

Nahjad: Jo det är min dröm att jag ska klara mig själv. 
Berit: Mm, och vad kan vi då formulera så att målet 
stämmer? 
Nahjad: Jag kan inte specificera den saken men ibland 
vill jag prata själv(….). Om jag pratar om mig själv 
eller någonting som jag inte kan berätta för en massa 
andra då vill jag klara de situationerna. 
Berit: Är det i kontakter med personer, myndigheter 
eller? 
Nahjad: Det är med hälsocentraler och allting som har 
att göra med människokroppen. Ja, inte bara mig 
själv. Jag har en dotter också. En stor dotter. Och 
mina barn kanske inte vågar heller berätta för dom 
andra, så kan dom prata med mig och jag kan prata 
för dom.361 

 

Efter denna information kan det nya muntliga målet formuleras i ett sam-
spel mellan Nahjad och intervjuaren/läraren. ”Klara mig själv i dialoger 
och situationer i samhället.” Det tidigare skriftliga målet, att kunna skriva 
enkla meddelanden kvarstår.  

Ett tredje mål som Nahjad skriver in i måldokument är att få en praktik-
plats. Jag tolkar det så att hon vill få kontakt med svenskar ute på arbets-
platser och att hon ser en fördel med att lära sig svenska i en reell arbets-
miljö.362 Praktik kan medföra högre motivation och klarare målsättning för 

                                                      
361 N2:27–28. 
362 Jfr SOU 2003:77, 166. 
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att lära sig språket. Däremot är det inte helt klarlagt i forskning att praktik 
utvecklar språket. Ansvaret för planering och undervisning överlämnar 
dock Nahjad till mig. ”Det är ni som kan och vet vad jag behöver.”363 Jag 
tolkar detta ur ett under- och överordningsperspektiv. Lärare har hög status 
och deras arbete, enligt Nahjad, är att leda undervisningen. Det finns en 
tilltro till lärares kompetens.364  

April 1998 

Tvånget att vara till lags 

Det har bara gått cirka sex veckor sedan förra samtalet, under vilka kontak-
terna med socialtjänsten har stabiliserats och Rewing har fått flytta hem 
igen.365 Detta medför ger Nahjad ett lugn som möjliggör studier. Lusten 
och orken att arbeta med svenska hemma har därmed kommit tillbaka igen. 
Texten som Nahjad talar om, när hon berättar om glädjen att studera, heter 
Min framtid. Den tar hon med sig hem för att kunna läsa. Vid denna tid-
punkt i april 1998 studerar hon upp till två timmar varje dag. Det är lätt att 
förstå den potential hon har. Innan studierna får plats måste hon dock utfö-
ra mycket hemarbete. Familjen är stor, vilket ger mycket tvätt och mycket 
matlagning. Underförstått finns en ideologi som förespråkar vad kvinnor 
ska lägga sin kapacitet på och hur de ska fördela tiden mellan hemmets 
sysslor, att vara hushållerska, och egen utbildning.366 Viktigast av alla 
sysslor och det som tar längst tid är bakning av matbröd. Nahjads familj 
äter alltid hembakat bröd. Varje vecka sker ett storbak, då hon bakar på 
åtta kilo mjöl. I det här arbetet hjälps många familjemedlemmar åt. Nahjad 
rullar bullarna, ett barn plattar till dem och ytterligare ett annat barn ställer 
in dem i ugnen. Ibland gör barnen bara en liten arbetsinsats, men den älds-
ta flickan är alltid med. De yngre barnen tycker att brödet blir godare när 
storasyster bakar. Till och med Rewing tycker att hennes bröd är smakliga-
re, vilket medför att hon förväntas baka hela tiden.  

                                                      
363 N2:31. I intervjun är jag i denna situation lärare och inte forskarstuderande i Nahjads 
ögon. Det kan bero på att vi läser och skriver i hennes måldokument. Något som ingår i 
mina läraruppgifter. 
364 Jfr Carlson 2002, 187. 
365 Någon misstanke om misshandel av ett av parets barn föreligger inte längre. 
366 Åsa Andersson, Inte samma lika (Stockholm: Symposium, 2003), 114. 
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Arbetsdelning i hemmet är legitimt att tala med mig om. Flickorna i famil-
jen lär sig vad som förväntas av dem. Både Nahjad och Rewing hänvisar 
den äldsta dottern till ett könsspecifikt område i hemmet utifrån ett patriar-
kaliskt genussystem, där det klart uttrycks vad hon förväntas göra och hur 
hon förväntas använda sin tid—att vara andra till lags.  

När vi pratar om hushållsarbete framkommer att barnen ofta tvättar. Det är 
enkelt, menar hon, när barnen kan vara kvar i lägenheten och tvätta i den 
tvättmaskin som finns i badrummet. Generellt talar Nahjad här om barnen i 
plural, men när det gäller enskilda arbetsuppgifter talar hon åter igen om 
ett specifikt barn, den äldsta flickan. Flickor förväntas i Nahjads kultur 
ägna mer tid åt att utföra hemarbete än pojkar, vilket medför mindre tid att 
förfoga över för egna intressen.367  

Trots allt arbete hinner dock både Nahjad och barnen med skolarbetet. 
Föräldrarna anser att barnens skolarbete är viktigt. Nahjad konstaterar att 
Rewing inte läser så mycket för han är, som hon säger, lat. Orsaken till att 
han uppfattas som lat kan bero på resignation. Hans roll är i dubbel bemär-
kelse hotad. Hotet gäller både som man i hemmet i ett patriarkaliskt famil-
jeliv, och i samhället som invandrare. Som invandrare förlorar han status 
och anseende samt degraderas till yrken han inte känner sig hemma med 
eller till studier som han lämnade för många år sedan.368 Livet vänds upp 
och ner när barnen klarar skolan bättre än föräldrarna. Med kort utbildning 
och begränsade kunskaper i svenska språket har många män, liksom Re-
wing, inte stora chanser att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, utan 
de förblir arbetslösa, socialbidragsberoende och ”lata”. Det förefaller un-
der hela intervjun som om Nahjad försöker upprätthålla traditionella 
könsmönster för att lyfta fram mannen som familjens överhuvud. Hon gör 
som många andra kvinnor i denna situation, månar om att ta hand om 
mannen i första hand.369  

Nahjad har insett vikten av att kunna läsa och skriva och konstaterar att 
hon utan denna förmåga riskerar att betraktas som totalt okunnig eller att 
något fattas: 

 

                                                      
367 Andersson 2003, 115. 
368 Jfr Ålund 1991a, 68. 
369Jfr Almqvist och Broberg 2000, 132–135. 
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Det är svårt att upptäcka att vi är okunniga. Vi känner oss som blinda. Vi kan 
ingenting. Vi är handikappade.370 

 
Trots denna känsla av att inte räcka till har Nahjad när det gäller muntliga 
kunskaper i språket blivit säkrare på sin förmåga. Ett exempel på detta är 
att hon använder svenska ord hemma, eftersom det finns språksituationer 
där hon saknar begrepp på kurdiska, som exempelvis samtal om förskolan. 
Med ett ivrigt skratt berättar hon att språkbytet sker automatiskt när hon 
inte hittar ordet på kurdiska. Hon trivs i båda språken och iakttar med ny-
fikenhet sin egen förmåga att byta språk. Hemma är det ibland som en 
tävling mellan henne och Rewing i att använda svenska ord. De konkurre-
rar med varandra om att komma på vad orden betyder. Tävlingssituationen 
uppstår när yngsta dottern kommer in till dem och berättar något på svens-
ka. Oftast förstår inte Rewing, medan Nahjad däremot gör det. Orden 
kommer från aktiviteter och händelser som flickan är med om under da-
gen.  

Ett annat exempel på säkerhet är att Nahjad har tagit ett första steg mot sitt 
mål att klara sig själv i samhället. Hon åker buss till skolan. Hon vet var 
hon kliver av och på, vilken buss som går till skolan och hur mycket hon 
ska betala. 

Det är inte tydligt att alla deltagare i alfabetiseringsgrupper ser läsning och 
skrivning som ett redskap för att fungera i samhället eller få jobb.371 Nah-
jad, däremot, har mycket tydligt gjort denna koppling. I samtalet fram-
kommer att det finns fler mål som hon vill uppnå, flera trappsteg att klättra 
uppför. Nahjad refererar till sin man när hon berättar. 

 

Nahjad: Jag tycker att det är bra, positivt, eftersom 
han har klarat ett trappsteg. Och det är först när han 
har kommit till praktiken. Och jag vill gärna också 
komma till det trappsteget så fort som möjligt och inte 
bara sitta här och vänta utan att veta någonting.  
Berit: Och du åker buss till skolan ibland? 
Nahjad: Jaa, ibland gör jag det. 
Berit: Mm. Går det bra? 
Nahjad: När det är kallt blir det jobbigt. 

                                                      
370 N3:11. 
371 Jfr Hvenekilde et al. 1996, 120 och 276. 
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Berit: Mm Men det är också att bli lite mer självstän-
dig. Du klarar faktiskt saker själv. 
Nahjad: Jag vill gärna klara mig själv hela tiden men 
det är vädret som bestämmer det ibland och jag blir 
tvungen att åka med Rewing. 
Berit: Får du värk när det är blåsigt och kallt? 
Nahjad: Mm. Så fort jag blir kall eller nånting så mås-
te jag ligga hemma och vila eftersom jag blir sjuk.372  

 

Trappsteget som Nahjad talar om är steget ut i en arbetsgemenskap. Här 
tror hon att hon skulle kunna omsätta sina språkkunskaper men också via 
praktiken få in en fot på arbetsmarknaden. Praktiken ses som en lärlingspe-
riod både när det gäller att förvärva yrkeskompetens och för att skapa sig 
ett yrkesspråk i en pedagogisk miljö. Det innebär att bli delaktig i en yr-
kespraktik men också i en vardaglig kulturell gemenskap.373 Praktiken är 
en lärande situation som i mångt och mycket ligger nära det informella 
lärandet i hemlandet.  

Glädjen att kunna läsa och skriva 

Sedan vi träffades i mars har en progression i Nahjads läs- och skrivinlär-
ning skett. Hon arbetar målmedvetet med temat Min framtid i skrivgrup-
pen.374 Nahjad berättar om framtidsdrömmar, jag skriver och Nahjad skri-
ver av. Om ett år räknar hon med att sluta sfi och då kan hon också läsa 
och skriva ganska bra. Vidare tror hon att hon har börjat arbeta på ett jobb 
anpassat för handikappade och att hon bor kvar i Västerstad.375 Texter som 
är bekanta och väl bearbetade enligt arbetsschemat kan hon läsa utan att 
tveka.  

När det gäller att skriva använder Nahjad sig ibland av imitation. Strategin 
för detta är att hon letar efter ord i läromedel och tidigare texter som hon 

                                                      
372 N3:1–2. 
373 Jfr Lave och Wenger 1996, 32–37. 
374 Skrivgrupp är ett av de valbara alternativen som finns för eleverna då de gör sin vecko-
planering. Skrivgrupp väljs över en längre period om ca 4–6 veckor och ligger på samma 
positioner på schemat under dessa veckor. Även vissa gruppaktiviteter med annat ämnesin-
nehåll väljs över samma tidsperiod, exempelvis uttal. 
375 V1998: 117. 
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själv har skrivit för att få reda på hur de stavas. 376 Hon minns ungefär var 
hon har sett eller använt ordet tidigare. 

Nahjad arbetar koncentrerat med samma uppgift när jag är upptagen och 
inte har tid att hjälpa henne. Datorn är ett arbetsredskap som hon ofta ut-
nyttjar för att skriva egna texter. Möjligheter som erbjuds tar hon tag i och 
ansvarar på så sätt för sitt eget lärande. De hinder som bottnar i ett begrän-
sat ordförråd på svenska och bristande skrivvana försöker hon övervinna 
med egna strategier för lärande.  

 

Berit: Om du vill skriva ett ord som du inte vet hur det 
stavas. Hur gör du då? 
Nahjad: Jag försöker komma ihåg bokstäverna, hur 
dom ser ut. Jag ser inte om jag skrivit dom rätt men 
jag försöker skriva dom bokstäver som jag hör. Det 
kanske inte blir rätt ordning. 
Berit: Mm hur mycket använder du tidigare texter? 
Nahjad: Min äldsta dotter har lärt mig att tänka själv. 
Hon säger: Du behöver inte tänka på formen. Hör du 
något så ska du bara skriva. Sen kan du gå tillbaka 
och titta i dom gröna böckerna. Men först ska du skri-
va själv.  
     Nahjad skrattar och fortsätter.  
Nahjad: Jag vill inte kolla först för då kanske dom 
bara säger att jag inte tänker själv utan jag går bara 
tillbaks.377 

 

När Nahjad ska skriva ordet ”kommer” använder hon sig för första gången 
av ljudanalys genom att segmentera ordets ljud och skriver ”kmr”.378 ”Spe-
lar” skrivs ”spl”.379 Hon har när det gäller skrivning därmed klivit över en 
osynlig ljudlinje i och med att hon ljudar sig fram i ordet medan hon skri-
                                                      
376 Ett läromedel som hon letar i är Cerú 1996. 
377 N3:16. 
378 V1998: 121. 
379 Ofta när man lär sig skriva blir stavningen mycket förenklad. Både barn och vuxna 
skriver inledningsvis utan skrivkonventioner. De tar fasta på någon princip som de tycker 
sig höra i språket. Konsonantskrift är en sådan princip där vokaler utelämnas. Vokaler hörs 
mindre än konsonanter eller uppfattas som om de är en del av konsonantljudet eller snarare 
en del av bokstavsnamnet för en konsonant. För vidare läsning se Björk och Liberg 1996 
och Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson, Barn 
upptäcker skriftspråket (Stockholm: Liber, 1999). 
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ver, vilket resulterar i konsonantskrift. Det innebär att vokalerna utelämnas 
i orden. Motivationen är högre och hon plockar gärna fram tidigare produ-
cerade texter.  

 
Jag tycker att jag kämpar själv mera nu. Jag repeterar och läser dom här mest 
nu för tiden.380 

 

Läxläsning är viktigt och hennes intention är att studera mera hemma så att 
skrivandet automatiseras. Det handlar inte bara om att hon tänker satsa 
hårdare på läxarbete, utan också om att få bekräftelse av läraren på det hon 
kan för att utvecklas. ”När du märker att jag klarar mig då vill jag gärna att 
du ska ge mig mera läxa”, berättar Nahjad. Hon vill gärna skriva mer och 
då kan hon lära sig mer, lära sig genom att skriva och inte enbart lära sig 
att skriva. Hon menar att det är bra att titta på bilder hemma och skriva 
texter hemma. ”Jag känner att jag kan göra det.”381 Hon har förstått skrift-
språkets principer. Det är inte bara en ”basfärdighet” som övas med drill i 
tekniska övningar, utan även något som hon kan använda hemma.382 

Nahjad samarbetar med andra och kan hjälpa till när hon ser att en 
klasskamrat valt fel ord. Exemplet som hon lyfter fram berättar hon om på 
svenska. Hon är engagerad och vågar visa att hon kan. Klasskamraten hade 
skrivit ”Jag kan två flickor”.383 Nahjad inser att ordvalet är felaktigt och 
uppmanar klasskamraten att korrigera och byta ut ordet ”kan” med ”har”. 
Meningen omformuleras till ”Jag har två barn”. Interaktionen med studie-
kamraten ger bekräftelse på att hon kan. Ytterligare ett exempel på hennes 
egen förmåga, med flyt i läsning och god självtillit, framkommer när hon 
hjälper Sarah, en klasskamrat, med läsningen. Nahjad ser ut att trivas i 
skolan, vilket kan bero på den närhet och sympati som verkar finnas mel-
lan deltagarna.384 

                                                      
380 N3:5. 
381 N3:12. 
382 Lars-Göran Malmgren och Jan Thavenius, ”Vad bör eleverna lära sig i svenska?,” i 
Svenska i verkligheten, red. Jan Thavenius (Lund: Författarförlaget, 1977), 296. 
383 N3:16. 
384 V1998: 117. 
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Maj 1998  

Tillit till det svenska 

Vid tiden för denna intervju har Nahjad inga problem med sociala myn-
digheter. Tilliten till svenska gemenskaper har ökat och hon har endast 
behov att prata om sitt lärande. Mannen har praktik och därmed arbetstider 
som en svensk man. Alfabetiseringsgruppen är numera ofta tillsammans 
med basgrupp ett.385  

Språkutveckling i interaktion 

I basgruppen finns en betydande spridning vad beträffar förmågan att kun-
na läsa och skriva. Spridningen i gruppen utgör inget hinder för vare sig 
mitt, andra lärares eller elevernas arbete. Det är ett individualiserat arbets-
sätt som råder. Viktigt att notera är att Nahjad inte upplever sig vara ex-
kluderad. Det är snarare så att skrivandet tillsammans med individer med 
längre utbildning från hemlandet och bättre kunskaper i svenska språket är 
en stimulerande utmaning för henne. 

De korta texter, konkret anknutna till vardagliga situationer, som alfabeti-
seringsgruppens deltagare tidigare skrivit kan ses som en förövning till 
detta något mer avancerade arbete. Nahjad ger uttryck för en spontan op-
timism. Hon är trygg och anser att hon utvecklar nya färdigheter. ”[Det] 
jag inte klarar av första gången klarar jag av nästa gång.”386 Hon syftar på 
att hon vid första skrivtillfället, då temat var En släkting, överhuvudtaget 
inte förstod hur hon skulle gripa sig an skrivuppgiften. En av lärarna på sfi 
samtalade därför med henne för att välja ut en person – som hon tänker på, 
tycker om och som intresserar henne.387 Nahjad valde sin yngste bror. Hon 
hade inte ord för allt hon ville berätta, utan läraren tolkade och fyllde ut så 
att hennes meningar blev syntaktiskt korrekta samt mer preciserade eller 
ordrika. I denna kollaborativa dialog förhandlade sig läraren och Nahjad 
fram till en text. När samtalet hade avlutats skrev Nahjad av texten, bok-

                                                      
385 Se avsnittet ”Organisation av sfi”. 
386 N4:24. 
387 ”Läraren” i exemplen i denna situation är inte jag, utan basgrupp etts lärare. 
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stav för bokstav. För Nahjads del kan man påstå att avskrivandet endast 
medförde en färdighetsträning för att lära sig bokstäver och ordbilder.388  

Interaktionens betydelse för självförtroendet och för språkförmågan fram-
kommer även i nästa exempel. Basgruppen sitter samlad i mitten av klass-
rummet. Några bord har flyttats ihop så att alla ska få plats. Eleverna ska 
läsa upp sina texter som ingår i temat Mitt land. Inledande skrivsamtal har 
utgått från bilder, utifrån vilka eleverna har berättat om sitt förhållande till 
vatten, frukter, öken med mera. Nahjad sitter med och läser sin text om 
Kurdistan inför alla. Arbetet följer skrivprocessen med respons från övriga 
deltagare. Ett samtalsforum skapas, där språklig förmåga redovisas med 
betoning på språkets funktion.389 Här får eleverna möjlighet att samtala om 
något som angår dem och som kanske är unikt för varje person. Genuina 
samtalsmönster uppstår, där fråga och svar inte bygger på rätt eller fel.390 

I responsarbetet till temat Mitt land är det innehållet i texterna som fokuse-
ras. Ett problem som kan uppstå för lyssnaren är att läsaren ibland har pro-
blem med uttal eller avkodning. Nahjad läser sakta och uttalar orden så att 
de kan vara svåra att uppfatta. Prosodin som betyder mycket för förståel-
sen, försvinner. Ingen av eleverna kommenterar dock att det är svårigheter 
att höra, men det är heller ingen som ger respons på hennes uppläsning. 
Jag har det verbala och det pedagogiska initiativet och är den enda som ger 
respons.391 Skrivarbetet ger möjlighet att hävda den egna individualiteten, 
både i skrivandets stund och i framförandet av texten. Självförtroendet 
stiger och Nahjads glädje över att klara av uppgiften framkommer. 

 

Nahjad: Det är bra om man läser i gruppen. Då blir 
man inte blyg längre. Allt är bra och man tycker att 
man vågar mera. 
Berit: Men du kände att det var bra att läsa upp för 
hela den här gruppen? 

                                                      
388 Arbetssättet kan närmast beskriva som läsinlärning på talets grund, ltg. För vidare läs-
ning se Ulrika Leimar, Läsning på talets grund (Lund: Liber Läromedel, 1974). 
389 Jfr Britt-Marie Arkhammar, Skrivkamrater (Stockholm: Almqvist och Wiksell, 1992), 
23–30. 
390 Inger Lindberg, ”Samtalet som didaktiskt verktyg,” i Symposium 2000 – ett andra-
språksperspektiv på lärande, red. Kerstin Nauclér (Stockholm: HLS förlag, 2001), 80–83. 
391 V1998: 123. 
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Nahjad: Ja, jag tyckte att jag hade vuxit jättemyck-
et.392 

 

Reflektionen visar att hon vill vara mer aktiv i skrivandet och inte enbart 
skriva av.  

Temaarbetet väcker intresset för att skriva om den egna världen. Ansvaret 
för att genomföra uppgiften utifrån givna förutsättningar är hennes eget, 
men utifrån antagandet att jag eller någon annan person finns där som den 
person som lyfter hennes förmåga. Till skillnad från tidigare vill hon inte 
enbart skriva av rad för rad efterom hon inte lär sig någonting av det. Detta 
är en ny insikt som innebär att hon förstår samtalets betydelse och det egna 
aktiva deltagandet som en förutsättning för lärande, menar jag. Hon har 
förstått att det är genom att skriva som hon lär sig att skriva.393  

Lite generad är Nahjad när hon berättar att hon inte skulle kunna stava alla 
ord i texten Mitt land. Bristande svenskkunskaper kan vara en orsak, 
bristande skrivförmåga en andra och förmåga att kunna diskriminera 
svenska fonem, det vill säga särskilja de ljud som ett ord består av vid 
diktering en tredje.  

En följd av temaarbetet är att Nahjad upplever att skrivandet har blivit 
enklare. I alla situationer som hon ska skriva märker hon att hon har lärt 
sig. Glädjen över detta tillfredsställer henne. Den ökade skrivförmågan 
medför också en ökad läsförmåga. Skrivning och läsning kompletterar 
varandra, vilket blir synligt i aktiviteter i hemmet. Barnen har meddelan-
den med hem från skolan. Tidigare kunde hon inte läsa vad som stod på 
dessa men nu berättar hon med stolthet och inlevelse att hon ofta klarar 
det. Hon utstrålar handlingskraft och har kontroll över denna nya skrift-
språksarena. 

 

Nahjad: När barnen får veckobrev och det behövs att 
mamma eller pappa skriver under det säger jag: Ta hit 
det! Jag skriver under. 
Berit: Kan du läsa vad som står i dom där veckobre-
ven också? 

                                                      
392 N4:26. 
393 Jfr Sandström Madsén 1994. 
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Nahjad: Ja, jag försöker att läsa men jag förstår inte 
ibland vad dom skriver. Jag tittar på datum och tider 
när barnen har varit på någon aktivitet. Jag känner 
igen datum och tider och allt. Jag frågar: Vad är det 
som står här? Vad betyder det här?  Då talar barnen 
om att de ska göra en utflykt eller någonting.394 

 

Sommarlovet närmar sig och Nahjad kommer att vara hemma under fem 
veckor. Hon har möjlighet att vara hemma under hela den period som 
grundskolan har sommarlov, men väljer att delta i svenskundervisningen 
så länge som möjligt. Nahjad prioriterar sin egen utveckling genom att 
studera, vilket är ett steg bort från ett traditionellt familjemönster. Hon 
åsidosätter dock inte familjens behov, utan ser till att dessa tillgodoses 
genom äldsta dottern. Det är familjens traditionella könsmönster med in-
skolade döttrar som möjliggör för Nahjad att studera. För att kunna fortsät-
ta med studierna även under sin ledighet, föreslår hon att jag ska ge henne 
artiklar ur 8 sidor som hon kan läsa hemma och skriva om.395  

November 1998  

Saknaden efter släktingar 

Det har gått ett halvår sedan föregående intervju. Anledningen till detta är 
att det i kommunen har saknats en tolk i sorani. Under intervjun fram-
kommer att Nahjad begränsas av tankar på och saknad efter släktingar som 
är kvar i Kurdistan. 

 
Det är väldigt svårt för mig… jag får brev där nerifrån och sen dom ringer och 
jag ringer eller dom och dom är…396  

 

Känslan kan frammana skuld över att inte kunna hjälpa dem som är kvar 
eller över att själv få leva i fred. En person som befinner sig i denna situa-
tion kan ställa stora krav på sig själv och andra för att visa att hon eller han 

                                                      
394 N4:30. 
395 8 sidor, (Stockholm: LL-Stiftelsen, 1998). 
396 N5:5. Frasen är oavslutad i intervjun. 
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är värd att leva i ett nytt land. Motsatsen kan också inträffa, det vill säga att 
personen blir passiv och inåtvänd samt ägnar många tankar åt de kvarva-
rande.397 Nahjad och hennes bröder ringer och skriver brev till varandra.  

Hemma orkar Nahjad inte företa sig någonting. Hon berättar att de återigen 
har problem med de sociala myndigheterna. Lönen har inte betalts ut i tid, 
då deras socialassistent har varit sjuk. Utlägg för medicin betalas inte av 
sociala myndigheter eftersom de, enligt Nahjad, har slarvat bort original-
kvittona som hon har lämnat in. Någon kopia har hon inte sparat för sig 
själv. Alla problem känns tunga att bära. Det enda Nahjad vill är att famil-
jen ska ha det bra. I denna otrygga situation är det svårt.  

 
Jag vill att mina barn[…]ska kunna läsa och på nåt ska vi jobba, vi ska kämpa 
för att leva bra allihopa.398 

 

Att förstå skriftspråkets symboler 

Skuldproblematiken påverkar inte hennes lust och ork att komma till sko-
lan, vilken fortfarande är en mötesplats. Här kan Nahjad ägna sig åt läran-
de och här kan hennes tankar skingras:  

 
Det är [paus] så väldigt svårt för mig när jag sitter hemma och jag har ingen-
ting att göra. Det är bara så hemma, skolan är bra.399 

 

Nahjad konstaterar att hon har lärt sig mycket under det halvår som har 
gått och hon är nöjd med sina prestationer. Hon förstår vad tolken säger på 
svenska och nickar instämmande och hummar välvilligt när denne översät-
ter till svenska.  

 
Förut skrev jag bara och jag visste inte vad. Men nu vet jag och det bildar me-
ning jag vet vad det handlar om.400 

 
                                                      
397 Binnie Kristal-Andersson, Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn (Lund: Stu-
dentlitteratur, 2001), 92–99. 
398 N5:9. 
399 N5:5. 
400 N5:1. 
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Skriftspråket börjar bli meningsfullt för Nahjad. Meningsfullhet kan inte 
endast ses som en förutsättning för läs- och skrivinlärning, utan är en för-
utsättning för allt lärande.401 Det intressanta i detta yttrande, enligt min 
tolkning, är att hon inte tidigare har begripit vad hon har skrivit. Skrift-
språket är ett nytt redskap som först måste vara begripligt för henne innan 
det kan användas, vilket hon tycks ha insett. Symboliska redskap, som 
skriftspråket, får sin mening och sin begriplighet i en kulturell konvention, 
det vill säga i en språklig kulturell gemenskap, som också har skapat red-
skapet och försett det med betydelse.402  

Nahjad kommer med förslag på skriv- och läsuppgifter. Hemma har hon 
bläddrat i yngsta dotterns lärobok i svenska, Svenskbiten, och vill gärna ha 
ett eget exemplar.403 Det är visserligen ett läromedel i Sv2 för barn, men 
detta faktum påverkar inte Nahjads önskemål. Hon motiverar det med att 
hon inte behärskar ett större ordförråd och att läromedlets meningsbyggnad 
är enkel. Det är läromedlets ordförråd som hon använder när hon pratar 
med yngsta dottern. Textens struktur i Svenskbiten är densamma som de 
muntliga och skriftliga övningar som Nahjad har deltagit i tidigare. Hon 
vill även arbeta med läromedlet Eva Lind, som har enkla meningar med 
stora bokstäver och är avsett för vuxna.404 Båda läromedlen utgår från en 
svensk sociokulturell kontext.  

Fortfarande har Nahjad vissa problem med att läsa. Långa ord med fler 
bokstäver än fem har en förmåga att trassla till det hela. Läsandet är inte 
automatiserat och vid ljudning av långa ord glöms början av ordet bort 
innan slutet av ordet är nått. Hon föreslår därför att hon ska arbeta med 
kända ordbilder, där en bokstav har utelämnats. Bokstaven som saknas ska 
hon fylla i.  

 
Jag ska försöka skriva ur minnet, de bokstäver som fattas. På det sättet kan jag 
troligen lära mig. Det tror jag vore väldigt bra.405 

 

                                                      
401 Carin Jonsson, ”Barnets livfulla vinkningar”. Utbildning och Demokrati vol. 13, Nr 1, 
(2004): 111–124. 
402 Jfr Kozulin. 1998, 22–26. 
403 Marianne Aspelin och Eivor Carlsson, Svenskbiten A (Malmö: Gleerups, 1993). 
404 Silvia Gunnarsson, Eva Lind. Arbetshäfte i läs- och skrivträning (Malmö: Gleerups 
förlag, 1975). 
405 N5:3. 



I klassrummet blir Nahjads skrivövningar mer och mer frekventa och hon 
plockar själv fram bilder som hon skriver till.406 När hon inte kan, vänder 
hon sig till Elina som gärna hjälper henne.407 Med undantag av några bok-
stäver klarar hon alfabetet utantill.408 Hon klarar också att diskriminera 
o  från varandra, både svenska ljud och ljud på sorani .409 
Medvetenhet om det egna språkets fonem underlättar inlärandet av nya 
eller liknande fonem i andraspråket.410 Som en följd av detta kan hon svara 
på metalingvistiska frågor som exempelvis: Vilka ord börjar på /a/ eller har 
/a/ i mitten av ordet? Nahjad svarar ”arbetar” på den första frågan samt 
”glad” och ”jag” på den andra.411  

När det gäller visuell uppfattning av grafem, menar Nahjad, att det är lätta-
re att se bokstäver och hela ord om bokstäverna är relativt stora. Det med-
för att utrymmet mellan orden också blir stort och därmed underlättas lä-
sandet. Nahjad plockar fram arbetshäftet Eva Lind och visar vad hon me-
nar.412 

 
Titta de har mellanrum och de är lättare för mig att förstå. Om de är tillsam-
mans ihop lite mer så blir det väldigt mycket svårare.413 

 

Troligen är det så att hon både uppfattar varje enskilt grafem tydligare, 
men också varje ordgräns. 

Som tidigare nämnts, skrev Nahjad i sitt måldokument att hon ville ha en 
praktikplats. Detta är fortfarande inte ordnat. Hon ser hur andra elever runt 
henne får praktikplatser, även de som inte kan läsa och skriva. Nahjad 
betonar att det finns många uppgifter som hon kan utföra. Hon vet att hon 
inte kan städa eller utföra tunga jobb eller arbeten som kräver kunskaper i 

                                                      
406 V1998: 205. 
407 Elina deltar ibland i alfabetiseringsgruppen men är själv inte analfabet. 
408 Fortsättningsvis omger symbolen < > grafem, symbolen [ ] ljud och symbolen / / fonem. 
Notationen /p/ utläses ”fonemet p”. I Claes-Christian Elert, Allmän och svensk fonetik 
(Stockholm; Almqvist & Wiksell, 1970), 12 och Robert Bannert, På väg mot svenskt uttal 
(Lund: Studentlitteratur, 1990), 29. 
409 V1998: 205. 
410 Eva Gårding, ”Optimeringsprinciper i uttalsundervisningen–särskilt för invandrarlärare” 
i Kontrastiv fonetik och syntax, red. Eva Gårding (Lund: Liber Läromedel, 1976), 21. 
411 V1998: 205. 
412 Gunnarsson 1975. 
413 N5:4. 

lika []-ljud 
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skriftspråket. Men det finns en del jobb som passar henne, exempelvis att 
tvätta kläder och passa tvättmaskiner. Tvätten orkar hon lyfta i och ur 
tvättvagnar och maskiner. Det är inte bara arbetet i sig som kan underlätta 
situationen utan här finns också på sikt en möjlighet att klara sig själv i 
samhället. Nahjad kan tänka sig att arbeta, trots de kroppsliga besvär som 
hon har.  

 
Det är så bra med lite jobb och sen några dagar på skolan också. Det är troligen 
bäst för mig. Om jag bara är hemma sitter jag bara och tänker på mig själv. 
(N5:7)  

 

Sammanfattningsvis har Nahjad under detta halvår förstått skriftspråkets 
symboler, något hon också kan samtala om. Hon har också insett att en 
kombination av formell och informell utbildning är positivt för hennes 
språkutveckling.414 

Mars 1999  

Att ingå i flera sociokulturella gemenskaper 

Vid denna tidpunkt, i mars 1999, handlar tillhörighet för Nahjad här och 
nu mycket om mat och vardagsvanor. Familjen äter svensk mat och tittar 
på svenska filmer. Det signalerar att familjen närmar sig ”Svenssons”. 

 
Ja det är så ofta att barnen går och handlar sådan mat som svenskarna äter. Och 
då skrattar jag och frågar: Hörni vad håller ni på med. Jag har också två bröder 
hemma och dom kan inte svenska. Dom har inte fått något uppehållstillstånd. 
Och dom frågar mig vad jag skrattar åt och jag förklarar för dom att vi känner 
oss som en Svensson. Vi äter som en Svensson och vi köper grejer som svens-
karna köper.415 

 

Nahjads bröder, som lämnat Kurdistan för att förenas med Nahjads familj, 
bor hemma hos dem eftersom inga andra släktingar finns här. Inför sina 
bröder faller hon in i den gängse genusordningen som kurdisk kvinna. För 
Nahjad är interaktionen mellan det kurdiska och det svenska problematisk, 
                                                      
414 Se SOU 2003:77, 166.  
415 N6:2. 
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eftersom bröderna kan uppfatta det som ett avståndstagande från den so-
ciokultur som de representerar. De erfarenheter som Nahjad har i Sverige 
gör att hon inkluderar svenska vanor som ett positivt inslag. Hon känner att 
familjen börjar bli delaktiga i en ny gemenskap, vilket barnen tidigare har 
erfarit. Barnen har kommit långt på väg, medan föräldrarna fortfarande 
bara gläntar på dörren.416  

Nahjads positiva känslor i förhållande till svenska levnadssätt, kan ställas i 
kontrast till de negativa erfarenheter som familjen hade av socialtjänstens 
agerande ett år tidigare, det vill säga i mars 1998. Vid det tillfället kände 
sig familjen exkluderad och marginaliserad från en svensk gemenskap, 
eftersom socialtjänstens agerande var obegripligt för dem och agerandet, 
som ett sociokulturellt fenomen, inte var internaliserat i deras vardag. Nah-
jad har nu lärt sig mer om svenska vanor och ser att de kan vara ett kom-
plement till de kurdiska vanorna.  

Tal, lyssna, läsa, skriva och begripa 

Uppdelningen i grupper på Komvux har förändrats något, men situationen 
är inte helt ny. Alfabetiseringsgruppen utgör inte en egen liten grupp läng-
re, utan personerna är inskrivna i basgrupp ett. Fortfarande kan analfabe-
terna arbeta tillsammans, då de vid vissa arbetspass kan välja alfabetise-
ring. Nahjad är inte riktigt nöjd med organisationen.  

I mars 1999, fyra månader efter det förra samtalet, berättar Nahjad att hon 
nu förstår när jag läser en text som ingår i ett sammanhang. I lyssnandet får 
Nahjad syn på sin egen utveckling. Lyssnandet, är liksom att tala, skriva 
och läsa, basen i skriftspråkslärandet och tränas ofta i samband med hög-
läsning och kräver uppmärksamhet, vilken består av komplexa processer 
som selektion, fokusering och koncentration.417 Ur lyssnandet kan hon 
skapa kunskap om språket och sin egen förmåga.  

 
När du läser nånting då förstår man väldigt bra. Jag vet vad det handlar om. Jag 
har massor av ord. Mina barn pratar ibland svenska när dom håller på att göra 
någonting. Även då förstår jag lite vad dom små barnen säger. Jag tror att jag 
kan lära mig någonting när dom pratar svenska.418 

                                                      
416 Andersson 2003, 201. 
417 Kent Adelman, Att lyssna till röster (Malmö: Lärarutbildningen vid Malmö högskola, 
2002), 261. 
418 N6:1 
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För att kunna förstå måste hon ha ett tillräckligt stort ordförråd på svenska. 
Ett exempel på att ordförrådet ökar är att hon samtalar med barnen på 
svenska. Hon har vid ett tidigare tillfälle poängterat att hon förstår när den 
yngsta flickan pratar om skolan och dess aktiviteter. Talandets och lyss-
nandets funktion kan i detta sammanhang klart relateras till en funktionell, 
kontextuell inramning, där denna är avgörande för förståelsen. Dottern var 
bara fyra år när hon kom till Sverige, vilket torde innebära att hon har få 
”skolord” på sorani. Förutom att alla barnen växlar mellan svenska och 
sorani när de pratar med Nahjad, byter de också språk när de talar med 
varandra i och om dessa aktiviteter.  

Tillfällen finns också när Nahjad väljer att tala svenska. Skrattande skildrar 
hon att det är när ilskan tar överhanden som hon uttrycker sig på svenska. 
Redan för ett år sedan, i april 1998, berättade hon att hon förstår mig när vi 
samtalar, vilket troligen beror på att hon är van vid mig och mitt sätt att 
tala, ganska långsamt och relativt välartikulerat. 

 
Jag är van vid dig. Så fort du pratar med ditt sätt så förstår jag dig och jag kan 
kommunicera med dig bättre än dom andra som jag inte är van vid.  
I det här stadiet är jag beroende av dig om man så säger. Men om man lär sig 
lite mer då kan man kommunicera med andra också.419 

 

Den gången var hon osäker på sin egen förmåga. I måldokumentet skrev 
Nahjad också detta för ett år sedan, att hon ville klara sig själv på besök 
hos exempelvis läkare. Detta mål är uppnått nu i mars år 1999, vilket 
framkommer när hon beskriver ett läkarbesök på svenska.  

 

Berit: Du har inte tolk med dig och inte Rewing? 
Nahjad: Nej, bara lite grann berätta. Ont lite grann 
magen. I benen. Bara tandläkaren, ont ont, feber jag 
berätta.420 

 
Läkarbesök har varit ett undervisningstema. Det är troligt att språkkunska-
per vuxna ur detta tema i skolan, möjliggör att Nahjad kan samtala med 
läkaren även om hon råkar kalla honom tandläkare. Skolkunskaper är an-
                                                      
419 N4:22. 
420 N6:4. 
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vändbara och möjliga att realisera ute i vardagslivet. Orden finns som för-
förståelse och kan överföras till nya situationer.  

Efter juluppehållet söker Nahjad i början av år 1999 nya utmaningar fram-
förallt när det gäller läsning. Hon känner sig säkrare på svenska språket 
och säkrare i skriftspråket, vilket gör att hon kan gå tillbaka till läromedlet 
Eva Lind och arbeta med andra halvan av boken som har mindre textstor-
lek och tätare text.421  

Hon kan läsa flytande under högläsning även om vissa gissningar fortfa-
rande förekommer. Det intressanta här är att hon på ett ställe i en text läser 
”mormor” istället för ”morfar”, vilket innehållsmässigt i texten inte spelar 
någon roll. De tre första grafemen är lika i båda orden. Troligen läser hon 
endast dessa och låter förförståelsen avgöra vad som är möjligt efter mor-
femet ”mor-”. Ett annat exempel är när hon läser ”sitter” istället för 
”springer”. Här tappar hon förståelsen och sammanhanget efter felläsning-
en. Det finns dock ett språkmedvetet val, eftersom båda orden börjar på 
bokstaven <s> och slutar på bokstäverna <er>. Båda orden är dessutom 
verb, så hon har troligen klart för sig att det ska komma ett verb på denna 
plats i svenskan. Även här har hon en viss känsla för svenskans struktur. 

Ytterligare ett exempel på förståelseläsning förekommer under högläsning 
av barnboken Peter och grytskåpet.422 Nahjad läser ”Jag sitter i golvet” i 
stället för korrekt avläsning som är ”Jag sitter i vägen”. Det är klokt tänkt 
eftersom ”sitta i vägen” är ett uttryck, en lexikaliserad fras, som hon troli-
gen inte känner igen.423 Däremot kan hon från bilden se att Peter sitter på 
golvet, och därmed läser hon ”golvet”. Att prepositionen ”i” inte stämmer 
med ”sitter” och ”golvet” tänker hon inte på i detta sammanhang.424 

Nahjad läser i mars år 1999, ett och ett halvt år efter undersökningens start, 
ord med tre till fyra stavelser genom att använda sig av tre lässtrategier. 
Den första är helordsläsning. Ord som ofta har använts i texter känner hon 
igen och identifierar/läser direkt. Några sådana ord är exempelvis ”barn”, 
”mamma”, ”affär” och ”tandläkare”. Den andra lässtrategin är stavelseläs-

                                                      
421 Gunnarsson 1975. 
422 John Burningham, Peter och grytskåpet (Stockholm: Rabén och Sjögren, 1976). 
423 En lexikaliserad fras har ett syntaktiskt mönster vars innehåll kan användas lite olika 
beroende på situation. Nils Jörgensen & Jan Svensson, Nusvensk grammatik (Malmö; Glee-
rups, 1986), 83. 
424 V1999: 223. 



ning. Hon utläser en stavelse, en enhet, i sänder och avslutar med att föra 
ihop stavelserna till det hela ordet: 

träd-gård-en → trädgården 

klipp-te → klippte 

räf-sa-de → räfsade425 

Den tredje strategin är ljudning. Utifrån denna strategi ljudar hon först 
ihop några bokstäver, vilka hon sedan för ihop till en stavelse. Därefter 
fortsätter hon att ljuda.426 

En del av den språkliga lässtimulansen får Nahjad numera även utanför 
skolan. Familjen prenumererar på en dagstidning och den försöker hon 
läsa. Textremsan på TV skapar också en möjlighet att öva läsning.430 Vid 
                                                      
425 V1999: 215 och V1999: 219. 
426 Beteckningar för svenska vokaler och konsonanter följer Svenska skrivreglers uttalsupp-
gifter. Svenska språknämnden. Svenska skrivregler, (Stockholm: Liber, 2002), 198–199. Se 
bilaga 1. 
427 V1999: 219. 
428 V1999: 221. 
429 V1999: 215. Panoi är en av deltagarna i alfabetiseringsgruppen och har presenterats 
under kapitlet ”Vilka är kvinnorna?”. 
430 I Allards och Sundblads läsutvecklingsschema är förmåga att avläsa en textremsa på TV 
relativt avancerat, eftersom texten bara finns synlig under en kort tid. Läsutvecklingssche-

[r]  [] ► ra;  [b]  []  [t] ► bat;  repeterar rabat; 
[e]  [n] → rabatten 

[r]  []  [m] ►ram [l]  []  [t] ► lat; ramlat430

När Nahjad läser en hel text använder hon en kombination av ljudnings-, 
stavelse-, och helordsläsning. 

[]  [s]  [k]  ►ask; -kopp →askkopp 

[f]  [œ]  [r]  ► för; -vånad →förvånad 

[]  [u]  [d] ► god; [n]  []  [t] →god natt431

Hon börjar läsa så pass bra att Panoi förstår vad hon läser.432 Fortfarande 
har hon dock svårt att läsa bokstavskombinationer som exempelvis ”skyn-
da” där bokstavskombinationen <sk> utgör ett fonem, // Hon prövar sig 
fram när hon läser och ett långt ord som ”tvillingar” genomgår följande 
läsprocess: ”tvinning”  →”tvilling”  → ”tvillingar”. 
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några tillfällen försöker hon läsa textremsorna men de försvinner fort. Hon 
anser själv att hon hinner läsa en hel del av varje textremsa. Hennes kun-
skap i svenska språket har stor betydelse för hur hon klarar av att läsa och 
förstå det innehåll som förmedlas via text.  

I måldokumentet finns inskrivet att Nahjad önskar en praktikplats. Som en 
röd tråd har önskemålet löpt genom intervjuerna. Hennes försök att få en 
praktikplats har misslyckats under hela intervjutiden och något stöd för 
sina tankar får hon inte hos kurator. Hon inser, tolkar jag det, praktikens 
betydelse för hennes egen integration i samhället. Samhället kräver att 
invandrare ska ut i arbetslivet, men dess resurser eller snarare arbetslivets 
acceptans för att möjliggöra detta räcker inte till, särskilt inte för invandra-
re med funktionshinder.  

 

Nahjad: Ja, det var så att jag skulle först läsa lite mer 
svenska och sen skulle jag gärna vilja ha något jobb, 
något att jobba med. 
Berit: Ja, (paus) det har vi inte lyckats med. 
Nahjad: Ja, det är så jobbigt att komma hit och bara 
sitta här på stolen. Det är väldigt sorgligt. Det är job-
bigt för mig. Om ni skulle kunna hjälpa till med att 
hitta något jobb. Om det bara var två dagar skulle jag 
kunna komma hit till skolan i tre dagar och sen job-
ba.431 

 

Exemplet visar att Nahjad ser en möjlighet att framföra sina åsikter via 
mig till kurator genom att frångå intervjusituationens underförstådda roll-
spel. I denna situation tar jag till vara att jag även är lärare för Nahjad och 
pratar med kurator. Strax efter intervjuns genomförande får Nahjad äntli-
gen en praktikplats. Hon arbetar halva dagarna på ett café och studerar 
halvtid på Komvux. 

Under hela undersökningsperioden utvecklar Nahjad sin förmåga att lyss-
na, tala, skriva och läsa, vilket leder till att hon behärskar både svenska 
språket och skriftspråket allt bättre. Att lyssna kräver att personen kan 
identifiera fonem, ordgränser och andra auditiva ledtrådar, vilket Nahjad 

                                                                                                                          
mat finns presenterat i Birgitta Allard och Bo Sundblad, Handbok om läsning (Stockholm; 
Liber, 1982). 
431 N6:4. 



visar att hon klarar av när hon lyssnar på kända texter och svarar på upp-
gifter. Det finns ett flyt i hennes arbete och hon klarar mer och mer. Ar-
betshäftet Eva Lind har blivit rutin och läsningen flyter utan större pro-
blem.432 Långa ord som ”försvann” och ”fortfarande” är dock problematis-
ka.433 

Nahjad skriver fortfarande med konsonantskrift. Hon ljudar ordet ”skiner” 
tyst och skriver ”skinr”. Om man jämför med april år 1998 då hon endast 
skrev med konsonanter, har en progression skett. Hennes sätt att stava 
”skinr” inrymmer även en vokal. Jag kan också se att hon har lärt sig skri-

Vid en diktamen på nio ord som hon valt från sin text och läst på hemma 
blir resultatet följande: 

 

Figur 4. Diktamen435  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
432 V1999: 231. Gunnarsson 1975. 
433 V1999: 229. 
434 V1999: 223. 
435 V1999: 228. 

Berit läser Nahjad skriver 

sitter sitter 

tänder tnder 

soffan soffn 

slips slipyn 

klocka klocka 

kostym kos     (Nahjad ljudar och skriver ks, 
suddar och skriver kås, suddar och skriver kos)  

trappan trppn 

börja börja 

röker röker 

 

va [] med <sk> . Fortfarande tar hon hjälp av gamla texter för att kunna 
stava korrekt.437
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Fyra ord är helt korrekt stavade. Samtliga presensformer är fullt utskrivna, 
trots att de är obetonade.436 

Hon har, som tidigare sagts, även utvecklat sitt ordförråd och förkovrat sig 
i kommunikation. Klasskamraterna, liksom personal på socialkontoret, 
tycker att hon har blivit duktig på att tala.  

 
Ja det var förut när vi hade ett sådant där hemmöte. Det var längesen. Det var 
4-5 månader sen. Jag kunde inte säga någonting och jag har bara suttit där. 
Men nu känner jag mig väldigt bra. Jag har pratat med en kvinna som sa att jag 
var så duktig, jag kunde prata lite på det här mötet. Det var inte som förut. Åh, 
jag kunde inte då utan satt bara. Men nu. Dom uppskattade det på något sätt.  
Jag känner mig väldigt bra och tror att jag går framåt.437 

 

Den välvilja som strålar mot Nahjad skapar en positiv spiral för hennes 
lärande. Kunskaper och färdigheter utmanas, vilket väcker lust att lära, 
som i sin tur visar sig i inlärningsprocessen. Det är denna koppling mellan 
skolans språklärande och vardagens språkbruk, som måste etableras för en 
bestående utveckling av såväl muntlig språkförmåga som läs- och skriv-
förmåga.438 Tematexterna som hon har varit med och skrivit tidigare, ser 
hon som böcker då alla elever bidrar med sina texter. Hon kämpar för att 
läsa texterna och vill gärna skriva ännu fler texter: ”[j]ag tycker mycket 
om att hålla på med dom”.439  

SAMMANFATTADE INTRYCK 
Nahjads andraspråks- och skriftspråksutveckling påverkas av ett flertal 
sociokulturella värderingar, normer och beteendemönster som är svåra för 
henne att hantera i vardagen. Den patriarkala familjestrukturen med man-
nens överordning, innebär att hon är hänvisad till att vara mor, hustru och 
hushållerska i första hand. Sysslor och omvårdnad i hemmet tar tid, tid 
som prioriteras före studietid. Möten med andra sociokulturella värdering-
ar och normer, som exempelvis socialtjänstens arbetsrutiner, medför att 
                                                      
436 Claes Garlén, Svenskans fonologi (Lund: Studentlitteratur, 1988), 143. 
437 N6:15. Intervjun genomförs med tolk. 
438 Jfr Sachs 1986. 
439 N6:14. 
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genusordningen ifrågasätts. När sådana situationer inträffar är min tolkning 
att Nahjad lever på ett gungfly, där inget är stabilt utan allt är föränderligt 
samtidigt. Under de cirka ett och ett halvt åren som undersökningen har 
pågått, har Nahjad tagit till sig ett flertal svenska sociokulturella levnads-
mönster. Ett av dem är matvanor. Samtidigt som detta sker bevarar hon 
den starka genusordning som finns i familjen. Barnens stora försprång i 
språkförmåga är en utmaning mot den patriarkala triangeln, som på sikt 
kan underminera faderns överordning.  

Nahjads kunskaper i svenska språket och i skriftspråket utvecklas under 
perioden, om inte till en IALS-nivå, vilken innebär att kunna använda 
skriftspråket i dagligt liv i samhället och uppnå uppsatta mål samt utveckla 
sin egen kunskap och potential, så till en nivå där hon muntligt klarar var-
dagliga situationer som möten med socialsekreterare och läkare.440 I skrift-
språkets symboliska värld avancerar Nahjad långsamt fram. Att hon under 
dessa ett och ett halvt år inte har lärt sig mer, kan tyckas förvånande. Men 
om man betänker att hon i stort sett inte har något vardagligt umgänge med 
svenskar, att det finns andra i familjen som kan representera henne utåt och 
att det finns problem runt familjen som påverkar motivationen, är det kan-
ske förståeligt att utvecklingen går långsamt. Läs- och skrivförmågan är 
ännu inte automatiserad. Studierna blir enligt min tolkning relevanta, me-
ningsfulla och begripliga när hon själv har medansvar för sin utbildning. 
Ett exempel på detta är hennes stora tilltro till praktik som språklig förstär-
kare och möjlighet till arbetsplatsintroduktion. Att bara vara i skolan kan 
bli långtråkigt, men det är bra om man varvar skola, praktik och teori, me-
nar Nahjad. Hon ser i denna kombination det optimala förhållandet för 
lärande, där hennes skolkunskaper i svenska omsätts i praktiken. Lärandet 
blir relevant och möjligt att tillämpa utanför skolan.  

                                                      
440 Se avsnittet ”Tolkningar av literacy”. 
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7. Skolan i livet 

Fokus i detta kapitel är inledningsvis samtliga fem deltagares upplevelser 
av livssammanhang samlade under kategorierna ” hustru”, ”hushållerska” 
och ”mor”. Därefter följer kvinnornas känslor av otillräcklighet och språk-
liga erfarenheter utanför skolan.  

En risk med att beskriva invandrarkvinnor kan vara att de lätt jämförs med 
svenska kvinnor. Det som kvinnorna berättar kan uppfattas som begrän-
sande ur ett svenskt perspektiv. Etnologen Ann Runfors uppmärksammar 
att andra kulturer än den svenska kan upplevas som begränsande av lärare i 
grundskolan. Elevernas förhållande till familjegemenskaper och mönster 
av underordning medför att grupptillhörighet ses som en inskränkande 
faktor. Skolans mål att utveckla den autonoma individen medför att en 
”kultur” som markerar gränser för individens val, avvikande från skolans 
normer, inte är önskvärd i skolan.441 Tanken är dock inte i denna studie, att 
göra dem till offer i förhållande till svenskar. Det finns heller inte någon 
avsikt att framställa kvinnornas roller som avvikande eller sämre i förhål-
lande till svenska kvinnors, även om vissa faktorer kan tolkas så. Ambitio-
nen är istället att framställa kvinnornas levnadsmönster i relation till läran-
de av svenska språket vilket inkluderar en svensk kultur och dess skrift-
språk. 

Det är inte möjligt att ur ett sociokulturellt perspektiv definiera vad som är 
generellt kurdiskt eller thailändskt, men beskrivningar av olika kurdiska 
och thailändska förhållanden är användbara som bakgrund i analysarbetet. 
Det är framförallt utifrån mitt analysarbete med porträttet av Nahjad som 
olika företeelser med anknytning till deltagarnas lärande har framträtt. De 
olika kategorier som lyfts fram för att beskriva deltagarnas språkutveckling 

                                                      
441 Runfors 2003, 132–133. 
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är inte heltäckande, men som tolkningskategorier har jag funnit dem an-
vändbara för att skildra dessa kvinnliga deltagares situation.  

En central roll i analysarbetet har kvinnornas interaktion mellan andra 
kursdeltagare, mellan kursdeltagare och familjemedlemmar samt mellan 
kvinnorna och samhället spelat, vilket de på olika sätt uttalar i intervjuerna 
och vilket också varit synligt under observationerna. De olika dimensioner 
av samspel som jag kommer att beskriva är inte enbart mellanmänskliga, 
utan sker även mellan institutioner och människa. Interaktion ser olika ut 
beroende på omvärldsuppfattning, samhällets roll, familjens betydelse, 
makt- och genusordning.  

ATT VARA ANDRA TILL LAGS 
Mor och dotter bakar bröd varje vecka på åtta kilo mjöl.442 Detta är en av 
de vardagliga sysslor som Nahjad lyfter fram. Dottern skolas in i vardags-
sysslor av mamma och genom att pappa berömmer hennes goda bröd for-
mas och stärks hennes roll i en patriarkal familj. I allmänhet finns, uttalat 
eller outtalat, ett värderings- och normsystem i en sociokulturell gemen-
skap. Så är fallet även här. Ett regelsystem finns, som i viss utsträckning 
styr hur kvinnor förväntas bete sig och hur de faktiskt agerar. Dessa för-
väntningar är inte fastställda en gång för alla, utan förändras med de män-
niskor som deltar i en kulturell gemenskap. Kvinnors position i gemenska-
pen framträder, till viss del som ett krav på att ”vara andra till lags”. Den 
omvårdande kvinnan definieras som hushållerska, hustru och mor. Att vara 
omvårdande innebär att bry sig om någon samt att rent praktiskt utföra 
handlingar och sysslor som visar att man gör det. Att bryta mot detta skulle 
innebära att kvinnorna gör motstånd mot sig själva. Omsorgen om andra 
går först. Det är andra som har moralisk företrädesrätt att disponera 
kvinnornas tid.443 Sinem utrycker det så att “…tiden jag har hemma, inte är 
tid för mig själv”.444 Att vara omvårdande är en genusbestämd position. 
Det är inte en fråga om kvinnors och mäns biologiska olikheter utan om 
hur genus realiseras i deras kulturella gemenskap eller på ett socialt plan.  
                                                      
442 Se avsnittet ”Tvånget att vara till lags.” 
443 Jfr Skeggs 1999, 91–117. 
444 Si3:9. Samtliga samtal är tolkade mellan svenska och kvinnornas modersmål. Tolkning-
arna återges inte utan kvinnorna får tala genom tolkens översättning. I de fall där det inte 
tolkas noteras detta.  
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Hustru – ”när man har gift sig finns ingen återvändo” 
En god kvinna är en god hustru. Samtalen visar att äktenskapet är högt 
prioriterat och livslångt. Några alternativa samlevnadsförhållanden förs 
aldrig fram av kvinnorna. Fidan berättar att  

 
[I] Kurdistan, när man har gift sig, finns det ingen återvändo. Man måste följa 
sin man.445 

 

Redan när kvinnan ingår äktenskap är hon klar över den underordnade roll 
som hon kommer att spela. Inför ett svenskt äktenskap väljer man oftast 
sin äktenskapspartner av kärlek. Äktenskap i Mellanöstern däremot, är 
arrangerade och syftar ofta till att stärka familjens position eller att etablera 
nya positioner. Kusingifte är därför ett vanligt arrangemang.446 I exempel-
vis Turkiet innebär äktenskapet för kvinnan en ärbar identitet som hustru. I 
äktenskapet får mannen ansvaret för hennes ärbarhet. Det är ett livslångt 
kontrakt, som stärker mäns överordning.447 Även i Kurdistan är ett stort 
antal äktenskap arrangerade, vilket innebär att familjen utser vem dottern 
eller sonen bör gifta sig med. Fidan berättar om sitt bröllop i flyktinglägret  

 

Fidan: Det är så här i kurdisk kultur att om en man 
vill gifta sig med en kvinna måste han skicka någon 
äldre person bland familjen, pappa eller mamma eller 
sina släktingar till dom eller någon som är nån sorts 
myndighetsperson. Och de går dit och ber om hennes 
hand för deras pojke. Och flickans föräldrar frågar 
flickan om hon tycker att det är OK. Om hon säger ja 
så får de prata om det. Och jag ville träffa honom 
först. Och det är flickan alltså, föräldrarna tvingar of-
tast inte någon att gifta sig, som bestämmer vad hon 
tycker. 
Berit: Hur länge träffades ni innan ni gifte er? 
Fidan: Många gånger 
Berit: Mm. I tid? En månad, två månader, tre måna-
der? 

                                                      
445 F2:8. 
446 Akpinar 1998, 30. 
447 Akpinar 1998, 63. 
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Fidan: Ja när de hade varit hos mina föräldrar och pra-
tat om giftermålet så gifte vi oss efter en månad. 
Berit: Efter en månad. 
Fidan: Ja just det. Det hände att en av mina släktingar 
dog. 
Berit: Jaha? 
Fidan: Det var därför det dröjde så länge.448 

 

Fidans äktenskap var arrangerat. Bland de kurdiska kvinnorna är arrange-
rade äktenskap en omdiskuterad fråga. Om barnen gifter sig med svenskar 
försvinner familjens möjligheter och drömmar om att återvända till hem-
landet. För att minska den risken och för att kulturen fortfarande ska vara 
levande i den egna gemenskapen vill föräldrarna att barnen ska gifta sig 
med någon från hemlandet. Inte sällan väljer föräldrarna en person som 
fortfarande bor i hemlandet. På så sätt skapas kontinuitet och förankring i 
hemlandets kultur.449 

Ända sedan Sarah föddes hade hennes föräldrar klart för sig vem hon skul-
le gifta sig med. Sarah återberättar livfullt en händelse, som hon har hört 
återberättats, från sina första månader då familjen hade besök av Ahbit, ett 
år, och hans mamma. Ahbit, som kommer från samma by, lovades att få 
gifta sig med Sarah om han snällt vaggade henne till söms. 23 år senare 
gifte de sig. Sarahs äldsta dotter har under sommaren varit i den kurdiska 
hembyn, tillsammans med föräldrarna, för att finna en lämplig partner. 
Sinems ena son och ena dotter har gift sig med varsin kurd. De kurdiska 
kvinnorna i min undersökning kommer från landsbygden och det är vanligt 
att man där gifter sig inom den egna släktgruppen.  

I arrangerade äktenskap har mammorna makt att styra över svärdottern och 
den nya familjens liv. De flickor som väljer eller snarare tvingas att ingå i 
ett arrangerat äktenskap och flytta till Sverige förlorar sitt eget familjenät-
verk och underordnas i en ny familj, vilket anses som en garanti för att 
äktenskapet ska bestå.450 Ett exempel som visar på vikten av kontinuitet 
och är ett skäl till att barnen gifter sig inom sin sociokultur är vanan att 
följa rutiner och seder.  

                                                      
448 F2:7. 
449 Jfr Ålund 1991a, 57–67. 
450 Jfr Akpinar 1998, 120. 
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Kvinnorna är vana vid den dagliga kontakten med släkt och vänner. Panoi 
återtog kontakten med föräldrarna efter skilsmässan och de andra kvinnor-
na har alltid haft en kontinuerlig kontakt. Nahjad berättar att hon saknar 
sina bröder, vilket även Sinem gör. Ekonomiska resurser för att resa till 
Irak eller Iran finns inte. Fidan menar att längtan efter anhöriga är en av de 
viktigaste orsakerna till nedstämdhet, och utanförskap:  

 

… utanför, blir utanför eller saknar min familj, mamma, pappa och syskon. 
Man blir avskuren från dem … Man kan inte träffa dem. Det är inget eget val 
utan Guds verk.451 

 

Föräldrarna utser partner, men ungdomarna har möjlighet att träffa var-
andra under kontrollerade former för att avgöra om ett äktenskap är tänk-
bart. Kvinnorna menar att det är upp till individen att bestämma vem de 
vill gifta sig med, med tillägget att det ändå måste ske inom deras kulturel-
la tradition. Nahjad uppmuntrar exempelvis sin äldsta dotter att studera och 
arbeta. Men när de funderar över giftermål vänder föräldrarna sig till kur-
diska vänner i Tyskland. Förtrogenhet med hemmets sociala normer med-
för också, liksom drömmen om att återvända, att kvinnorna inte vill att 
barnen har svenska flick- eller pojkvänner som bryter mot eller inte förstår 
familjens levnadsmönster. Det som finns nära, det invanda, upplevs inte 
som ett hot, medan det som är mer avlägset, exempelvis svenska flick- och 
pojkvänner, i förhållande till den kurdiska gemenskapen kan te sig skräm-
mande. 

Trots att kvinnorna vill att barnen ska gifta sig med någon från hemlandet 
fördömer de inte svenska ungdomar. Det finns en viss förståelse för att 
barnen vill göra sina egna val. En av Nahjads söner har en svensk flickvän. 
Svenska flickor kan, utifrån ett underordningsperspektiv, verka ofarliga. 
En kvinna i basgruppen i Västerstad berättar om en av sönernas flickvän. 
Kvinnan lyfter fram fördelar med flickan, som försöker lära sig kurdiska 
och följa de normer som råder i hennes familj, och är inte orolig över för-
bindelsen. Men det kan också vara så att båda kvinnorna i Västerstad ser 
förhållandet som övergående, som en del av pojkarnas utveckling från 
pojke till man. Föräldrarna ser sönerna som oberoende individer med frihet 
att fatta egna beslut. Att erövra en svensk flicka ses som en manlig erfa-
                                                      
451 F2:8. 
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renhet. Det är först när äktenskap kommer på tal som kvinnorna blir oroli-
ga, eftersom sönerna delvis representerar kulturen och dess bevarande.452 
Döttrarna har i realiteten inte samma valmöjligheter som pojkarna. Troligt 
är att barnen, och i synnerhet flickorna, aldrig skulle gifta sig mot föräld-
rarnas vilja.453 Flickorna har pappornas vakande öga över sig; inga pojkar 
får titta för mycket på dem och de får inte ha någon intensiv ögonkontakt 
med pojkar.454 Även mödrarna blir bekymrade och känner sig osäkra när 
deras döttrar träffar svenska pojkar, som de inte känner att de kan lita på.455  

För Panoi är däremot familjemönstret av annan karaktär, även om likheter 
finns. Även i Thailand ansvarar kvinnan för hemmet, men däremot är äk-
tenskap inte arrangerade.456 Både söner och döttrar har möjlighet att välja 
vem man vill gifta sig med. Den traditionella genusordningen innebär att 
kvinnor vårdar barn även här. Det som är gemensamt för de kurdiska kvin-
nornas äktenskapsvillkor och Panois är att samtliga har förlorat sitt famil-
jenätverk vid migrationen till Sverige. För Panoi är situationen extra pro-
blematisk, som jag uppfattar det, eftersom hon inte behärskar mannens 
språk, inte är förtrogen med de sociokulturella mönster som råder i ett 
svenskt äktenskap och underordnas i en helt ny familj. Dessutom saknar 
hon ett socialt umgänge med andra från hennes hemland. 

Hushållerska – ”jag har jobbat ständigt hemma sen jag var 
liten” 
Från flicka till brud och därefter till hushållerska är en del av genusord-
ningen. Sinem berättar om hur hon förbereddes för ett kommande liv som 
hustru. För att klara av att axla hustrurollen har hon arbetat hemma sedan 
hon var liten 

 

                                                      
452 Jfr Ålund 1991a, 57. 
453 Jfr Kerstin Nordenstam och Ingrid Wallin, Osynliga flickor – synliga pojkar (Lund: 
Studentlitteratur, 2002), 77. 
454 Jfr Nordenstam och Wallin 2002, 77. 
455 Jfr Ålund 1991a, 61–63. 
456 Kyonosuke Hirai, ”Exhibition of Power,” i Cultural Crisis and Social Memory, red. 
Shigeharu Tanabe och Charles F. Keyes (London: Routledge Curzon, 2002), 185–202. 
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 … sen jag var kanske fyra fem år. Jag har jobbat ständigt hemma sedan jag var 
liten och jag jobbar fortfarande hemma och har en ordentlig familj. Det enda 
jag saknar är att kunna läsa och skriva.457  

 

Flickor förväntas ägna sig åt arbete i hemmet och ha omsorg om andra. 
Redan i tidiga tonår fostras och tränas de i att ta hand om sina syskon och 
sköta hemarbetet, medan pojkarna tränas i männens sysslor. Barnens upp-
gifter är med andra ord tydligt könsuppdelade vid tidig ålder. Detta fram-
kommer i flera av intervjuerna när kvinnorna berättar om sin uppväxt och 
om sin vuxenvardag både i hemlandet och i Sverige. Kvinnorna berättar 
om det omfattande hemarbete som de utför och i vilket döttrarna är invol-
verade.  

Förutom att laga mat åt de familjemedlemmar som bor i lägenheten lagar 
kvinnorna ofta mat åt gifta utflyttade barn, som gärna äter middag i föräld-
rahemmet. Att kulturen är sådan återkommer kvinnorna ofta till. Det so-
ciokulturella familjemönstret med gemensamma måltider finns kvar även i 
Sverige. Sinem minns de middagar som förekom hos hennes mamma. 
Sinem hade sju bröder och tre systrar som alla åt hemma hos föräldrarna. 
Sinems båda gifta barn kommer hem till henne och äter middag; ”det blir 
som en restaurang”458 när alla ska ha mat och få plats runt matbordet. Att 
hela familjen ska äta hos henne har blivit en tradition. Framförallt på fre-
dagar och lördagar känner Sinem att hon vill samla ihop hela familjen. ”De 
är ju vana vid det”, säger hon.459 Den regelbundna närvaron är ett mönster 
där unga utflyttade, framförallt män, vanligtvis äter middag hemma hos 
föräldrarna.460 Ett nära umgänge med familjen är viktigt.461 

Panoi har liksom de kurdiska kvinnorna förberetts för ett giftermål. Flickor 
i hennes hemtrakter tränas tidigt att ta ansvar för hemarbete. Från 10-
årsåldern instrueras de av modern och andra kvinnor för att lära sig kvin-
nors sysslor. Av stor vikt för kvinnans heder är att huset är renstädat och 
attraktivt.462 Det är kvinnan som ser till att de har ett gott hem och därmed 
visar familjens position i den sociokulturella gemenskapen. Kvinnan för-
väntas förvärvsarbeta om det är möjligt för att bidra till försörjningen. Till 

                                                      
457 Si3:11. 
458 Si1:8. 
459 Si3:10. 
460 Jfr Andersson 2003, 115. 
461 Jfr Eriksson 2002, 143. 
462 Hirai 2002, 185–202. 
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skillnad från den kurdiska gemenskapen är kvinnan dock respektabel även 
om hon har sexuella förbindelser före äktenskapet.463  

Religionen och staten spelar en stor roll när det gäller att föra in kvinnor i 
hemmets sfär och för att kontrollera deras sexualitet i de islamiska stater-
na, mer i Iran än i Irak. Kvinnor i Iran och Irak har inte samma rättigheter 
inför lagen som män. Iranska kvinnor strävade under 1900-talet efter jäm-
likhet och erhöll rösträtt, lika utbildning, möjligheter att separera, vårdna-
den om barn vid skilsmässa och fri abort. Vid Khomeinis maktövertagande 
fråntogs de alla dessa rättigheter. De kurdiska kvinnorna i Iran hade sam-
ma rättigheter, som dock inte efterföljdes ute i byarna.464 På så sätt är det 
för kvinnorna i undersökningen. De kommer från små byar på landsbygden 
och är traditionellt underordnade männen, mer än kvinnor från större stä-
der.  

Det hierarkiska förhållandet som råder i familjerna är synligt när kvinnor-
na från Kurdistan, boende i både Västerstad och Österstad, berättar om att 
männen började studera svenska före dem. Överhuvudtaget stöttar kvin-
norna männen så att de har privilegiet att först lära sig allt nytt, teoretiskt 
såväl som praktiskt.465 Kulturella mönster och värderingar i patriarkala 
strukturer legitimerar att kvinnorna underordnar sig männen och låter dem 
ta för sig.466 Men när förtrogenheten med svenska förhållanden ökar blir 
det svårt för kvinnorna att få balans mellan egna visioner och familjens 
behov, mellan beroende och självständighet, mellan över- och underord-
ning. 

Traditionellt har kvinnor och män rört sig i olika gemenskaper, vilket tyd-
ligt framkommer när Fidan visar en film från lägret i Irak. Männen är syn-
liga utomhus när de går och handlar, när de är yrkesverksamma eller när 
de sitter utanför husen och samtalar. Kvinnorna befinner sig inomhus med 
små barn och tonårsdöttrar. De har överhuvudtaget en mer undanskymd 
plats och köket anses allmänt vara kvinnors rum, där de tillbringar sin tid 
med att baka, laga mat och koka te. Det är sällan som man ser kvinnor ute i 
gatuvimlet, särskilt inte när det har blivit mörkt på kvällen. Det är ett nor-
                                                      
463 Hirai 2002, 185–202. 
464 Haleh Afshar, ”Behind the Veil,” in Structures of Patriarchy, red. Bina Agarwal (Lon-
don: Zed Books Ltd., 1988), 228–248. 
465 Sarah bekräftar detta förhållande när hon under en lektion berättar om hur hennes man 
lärde sig cykla på nätterna tillsammans med en jämnårig man från Kurdistan. När båda 
männen kunde cykla var det Sarahs tur att försöka lära sig cykla. 
466 Jfr Walby 2003, 14–15. 
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malt genusmönster i dessa kvinnors hemländer och de anses viktiga att 
behålla i det svenska samhället.467 Män varken lagar mat eller bakar bröd, 
och förväntas överhuvudtaget inte delta i hemarbetet. Döttrarna faller in i 
genusordningen för att underlätta mammans arbete. Omsorgen om mam-
man överväger det extra arbete som flickorna kan få.  

Kvinnorna önskar sig mer frihet, de vill studera och få ett arbete, men har 
till viss del resignerat inför männen, fäderna och bröderna. De accepterar 
att söner och bröder har företräde till högre utbildning framför dem själva, 
sina systrar och sina döttrar. För att kunna leva här accepterar dock många 
män svenska värderingar. En av dessa är att även kvinnor ska studera. Or-
saken till männens anpassning är att de moraliska regler som gäller för 
Sverige ska följas för att upprätthålla äran i familjen.468 Det är även så att 
kvinnorna får uppmuntran och stöd av sina män. ”Läs och skriv så mycket 
du kan. Annars kan du inte lära dig”, säger Sarahs man.469 Detsamma säger 
Panois man, som tycker att hon ska studera så att hon kan ta körkort. Fort-
farande ska dock skötsel av hemmet prioriteras.  

Prioritering av andras omvårdnad medför att Sinem inte anser sig ha någon 
tid för sig själv och att hon är trött: ”Jag brukar inte läsa eller skriva efter-
som jag blir trött.”470 Liknande förhållanden har Panoi, som inte studerar 
hemma. Hon har heller inte tid för att hon måste hämta barnen på dagis 
och vara med dem: ”ja gå hem, laga mat, handla ICA, laga mat”471 De 
andra tre uttrycker, trots arbetsbelastning i hemmet, att de vill studera 
svenska efter skolan. Sarah gör klart sina hushållsuppgifter och därefter 
gör hon ofta läxor. Men, säger hon vid en intervju,  

 
”igår hade jag gäster. Igår hade jag mycket hushållsarbete. Och det var därför 
som jag inte hade gjort mina läxor.”472  

 

Att läxor är viktiga framkommer när Sarah med bestämdhet säger: ”Jag 
vill att ni ger mig läxor, stöter på.”473  

                                                      
467 Jfr Koctürk-Runefors 1991, 142. 
468 Sjögren 2001, 88. 
469 S2:9. 
470 Si1:5. 
471 P2:3. Panoi svarar på svenska. Tolken är tyst. 
472 S2:17. 
473 S3:13. 
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Nahjad ville inte att mannen skulle föra hennes talan här i Sverige, även 
om han fortfarande skulle ha gjort det i hemlandet. Samma sak berättar 
Fidan om efter ett tandläkarbesök. De första gångerna hade hon tolk och 
man med sig, men numera går hon ensam, trots att hon har mycket svårt att 
förstå vad tandläkaren säger.  

 

Berit: Och hur gör du hos tandläkaren? Vem pratar 
du med då? 
Fidan: Jag pratar lite grann men jag förstår inte vad 
han säger.474 

 

Panoi befinner sig, liksom de andra kvinnorna, kvar i sitt hemlands socio-
kulturella genusordning. Giftermålet med en svensk man har inte förändrat 
genusordningen för Panoi. Min tolkning är att hennes svenske man drar 
fördelar av att hon är fostrad att ta hand om hem och barn, inte van att 
opponera sig mot män och inte vet vilka rättigheter hon har i Sverige. När 
hon kommer hem är hon fullt upptagen med hushållsarbete.  

 

Panoi: …lagar jag mat, handlar, lagar mat, städar  
Berit: Är det du som gör allt jobb hemma? 
Panoi: Ja. Det är mycket jobb. 
Berit: Det är mycket. Tre barn också. Mycket tvätt. 
Panoi: Ja, jag mycket tvättar. Mycket. Bäddar sängar, 
lagar mat.475  

 

Genuskontraktet och ett patriarkalt förhållande manifesteras också när 
Panoi berättar att hon har ansvaret för hushållet och mannen för ekonomin. 
Panoi har inga egna pengar och eftersom paret inte har gemensamma 
pengar måste hon be sin man om pengar när barnbidraget inte räcker till. 
“Men”, säger hon flera gånger, “jag pratar inte om pengar med min 
man”.476 Underordningen är tydlig och mannens kontroll total. Det är 
mannen som har alla pengar och köper TV-apparater, video och datorer till 
barnen. I citatet nedan talar hon om sin man som “pappa”, en förlängning 

                                                      
474 F2:2. 
475 P2:3–5. Panoi svarar på svenska. Tolken är tyst. 
476 P3:6. 
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av den patriarkala ordningen. Men det kan också ses som en sorts protest 
där mannen avkönas.  

 

Panoi: Pappa pratar varje dag om att köpa data. Jag 
kan inte köpa. 
Berit: Hmm. 
Panoi: Pappa. Han köper till barnen. Inte jag. Jag har 
inga pengar. 
Berit: Jo men ni har ju pengarna tillsammans. 
Panoi: Nej inte tillsammans. Jag pratar ingenting med 
min man om att jag vill ha pengar.477 

 

Panoi använder ”pappa” när hon samtidigt har barnen i åtanke. Det är möj-
ligt att hon intar barnens perspektiv ibland och hustruperspektivet ibland, 
som i sista frasen beroende på sammanhang. Panoi är alltså helt beroende 
av sin man, något som hon delvis har varit van vid från hemlandet, där 
mannen ansvarar för ekonomin. I Thailand kunde hon dock bidra till för-
sörjningen genom att arbeta. De pengar som hon fritt kan använda i Sveri-
ge är barnbidragen, som ska räcka till kläder och mat. 

Kvinnornas roll att sköta om hemmet gör att de som invandrare i Sverige 
befinner sig i en situation där de kan, eller kanske tvingas att bevara sin 
sociala position från hemlandet. Detta är något som mannen inte kan. 
Mannen kan inte framstå som en “riktig man” utan befinner sig i ett socialt 
ingenmansland där de tillbringar sina dagar utan förpliktelser.478 
Kvinnorna kan leva sina liv vidare i Sverige. De kan fortsätta baka bröd, 
städa och passa barn. Kvinnornas position kan även sägas vara starkare 
här, eftersom de har möjlighet att studera och arbeta. Drömmen om ett 
arbete uttrycks av samtliga kvinnor.  

 
Det spelar ingen roll vilket jobb det är. Huvudsaken att man kan svenska och 
jag kan ta vilket jobb som helst.479  

 

Att svensk politik värnar om jämställdhet är ytterligare en fördel för 
kvinnorna. De kan överlåta omsorgen om barnen på förskolan, det 
                                                      
477 P3:6. Panoi svarar på svenska. Tolken är tyst. 
478 Jfr Carlbom 2003, 153. 
479 F1:9. 
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offentliga patriarkatet, utan att drabbas av skam.480 Männen kan i brist på 
arbete, social status och bristande kontroll över fru och barn 
marginailseras.481 När det gäller Panoi, däremot, har hennes liv begränsats, 
jämfört med livet i Thailand eftersom mannen har hand om familjens 
ekonomi utan att för den skull stå för alla kostnader.   

Underordningen i hemlandet var inget hinder för Fidan att i flyktinglägret i 
Irak vara politiskt aktiv. År 1988 engagerade hon sig i ett kurdiskt parti. 
Hon arbetade parallellt med män för demokratiska principer. Fidan käm-
pade för samma rättigheter för kvinnor som för män; att de skulle erhålla 
samma människovärde. Något politiskt engagemang har inte Fidan i Sve-
rige. All hennes tid utöver hushållsarbete går åt till att säkra barnens fram-
tid. 

Mor – ”jag tänker mest på barnens framtid” 
Lika självklart som kvinnorna talar om sig själva som hushållerskor, en 
förlorad generation och en grupp som inget kan, lika självklart berättar de 
om sina förväntningar på barnen. Kvinnorna uttrycker osjälviskhet, värme 
och förståelse i förhållande till sina barn. Det händer att Sarah inte har tid 
med studier hemma. Vid dessa tillfällen, när hon är trött, kommer barnen i 
första hand.  

 
När man har barn tänker man hela tiden på barnens behov, som gör att man 
tänker mer på sina barn än på studier.482  

 

Barnen prioriteras och läxarbetet kommer i andra hand. För Fidan är det 
till och med så att hon ibland inte ens hinner öppna väskan och titta i den. 
”Jag lagar mat åt dom. Jag behöver själv en paus ibland. Jag måste lägga 
barnen och det tar tid.”483 Hon anser också att hennes egen framtid inte är 
något att ta med i beräkningen. Hennes möjligheter att lära är begränsade.  

 

                                                      
480 Jfr Walby 2003, 14–15. 
481 Carlbom 2003, 153. 
482 S2:5. 
483 F3:5. 
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Jag tänker mest på barnen eftersom min framtid är förstörd eller att jag inte kan 
lära mig. Alltså tänker jag på barnens framtid i stället. Så därför har jag inte tid 
att ägna åt mig själv, tid för att läsa och skriva.484 

 

Fidan poängterar att barnen behöver det svenska språket för att lyckas i 
samhället. På alla sätt stöttar hon sina barns studier och hyser en stark 
förhoppning om en bättre framtid för dem. 

 

Ibland somnar jag halv tolv, halv ett på kvällen eftersom jag måste sköta om 
barnen. Jag har mycket hemma att tänka på. Jag pressar mig till det här.485 

 

Hon pressar sig för att hinna med barn och egna studier. Barnens studie- 
och yrkesframgångar kommer, enligt Fidan, även att komma henne till del, 
eftersom hon räknar med att de traditionellt försörjer sina föräldrar. 
Drömmen att kunna resa hem kommer inte i första hand för kvinnorna. 
Viktigare är drömmen att barnen ska få utbildning och arbete i Sverige. 
Barnen är föräldrarnas nyckel till det svenska samhället medan nyckeln för 
barnen är utbildning, menar de. Drömmen för män är däremot att 
återvända till hemlandet när möjlighet ges.486  

Språkkunskaper i svenska har stor betydelse för framgång. Ibland uttrycker 
kvinnorna en oro och en farhåga för att modersmålet ska försvinna när de 
lär sig svenska. Ett annat orosmoment är att barnen ska försvenskas. 
Sinems barn pratar svenska med varandra ibland, särskilt när de inte hittar 
ordet på sorani. Barnen går på biblioteket och lånar böcker, vilket inte 
Sinem gör. De tittar också på svensk TV. Vissa likheter finns med Sarahs 
barn. Ibland väljer Sarah även att titta tillsammans med dem. De skrattar 
tillsammans och barnen pratar inbördes svenska med varandra. Situationen 
gör att de väljer svenska, eftersom det de ska kommentera är på svenska. 
“Barna mycket bra”, säger Sarah och uttrycker en förtröstan över att de ska 
lyckas.487 “Det händer att dom pratar svenska, men när jag är där förklarar 
dom på kurdiska.”488 Det är barnen som ska öppna dörrarna genom att lära 

                                                      
484 F1:7. 
485 F2:3. 
486 Darvishpour 2004, 115. 
487 S2:4. Sarah svarar på svenska. Tolken är tyst. 
488 S2:5. 
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sig svenska värderingar, normer och koder.489 Val av språk är inte entydigt 
och det finns ingen renodlad uppdelning av vilket språk barnen talar.490 I 
skolan och med kompisar talar de svenska. Syskon talar svenska med 
varandra inbördes eller blandar språken. Intressant är att barnen oftare talar 
svenska med modern än med fadern.491  

Barnens framtid är viktig och det är viktigt att de får ett bra liv och lär sig 
svenska språket. Ingen av deltagarna har uttryckt några önskningar om att 
barnen ska gå i kurdiska, thailändska eller religiösa skolor De kommer 
ändå inte att glömma sitt modersmål, tror Sinem.492 De glömmer inte sitt 
modersmål, eftersom de talar detta med föräldrarna.493  

Det är mödrarna som är synliga för barnen i hemmet, de ständigt närvaran-
de mammorna och de lika ständigt frånvarande papporna. Det är exempel-
vis Sarah som gör frukost till barnen och Panoi som hämtar barnen i för-
skolan och som finns hemma efter skolan.  

 
”tvätta mycke, bädda säng, laga mat. Kompis komma mycke. Pojke jag, mycke 
kompis, fika.” 494 

 

Det är Panoi som gör fika till äldsta sonens kompisar. Tiden går till andras 
välbefinnande. Kvällarna är inte heller hennes, eftersom hon lägger sig 
klockan åtta, samtidigt med barnen. Panoi berättar att hon inte delar rum 
med sin man utan att hon delar rum med barnen. Mannen sover inte med 
dem för han är elak med barnen. “Till barn elak. Elak mycket.”495 Den oro 
för barnens säkerhet som Panoi ger uttryck för, finns inte hos de kurdiska 
kvinnorna. För Panoi är situationen pressad. Oron för barnen är stor, allt 
annat och risken att missförhållanden ska upptäckas gör att Panoi har svårt 
att koncentrera sig. Skolarbete kommer inte i första hand. 

                                                      
489 Jfr Ann Runfors, ”Skolan, mångfalden och jämlikheten,” i En ”bra” svenska?, red. 
Annick Sjögren, Ann Runfors och Ingrid Ramberg (Stockholm: Mångkulturellt centrum, 
2000), 50. 
490 Jfr Nordenstam och Wallin 2002, 136–137. 
491 Jfr Nordenstam och Wallin 2002, 136–137. 
492 Si3:11. 
493 Jfr Nordenstam och Wallin 2002, 136–137. I deras studie uttrycker de flesta ungdomar-
na att de kan mer svenska. Studien visar också på en viss risk att yngre barn inte behärskar 
modersmålet lika väl som jämnåriga i hemlandet. 
494 P2:5. Panoi talar svenska. Tolken är tyst. 
495 P3:6. Panoi talar svenska. Tolken är tyst. 
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Förändrade villkor när det gäller barnomsorg, från hemlandets mönster 
med mödrar eller andra kvinnor som vårdare i hemmet, till det svenska 
samhällets institutionaliserade barnomsorg, medför en förflyttning, från att 
som kvinna ha den moraliska skyldigheten att fostra barnen på heltid, där 
inga främmande ingår, till att acceptera och hysa tilltro till offentlig 
förskoleverksamhet. Ingen av kvinnorna har diskuterat problematiken 
explicit med att lämna bort barnen och inte ha tillsyn över barnen hela 
dagen och heller inte kunna fostra dem hela dagen. I samtalen har det 
indirekt framkommit att kvinnorna löser problemet genom att acceptera att 
det är normalt i den svenska gemenskapen att lämna barnen till förskolans 
omsorg, för att undvika att betrakta sig själva som “en icke god mor”. 
Möjligheten att få lära sig svenska ses som mer positivt än att vara hemma. 
I realiteten utövar sociala myndigheter ett stort tryck för att kvinnorna ska 
delta i sfi-undervisning. Och detta tryck kan upplevas positivt. Det innebär 
också att kvinnorna själva inte behöver hamna i konflikt med vad som är 
moraliskt riktigt eller socialt rätt. 

Det är dock kvinnorna som i slutändan gör valet. För kvinnorna betyder 
kommunal barnomsorg att de kan göra ett val, som innebär att det egna, 
det individuella får dominera över familjegemenskapens uppfattningar. 
Kvinnornas val är delvis format utifrån de sociala nätverk och relationer 
med tillhörande normer och värderingar som finns i deras kulturella 
gemenskap i Sverige. Delvis är beslutet fattat utifrån den sociala struktur 
som existerar i svenska gemenskaper och som påverkar kvinnornas 
uppfattningar. När dessa två sammanfaller i någon punkt underlättar det 
för kvinnorna att genomföra förändringar, som i detta fall ansvaret för 
barnens uppfostran. Efter ett lov berättar Sarah att hon är som en 
dagisfröken för sina barn. Jag “brukade ta dom med mig ut som en 
dagisfröken. Vi tog promenader tillsammans. Gick ut”.496. Man kan säga 
att hon har följt förskolans rutin genom att vara ute någon gång under 
dagen. 

                                                      
496 S3:11. 
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OTILLRÄCKLIGHET – ”VI KÄNNER OSS SOM BLINDA. VI 
KAN INGENTING.” 
Nahjad lyfter i den första intervjun fram att det inte är helt lätt att lära sig 
ett språk  

 
Jag tycker synd om mig själv för att jag glömmer bort så mycket. Jag känner 
mig, eftersom jag ingenting kan, som en nybörjare.497 

 

Individer som inte känner till en kulturell gemenskaps centrala värderingar 
och normer kan uppleva sig som nybörjare. De befinner sig i den kulturella 
gemenskapens periferi och rör sig mot dess kärna.498 Det svenska språket 
var vid denna tidpunkt inte Nahjads och hon upplevde sig vara utanför den 
svenska gemenskapen.  

Det är lätt att kategorisera sig själv som underlägsen eller utanför när man, 
som Nahjad, saknar kunskaper i både svenska språket och skriftspråket. 
Omdömena är inte tagna ur luften, utan tillvaron förändras när de ska för-
söka leva i ett nytt samhälle. Utanförskapet kan ligga enbart på ett känslo-
mässigt plan, då man identifierar sig med dem som kan minst. Men det kan 
även relateras till ett kunskapsplan när Nahjad och de andra kvinnorna 
betraktar sig som okunniga. Oftast sker detta i förhållande till skolkunska-
per, men också i förhållande till svenska normer som exempelvis rutiner 
inom socialtjänsten. 

Nahjad uppfattar under sina första kontakter med svenska samhället att 
hon är utanför. Tidigare erfarenheter och kompetens hos invandrarna ver-
kar bortraderade.499 Det är som Nahjad påpekar ”– svårt att upptäcka att 
man är okunnig”. Många situationer som beskrivs i intervjuerna eller som 
framkommer under observationerna visar att kvinnorna upplever sig mar-
ginaliserade. Att vara utanför är för Sarah att ha en samling brister. Hon 
säger: 

 
Jag känner mig som jag inget kan. Man lyckas inte förstå. Man är synskadad. 
Man är dum. Man är stum.500  

                                                      
497 N1:5. 
498 Jfr Lave och Wenger 1996, 34–37. 
499 Carlson 2002, 232. 
500 S2:13. 
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Repliken kommer efter en lång berättelse om en kvinna från Kurdistan 
som varit och handlat kläder på rea och därefter mat. När hon skulle betala 
maten upptäckte hon att pengarna inte räckte varvid hon gick tillbaka till 
klädaffären för att återlämna kläderna. Expediten vägrade och påstod med 
bestämdhet att man inte kunde lämna tillbaka reavaror. Denna lilla infor-
mation på svenska hade kvinnan inte förstått. Det är uppgifter som för 
svenskar är delvis underförstådda, men som för invandrare i Sverige är ett 
problem.501 Sarah beskriver att hon upplever tillkortakommanden och kän-
ner sig underlägsen och nedvärderad av ”andra” i olika svenska gemen-
skaper. Känslan av marginalisering, att känna sig förnedrad och degrade-
rad, medför att man lätt bygger kulturella skyddsmurar mot det svenska 
samhället. Osäkerheten medför att det i en etnisk minoritet lätt utvecklas 
kulturella gränsmarkeringar.502 Min tolkning är att Sarah inte har byggt 
skyddsmurar, men att hon till viss del vill bevara den kurdiska kulturella 
gemenskapen. Hon bedömer sig själv utifrån svenska värderingar och hur 
hon tror att andra människor ser på henne. Hon antar att de betraktar henne 
som mindre värd.  

Sarah menar att känslan av utanförskap även beror på bristande språkför-
måga. Det är genom språket som hon kan förmedla sig, utrycka känslor 
och kunskaper. Men det misslyckas ständigt. Vid flera tillfällen återkom-
mer Sarah till sin egen oförmåga, men också till att andra människor inte 
förstår. Marginaliseringen kan bero på uppfattningar som att en person 
anses ha en begränsad tankeförmåga utifrån sitt språkbruk med begränsat 
ordförråd och avvikande grammatik.503  

 
Det är inte så bra när jag inte kan svara mina vänner, när jag inte förstår. Ibland 
får jag ont i huvudet på grund av att jag är olycklig. De förstår inte, de förstår 
inte. Och ens språk blir ett sådant felaktigt språk att de inte förstår en. Man kan 
inte. När man inte förstår och inte kan berätta då känns det väldigt svårt. Ibland 
har mina ögon svämmat över. Man är rädd.504 

 

Problematiken är överhängande för Sarah. Hennes kunskaper i svenska gör 
att hon inte kan uttrycka sig korrekt. Min tolkning är att hon tror att andra 
                                                      
501 Jfr Kristal-Andersson 2001, 123. 
502 Jfr Ålund 1991a, 34. 
503 Jfr Carlson 2002, 234. 
504 S2:13. 
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personer inte uppfattar att hon har några kunskaper överhuvudtaget. Räds-
lan kan bero på att hon känner sig exkluderad från en svensk kulturell ge-
menskap där språk och sociokulturella gemenskaper är sammanflätade.505 
Att kunna använda svenska språket innebär att ha kunskap om och kunna 
tänka inom svenska sociokulturella ramar, vilket utvecklas inom dessa i 
samspel med svenskar.506 Kvinnorna i denna studie upplever inte att de är 
en del av en svensk kulturell gemenskap och har därmed svårigheter att ta 
till sig kunskap om och i denna. Det handlar inte enbart om kvinnornas 
förmåga att hantera förändringar och möten med nya värderingar och nor-
mer, utan även om de villkor som svenska sociokulturella gemenskaper 
ställer. Det är villkor, som inte underlättar tillträde till den svenska varda-
gen utan som snarare medför att kvinnorna känner sig exkluderade.507  

Även de andra deltagarna berättar lågmält om självupplevda incidenter där 
de har känt sig underlägsna och exkluderade. Men ingen av dem menar att 
explicita antydningar från samhället förekommer. Det finns ingen konkret 
överensstämmelse mellan deltagarnas upplevelse av utanförskap och sam-
hällets uttryckta förhållningssätt. Implicit finns däremot, menar jag, en 
kunskapssegregation som innebär att utbildade värderas högre. Ett exem-
pel på en sådan situation lyfts fram när Sarah säger ”Jag går i dumgrup-
pen”. Utan att någon direkt har uttalat något om hennes grupp har hon 
klassificerat sig själv som mindre värd än andra. Ett annat exempel på 
nedvärdering är att analfabeter på de båda undersökningsskolorna har färre 
antal lektioner än andra sfi-studerande. Ett tredje exempel är att alfabetise-
ringsgruppen i Österstad oftast bemannas sist, vilket innebär att de endast 
får det antal undervisningstimmar som finns kvar från lärarresursen. Inget 
av detta betyder i och för sig att undervisningen är nedvärderad, men det 
ger signaler om att analfabeter inte prioriteras. Ett fjärde exempel kan lyf-
tas fram från kommunprotokoll. Kommunstyrelsen uttrycker där att de 
endast vill ta emot unga invandrare med lång skolbakgrund . Det bristper-
spektiv som invandrare ofta ses utifrån, medför att de kan uppleva sig som 
mindre värda. I skolan talas om lågutbildade och eleverna delas ständigt in 
i grupper efter kompetens och förmåga i språket, skriftspråket eller andra 

                                                      
505 Jfr Säljö 2000, 67. 
506 Jfr Wertsch 1998, 53 som menar att det handlar om att ”veta hur” man använder kultu-
rella redskap. 
507 Jfr Gustafson 2004, 199. 
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skolförmågor.508 Även undervisning kan medföra känslor av nedvärde-
ring.509  

 
Läraren säger en massa saker och jag förstår kanske en del av dem men jag kan 
inte allting och jag kan inte svara henne på svenska. Jag visste [vad] hon me-
nade, att hon hade skrivit någonting på tavlan, men jag kunde inte göra mig 
förstådd om hur hon hade tänkt sig. Jag kunde inte prata med henne om det.510 

 

Den pendling mellan förmåga och oförmåga som Fidan visar är avhängigt 
språkliga kunskaper. Min tolkning är att hon uttrycker en känsla av utan-
förskap, eftersom hon inte behärskar svenska språket. Det faktum att Fidan 
förstod vad hon skulle svara och lärarens uppfattning att hon troligen inte 
förstod är problematisk. Fidans dotter berättar för sin mamma att inte hel-
ler hon känner sig tillräcklig inför andra. Flickan känner sig inte lika duk-
tig som de andra och om hon inte gör läxorna ordentligt så kommer 
klasskamraterna att reta henne.511  

Det är i de flesta fall yttre omständigheter som påverkar kvinnornas upple-
velser av att inte vara som de andra. Svenska språket räcker exempelvis 
inte till för att berätta vad som händer. Panoi har liksom de andra kvinnor-
na svårt att förstå både språket och samhället. Hennes värderingar och 
normer är inte samstämmiga med de andra kvinnornas, men upplevelserna 
är av samma karaktär. Panoi berättar under en intervju om TV-program 
som hon tittar på, för att klargöra att hon inte är ”dum”. Hon har inte till-
räckligt ordförråd för att beskriva vad hon har sett, men det framgår att hon 
sett ett program om kärnkraft och hantering av detta. Här pratar hon svens-
ka och vill inte samtala via tolk.  

 
Jag titta mycke vad hete gammal göra, kasta bort påsen kärnvapen. Jag vet 
mycke jag kan mycke jag kan inte prata….Jag ser , jag tittar, men jag kan inte 
berätta.512 

 

När Panoi berättar om sina upplevelser aktiveras sociokulturella värde-
ringar som innebär att hon i kraft av sin ålder och sina erfarenheter har 
                                                      
508 Jfr Carlson 2002, 133–134.  
509 Händelsen finns beskriven under avsnittet ”Initiativ – respons – uppföljning”. 
510 F3:12. 
511 F3:4–5. 
512 P2:14. Panoi talar svenska. Tolken är tyst. 
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kunskaper som inte är synliga i ett svenskt samhälle. Panois känsla bekräf-
tas av Sinem, som även hon funderar över den egna förmågan och oförmå-
gan att inte kunna läsa och skriva. Hon vill försöka lära sig, trots att hon 
säger sig vara gammal. 

 
Det betyder inte att vi är okunniga, när vi inte kan läsa och skriva svenska. När 
man är barn då är man som ett oskrivet papper, då kan man lära sig. Men om 
man inte får gå i skolan från början medför det att, när man blir äldre, det blir 
svårare att få in i huvudet.513 

 

Sinem fortsätter och framhärdar:  

 
… att vi inte kommer hit för att bli doktorer, att lära oss till doktorer, utan för 
att lära oss att kunna klara oss. När vi går till sy- eller textilslöjden går jag dit 
för att lära mig nya ord och för att förstå.514 

 

Sinem refererar till textilundervisningen som lågutbildade har möjlighet att 
välja i Österstad utanför ordinarie undervisningstid. Det praktiska hantver-
ket har hon kunskap om och är insatt i, men ord för detta arbete saknas.  

Jaget byggs upp beroende på hur vi använder kulturella verktyg i olika 
aktiviteter.515 Kvinnorna behärskar inte de verktyg som behövs för att byg-
ga en god självbild. De saknar läs- och skrivförmåga, vilket i Sverige, upp-
fattas som allmänbildning. Det är en självklar färdighet i Sverige.516 

Det är, menar jag, lätt att förstå att kvinnorna definierar sig som en ”sam-
ling brister” utifrån en normalsvensks måttstock. Den normativa bild av 
kunskap och färdigheter som skolan förmedlar via styrdokument som läro-
plan och kursplaner, medför att en individ kan degradera sig själv både 
socialt, känslomässigt och kunskapsmässigt. Samhällets dominerande ge-
menskaper har perspektiv och värderingar vilka framstår som allmängilti-
ga. När ”andra” mäts med dessa mått framstår de som underordnade, men 
också som annorlunda och defekta. De övertar de värderingar som implicit 

                                                      
513 Si3:6. 
514 Si3:8. 
515 Ålund 1996, 52–68. 
516 Runfors 2003, 144.  
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finns om dem själva omskapar dem och approprierar dessa till självbil-
den.517  

Under en intervju med Fidan framkommer att hon inte förstår mig när jag 
påstår att hon är klok när hon väljer att arbeta i Språkcentret i stället för att 
delta i textilprojektet.518 Problemet för Fidan var att hon inte hade uppfattat 
om jag var ironisk, utifrån hennes status som analfabet, eller om jag mena-
de vad jag framförde. 

 
Jag vet inte om du har pratat med en klok människa eller en dum människa.519 

 

Att klassificera sig själv som ”dum” är avhängigt andra klassificeringssy-
stem.520 I det här fallet kan det vara som invandrare, kvinna, hustru, hus-
hållerska och mor som samtliga visar på underordning i ett svenskt socio-
kulturellt perspektiv. Kvinnorna har haft högt anseende i sina hemländer 
bland släkt och vänner för sin förmåga att sköta hem och barn och vara en 
god kvinna. Utifrån den synvinkeln är det lätt att förstå att kvinnorna upp-
lever en frustration över att betraktas som dumma. De betraktas som soci-
alt handikappade, eftersom de inte klarar av förväntningar från det svenska 
samhället, som ofta bygger på att personen är litterat. Den respekterade 
position som kvinnorna haft är försvunnen.521  

SPRÅKLIGA ERFARENHETER UTANFÖR SKOLAN – ”ONT, 
ONT LITE GRANN MAGEN” 
Nahjad kunde göra sig förstådd när hon talade svenska under ett läkarbe-
sök och berättade att hon hade ont i magen. Hon berättar också med stolt-
het att hon har fått beröm av sociala myndigheter för sina språkkunska-

                                                      
517 Jfr Ålund 1996, 52–68. 
518 Textilslöjd är en frivillig aktivitet en gång i veckan för kortutbildade som studerar sfi. 
Tanken är att språket lättare lärs i en praktik. Det situerade språklärandet i sygemenskapen 
ska både associera till elevernas tidigare färdigheter i textilslöjd och deras kunskaper om 
begrepp på modersmålet för dessa aktiviteter. 
519 F3:11. 
520 Skeggs 1999, 120. 
521 Jfr Sjögren 2001, 90. 
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per.522 Sociala kontakter med majoritetsbefolkningen har i forskning visat 
sig ha betydelse för språkinlärning. Ändå har debatten sällan berört det 
bemötande som invandrarna får i samhället och vilken betydelse det har 
för språkinlärningen.523 I Skolverkets nationella utvärdering av sfi fram-
kommer att invandrare i små kommuner har fler kontakter med majoritets-
befolkningen än de som bor i mellanstora och stora kommuner.524 Hur de 
sociala kontakterna ser ut framgår dock inte klart. Samtliga kvinnor i den-
na studie nämner några få sociala kontakter utanför skolan där de talar 
svenska, exempelvis i barnens skola, på daghem, vårdcentraler och hos 
sociala myndigheter. Det är i enkla vardagliga sociala möten som kvinnor-
na får möjlighet att pröva sina språkliga erövringar.525 En av anledningarna 
till att kontakterna är få är tidsbrist, eftersom kvinnornas hemarbete be-
gränsar deras valmöjligheter. En annan anledning är umgänget med famil-
jen och släkten. Att vara med familjen prioriteras och kvinnorna verkar 
tillfreds med detta. Familjeprioriteringen kan därmed vara ett hinder för 
social integration.526 Istället för kontakter med svenskar utvecklas bland de 
kurdiska kvinnorna kontakter inom den etniska gruppen.527 Fidan har dock 
en kontinuerlig samvaro med en svenskspråkig granne.  

Sarah har klart för sig var hon utvecklar språket. Nahjad hade en önskan 
om så kallad språkpraktik något som Sarah har erfarenhet av. Hon refere-
rar till sin praktik i ett storkök och menar att hon där lärde sig mycket 
svenska. ”Mycket prata och mycket jobba.”528 Personaltätheten var hög 
och de pratade gärna med henne.  

 
De brukade säga till mig vad grejorna heter. De pratade men nu har jag glömt 
vad det var. De har stora skedar och sånt. Det var olika redskap.529 

 

Förutom att hon lärde sig vad redskapen heter kände sig Sarah behövd. 
”Om jag inte hade hjälpt till skulle dom inte ha hunnit med.”530 Under hela 

                                                      
522 Se avsnittet ”Tala, lyssna, läsa, skriva och begripa”. 
523 SOU 2003: 77, 46. 
524 Skolverket 1997, 155. 
525 Jfr Carlson 2002, 236. 
526 Jfr Eriksson 2002, 144 och Ålund 1991, 192. 
527 Jfr Gustafson 2004, 120. 
528 S2:2. 
529 S2:2. 
530 S2:2. 
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dagen pratade många personer med henne, medan hon mest lyssnade. 
Mycket tydligt kan Sarah se att det var antalet svenskspråkiga som gjorde 
att hon fick möjlighet att utveckla språket. Hon använder sig av en metafor 
för att visa att det är nödvändigt att använda orden för att de ska finnas 
kvar.  

 
Jag använder inte dem. Jag trampar inte med dem. Kanske är det därför.531 

 

Nyförvärvade språkkunskaper måste användas i sin språkmiljö för att inte 
falla i glömska. Sarah menar att hon måste trampa med dem, det vill säga 
som man går in ett par skor. Den som inte använder språket riskerar att helt 
sluta med att använda svenskt tal- och skriftspråk efter avslutad skolgång. 
Språk måste fylla en funktion även utanför skolan för att utvecklas. Kvin-
norna lever i en traditionell genusordning, där skriftspråket inte bidrar till 
några förändringar, men heller inte är nödvändigt för att sköta vardagligt 
arbete i hemmet. Skriva och läsa kan komma att endast tillhöra skolans 
gemenskap.532  

Sarah vill även lära sig svenska för att kunna prata med sina grannar men 
språket räcker inte till. 

 
Jag kan inte använda korrekta meningar. Jag blandar ihop dem med andra och 
då blir det fel.533  

 

Språkets form blir därmed förutom funktion också en viktig förutsättning 
för att kunna använda språket.534 I hennes resonemang blir också skillna-
den mellan skolans språk och vardagens tydlig. Sarah lyfter fram att gran-
narna försöker prata med henne. Därefter säger hon med ett skratt:  

 
… du förstår mig, det spelar ingen roll hur jag pratar.535 

 

                                                      
531 S2:2. 
532 Jfr Sachs 1986, 66. 
533 S3:2. 
534 Jfr Kress 2001, 131. 
535 S3:3. 
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Samtliga kvinnor vill ha kontakter med svenskar, men anser sig inte ha 
tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kommunicera med exem-
pelvis grannar. Mitt språk är tillrättalagt, jag pratar långsamt och språket är 
enkelt med ett ordförråd som eleverna behärskar. I vardagliga situationer 
är tempot ett annat, liksom språkbruket. Sarah ser potentialen i att prata 
med grannar för att utveckla språket, men hon tycker inte hon lär sig så 
mycket av dem. Frågan, som inte ställdes, men som skulle behöva besva-
ras, är vilken uppfattning hon har om var, det vill säga i vilken miljö, man 
lär.  

SAMMANFATTADE INTRYCK 
I detta kapitel har jag lyft fram hur kvinnorna talar om sin vardag, som 
präglas av olika hierarkier inom och utom familjen. Genusordning, som 
här har framträtt genom kvinnornas roller som hustru, hushållerska och 
mor, är inte statisk över tid. Männens attityd förändras, vilket ger kvinnor-
na nya möjligheter. Ett tecken på detta är att samtliga uppmuntras att stu-
dera av sina män. Det innebär att de kan röra sig utanför hemmets kulturel-
la gemenskap samt ta del av svenska sociokulturella normer och värde-
ringar. Kvinnorna är involverade i en genusprocess som har sitt ursprung i 
migrationen. Synen på äktenskapet och barnens nya relationer diskuteras 
utifrån ett perspektiv där egna sociokulturella normer och värderingar fort-
farande råder. Förändringar medför både för- och nackdelar för kvinnorna. 

Först och främst utför kvinnorna de uppgifter som av tradition förknippas 
med kvinnoarbete. Männen däremot finns kvar i gemenskaper utanför 
hemmet. Kvinnornas arbetssituation i hemmet påverkar naturligtvis deras 
möjligheter att lära sig svenska, inte minst för att tiden inte räcker till för 
studier hemma. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att få tid till 
studier är det nödvändigt att ha kontroll över tillvaron och planera verk-
samheten. Fidan berättar att hon har förberett allting på kvällen så att det är 
färdigt när barnen kommer hem påföljande dag. Panoi däremot har inte 
denna möjlighet att planera. Hennes tid går även den till kontroll, men här 
är det kontroll över mannens relation till barnen. Det medför att hon inte 
ens har en kvart över för studier hemma. 

Föräldrarna lägger sin framtid hos barnen. Även i hemlandet har så varit 
fallet, men i det nya landet sker en förändring ifråga om positionering. 
Barnen blir överordnade föräldrarna i och med att de behärskar språket. I 
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barnens sekundära socialisering, försvenskningen, ser föräldrarna även en 
process där förankring i den egna sociokulturella vardagen är hotad. Det 
beror på att barnen, till skilnad från dem själva, behärskar det svenska 
språket, förstår svenska värderingar och blir delaktiga i den svenska ge-
menskapen via skolan.  

Hos kvinnorna i denna studie finns en stark vilja att lära sig svenska språ-
ket och skriftspråket, för att gradvis få inträde i en svensk gemenskap, 
vilket i sig innebär ett subtilt ifrågasättande av genusordningen. Samtidigt 
som de strävar mot svenska gemenskaper uppfyller de patriarkatets värde-
ringar i den vardagliga praktiken fortfarande. Tron på att utbildning är en 
viktig faktor i en förändringsprocess blir tydligt när kvinnorna starkt stöd-
jer barnens studier och utbildning. Det är också så att de inser egna studi-
ers betydelse i förändringsprocessen men dessa är svårare att prioritera. 

I flera situationer beskriver kvinnorna egna förmågor och egna ambitioner 
som inte kan realiseras under rådande omständigheter, eftersom de ständigt 
måste visa att de är omvårdande för att upprätthålla balansen i familjen. 
Det betyder inte i första hand att kvinnorna ser sina roller som orättvisa 
och begränsande. Kvinnorna uttrycker en stolthet över att vara kvinna, mor 
och hustru. De anser sig vara fullt kapabla att ansvara för familjens om-
vårdnad. I den underordning som framträder i förhållande till männen och i 
viss mån till barnen, finns dock en förhoppning om att förändra och ut-
veckla sin identitet och sina möjligheter utifrån det svenska samhällets 
värderingssystem. En förutsättning för detta är att de får tillträde till ge-
menskaperna och att de inte upplever sig som mindre värda. 

Det är inte enbart de sociokulturella normerna och värderingarna från hem-
landet som besvärar kvinnorna och på något sätt hindrar dem från att lära. 
Snarare uppstår problem när de egna värderingarna hamnar i konflikt med 
de svenska. När de själva upptäcker att deras värderingar inte är tillräckli-
ga och accepterade i det svenska samhället reagerar de med att betrakta sig 
själva som otillräckliga, vilket leder till sviktande självbild och i förläng-
ningen, vilket också framkommer i intervjuer och observationer, till sämre 
lärande. 
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8. Livet i skolan 

Kapitlet ”Skolan i livet” har belyst kvinnornas lärande i informella situa-
tioner. Få situationer har dock framkommit där kvinnorna lär sig svenska 
språket. Tanken med detta kapitel är att beskriva undervisningssituationer 
som har olika förhållningssätt till hur man lär sig språk. Det kan ligga nära 
till hands att anta att en lärares undervisning alltid ser likadan ut, men så är 
inte fallet. I olika undervisningssituationer kan exempelvis såväl samspelet 
mellan lärare och elev variera, som innehållet i undervisningen.  

Som analysverktyg har jag använt mig av fyra olika sätt att beskriva den 
undervisning som förekommer under de lektioner som jag har observerat. 
Det första verktyget är Initiativ – Respons – Uppföljning (IRU).536 Det 
innebär att läraren ställer frågor som eleverna besvarar för att sedan följas 
upp av läraren.537 Det andra verktyget är ”De 3 P:nas metodik”, presentera, 
praktisera och producera. Läraren presenterar det som ska läras, eleven 
praktiserar först efter en mall för att sedan kunna producera på egen hand. 
Både IRU och de 3 P:nas metodik bygger på ett mekaniskt övande av nya 
kunskaper som överförs via läraren.538 Man kan se undervisningen som 
färdighetsbaserad.539 Det tredje verktyget är uppgiftsbaserad instruktion 
(task-based).540 Uppgiften, som ofta inte fokuserar enbart språket utan även 

                                                      
536 Gordon Wells, Learning through Interaction (Cambridge: Cambridge University Press, 
1981), 27–36 och Lindberg 1995, 31–32. 
537 Lindberg 2001, 64. 
538 Lindberg 2001, 74–75. 
539 Färdighetsbaserad undervisning är en av tre ämneskonceptioner som Lars-Göran Malm-
gren menar dominerar svenskämnet. Svenska som bildningsämne och svenska som erfaren-
hetspedagogiskt ämne är de två andra. I Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i 
grundskolan (Lund: Studentlitteratur, 1996), 87. 
540 Jane Willis, A Framework for Task – Based Learning (Harlow, Essex: Longman, 1999) 
och Leo van Lier, Interaction in the Language Curriculum (London: Longman, 1996), 
204–208. 
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andra ämnen i skolan, är inriktad på ett funktionellt användande av språket. 
Det fjärde verktyget är ett kollaborativt samtal.541 Eleverna förhandlar för 
att lösa uppgifter. I ett kollaborativt samtal har ingen av deltagarna på för-
hand kännedom om ett slutgiltigt korrekt svar. Både uppgiftsbaserad un-
dervisning och kollaborativt samtal utgår från ett interaktionistiskt synsätt, 
där kunskaper lärs i ett sammanhang. Här kan man betrakta undervisning-
en som erfarenhetspedagogiskt baserad.542 Verktygen möjliggör beskriv-
ningar och tolkningar. I analysprocessen relateras även undervisningen, 
oavsett verktyg, till begreppen ”meningsfullt” och ”begripligt”. I detta 
kapitel kommer, förutom de fem kvinnorna som står i fokus i denna studie, 
även andra elever att synas.543  

Kvinnorna betonar språket som ett verktyg för att komma in i det svenska 
samhället. Skolan är den plats och den gemenskap där kvinnorna får möj-
lighet att lära sig svenska. Ett viktigt faktum i denna studie är att varken 
Nahjad, Sarah, Panoi, Sinem eller Fidan har deltagit i skolundervisning 
tidigare. För dem har mötet med skola i hemlandet framstått som en häg-
ring, det vill säga något ouppnåeligt. För Sarahs del tillintetgjordes dröm-
marna då mullan i hennes by förbjöd flickors utbildning. Fidan fick aldrig 
någon möjlighet att studera, eftersom hon tillbringade en stor del av sin 
barn- och ungdom i flyktingläger, där det handlade om att överleva. För 
Sinem och Nahjad var det utifrån föräldrarnas och samhällets kvinnosyn 
aldrig aktuellt att de skulle studera. Panoi fick lov att gå i skolan men var 
tvungen att avstå, eftersom hon måste bidra till familjens försörjning. 
Dessutom var hennes skolväg farlig, trafikerad av kriminella som sysslade 
med narkotikahandel, och lång.  

Deltagarnas skolerfarenhet handlar i stort sett om att de tidigare exklude-
rats från formell undervisning. Detta har medfört att skriftspråket har varit 
andra än dem själva förunnat. Troligen för deltagarna dock med sig en 
uppfattning om talspråkets konventioner, samt om skriftspråkets betydelse 
och hur det ska användas. Det är möjligt att denna uppfattning inte i alla 
avseenden överensstämmer med en svensk uppfattning.  

                                                      
541 Swain 2001, 99. 
542 Malmgren 1996, 87. 
543 Se avsnittet ”Urval”. 
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INITIATIV – RESPONS – UPPFÖLJNING 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva två undervisningssituationer från 
alfabetiseringsgruppen i Österstad.544 Fidan, Mahabat och Asha deltar.545 
Läraren fokuserar språkets form och har som intention att undervisa om 
två av verbets tempusformer, presens och preteritum utifrån en text om 
lärarens sportlov.546 När förberedelserna inför det grammatiska samtalet är 
klara finns en text på tavlan med exempelmeningar och verbets preteritum-
form enligt figur 5.  

 

Figur 5. Presens eller preteritum. 

 

I samtalet, som återges nedan, har läraren dels ovanstående uppställning på 
tavlan till förfogande och dels hela sportlovstexten på OH. 

 

Läraren: Här står ”är” inte ”var”, ”kommer” inte 
”kom”. Varför? (pekar på sportlovstexten) 
Mahabat: Varför? 
Läraren: Ja, varför skriver jag inte ”är”. Det är fel. 
(pekar på sportlovstexten) 
Mahabat: Det är läsa samma sak. 
Läraren: Varför, varför, varför? När skriver jag ”se” 
och när skriver jag ”såg”? 

                                                      
544 Ö11, måndag. Observationer i Österstad genomförs under år 2002. Hänvisning till ob-
servation görs med bokstaven Ö som i Österstad samt veckonummer exempelvis 11. Däref-
ter står veckodag. 
545 Mahabat och Asha studerar i alfabetiseringsgruppen i Österstad. Namnen är fingerade. 
546 Presensform är nutid, exempelvis äter och tittar. Preteritum är förfluten tid, exempelvis 
åt och tittade. I Sverige kallas ofta preteritum för imperfekt. 

var är Är jag gift? Är du gift?
kom kommer Jag kommer från Sverige. Jag kommer inte i morgon.
åkte åker Jag åker buss. Jag åker bil.
fyllde fyller När fyller du år?
åt äter Asha äter.
såg ser Eva ser på Asha. Asha ser på Mahabaahabat.
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Mahabat: ”Ser”   ”tittar” 
Mahabat: ”Ser” och ”såg” samma 
Asha: ”Se” och ”såg” samma 
Läraren: Samma men… 
Asha: Olika men… 
 
Läraren skriver in ordet ”nu” under presensorden. 
 
Läraren: Det här är inte nu, (pekar på texten) förra 
veckan, igår, en månad sen (viftar med hela armen 
bakåt). Förstår ni? 
Mahabat: Jag två gånger var Tensta. Jag förstår.  

 

Man kan lägga märke till att varken Mahabat eller Asha har ord på svenska 
för att uttrycka det läraren söker. Det kan också vara så att de inte känner 
till de grammatiska termerna ens på sitt eget språk för att kunna föra ett 
metaspråkligt samtal. Mahabat försöker förstå vilket svar läraren vill ha. 
Hon prövar först med synonymen ”tittar”, till verbet ”ser”, vilket innebär 
att hon har metalingvistiska kunskaper. Läraren försöker följa upp men den 
tänkta stödjande kommentar leder inte till korrekt svar. Om man ser lite 
mer i detalj på vad som sägs återkommer Mahabat ytterligare en gång till 
att hon förstår, när hon menar att ”ser” och ”såg” är samma sak, men att 
hon saknar begrepp för att uttrycka tempus. Även Asha har begreppsbilden 
klar, men inte heller hon kan uttrycka olikheten på svenska 

Läraren försöker engagerat lotsa och leda eleverna rätt i samtalet med ex-
empel och kroppsspråk.547 Eleverna förväntas underförstått bemästra allt-
för många moment. De ska vara läskunniga, förstå ordens betydelse och 
kunna föra ett metalingvistiskt samtal. Lärarens så kallade lotsning är ett 
alltför komplext resonemang som inte leder eleverna fram till rätt svar, 
vilket gör att det uppstår ett avstånd mellan lärarens intention och elever-
nas verbala förmåga. Det verkar rimligt att påstå att frågor om detta får 
eleverna att inse vad de inte kan göra med språket, snarare än vad de kan. I 
denna situation är det lätt att förstå att deltagarna kan uppleva sig som 
otillräckliga. Mahabat har dock förstått att skillnaden mellan ”är ”och 
”var” på något sätt handlar om förfluten tid, något som framgår av hennes 
sista uttalande: ”Jag två gånger var Tensta. Jag förstår.” 

                                                      
547 Jfr van Lier 1996, 180. 
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Den andra situationen är en läsövning.548 Lärarens intention är att eleverna 
ska lära sig läsa, utvidga det svenska ordförrådet och lära sig något om vad 
en svensk gör på sin fritid. Det innebär att både form och funktion är beak-
tade. Under lektionen förekommer ett flertal språkövningar varav endast 
en beskrivs, nämligen körläsning. Texten finns som OH och ”pussel”. 549 

 

Mitt påsk-lov var skönt. 
Jag sov länge varje morgon. 
Jag tittade mycket på TV. 
Den 1 april åkte jag och Ellen till Monika. 
Vi drack kaffe hos henne. 
Den 6 april åkte jag med Siri och Selma  till veterinä-
ren. 
Siri och Selma vaccinerades. 
Det kostade 450 kronor. 

 

Under denna lektion deltar Fidan, Sinem, Mahabat och Asha. Eleverna 
uppmanas att läsa i kör men Fidan får inledningsvis läsa ensam och de 
övriga lyssnar.550 

  

                                                      
548 Ö15, måndag. 
549 ”Pusslen” finns i några kuvertet och består av ett antal olikfärgade pappersremsor vilka 
det står ord. Exempelvis hör alla röda små pappersremsor i kuvertet ihop. Varje färg inne-
håller ett antal remsor med ord för att skapa en sats (en mening). Det ord som ska placeras 
först är understruket och har stor bokstav. På några papperslappar finns fler än ett ord ut-
skrivna vilket betyder att de hör ihop som en lexikal fras (markerade med kursiv stil). Varje 
färg har också ett nummer vilket talar om i vilken ordning de olika färgerna ska komma för 
att skapa en kort berättelse. All denna information finns i instruktionen som läraren ger. 
550 När det gäller återgivning av ljudning har jag valt att använda en fonetisk transkription. 
Jfr Garlén 1988, 9 och Santesson red. 2002, 198-199. Se även Robert Bannert 1990, 22-24. 
551 För uttalsförklaringar se bilaga 1. 

 
1. Jag sov länge varje morgon.553

Fidan: [ji]  []  [e]   jag 
Fidan: [s]  [u] [e]   sport? 
(läraren skakar på huvudet) 
Fidan: sova 
Fidan: [l]  [o]  nej [ij]    
Läraren: läng   
Fidan: länge 
Fidan: [ve]  []  [ær]  [æl]  [i] 
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Fidan bokstaverar. Detta sätt att läsa är problematiskt och Fidan tycker av 
allt att döma att det är svårt att läsa ihop bokstavsnamnen. Skrivtecknets 
form och namn behärskar hon med något undantag, men hon kan inte as-
sociera till ett givet ljud vilket innebär att hon ännu inte har kontroll över 
skrivtecknens invarians.552 Läraren bygger i exemplet vidare på Fidans 
svar och ger positiv vägledande förstärkning. Hon förmedlar kunskap och 
Fidan tar emot, men tillämpar den inte. Fidans möjlighet att vara aktiv är 
begränsad då vare sig språket, texten eller skriften är något som hon kan 
använda.  

Den typ av interaktion som förekommer i de här exemplen är lärardomine-
rade. De lärarinitierade frågor som ställs kan beskrivas som ”Initiativ – 
Respons – Uppföljning” (IRU), där oftast läraren frågar, eleven svarar och 
läraren förväntar sig ett specifikt svar som är korrekt.553 Kommunika-
tionssmönstret mellan elev och lärare går mer ut på att lista ut vad läraren 
tänker på än att bygga upp ett samtal som leder till interaktion och genuint 
språkutbyte. Ett samtal mellan vuxna som inte sker i en skolgemenskap 
kräver inte alltid ett svar, även om så kan vara fallet.554 Av de ovan be-
skrivna situationerna, där läraren positionerar sig som den som lär ut och 
äger kunskapen, kan man utläsa att undervisningen har formella mål i fo-
kus: inlärning av grammatiska strukturer och ljudkännedom.  

I det första exemplet förstår eleverna antingen inte vad orden betyder eller 
kan inte tala om och tolka svenska grammatiska mönster. I det andra ex-
emplet är sambandet mellan fonetisk kodning och läsförmåga inte helt 
klart för eleven.555 Det kan också vara så i båda exemplen att lärarens ab-
strakta metalingvistiska antydningar inte uppfattas av eleverna En kompli-
kation är att övningarna utgår från skriftspråket, vilket inte alla elever be-
härskar. Läraren kombinerar andraspråksinlärning med skriftspråksinlär-

                                                      
552 Liberg 1993, 62. 
553 Jfr Wells 1981, 27–36. 
554 Wells 1981, 36. 
555 Jfr Cummins 2001, 111. 

Läraren: var    
Fidan: varje 
Fidan: [æm]  [o]  [ær]  [e]  [o]  [æn] 
Läraren: morr   
Fidan: morron 
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ning utan att först ha undersökt vilket ordförråd eleverna har för att situa-
tionen ska vara begriplig för eleverna.  

Det är enligt min tolkning morfologiska och grammatiska svårigheter som 
leder till problem för ett ömsesidigt samtalsutbyte. Enstaka ord har liten 
relevans för att vi ska kunna avgöra vad som står och vad ordet betyder.556 
Den lexikala meningen hos ett ord skapar ingen begriplighet hos läsaren 
om den inte först har inlemmats i elevens språkbruk.  

PRESENTERA – PRAKTISERA – PRODUCERA 
Den undervisningssituation som beskrivs under detta avsnitt är från Väs-
terstad där Sarah, Nahjad samt Panoi deltar och jag är lärare.557 I inled-
ningsfasen preciseras ett tema och ett ordförråd byggs upp genom att del-
tagarnas ansikte beskrivs. Kommunikationen sker med korta turer.558 

 

Berit: Vilken färg har mina ögon? 
Elever: Blå 
Berit: Vilken färg har Nahjads ögon? 
Elever: Brun. 
Berit: Vilken färg har Nahjads hår? 
Elever: Svart 

 

”Brun” har ingen språklig markör som visar att det står i plural.559 Jag tol-
kar det som att eleverna inte behärskar böjning av ordet. Men det kan ock-
så vara så att eleverna följer ett mönster och anger färg i grundform. Stöd-
struktur från mig är huvudnickningar och hummanden när eleverna försö-
ker hitta ord men ingen korrektion av felsägningen ”brun” förekommer.  

När bearbetningen av orden är klar praktiserar och prövar Nahjad sitt nya 
ordförråd. 

                                                      
556 Jfr Frank Smith, Läsning (Stockholm: Liber, 2000), 135–145.  
557 V1998: 65. Observationer i Västerstad har följande karaktär V refererar till Västerstad. 
Därefter följer årtal och sidhänvisning i observationsdagboken. 
558 Per Linell, Approaching Dialogue (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 
1998), 159.  
559 Jfr Håkansson 2001, 45. 
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Nahjad: Ögon brun 
Berit: Jag har bruna ögon. 
Nahjad: Jag har bruna ögon. 
Nahjad: Brun? (pekar på håret) 
Berit: Jag har brunt hår. 
Nahjad: Jag har brunt hår. 

 

I exemplet skapar Nahjad enstaka ord utan grammatiska markeringar. Jag 
introducerar, utan att utvidga samtalet, den korrekta frasen. Nahjads upp-
gift är att endast repetera och praktisera. Jag ser som min uppgift att för-
medla korrekta meningar, ett språkligt mönster som eleverna förväntas 
överta och reproducera utan att reflektera. I föregående exempel korrigera-
des inte ”brun” till ”bruna”, vilket medför att Nahjad även här använder 
adjektivet ”brun” i plural. Nästa steg är att Nahjad beskriver sitt ansikte för 
en kamrat. Detta skulle kunna jämföras med att producera. Turtagningarna, 
vilka avser vem som tar och får ordet, är asymetriska med fördel för mig 
som lärare på bekostnad av elevernas aktivitet.560  

Samtalsstrukturen kan beskrivas som lärarstyrd med instruktioner. De ”3 
P:nas metodik” presentera, praktisera och producera, är tydlig.561 Synen på 
kommunikationsprocessen handlar här om att kunskap kopieras och lärs in. 
Ordförrådet är visserligen bekant och ingår i ett tema som eleverna önskat 
att arbeta med för att exempelvis kunna prata med en läkare eller gå till 
frisören. Men språkarbetet utgår inte från genuina frågor och svar.  

Undervisningen kan också tolkas utifrån processbarhetsteorin, vilken inne-
bär att språkinlärning ser lika ut för alla där enkla moment lärs in före svå-
ra. 562 Min undervisning utgår från att eleverna behöver bygga upp gram-
matiska strukturer. Genom att öva samma fraser och samma strukturer med 
flera elever förväntas de grammatiska strukturerna automatiseras och där-
med underlätta kommunikation. Frågan här är om jag anser att språkinlär-
ning sker i nivåer eller om jag tillämpar processbarhetsteorin som en me-
tod för språkinlärning. 

I undervisningssituationen, liksom i de två tidigare, finns mer av tekniskt 
lärande, färdighetsträning och traditionell pedagogik än social interak-
                                                      
560 Linell 1998, 258. 
561 Lindberg 2001, 74. 
562 Håkansson 2000, 139. 



  167

tionspedagogik. Det innebär att tyngdpunkt läggs på att memorera rätt svar 
och att språket delas upp i småbitar.563 Läraren försöker överföra egna 
kunskaper till deltagarna. Frågorna som ställs kan karakteriseras som 
pseudo-frågor.564 Den som frågar är inte intresserad av informationen i 
svaret, eftersom svaret redan finns hos frågaren. 

UPPGIFTSBASERAD INSTRUKTION  
Den språksituation i Västerstad som kommer att presenteras nedan beskri-
ver hur eleverna löser uppgifter som innebär att de handlar olika varor på 
affärer.565 I detta ingår att göra sig förstådd samt kunna formulera frågor 
om var olika varor är placerade och vad de kostar. Sabia, Sarah och Nahjad 
deltar.566 

I hemlandet har ingen av de kurdiska kvinnorna varit ute och handlat. Det 
har varit en manlig uppgift. Vissa köp gjorde mannen tillsammans med sin 
fru, exempelvis när de behövde nya textilier. Kvinnan var med och valde, 
men det var mannen som förhandlade om priset och betalade.  

I denna uppgift handlar Nahjad fisk, Sarah ett par byxor och Sabia frågar 
efter diskborstar. Tillsammans utarbetas dialoger, först muntligt och sedan 
i skrift på tavlan, för att därefter praktiseras i klassrummet.  

 

Sarah: Jag skulle vilja titta på ett par byxor. 
Nahjad: Vilken storlek? 
Sarah: Storlek 40. 
Nahjad: Varsågod. Provhytten är där borta. 
Sarah: Tack. 

 

Eleverna löser sina uppgifter på Domus. Deras agerande observeras av mig 
och fotograferas. Vid uppföljning i klassrummet berättar var och en till 
bilder hur de löste sin uppgift. Nahjad skriver därefter i sin tankebok: 
                                                      
563 Cummins 2004, 256. 
564 Margaret MacLure och Peter French, ”A Comparison of Talk at Home and at School,” i 
Learning through Interaction red. Gordon Wells (Cambridge: Cambridge University Press, 
1981), 211. 
565 V1998: 97–105. 
566 Sabia studerar med analfabeterna i Västerstad. 
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Figur 6. På affären.567 

Nahjad bad expediten om hjälp 
för att kunna lösa sin uppgift. I 
klassrummet ger uppgifterna 
upphov till nya frågor. Elever-
na undrar hur man får kontakt 
med en expedit, fraser för att 
kunna fortsätta att samtala med 
en expedit, hur man börjar 
prata med en expedit när man 
är lite villrådig och vad man 

säger när man vill lämna tillbaka kläder. Några frågor skrivs på tavlan 
exempelvis ”Ursäkta, kan du hjälpa mig”? och ”Kan jag få byta…”?568 
Engagemanget är stort, men i denna del är det dock jag som lärare som har 
facit på dessa frågor. Det är däremot inte jag som ställer frågorna, som i 
temat om Mitt ansikte, utan eleverna har möjlighet att kontrollera och styra 
undervisningen efter egna behov. De nyvunna kunskaperna är därefter 
viktiga inför nästa uppgiftslösning.  

Kursplanen i Svenska som andraspråk betonar att innehållet är av stor vikt, 
att eleverna ges möjlighet att reflektera och bearbeta språkriktighet samt 
utöka ordförrådet, vilket detta är ett exempel på.569 Den reflektion som sker 
i tankeböcker och uppföljning av lektionen, leder till utökat ordförråd och 
kunskap om sociokulturella mönster. Av vikt är att eleverna inser att ord 
som lärs i skolan kan användas utanför skolan i meningsfulla samman-
hang.570 I det kommunikativa samspelet övas språkbehärskning ur både ett 
språkligt och ett pragmatiskt perspektiv. Det som även är tydligt i detta 
exempel är att den kommunikativa förmågan är utgångspunkt för skrivan-
det.571 Att arbeta med denna typ av uppgifter innebär primärt att utgå från 
deltagarnas erfarenheter av världen.572 Målet är inte att formulera sig 
grammatiskt korrekt, även om det har skett här, utan att lösa uppgiften.573 
                                                      
567 Texten är från Nahjads tankebok. 
568 V1998: 107. 
569 Skolverket 2004b.  
570 Jfr Bjørkavåg 1986, 98. 
571 Jfr Arkhammar 1992, 9–11. 
572 Jfr Willis 1999, 28.  
573 Jfr Willis 1999, 24. 
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Fokus är på förståelse och meningsfullhet och genom att använda språket i 
ett sammanhang och förankra det i vardagen, finns möjlighet att språket 
blir begripligt.574 I denna situation kombineras både lärandet av svenska 
och skriftspråket genom Ltg-metoden vilket innebär att eleverna skriver av 
ett korrekt språk.575 Avskrivning från tavlan är enbart reproduktion.  

Utifrån tankeböcker och samtal framkommer att de behärskar ett ordförråd 
för att handla, att de vågar be om hjälp av expediterna och att expediterna 
förstår vad de säger. Situationen kan beskrivas som ”Legitimate Peripheral 
Participation”, det vill säga att eleverna i en reell praktik lär sig använda 
ett språk som ger dem ökad tillgång till det svenska samhället.576 Det ord-
förråd som byggs upp utgår från elevernas egna erfarenheter, kopplas till 
aktiviteter utanför klassrummet och fokuserar på enskilda elevers lärande. 
Antalet språkliga förhandlingar är högt och aktiviteten baseras på tillämp-
ning, vilket gynnar språkutveckling för invandrare och i synnerhet de som 
är lågutbildade.577 

En uppgiftsbaserad instruktion kan i utförandet inrymma rollspel. I denna 
situation löser inte deltagarna uppgiften genom att skriva fram dialoger 
men arbetssättet ligger nära rollspel som är ett arbetssätt i kollaborativt 
lärande.578 Rollspelet i sig är inte alltid kollaborativt utan det är oftast själ-
va skapandet av rollspelet som är en kollaborativ handling. Om kollabora-
tiva samtal handlar nästa avsnitt. 

KOLLABORATIVA SAMTAL 
De lärande situationer och undervisningssituationer som lyfts fram i detta 
avsnitt karakteriseras av deltagarnas behov av ett funktionellt och begrip-
ligt språk. I kursplanen Svenska som andraspråk är ”elevernas egna erfa-
renheter och jämförelser med ursprungslandets kulturella och samhälleliga 
förhållanden /…/ en av utgångspunkterna i undervisningen.”579 Hur tillva-
                                                      
574 Jfr Cummins 2004, 273 och Kress 2002, 156. 
575 Leimar 1974. 
576 Lave och Wenger 1996. 
577 Jfr Jim Cummins, Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse 
Society (Los Angeles: California Association for Bilingual Eduction, 2001), 135–136, och 
Lindberg 2001, 80. 
578 Cummins 2001, 144–150. 
579 Skolverket 2004b.  
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ratar man då elevernas sociokulturella erfarenheter för att skapa ett me-
ningsfullt lärande i svenska språket så att det blir begripligt, berör och kan 
användas? 

Den första undervisningssituationen från Österstad är ett exempel på hur 
en skoldag börjar.580 Läraren inleder samtalet med en öppen genuin fråga 
om vad som har hänt under påskhelgen. Mahabat berättar att hon har 
sorg.581 

 

Mahabat: Mahabat syster död. 
Läraren: Din syster? 
Mahabat: Johannes. 
Läraren: Johannes? 
Mahabat: Nej, pappa syster död. 
Läraren: Johannes pappas syster? 
Mahabat: Mm. 
Läraren: Johannes faster är död. 
Mahabat: I Eritrea. Mycke svår för mig. 

 

Läraren är följsam i sitt samtal med Mahabat, lyssnar aktivt och försöker 
förstå och ge sitt stöd åt henne för att kommunikationen ska föras framåt. 
Mahabat befinner sig på en språklig nivå där grammatiska markörer ute-
lämnas, exempelvis markeras inte genitiv –s.582 Mahabats ordförråd räcker 
dock för att förhandla med läraren. Lärarens roll är här att i interaktionen 
med eleven hålla igång samtalet. Läraren utvidgar samtalet genom att infö-
ra ett mer precist språkligt uttryck, begreppet ”faster”. Läraren strävar efter 
att förstå eleven, låta eleven tala och vara delaktig i ett samtal där läraren 
inte har alla svar. I det genuina samtalet ger läraren respons som kan leda 
till språkutveckling.583  

Innehållet kommer nära Mahabat, men den traditionella turordningen med 
fråga - svar existerar implicit och gör att ingen annan elev bryter in. När 
Mahabat blir tyst berättar Sinem att hennes bror har varit hos henne i fem 
dagar för att sörja deras mor. Sinems kommentar är en utvidgning av sam-

                                                      
580 Ö15, måndag. 
581 Mahabat är en av deltagarna i alfabetiseringsgruppen i Österstad. 
582 Jfr Håkansson 2001, 45. 
583 Jfr van Lier 1996, 35. 
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talet. Hon refererar till egna erfarenheter som är betydelsefulla. Läraren tar 
dock inte avstamp i detta för att föra samtalet vidare. 

Den andra situationen är från Västerstad.584 Nahjad visar hur mycket och 
vad hon har skrivit i sin tankebok. Samtidigt berättar hon om vad Rewing 
gör på sin praktikarbetsplats, en cirkus.  

 

Berit: Och där ska de (tvekar) hoppa? 
Nahjad: Mm. Hoppa 
Panoi: Hoppa? Ja..ja (paus) jag träna hemma hela ti-
den. Träna på bänken. 
Berit: Mm 
Panoi: Va (paus) bra va. 
Berit: Vad gör du då när du tränar? 
Panoi: Ja… ja träna. Ja ont den va. Ont den och ont 
den. (pekar på bröstet och ryggen) 
Berit: Du har ont i bröstet och ont i ryggen. 
Panoi. Jaaa. Nej. Inte ryggen. 
Berit: Inte ryggen? 
Panoi: Nej. (pekar var hon har ont) 
Berit: I ryggraden? 
Panoi: Jaa 

 

Här finns en informationsklyfta som leder till språklig förhandling och 
associationer. Samtalet cirkulerar först runt begreppet ”hoppa”. Det är ett 
verb som Panoi känner väl till. Hon utvidgar samtalet till egna erfarenheter 
och tar över initiativet från Nahjad. Det framkommer här en viss konkur-
rens mellan deltagarna om att ta ordet och behålla det. Jag fortsätter på det 
ämne som Panoi introducerar genom att ställa följdfrågor. Det kollektiva 
språkbyggandet är därmed i fokus. Panoi påverkar samtalet och talar om 
vad hon vill ha förtydligat genom att förhandla sig fram till begriplighet i 
samtalet. Omtagningen av ”ont” och en utvidgning av begreppet gör att 
Panois fortsatta deltagande gynnas. Jag har kontroll över samtalet, men det 
är Panoi som för samtalet framåt i egen riktning. Samtliga deltagare erhål-
ler ny kunskap i detta kollaborativa samtal. 

I det tredje exemplet från Västerstad har även bilden som språkredskap en 
viktig roll.585 Eleverna samtalar om vardagliga sysslor i hemlandet inom 
                                                      
584 V1998: 117. Audioinspelning. 
585 V1998: 119. 
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ramtemat, Mitt hemland, utifrån två fotografier som på olika sätt lyfter 
fram vattnets betydelse för människor. Det är bara den vänstra bilden som 
skapar ett samtal mellan deltagarna.586 

 

Figur 7. Vatten.587 

 

Sarah: Vatten. Inte hemma vatten. 
Panoi: Nej. Hemma ja också gamma. 
Berit: Du måste hämta vatten ja. Mm. 
Panoi: Också ja… 
Sarah: Kurdistan. De …Bamerni, Dahuk. De är bara 
vatten hemma. Inte berg ….de bergen? Bergen måste. 
Berit: I bergen måste du hämta vatten. 
Sarah: Ja vatten (försöker säga något men avbryts av 
Panoi) 
Panoi: Ja också xxx den. Mycke lång. Samma den 
dom …Domus. Samma skolan 
Berit: Ända bort till Domus? 

                                                      
586 xxx innebär att något eller några ord inte går att höra 
587 Vänstra bilden. Foto: Goldwater/Network, ”A Water Shortages”. SCANORAMA 
Juli/Augusti (1993): 21. Högra bilden. Foto: Okänd fotograf. 
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Panoi: Ja samma skola den. 
Sarah: (försöker säga något) 
Panoi: Jaa hämta vatten lång. Jag hämta vatten mycke 
lång. Lång bort. 
Berit: Ja 
Panoi: Skogen. Den mycke bra. Mycke vatten. Mycke 
den samma Sverige. 
Berit: Och det var barnen som fick hämta vatten. 
Panoi: Hm Inte mamma pappa. Hämta varje dag. 
Berit: Varje dag?. 
Panoi: Varje dag 
xxx  
Panoi: Ja inte skola. Ja mycke jobba. 

 

Jag skriver några av samtalsorden på tavlan samtidigt som vi pratar. Det är 
vatten, Bamerni, bergen, Domus, skogen, hämta och jobba. 

I förhållande till temat Mitt ansikte kan man notera att elevernas aktivitet 
ökar. Detta sker när eleverna berättar om vatten och gemensamt bygger 
upp en konversation där de förser varandra med ord. Genom dialogen styr 
de både andras och egen aktivitet och skapar möjligheter att uttrycka sig. 
Tillsammans utvecklar eleverna sin förmåga att använda svenska språket. 
Även om Sarah börjar berätta om vattenhämtningen tas berättandet snart 
över av Panoi, som bekräftar samtalet men också utvidgar berättandet. Det 
är till och med så att Panoi negligerar att Sarah vill in i samtalet i sin iver 
att få berätta. Eleverna kan koppla de svenska orden till kända förhållan-
den, föremål, händelser, aktiviteter och värderingar där begreppen, på mo-
dersmålet, är förankrade i en kultur och fyllda av känslor.  

Deltagarnas engagemang blir tydligt redan nästa dag när Panoi tar med sig 
bilder från sitt hus i Thailand och visar mig och studiekamraterna. Hon 
verkar stolt över att få visa sina bilder. ”Det är mitt”, säger Panoi med som 
det synes en viss självtillit. Hon berättar också att hon ska åka till Thailand 
i fem veckor och att hon har ledigt från skolan. Nästa vecka har Nahjad 
med sig bilder från sin hemstad i Kurdistan. Som jag tolkar dessa händel-
ser uppstår en relation mellan språk, tanke och lärande. 

För att ett samtal ska karakteriseras som en interaktion krävs att man talar 
med varandra och inte enbart till varandra. För en kollaborativ kommuni-
kation krävs dessutom att deltagarna gemensamt försöker bygga upp ny 
kunskap, exempelvis begreppet ”faster” som läraren kunde men inte Ma-
habat. Ny kunskap för läraren är här innehållet i samtalet. Lärare och elev 
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delar med sig av gemensam kunskap och läraren fokuserar elevens erfa-
renhet. Samtalet medför en progression och en utvidgning av språket.588 

Elevernas lärande kan i dessa tre situationer ses som meningsfullt, där 
orden får betydelse och begriplighet i en kontext som är känd för indivi-
derna.589 Utgångspunkt för samtalet är elevernas erfarenheter. I dialogen 
mellan eleverna och läraren skapas ordens begriplighet för att kunna ingå i 
elevernas mentala lexikon och kunna användas om och om igen i olika 
kontexter. Det är inte enbart en informationssituation utan även en process. 
Målet är inte att uppnå ett korrekt svar utan att få känsla för begreppen 
utifrån egna situerade upplevelser i en annan sociokulturell gemenskap och 
för att göra ordet till sitt eget. 

I det tredje exemplet får begreppet ”vatten” betydelse och begriplighet i ett 
förhandlande mellan elever och lärare. Begreppet ”vatten” tas upp av Sa-
rah och förs vidare till Panoi. Det repeteras genom flera olika personer och 
är ett uttryck för en spontan aktivitet för att fylla ordet med begriplighet. 
På samma sätt möjliggör det språkliga samspelet i första exemplet, samta-
let om dödsfallet i Mahabats familj, att Mahabat får utrymme att använda 
språket, möjlighet att utveckla och reda ut begrepp i ett gemensamt sökan-
de med läraren.590 

Eleverna är medvetna om språkets funktion och kan samtala med självför-
troende och aktivt deltagande när innehållet är meningsfullt. Samtalet om 
vatten kräver ett större ordförråd än samtalet som beskrevs i temat ”mitt 
ansikte”. Ordinsamling sker under samtalets gång i och med att jag skriver 
ord på tavlan som eleverna i efterhand kan bearbeta. Samspelet innehåller 
en stor mängd förhandling för att förstå där informationsutbytet är genuint. 
Information från flera personer är integrerade i skapandet av innehållet, 
men framförallt i skapandet av meningsfullhet och begriplighet. Just detta 
samtal om hemlandet är senare utgångspunkt för att skriva en text om 
hemlandet, vilket tidigare delvis beskrivits.  

Genomgående i kollaborativa samtal är att eleverna har en förförståelse av 
det som samtalen handlar om. Förförståelsen har i de flesta fall skapats 
muntligt genom samtal. För en lärare är detta arbetssätt en utmaning då 
hon/han måste ta ställning till och reflektera över hur eleverna ser på lä-
randet, men också skapa sig en inblick i och förståelse för hur tidigare 
                                                      
588 Jfr Cummins 2001, 134–137. 
589 Jfr Vygotsky 1996, 244–245. 
590 Lindberg 2001, 76 
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sociokulturella erfarenheter formar elevernas tänkande, kunskapsappropri-
ering och mycket annat. Under de gemensamma språksituationerna med 
kollaborativa samtal som lyfts fram här skapar eleverna ett ordförråd som 
gör det möjligt för dem att tala, skriva och läsa på svenska. Språkarbetet 
som utförs är ett sorts underförstått kontrakt, där talaren faktiskt försöker 
formulera ett meddelande som den som lyssnar vill och kan förstå.591 

När jag och läraren i österstad kliver ur rolled som instruktör och den som 
lär ut och övergår till att samtala med eleverna uppstår ett samspel mellan 
deltagarna som leder till språkutvidgningar och språkskapande. Det för-
väntas inga korrekta svar, vilket innebär att eleverna törs uttrycka sig och 
laborera spontant med språket. Exempelvis letar de, i förekommande fall, 
efter ord på kurdiska för att stötta varandra när så behövs. Det centrala i 
samtalet är budskapet och förståelsen. Samtliga personer deltar för att det 
är intressant och informativt. I detta samtal med associativa nätverk stärks 
ordlärandet. I personens inre ortografiska lexikon skapas begriplighet om 
ordet ger associationer.592 

SAMMANFATTADE INTRYCK 
Det som blir synligt utifrån ovan återgivna situationer är att eleverna deltar 
i samtal med engagemang när de förstår vad orden betyder, kan koppla 
samtalet till egna erfarenheter och innehållet fyller ett språkbehov. Tal-
språket, att behärska svenska muntligt, påverkar förmågan att uttrycka sig 
skriftligt liksom skriftspråket påverkar talspråket både strukturellt och 
funktionellt.  

Undervisningssituation efter I–R–U- mönstret är liksom ”de tre P:nas me-
todik inriktat mot ett tekniskt lärandet där form och färdighet prioriteras. 
Exempelvis är grammatiska strukturer viktiga att lära ut liksom ljudnings-

                                                      
591 Wells 1981, 53. 
592 Mats Myrberg, Att Öppna Språkgränser. Klyftor och broar i vuxna invandrares läs- och 
skrivutveckling. (Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 2001) 
http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/SDF?FORM_C=och&FORM;
_OB=PUBLSORT&FORM;_SO=Minskande&MULTI;=&MULTI;_O=inneh%E5ller+alla
&TITLE;=Att+%F6ppna+spr%E5kgr%E4nser&TITLE;_O=inneh%E5ller+alla  
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metoden för läsinlärning. Det som framträder är att min och läraren i Ös-
terstads undervisning i stort ligger utanför elevernas behov och kanske 
vilja att lära. Enskilda ord saknar förankring vilket gör lärandet obegripligt  

Mönstret är att vi lärare visar på det stoff som eleverna bör lära in. Elever-
na får besvara frågor från läraren och kunskapen är överförd när eleven 
kan säga efter. Det sociala samspelet med reflektion och förhandling sak-
nas.  

Uppgiftsbaserade instruktioner, som är beskrivna här, innebär att eleverna 
handlar några varor på en affär. Utifrån tidigare erfarenheter och samarbete 
med andra löser de uppgiften. I processen är inte ett korrekt språk det cen-
trala utan ett funktionellt språk som deltagarna kan ändvända i vardagen. 
Uppgiftsbaserade instruktioner kan även innehålla kollaborativa samtal.  

I de kollaborativa samtalen om ”dödsfall”, ”ryggvärk” och ”vatten” förmår 
jag och läraren i Österstad att aktivera alla elever genom att vara konkret 
och anknyta samtalet till elevernas egna upplevelser och erfarenheter eller 
till funderingar som rör svenska normer. Därmed uppnås att det nya språ-
ket blir begripligt. 
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9. Diskussion 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på språklärande. Det 
innebär att lärande antas ske genom aktivt deltagande i olika sociokulturel-
la gemenskaper, där språket får betydelse och begriplighet för individen 
genom att omskapas och approprieras från gemenskapens språkbruk till ett 
eget användande. Individernas språkliga utveckling, när det gäller exem-
pelvis tal- och skriftspråkstruktur eller ordförråd, står dock inte i fokus 
utan hur sociokulturella gemenskaper påverkar de kvinnliga deltagarnas 
språklärande och hur de uppfattar detta.  

I detta avslutande kapitel diskuterar jag övergripande utifrån avhandling-
ens syfte och de frågeställningar som jag inledningsvis ställde: Hur påver-
kar olika kulturella gemenskaper kvinnorna? Hur ser undervisningen ut i 
alfabetiseringsgrupperna och vad utgår den från? Hur uppfattar kvinnorna 
sin lärande situation och vad innebär det för identiteten? Vad har kvinnor-
na lärt sig när det gäller att tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk 
vid slutet av studien? Kapitlet avslutas med förslag på hur resultatet kan 
tillvaratas. 

KULTURELLA LÄRANDE GEMENSKAPER  
Hur påverkar då olika kulturella gemenskaper kvinnorna? Studien visar att 
det dels är traditionella kurdiska eller thailändska gemenskaper med ur-
sprung i hemlandet, dels svenska gemenskaper, som här delas upp i infor-
mella och formella, som påverkar kvinnorna och deras lärande. Utmärkan-
de för dessa kulturella gemenskaper är att det bland deltagande individer 
finns engagemang, delaktighet och acceptans, men då inom ramen för rå-
dande värderingar och normer.  
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Sett ur ett genusperspektiv är det uppenbart att mäns maktutövning vilar på 
patriarkala värderingar i kvinnornas vardagsgemenskaper vilket gör kvin-
norna underordnade. Maktutövningen kan både upplevas som trygg, efter-
som kvinnorna vet att familjens väl är en del av mannens heder och tung, 
eftersom möjligheten att frigöra sig är starkt begränsad och döttrar och 
svärdöttrar skolas in i traditionella värderingar. De äkta männen antas au-
tomatiskt vara familjens överhuvud och ansvar samt fördelar tillfaller dem.  

Traditionella sociokulturella värderingar och normer spelar en avgörande 
roll i uppfattning av genus och i den process som möjliggör underordning 
av kvinnorna. Den genusordning som reflekteras i intervjuerna vidmakt-
håller synen på kvinnan som hustru, mor och hushållerska. De kurdiska 
kvinnorna ingår i hemmets kulturella gemenskap och i en övergripande 
kurdisk gemenskap, vars värderingar och normer förenar kurdiska familjer. 
Gemensamt för denna kulturella gemenskap är att personerna kan ha flytt 
från hemlandet, bär på en oro för dem som är kvar i landet, har skuldkäns-
lor över att ha klarat sig och har en implicit strävan att bevara traditionella 
värderingar.  

De kurdiska kvinnorna och deras män är ömsesidigt beroende av varandra 
i det nya samhället. För Panoi finns inget ömsesidigt beroende i förhållan-
de till mannen. Hon är i högsta grad ensidigt beroende av sin svenske man 
eftersom hon saknar andra relationer i Sverige. Den thailändska gruppen 
erbjuder ingen gemenskap för Panoi och där finns ingen gemensam värde-
grund för att hantera livssituationer. Det är till och med så att Panoi tar 
avstånd från den thailändska gruppen i Västerstad, vilket gör henne än mer 
beroende av mannen. Beroendet, vare sig det är ömsesidigt eller ensidigt, 
kan medföra att kvinnorna undviker att ifrågasätta männens makt.593 De är 
ekonomiskt och/eller socialt beroende av sina män eller barn eftersom de 
inte kan läsa och skriva. Det är givetvis så att underordning är ett väl be-
skrivet fenomen över huvud taget i relationer mellan kvinnor och män och 
därmed inte enbart utmärkande för kvinnor i denna studie.594 Det som ut-
märker dessa kvinnor är dock att de påtar sig uppgiften att vara andra till 
lags för att inte utsätta familjen för skam. Det kan därmed vara enkelt att 
konstatera att kvinnorna utför allt hemarbete och att de är fast i ett patriar-
kaliskt familjeliv.  

                                                      
593 Jfr Darvishpour 2004, 172. 
594 Robert Connell, Om genus (Göteborg: Daidalos, 2003), 75–78. 
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Kulturella gemenskaper är inte statiska och individerna förändrar sin iden-
titet i förhållande till ett flertal gemenskaper. Deras föreställningar om hur 
saker ska vara förändras när de kommer i kontakt med andra normer och 
värderingar. Kvinnorna i denna studie påverkas av svenska gemenskaper 
trots att de inte i någon större utsträckning har tillgång till informella såda-
na. Det är framförallt genom skolans formella gemenskap, som svenska 
normer och värderingar blir synliga. Bilden av underordning är därmed 
inte entydig. Kvinnornas normer och värderingar från hemlandet är visser-
ligen djupt förankrade och svåra att förändra, men kvinnorna kan inte be-
traktas som enbart bärare av traditionell patriarkal underordning eftersom 
de lever i ett svenskt samhälle. 

Socialisationsprocessen in i svenska gemenskaper, för att förstå nya värde-
ringar och normer är subtil samt energi- och tidskrävande för kvinnorna. 
Förändringen framskrider långsamt, vilket kan bero på att kvinnor som 
kommer från traditionellt patriarkala områden och saknar utbildning tende-
rar att behålla gamla värderingar eftersom fördelar med nya gemenskaper 
inte är fullt tillgängliga.595 Kvinnorna utvecklar en mer positiv inställning 
till det svenska samhället än männen, genom att de förstår att svenska rät-
tigheter för kvinnor också skapar möjligheter för dem.596 Grundläggande 
vuxenundervisning och sfi-undervisning ger kvinnorna insikt i demokra-
tiska principer samt andra värderingar och normer som är gynnsamma för 
dem. När det gäller de kurdiska kvinnorna i min undersökning är det fram-
förallt mannens rätt till maktutövande som ifrågasätts. Insikterna medför 
att de planerar verksamheten i hemmet för att själva ta ansvar för sin ut-
bildning och på sikt även sin utveckling. Jag har även kunnat notera att 
kvinnorna intar en del av rummet utanför hemmet i det svenska samhället. 
De handlar, hämtar barn på dagis och har kontakter med socialtjänsten och 
vårdcentraler. De kurdiska kvinnorna är inte längre enbart beroende av 
männen, som förlorar sin position när de inte får arbete och därmed inte 
kan försörja sin familj, utan även av samhället genom olika bidrag. Tradi-
tionell genusordning från hemlandet legitimerar alltså oförändrad arbets-
fördelning och maktstruktur i hemmet även i Sverige, men det är inte läng-
re självklart. Det är snarare ett val som innebär lojalitet mot familjen men 
inte med nödvändighet att helt avstå från sina krav. I den traditionella kul-
turella gemenskapen har kvinnorna en tillhörighet, vilket inte är fallet i en 
svensk gemenskap. Under den period som studien pågår sker ingen synlig 

                                                      
595 Darvishpour 2004, 104. 
596 Darvishpour 2004, 114. 
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förändring av Panois livsvillkor. Hon är ständigt oroad över mannens pla-
ner att flytta till Thailand, vilket gör att hon vill vara än mer till lags. En 
konsekvens är att hon blir mer isolerad och beroende av mannen.  

SKOLAN SOM EN LÄRANDE GEMENSKAP   
Hur ser då undervisningen ut i alfabetiseringsgrupperna och vad utgår den 
från? Varken i Västerstad eller i Österstad problematiseras eller diskuteras 
hur kvinnorna kan förhålla sig till det som uppfattas som det svenska eller 
till sina invanda sociokulturella värderingar och normer.597 Skolan har ett 
förhållande till lärande, som skiljer sig från den primära socialisationen 
som sker i hemmet, där lärandet alltid sker i ett sociokulturellt samman-
hang, vilket skolan saknar enligt Roger Säljö.598 Till viss del är detta för-
modligen en korrekt uppfattning, men lärandet i skolan kan på olika sätt 
och i varierande grad ske i ett sammanhang och utgå från individens erfa-
renheter. Några av de undervisningssituationer som har beskrivits i kapitel 
åtta visar på detta. Roger Säljö menar att icke institutionaliserat lärande har 
sin utgångspunkt i vardagen och problem som individen avser att lösa, 
medan skolan definierar problem som ska lösas i ett ovanifrånperspek-
tiv.599 Skolans organisation av sfi-undervisning, som den har beskrivits i de 
två kommunerna, ger inte för handen att så alltid behöver vara fallet. Inte 
heller alla undervisningssituationer i alfabetiseringsgrupperna visar på 
detta. 

I stort sett all undervisning sker i klassrum med betoning på prioritering av 
det muntliga. Ofta ska kvinnorna, i observerade situationer, i interaktion 
med läraren söka ett korrekt svar. Läraren i Österstad initierar och kvin-
norna svarar. I ett flertal undervisningssituationer förekommer en samtals-
struktur som innebär att läraren initierar, kvinnorna ger respons och varef-
ter lärarrollen ger rätt att bedöma och följa upp.600 I detta arbetssätt är fär-
dighetsträning prioriterad.601 Detta gäller även de undervisningssituationer 
där de tre P:nas metodik dominerar.602 Det innebär att jag som lärare i Väs-

                                                      
597 Jfr Carlsson 2002, 229. 
598 Säljö 2000, 154. 
599 Säljö 2000, 154. 
600 Lindberg 2001, 74–75. 
601 Jfr Malmgren 1996, 87–89. 
602 Jfr Lindberg 2001, 74–75. 
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terstad presenterar, medan kvinnorna praktiserar och producerar. Dessa 
former av samtal begränsar kvinnornas möjlighet till interaktion, vilket 
medför att deras engagemang uteblir. Risken att uppleva sig som otillräck-
lig har framkommit i intervjuerna när denna form av undervisning har 
diskuterats. Det är också så att arbetssätten som representeras i dessa situa-
tioner inte har sin utgångspunkt i deras vardag. I just dessa situationer kan 
man bekräfta att arbetet styrs genom ett ovanifrånperspektiv och delvis ge 
Roger Säljö rätt.  

När det gäller kvinnornas möjlighet att komma till tals går en skiljelinje 
mellan å ena sidan teknisk och färdighetstränande undervisning och å 
andra sidan erfarenhetspedagogisk.603 Centralt i de undervisningssituatio-
ner som utgår från erfarenhetsbaserat lärande är kvinnornas erfarenheter 
och egna problemställningar. Dessa kan kategoriseras som uppgiftsbaserad 
undervisning och kollaborativa samtal, vilka innehåller förhandling, ge-
nuint öppna frågor och kommunikationsstrategier. Kvaliteten avspeglas i 
kvinnornas engagemang, nyfikenhet, motivation, och vilja att delge erfa-
renheter. För kvinnorna innebär det samtal som berör. Moraliska ställ-
ningstaganden och värderande uppfattningar kan föras fram och brytas mot 
varandra.  

Pedagogikforskaren Gloria Ladson–Billings menar att den sociokulturella 
skillnaden bör betonas och utvecklas i undervisningsgrupper.604 Mångfal-
den bör lyftas fram. Elever som känner att deras kultur och sociala identitet 
inte skapar alienation i samspelet med den nya kulturen har större möjlig-
heter att lära.605 Det är, i denna studie, i de kollaborativa samtalen och den 
uppgiftsbaserade undervisningen som kvinnornas kulturella och sociala 
erfarenheter synliggörs samt relateras till varandra och till svenska gemen-
skaper. Här utvecklas språket och kulturell förståelse. Samtal av detta slag 
leder, enligt ett flertal forskare, till kreativ språkanvändning, där elevernas 
förmåga prioriteras.606 Enligt Lev Vygotskys lär vi oss inte språk genom 
att minnas lingvistiska former och ljud utan genom att delta i sociala akti-
viteter.607 Man kan uttrycka det som att externa sociala interpersonella 

                                                      
603 Jfr Malmgren 1996, 87–89. 
604 Gloria Ladson-Billings, Dreamkeepers (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994), 
15–26. 
605 Cummins 2001, 225–227 och Cummins 2004, 260–269.  
606 Även form kan prioriteras i kollaborativa samtal, framförallt mellan deltagare. Jfr Lind-
berg och Skeppstedt 2000, 198–224 och Lindberg 1995, 144–146. 
607 Kozulin 1998, 39 och Wertsch 1998, 23. 
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kollaborativa samspel approprieras till psykologiska intraktionella aktivite-
ter, vilket leder till lärande.608 Andraspråks- och skriftspråksundervisning 
borde därmed i betydligt högre grad än vad som här har framkommit utgå 
från kollaborativa samtal i vilka flerspråkligheter prioriteras. 

Trots att större andelen av skriftspråksforskning visar att modersmålet är 
att föredra när det gäller skriftspråksundervisning medger kommunerna, i 
denna studie, att endast barn får lära sig läsa och skriva på modersmålet. 
Oavsett val av undervisningsspråk för att skapa ett skriftspråk är även 
andra faktorer av avgörande betydelse för att skriftspråket ska få en funk-
tion för individen, vilket Lisbeth Sachs studie visar.609 Eleverna i Sachs 
studie upphörde med att använda skriftspråket efter avslutad skolgång, 
trots att de hade lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål. En anledning 
kan vara, menar jag, att de inte hade någon användning för skriftspråket på 
sitt modersmål eftersom skriftspråket inte användes i hemmet. En annan 
anledning kan vara att skolan inte hade förenat institutionellt lärande med 
praktiskt bruk av kunskaper eller att deltagarnas tidigare erfarenheter inte 
var grunden för muntliga samtal på vilka man sedan byggde skriftsprå-
ket.610 Föreliggande studie indikerar vikten av att elevers tidigare kunska-
per och erfarenheter är delar av undervisning för att skapa lärande. 

Det är i interaktion, mellan vardagens aktiviteter som förförståelse och 
skolans undervisning, som ny kunskap möjliggörs. Situationer, händelser, 
ord och begrepp måste approprieras för att bli begripliga. Det är först där-
efter som kunskap kan användas på ett adekvat sätt i nya situationer och 
gemenskaper.611 Om språkets betydelse skapas, omskapas och approprieras 
i interaktionen mellan eleven och läraren så innebär detta att ord får en 
betydelse, som inte är förutbestämd. Undervisning måste därmed utgå från 
elevernas språk och språkbruk, vilket inte alltid har varit fallet i denna 
studie. 

                                                      
608 Lev Vygotsky, Thought and Language (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1981), 
115.  
609 Sachs 1986. 
610 Kleiman 1998, 196–199. 
611 Jfr ”meaning” och ”sense”, i James P. Lantolf och Gabriella Appel, ”Theoretical frame-
work: An Introduction to Vygotskian Perspectives on Second Language Research,” i Vy-
gotskian Approaches to Second Language Research, red. James P. Lantolf och Gabriella 
Appel (Norwood, New Jersey: Ablex, 1998), 14–15 och Kress 2002, 155–156. 
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UPPFATTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
Hur uppfattar kvinnorna sin lärande situation och hur påverkar det identite-
ten? Det är i möte med det nya svenska samhället och kvinnornas invanda 
livsstil som problem kan uppstå med konsekvenser både för kvinnornas 
självuppfattning samt tolkning av ”de andra”. Det nya ställs i relation till 
tidigare kunskaper, erfarenheter och upplevelser, vilket medför en nedvär-
dering av tidigare liv. I överensstämmelse med ”de andra” skapar kvinnor-
na sig en identitet av att vara mindre värda än svenskar. De känner sig 
otillräckliga. Identitetsskapandet sker i interaktion med andra i en process 
där språket är ett verktyg, som kvinnorna saknar. Det medför en negativ 
identitetsprocess som kan leda till marginalisering i relation till det svens-
ka. Detta förhållande är beroende av tid och kontakt med svenska kulturel-
la gemenskaper. Både Nahjad och Sarah visar att de har flera kulturella 
identiteter och att de accepterar dessa. Min tolkning är att de inte upplever 
sig som offer utan som producenter av nya kulturella mönster och ny histo-
ria.612 

Målmedvetet berättar kvinnorna i denna undersökning vad de vill arbeta 
med i skolan för att utveckla språket och för att därefter kunna använda 
nyförvärvade kunskaper utanför skolan. Att slippa vara beroende är en 
drivkraft för kvinnorna att komma till skolan och lära sig svenska. Marie 
Carlson fann att det oftast är triviala ärenden och åtaganden som kvinnorna 
vill utföra på egen hand.613 Kvinnorna i denna studie betonar även läs- och 
skrivförmåga som viktig kunskap för att kunna realisera egna mål. Detta 
var inte fallet i Anne Hvenekildes studie, där deltagarna prioriterade kom-
munikativa mål före skriftspråkslärande.614 När skolans mål och elevernas 
mål inte överensstämmer, kan det få konsekvenser för undervisning och 
lärande. 

Skolutbildning uppfattas som en förmån, eftersom det inte var en själv-
klarhet i hemländerna. Jag menar att kvinnorna ser skolan som den plats 
där de kan lära sig ett språk i en kontextualiserad skolgemenskap möjlig att 
överföra till vardaglig användning i en svensk sociokultur. Skolan utgör en 
plats, en lagun, där de kan arbeta i tysthet med att tänka, bearbeta händel-
ser i vardagen i ett samspel med andra elever samt med lärare och under-
visningsmaterial. En lagun är avskild från ett stort och okänt hav, men inte 

                                                      
612 Liljeström 2003, 114.  
613 Carlson 2002, 236–239. 
614 Hvenekilde et al. 1996, 114–115. 
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helt eftersom dess öppning ständigt förses med nytt, syrerikt och livgivan-
de vatten vilket förhindrar att det blir instängt och stillastående. Skolan är 
delvis avskild från en omgivande vardag. Genom interaktion med denna 
kan kvinnorna appropriera ny kunskap, som nya värderingar och normer i 
en utsträckning som motsvarar deras motivation att lära. Skolan som insti-
tution blir därmed både en tillflyktsort för intellektuell och social gemen-
skap där de kan snorkla runt och steg för steg få kunskap om det svenska 
samhället och lära sig det svenska språket.615 Den blir ett rum att må bra i, 
utvecklas i och lära i. För kvinnorna är det den enda arena, den enda ge-
menskap där de har möjlighet att lära sig svenska och använda språket. 
Den uppfattning som kvinnorna lyfter fram om skolan står i kontrast till 
den beskrivning av sfi-undervisning som Marie Carlson gör.616 Sfi är i 
hennes undersökning inte den brygga till vardagen som utbildningen är 
tänkt att vara, utan utgör snarare en gräns  

Kvinnorna i denna studie uppfattar skolan som en institution, vilken förser 
människor med de kunskaper de behöver för att kunna leva i ett samhälle 
under ständig förändring. Detta kan relateras till vad Ingrid Carlgren och 
Ference Marton uppfattar som skolans roll, sett i ett västerländskt perspek-
tiv.617 I skolans uppdrag ingår att människor ska erhålla kunskaper för ett 
gott liv och för att kunna bygga ett väl fungerande samhälle.  

Studien visar att olika kulturella gemenskaper påverkar kvinnorna i varie-
rande grad under olika perioder och mer eller mindre komplext. De är både 
sammanflätade och fristående. De skapar och omskapar kvinnornas identi-
tet utifrån kvinnornas engagemang och deltagande. När identifiering med 
den traditionella gemenskapen är stark är den svenska svag. Ett exempel 
på stark identifiering med det traditionella är Nahjads tilltro och stöd för 
mannen när denne misstänks för misshandel av ett av parets barn. I denna 
situation är Nahjads identifiering med det svenska i stort sett obefintlig. 
Ytterligar ett exempel på varierande identifiering kan lyftas fram. Sarah 
identifierar sig med det svenska, när hon går ut med alla barnen, som man 
gör på dagis, för att i nästa situation välja äktenskapspartner åt döttrarna, 
vilket stärker traditionell identifiering. Förhållandet mellan att tillhöra eller 

                                                      
615 Begreppet ”snorkla” har valts för att visa på den lugna aktivitet som detta innebär. Indi-
viden betraktar nyfiket omgivningen på avstånd och utifrån sin förförståelse för att ta till sig 
nya upplevelser. 
616 Carlson 2002.  
617 Ingrid Carlgren och Ference Marton, Lärare av i morgon (Stockholm: Lärarförbundets 
förlag, 2000), 207. 
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inte kan alltså variera i olika situationer. Med språkutbildning får kvinnor-
na tillgång till det svenska varvid delaktighet och engagemang kan, i ett 
tidsperspektiv, medföra jämlik styrka i båda gemenskapernas identiteter. 
Även upplevelser av marginalisering och otillräcklighet i formella och 
informella svenska gemenskaper har olika styrka beroende på hur gärna 
kvinnorna vill tillhöra en gemenskap och hur väl de kan göra sig förstådda. 
Fidan upplevde att hennes kunskaper var otillräckliga när hon inte kunde 
besvara lärarens fråga. På samma sätt kände sig Sarah som en handikappad 
när hon konstaterade att hon inte hade tillräckligt med ord för att kunna 
föra ett samtal. För att kvinnorna ska känna delaktighet i de svenska ge-
menskaperna krävs öppenhet från svenskarna. Svenskars attityder till in-
vandrare påverkar kvinnornas möjligheter att få kontakt. Marginalisering i 
relation till det svenska, handlar till stor del om majoritetens oförmåga och 
ovilja att acceptera varierande sociokulturella normer genom att exempel-
vis skapa relationer med kvinnorna i egenskap av granne och vän.618 Att 
vilja förstå andras värderingar och normer, är väsentligt.619  

Det handlar därför om, inte minst i pedagogiska sammanhang, prioritera 
sociala strukturer som uppmuntrar kommunikation och interaktion mellan 
deltagare i olika kulturella gemenskaper. Det är i detta engagerade delta-
gande som språket får en avgörande betydelse för att utveckla relationer.620 
Via dessa skapas delaktighet. För kvinnorna i denna studie kan kännedom 
om svenska normer och värderingar och kunskap i svenska språket innebä-
ra att uppfattningar av otillräcklighet avtar. Man skulle kunna säga att mö-
tet med samhället därmed är sammanflätat med kvinnornas språkutveck-
ling. Till stor del är ett sådant möte möjligt om språkundervisningen ska-
par begriplighet.  

Det handlar dock också om tid för att utveckla ett andraspråk och ett skrift-
språk. Det kan ta upp till tio år, för ett barn eller en ungdom, att hinna 
ikapp en modersmålstalare.621 För vuxna finns inga sådana beräkningar. 
När det gäller modersmålslärande uppskattar forskare att barns ordförråd 
vid cirka sex års ålder bestå av 2 000 aktiva ord och 14 000 passiva ord.622 
Barn har under de första levnadsåren haft varierande möjligheter att an-
vända språket i interaktion. Kvinnorna i denna studie har mycket tydligt 

                                                      
618 Eriksson 2002, 151. 
619 Jfr Sjögren 2000, 36. 
620 Jfr Gustafson 2004, 199. 
621 Cummins 2004, 34–35. 
622 I Ann-Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund: Studentlitteratur, 1998), 8. 
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insett interaktionens betydelse för att lära sig språk. De pratar om vardag-
liga situationer; i affärer, på dagis och i skolan. Om språket inte behövs i 
vardagen eller inte används finns heller ingen anledning att lära sig språ-
ket. Men att lära sig 2 000 ord på något år är aldrig helt lätt. 

LITTERATAS GEMENSKAP 
Vad har kvinnorna lärt sig när det gäller att tala, läsa och skriva på svenska 
som andraspråk när studien avslutas? Nahjads språkutveckling genomgår 
den tydligaste utvecklingen under den tid som undersökningen sker. Från 
att ha ett begränsat ordförråd, som hon huvudsakligen använder i skolan, 
under hösten 1997 har hon fram till våren 1998 utvecklat ett ordförråd så 
att hon klarar sig i muntliga situationer i vardagslivet. I huvudsak är det 
verb, substantiv och personliga pronomen men även några adjektiv som 
har ökat i antal. Orden förses i varierande utsträckning med grammatiska 
markörer. Även när det gäller skriftspråksutvecklingen har en utveckling 
skett från att enbart kunna reproducera, skriva av text och läsa efter mig 
eller en annan lärare, till grammatiskt läsande och skrivande.623 Även ef-
fektivt läsande, ett flödande läsande, förekommer när det gäller enkla sa-
gor. Nahjad utelämnar ibland vokaler när hon skriver. Sarah har utökat sitt 
ordförråd. Hon har ett flertal verb och substantiv som är relaterade till oli-
ka teman. Det finns exempelvis substantiv som hon har lärt sig under prak-
tiken i ett storkök. Språket innehåller få grammatiska markörer och är 
starkt färgat av modersmålsuttalet. Läs- och skrivutvecklingen har tagit ett 
stort steg framåt i och med att Sarah kan läsa barnböcker med effektivt 
läsande och skriva enkla meddelanden till barnens lärare.624 Panoi har ut-
vecklat sitt ordförråd men inte språkets form. Satsstrukturen är fortfarande 
outvecklad vilket medför att det kan vara svårt att förstå vad Panoi menar 
när hon talar. Uttalet är strakt influerat av thailändska. Kunskaperna i 
skriftspråket är fortfarande basala, vilket innebär att hon kan helordsläsa 
enkla välkända ord exempelvis ”jag”, ”hon”, ”han” och sitt namn, medan 
hon endast kan reproducera vad andra har skrivit. 

Var i språkprocessen kvinnorna befinner sig skulle kunna vara avhängigt 
hur länge de har befunnit sig i Sverige och hur länge de har studerat där. 
                                                      
623 Liberg 1993, 19–30. Grammatiskt läsande och skrivande innebär att personen ljudar, 
medan effektivt läsande och skrivande innebär att personen har automatiserat läsandet. 
624 Liberg 1993, 19–30.  
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Men så är inte fallet. Nahjad har bott drygt tre år i Sverige när studien av-
slutas och Sarah och Panoi cirka sex år vardera. Nahjad, Sarah och Panoi 
har ungefär 1 000 undervisningstimmar vilket kan sägas motsvara en sjät-
tedel av totala antalet undervisningstimmar i grundskolan.625 Denna studie 
visar att det är betydligt fler faktorer än tid som påverkar i vilken utsträck-
ning kvinnorna lär sig tala, läsa och skriva på svenska. 

Fidan och Sinem har fått ungefär lika många undervisningstimmar, cirka 
400, medan antalet år i Sverige skiljer sig väsentligt. Fidan har varit kortast 
tid i Sverige med drygt ett år och Sinem har bott här i cirka fem år. Trots 
detta befinner de sig på ungefär samma språkliga nivå. De kan båda berätta 
om sig själva, exempelvis var de bor, vilket språk de talar och hur många 
barn de har. Orden saknar oftast grammatiska markörer med undantag för 
fraser som lärts in som helfraser. Skriftspråket har de ännu inte lärt sig 
men båda känner igen sina namn som helordsbilder. Fidan har ett större 
ordförråd än Sinem. Hon kan under förhandling, med förstärkning av 
kroppsspråk och bilder, med enstaka verb och substantiv berätta om exem-
pelvis tillvaron i tältlägret i Irak. Fidan kan ljuda eller bokstavera sig till 
enstaka ord exempelvis ”jag”. Sinem kan inte ljuda och hon vet inte med 
säkerhet vilket fonem som motsvarar ett visst grafem och omvänt.  

Ingen av deltagarna har uppnått IALS mål; det vill säga att de kan använda 
skriftspråket för att kunna fungera i det svenska samhället.626 Skolverkets 
sammanfattande mål för grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 
är att förstå hur skrift meddelar budskap, känna till och kunna tillämpa de 
vanligaste skrivreglerna, kunna skriva enkla meddelanden samt kunna läsa 
en enkel berättande text och diskutera dess innehåll.627 Dessutom finns ett 
mål som innebär att kunna använda svenska språket i olika sociala gemen-
skaper. Endast Nahjad och Sarah närmar sig dessa mål. 

SLUTSATSER OCH MÖJLIGHETER  
I denna studie har jag valt att använda dels intervjuer med tolk, dels obser-
vationer, för att få del av personernas erfarenheter i och av olika kulturella 

                                                      
625 Skolverket 1998. 
626 OECD and Statistics Canada 1995, 14. 
627 Skolverket. Elever med utländsk bakgrund: rapport till regeringen. Stockholm: Skol-
verket, 2004b. 
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gemenskaper. Intervjuer fann jag vara mest lämpliga för att erhålla nyanse-
rade beskrivningar och insikter om personernas livsvärld. Den långvariga 
kontakten med de fem kvinnor som är huvudpersoner i studien medförde 
dock att intervjuerna kom att präglas av ömsesidighet. Utsträckning i tid 
och närhet till deltagarna är inte enbart av godo, då mitt engagemang och 
ställningstaganden för kvinnorna i olika utsatta situationer kan ha blivit för 
stort, vilket kan ha påverkat resultatet. Det har i vissa avseenden således 
varit problematiskt för mig att distansera mig från de kvinnor som står i 
fokus i denna studie. En hjälp för att hantera detta har transkriberingen av 
de tolkmedierade intervjuerna varit. Den har medfört att jag har kunnat gå 
in i en roll, lyssna på intervjuerna via en tolk och förstå sammanhang som 
en person av tre.  

Observationer fann jag vara mest lämpliga för att kunna beskriva det for-
mella lärandet. Observationer av min egen undervisning har medfört att jag 
befunnit mig i en pedagogisk läroprocess. I denna har jag utvecklat min 
egen undervisning utifrån språkforskning och reflektion över den pedago-
giska praktiken. När det gäller observationer av undervisning i Österstad 
har jag noterat, reflekterat och analyserat, men inte i dialog med läraren. I 
ett pedagogiskt perspektiv hade en dialog varit att föredra men eftersom en 
jämförelse mellan undervisningen i Västerstad och Österstad inte är studi-
ens syfte har det inte varit av betydelse för analysprocessen. Tolkning av 
undervisningssituationerna kan dock vara beroende av mina pedagogiska 
preferenser. 

Undersökningen visar att kvinnorna i varierande utsträckning deltar i och 
påverkas av flera kulturella gemenskaper. Det är dels hemlandets kulturel-
la gemenskaper, dels svenska som till exempel de kulturella gemenskaper 
som finns i skolan. I samtliga finns normer och värderingar, som sätter 
gränser för kvinnornas agerande och lärande. Hemlandets traditionella 
kulturella gemenskaper underordnar kvinnorna i hemmet där de är hustru, 
hushållerska och mor medan de svenska gemenskaperna som är tillgängli-
ga verkar marginaliserande. I de fall där kvinnorna upplever sig som otill-
räckliga är det utifrån svenska personers värderingar.  
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Studie visar även att kvinnornas, bristfälliga skriftspråksförmåga628 medför 
att kontakten med samhället sköts av barnen. Det ger barnen ökad makt 
och kvinnorna underordnas både män och barn, vilket skapar frustratio-
ner.629 Delaktighet i det svenska samhället och utbildning kan bidra till att 
kvinnorna behåller sin auktoritet i förhållande till barnen. I Skolverkets 
rapport, Elever med utländsk bakgrund, är föräldrars utbildning en av de 
faktorer som avgör hur väl ungdomar lyckas med sina studier i år nio.630 
Även föräldrars yrke, inkomst och språkförmåga har visat sig ha avgöran-
de betydelse för ungdomars studieframgångar.631  

För att minska kvinnors underordning och ungdomars utslagning måste 
invandrares möjligheter att lära sig ett språk och bli delaktiga i det svenska 
samhället öka, vilket kräver ett erkännande av deras kulturer. ”Mångfald” 
är idag ett retoriskt begrepp som måste realiseras i en vardagspraktik. För 
att förändring ska ske, krävs att varje invandrare får social trygghet och 
möjlighet att leva inom sina kulturella gemenskaper, vilket är av vikt för 
identiteten.632 En förutsättning för detta är den enskilda individens intresse 
och vilja att sätta sig in i andra människors förhållanden istället för att 
fördöma. Det är ett ansvar som åligger alla i svenska gemenskaper. Det är 
dock så att detta inte realiseras inom alla svenska gemenskaper. Sociala 
myndigheter, skola och politiska organ tar inte i tillräckligt stor utsträck-
ning sitt ansvar för att skapa social trygghet. En förändring krävs som ut-
går från tanke och övergår i handling där dialog med invandrarna är nöd-
vändig. Det är alltså inte enbart bristande språkförmåga som skapar utan-
förskap.  

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv innebär mångfaldsaspekten att man 
utgår från elevernas erfarenheter oavsett om det gäller barn, ungdomar 
eller vuxna. De likheter och skillnader som finns inom olika gemenskaper 
kan skapa möten och möjligheter till reflektion och språklig träning. Såda-
na möten är väsentliga för att stärka identiteten i en flerspråkig värld.633 
                                                      
628 I International Adult Literacy Survey, en rapport som härstammar från OECDs studie 
framkommer att skriftspråksförmåga är betydligt lägre bland invandrare. Invandrade män 
klarar i högre grad än invandrade kvinnor av att läsa lätt löpande text, 36 % respektive 28 
%. I Mats Myrberg, The Foundation for Lifelong Learning (Stockholm: Liber, 2000), 57. 
629 Darvishpour 2004, 166. 
630 Skolverket 2004a. 
631 Skolverket 2004a, 19, 25, 27, 28. 
632 Jfr FN. FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. FN. 
http://www.sfn.se/page.asp?node?d=167  
633 Jfr Skolverket 2004b. 
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Pedagogiska samtal mellan lärare och elev bör utvecklas mot ett dialogiskt 
förhållningssätt där flerspråkigheten och mångfalden synliggörs i under-
visningssituationer. Att utgå från elevernas erfarenheter i skolan är ett sätt 
att skapa förutsättningar för ömsesidiga samtal. I detta kan ett flertal kom-
munikationskällor och medier representera den flerspråkighet som utgör 
elevers disparata livsvärldar 

Skolan kan aldrig bli identisk med den vardagliga verkligheten men den är 
en del av denna och en lärande gemenskap, som förbereder för deltagande 
i vardagen. Skolkunskaper måste, enligt min mening, vara funktionella, 
exempelvis hur man kan använda skriftspråket för att uppnå egna mål och 
syften. Det språk som lärs i skolan måste vara möjligt att omskapa i andra 
situationer och detta kan endast ske om individen finner undervisningen 
meningsfull och begriplig. Den pedagogiska gemenskapen kan därmed 
utgöra en länk mellan individen och samhället. Deltagare i svenskspråkiga 
formella och informella gemenskaper som har en avgörande betydelse för 
att reella möten ska komma till stånd. Dessa möten kan överbrygga de 
svårigheter det innebär att som vuxen kvinnlig invandrare lära sig ett and-
raspråk och ett skriftspråk på en och samma gång.  

Som motto för den här avhandlingen används dikten, Bakom ett gathörn.634 
Den kan i grunden sägas handla om nödvändigheten av att etablera mel-
lanmänskliga relationer för att diktjaget liksom kvinnorna i denna studie 
ska få möjlighet att samtala och ”lära sig språket bakom språket”. I ett 
mångkulturellt samhälle måste språket hela tiden omskapas och värdering-
ar och normer ifrågasättas, för att undvika det dubbla och motsägelsefulla 
som uppstår för Fidan, Nahjad, Panoi, Sarah och Sinem när de vill leva i 
flera kulturella gemenskaper. Som framkommit ställs de inför situationer 
där de måste förklara egna kulturella värderingar och normer samtidigt 
som de förväntas ta till sig de svenska. För att underlätta för dessa kvinnor, 
liksom för andra invandrare att få tillträde till det svenska språket, måste 
alla vi, som talar svenska och som lever i svenska mångkulturella gemen-
skaper öppna oss för varaktiga möten med de människor som vandrat in i 
vårt land. I dessa meningsfulla berikande dialoger kan en process påbörjas 
som skapar begriplighet i båda riktningarna. Annars återstår bara – som 
diktjaget säger – att söka kontakt ” med en knölpåk i handen, för att äntli-
gen begå ett samtal--”. 

                                                      
634 Thinsz 1999, 169. 
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Summary 

Background and aim 
This thesis is a case study of the learning process of five illiterate immi-
grant women in Sweden. In Sweden, immigrants are given the opportunity 
to study Swedish for Immigrants (SFI) and to participate in basic adult 
education. For those immigrants that are illiterate, learning Swedish as a 
second language at the same time as learning new socio-cultural norms and 
values, and learning to read and write in a language that is not one’s own, 
is a demanding task. It is, moreover, a prerequisite for participation in a 
society that increasingly demands technical competence. The aim of this 
study is to use a socio-cultural, second language and gender approach to 
describe, analyse and understand how a number of adult, illiterate, immi-
grant women experience their situation when they are expected to simulta-
neously learn to speak, read and write Swedish. My intention is to examine 
how different cultural communities influence the women and how they 
experience their learning situation in the learning community. Further-
more, I examine the teaching methods used and what they are based on. I 
am also interested in seeing how much the women have learnt regarding 
speaking, reading and writing Swedish as a second language by the end of 
the study. 

An overview of earlier research shows that in the case of adult immigrants 
with no or only limited prior schooling, the teaching of a second language 
or literacy often involves the mechanical training of skills, without any 
connection to the students’ previous experience. Furthermore, motivation 
has been shown to be closely related to learning achievement and the na-
ture of the relationship between teacher and student has also been shown to 
be of importance. Moreover, it has been shown that, if the literacy training 
is to be carried out in the second language, it must be based on the stu-
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dent’s ability to speak the second language. The role of socio-cultural fac-
tors in learning has not usually been considered. 

 

Theoretical premises 
The complexity of learning in general, and language learning in particular, 
is the starting point for this study, which is based on the assumption that 
human learning is an activity that takes place in a cultural community in a 
social context. Learning has many dimensions, and the ideas and theories 
of Lev Vygotsky are of major importance in this study. This means that 
learning is perceived as always taking place in a historical socio-cultural 
community.635 Thoughts, values, words and activities are therefore the 
processes and products of social interaction.636 The individual, the learning 
process, activities and the knowledge and understanding gained are woven 
together in a particular context and at a certain point in time.637 For the 
individual learning means taking an active part and becoming involved in a 
cultural community, which can be described as a learning community.  

The research area of second language learning is diverse, with many dif-
ferent points of contact. From a socio-cultural perspective, language learn-
ing takes place through interaction with social beings.638 The language is 
simultaneously the tool that facilitates social communication and the object 
of the learning process.639 The understanding of concepts is a vital element 
of learning a language. Concepts can be seen both as the official lexical 
content of a concept or word, in other words its meaning, and as something 
that includes the feelings, values and experiences that are implied in the 
thoughts that the concept/word gives rise to when it is used, in other words 
its sense.640 Through active participation in language situations the indi-
vidual transforms and recreates the current meanings of concepts so that 
they will meet the needs of the speaker. 641 Interaction and dialogue are 
essential in language learning in a cultural community.642 

                                                      
635 Kozulin 1998, 39. 
636 Gee 1992, xvi–vxiii. 
637 Säljö 2000, 128–130. 
638 Vygotsky 1978, 88–95. 
639 Säljö 2000, 92. 
640 Vygotsky 1992, 244. 
641 Kress 2002, 155–156. 
642 Swain 2001, 99. 
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Literacy is a research area that encompasses many approaches. One of 
these is the ideological model, which sees literacy as society-related.643 
Meaningfulness and understanding are emphasised so that the written lan-
guage can develop in a functional context, in which cultural resources and 
multilingual traditions play an important role. There is plenty of research 
into how children learn to read and write, although there is no consensus 
on the optimal method for teaching the written language. In this study, 
which focuses on adult education, the starting point for learning to read 
and write is that the written language should be based on discussions about 
the students’ previous experiences. In the reading and writing process, the 
whole language approach and phonics instruction should interact with one 
another.644 

Gender and gender identity are fundamental aspects of how we form our 
lives. To understand the lives of immigrant women, how they are formed 
and form themselves, I have taken gender to be a social phenomenon that 
is reproduced and transformed in cultural communities.645 This includes a 
patriarchal gender structure, in which men are seen as superior to women, 
as illustrated by the assumption that women cannot take care of them-
selves. In the hierarchical gender structure, which is found in traditional 
family-based communities in many countries in Asia, the concept of hon-
our and shame are implicit, which can explain the moral values and behav-
iour in various situations.646 Honour is a resource that belongs to men, 
while shame is a burden that is attributed to women. When people migrate, 
the interpretation of these concepts can involve complications. 

 

Methods and material 
The study was carried out in two literacy groups in two municipalities, 
Västerstad and Österstad. The time period in Västerstad was from the au-
tumn of 1997 to the autumn of 1999, while in Österstad the study took 
place during 2002. In Västerstad I have been working both as a teacher and 
as a doctoral student, which means that I can carry out my research in con-

                                                      
643 Street 1989, 8. 
644 Cf. Liberg 1993, 19–30. 
645 Cf. Conell 2002, 103–106. 
646 Akpinar 1998, 49. 
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nection with my own teaching. However, the problem with these two roles 
is that, as a teacher, I am responsible for my students and their learning 
process, while as a researcher I am interested in testing new academic 
theories. It is also difficult to evaluate one’s own teaching and to be able to 
document the process while teaching. In Österstad I have only worked as a 
doctoral student. I have chosen to make in-depth case studies of five 
women: Nahjad, Sarah and Panoi in Västerstad, and Fidan and Sinem in 
Österstad. 

My material includes interviews, observations and students’ writing. Un-
structured interviews have been carried out, both in the classroom envi-
ronment and in the students’ homes. An interpreter was used for all the 
interviews at school. Using an interpreter creates a three-party discussion 
where each party has a given role, and the interpreter is confined by certain 
professional obligations. The observations were made in different class-
room situations and were of an event-oriented nature, in which I took notes 
on all the events that took place. In Västerstad, I took notes in the form of 
a journal that I wrote during and after the lesson. This type of observation 
can be described as participant observation.  In Österstad, the observations 
are mostly specimen descriptions that I noted down during lessons. I did 
not play such an active role in Österstad, and the method used here could 
be described as mainly direct observation. In making my analyses, I have 
studied the transcribed interviews and my observation notes closely. Dur-
ing this process I have divided the women’s cultural communities into 
different categories and I have developed a tool for presenting the teaching 
methods. 

 

The situation and conditions for immigrants 
The municipalities are of a medium size and have more or less the same 
approach to immigration. They have taken in immigrants and refugees 
since the 1970s and have shown a preference for immigrants with a good 
education. They have provided reception classes for immigrant children 
and have organised Swedish as a Foreign Language (SFI) classes for the 
adults. The teaching of Swedish as a Foreign Language has been organised 
in different ways in the two municipalities. In Västerstad there has been a 
continuous reception of students, and they have been placed in “basic 
groups”, irrespective of their previous schooling. There has also been con-
tinuous reception in Österstad, but the students here have been divided into 
different classes based on the students’ level of education in their country 
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of origin. Those who are illiterate are immediately placed in already exist-
ing groups. Those with schooling exceeding the equivalent of six years in 
the Swedish system are placed in a preparatory group, who are allotted less 
teaching hours, until there are a sufficient number of students to start a 
new class. Both the teachers in Österstad and I use Swedish as the lan-
guage of instruction for teaching literacy. In Västerstad the students can 
choose to be taught in their native tongue and to study their native lan-
guage. 

 

Findings 
An in-depth case study of Nahjad describes how she experiences her situa-
tion and her learning process over a period of one and a half years. The 
study shows that the socio-cultural values, norms and patterns of behaviour 
from her country of origin are still relevant to her life within the family. 
The problems this gives rise to influence how she copes with learning a 
second language and reading and writing. In her home there is a patriarchal 
structure, which assumes her husband’s superiority and Nahjad’s inferior-
ity. Nahjad’s role is limited to that of a wife, housekeeper and mother. Her 
duties in the home are prioritised, but the role of the school in teaching her 
to speak, read and write Swedish are also important. Nahjad is slowly 
learning a new language and she is simultaneously learning to read and 
write using a variety of strategies. 

The gender structure described by Nahjad is confirmed by the other 
women. It is, however, not static over time, but is dependent to a greater or 
lesser degree on Swedish gender structures. The attitudes of the husbands 
are gradually changing, which means, for example, that they encourage 
their wives to study. As a consequence of this, the women plan their work 
at home and make preparations that enable them to participate in school 
classes. Although they want to study in order to improve their future pros-
pects, they really see their future in terms of their children. Their children 
learn Swedish faster and get Swedish friends. This secondary socialising in 
the Swedish environment helps the children to become integrated into 
Swedish society. This not only gives the parents hope for the future, but 
can also be seen as a threat, as there is a risk that their children will start to 
question their own socio-cultural values. 
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The women are proud of their roles as wives, housekeepers and mothers, 
even though they realise that other qualities are more highly valued in the 
Swedish community. Their contacts with Swedes are few. The only arena 
in which the women have a chance to speak Swedish is at school. Outside 
the home, the women feel that their own values, experience and knowledge 
are in conflict with those of the Swedish community, or are at least not 
accepted or recognised. This means that the women feel inadequate and 
marginalised. Consequently, they find it harder to learn new things. 

The teaching process studied can be divided into four approaches to inter-
action. The first approach is that the teacher decides the content of the 
lesson and leads the discussion. This can be described as the IRU method-
ology: initiative, response, follow-up.647 The second approach is that the 
teacher presents a model for using the language that the students should 
then practise, which can be described as the three Ps methodology: present, 
practise, produce.648 In the third approach the student is given a task to 
complete. The students then try to complete the task through discussing it 
together. This methodology can be described as task-based instruction.649 
The fourth approach is to create teaching situations in which the teacher 
and students have a discussion. All the participants are involved, the ques-
tions are genuine, negotiations take place, but no correct answer is ex-
pected. This type of teaching is described as the collaborative discus-
sion.650  The observations made indicate that the teaching studied was not 
always meaningful for the women students. 

 

Conclusion 
Gender structures appear to be firmly planted in a patriarchal value system. 
This means that women are seen as inferior to men, and women are ex-
pected to “meet the demands of others”. But the situation is not entirely 
clear. There are subtle indications that both the strength and the will to 
change the situation exist. The women are not prepared to forsake their 
own interests and needs entirely if they are seen as relevant to survival in 
Swedish society. They clearly express their wish to learn Swedish in order 

                                                      
647 Wells 1981, 27–36. 
648 Lindberg 2001, 74–75. 
649 Willis 1999, 40. 
650 Swain 2001, 99. 
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to be able to take care of themselves in the community. However, it is hard 
to gain access to Swedish social communities and Swedish norms and 
values make the women feel inadequate. One conclusion that can be drawn 
is that Swedes must provide meeting places so that the women can practise 
Swedish and at the same time develop their gender identity through inter-
action with Swedes. 

As they have little contact with Swedes, school is the only arena in which 
they learn and have a chance to use Swedish. They are positive towards 
teaching and school as an institution. Here they are able to step out of their 
traditional women’s role, develop an alternative identity and learn for their 
own sake. Language is the tool that can give them contacts and allow them 
to gain access to arenas outside the home. One conclusion here is that im-
migrant women need more time at school in order to develop their lan-
guage. 

The study shows that the women learn slowly. In the beginning of the 
study Nahjad could only copy writing, but at the end of the study she could 
both read simple texts and write short messages, for example, to her 
teacher. She can get by in Swedish without an interpreter in everyday 
situations. Sarah’s language development is similar to Nahjad’s, while 
Panoi, Fidan and Sinem have only succeeded in increasing their vocabu-
lary. They tend to use these words without grammatical markers. 

Teaching in the literacy groups is to a great extent based on a technical 
approach, in which the teacher tries to elicit a correct answer from the stu-
dents. The teacher provides material that the students are expected to 
memorise. Social interaction involving contemplation and negotiation is 
either not included or not prioritised. This means that the women’s experi-
ence and knowledge is not made use of. On occasions when collaborative 
discussions take place between the teacher and students, both their motiva-
tion and interest increase. These discussions are based on the students’ 
own experiences and thoughts. In this way linguistic concepts gain mean-
ing through communicative interaction. Initially the concepts may be un-
clear, but the group works on them together, adapting and adjusting them 
until they finally make sense. 

Finally, I conclude that women immigrants bring their own socio-cultural 
values and experience to the school situation. Consequently, the school 
must become a learning community that makes use of the students’ experi-
ence and allows the students to participate in collaborative discussions, so 
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that they can both be given and themselves create greater opportunities to 
develop their ability to speak, read and write Swedish. 
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Bilaga 1. 

 

Beteckningar för svenska vokaler 

Lång vokal i betonad stavelse                           Kort vokal i betonad stavelse 

vis [i]  viss [] 
hes [e]  fett [e] 
läs []  mätt [] 
lär [æ]  märr [æ] 
lys [y]  hyss [] 

löss [œ] 
hör []  dörr [] 
lus []  buss [] 
mos [u]  ost [] 
lås [o]  oss [] 
ras []  vass [a] 
 

Beteckningar för svenska konsonanter 

pappa [p] bibba [b]  
titta [t] dadda [d]  
ärta [] orda []  
kaka [k] gagga []  
 
mamma [m] 
nynna 
orne 
ånga 
 
fiffig [f] vovve [v] 
susa [s] jojo [j] 
Orsa [] rara [r] 
tji [] lilla [l] 
sky [] ärla [] 
hy [h] 
 
Källa: Svenska språknämnden. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber, 2003, 198–199. 
 

[] 

lös [ø]  

[] 
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