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Denna dag hade det för att rädda sakernas tillstånd behövts en 
dåre, det vill säga en förnuftig människa förmögen till vad som 
för Appius Claudius hade varit en omöjlig och obegriplig extra-
vagans: att gå och lyssna på plebejerna och förutsätta att de med 
sina munnar förmedlade ett språk och inte bara utstötte oljud; 
att tala med dem och förutsätta att de var intelligenta nog att 
förstå överlägsna medvetandens ord; kort sagt, att uppfatta dem 
som jämlika förnuftiga varelser.

Rancière 2011a:114
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Abstract

The aim of this thesis is to critically examine opportunities and 
obstacles to develop teaching in Swedish as a second language on 
equal ground. This is done by exploring a group of students’ and 
their teachers’ lived experiences of language and teaching practices 
in a school and society in northern Sweden’s peripheralised interior. 
In the different chapters, focus is on how Swedish and other na-
med languages are socially constructed in relation to the students, 
and how this process affects (and is affected by) their conditions 
to produce lived multilingual spaces (cf. Lefebvre 1991) and take 
their place as legitimate speakers (Bourdieu 1991b) of Swedish. 
 The study employs an ethnographic methodology, where I have 
attempted to examine a specific context in depth by sharing parts 
of the participants’ everyday lives over an extended period of time 
(cf. Hammersley and Atkinson 2007:3). The field study took place 
between December 2019 and June 2020, in an upper secondary 
school in the small village of Nyland in northern Sweden. The main 
participants are 21 students and five teachers, all connected to one 
and the same introductory language class at the school Fjällskolan. 
The material consists of field notes from 12 weeks of participant 
observations, transcripts of 37 semi-structured interviews and five 
focus groups discussions, as well as visual materials, i.e., language 
portraits (Busch 2012) and mental maps (Götz och Holmén 2022) 
produced by the students in collaboration with the researcher. 
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 In the study, I take an interdisciplinary approach, which allows 
me to analyse the students’ emerging linguistic repertoires as social, 
historical and spatial phenomena. It also makes it possible to ques-
tion some of the dominant ideologies surrounding the teaching 
and learning of so-called second languages (cf. The Douglas Fir 
Group et al. 2016). One such taken-for-granted-position, repea-
tedly conveyed in political and media discourse, is that the Swedish 
language is an important “key” to success in education and work 
life today (see, e.g., Forsberg Lundell 2020; Lindberg 2013; Prekopic 
2018). By taking my point of departure in the young participants’ 
lived experiences of language use (Busch 2017), and by using critical 
theories of space and language use (e.g., Ahmed 2007; Lefebvre 
1991; Pennycook 2010), I demonstrate how Swedish is not such 
a key for the students, as it is a part of spaces they very seldom 
have access to. Rather than construct linguistic competence on an 
individual basis, the students’ linguistic repertoires are shaped by 
the same kind of inequalities that structure their uneven mobilities 
(Sheller 2016), which also makes the recurring talk of language as 
”a resource” (Ruíz 1984) dubious. 
 By directing attention towards “the white listening subjects” 
(Flores 2021; Flores and Rosa 2015) that repeatedly assess the par-
ticipants as inadequate language learners and illegitimate language 
users, I challenge the dominant neoliberal views of linguistic com-
petence as first and foremost an individual skill, dependent on the 
learner’s motivation (Del Percio and Flubacher 2017). In contrast 
to the monotonous and dominated spaces (Lefebvre 1991:164) where 
Swedish is used, I also show that the students are busy producing 
more permissive spaces, where they learn languages such as Hindi, 
Moldavian and Turkish, from each other as well as from inte-
raction with popular culture and digital media. I argue that the 
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heterogenous language practices characterising these appropriated, 
polyrhythmical spaces (Lefebvre 2004:105), or heterotopias (Foucault 
2008a), have the potential to teach us something important about 
how a language pedagogy on equal grounds could be developed.
 In the concluding chapter, I discuss how ways of teaching 
Swedish as a second language can be imagined that, instead of 
being built upon monolingualism and nativespeakerism (Ortega 
2019), tries to realise multilingualism and social justice. By drawing 
upon Rancière’s (1991) radical notion of equality – where equality 
is seen as a starting point rather than a distant goal – I not only 
suggest that a language pedagogy on equal ground must strive to 
open up spaces where valued linguistic resources can be developed, 
but also propose the need for new conceptualisations of language 
that better align with multilingual subjects in the age of migration. 
Rather than offering specific methods to use in the classroom, my 
ambition here is to nourish what Nancy Fraser (2003) calls the 
radical imagination, thereby inspiring continued scientific and 
collegial discussions about the future of the subjects of Swedish and 
Swedish as a second language. The optimistic suggestion, following 
the sometimes disheartening descriptions of the young partici-
pants’ lives in Nyland, is that the heterotopias (Foucault 2008a) of 
Fjällskolan can be used as a point of departure for a conversation 
about the more concrete pedagogical implications of this study.

Keywords: multilingualism, ethnography, linguistic repertoires, 
investment, social justice, uneven mobility, social space, stopped 
bodies, white listening subject 
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1. Inledningar

I Nylands1 kommuns officiella kommunikation kallas Fjällsko-
lan visserligen gymnasieskola, men få av det ordets vanliga kon-
notationer stämmer in på det som mötte mig där, när jag en kall 
decemberdag 2019 för första gången tog plats i skolan med mitt 
anteckningsblock. I själva verket består gymnasieskolan i Nyland 
av ett enda program, nämligen språkintroduktion. Förutom en 
grupp förskolebarn som tillfälligt, på grund av platsbrist, är inhysta 
i byggnadens ena flygel och en handfull komvuxelever som med 
oregelbundna mellanrum dyker upp för enstaka lektioner i ett av 
klassrummen, är de 20 eleverna i språkintroduktionsgruppen och 
deras fem lärare de enda som rör sig här. Skolan ligger visserligen 
centralt i Nyland men samtidigt avsides i förhållande till all annan 
skolverksamhet som finns samlad i en grupp byggnader hundra 
meter bort. Ingen som inte har en direkt anledning att vara på 
Fjällskolan söker sig någonsin dit. Hos eleverna själva går den, 

1 I stort sett alla namn på platser i studien är, liksom samtliga deltagar-
namn, fingerade. Ortnamn som Nyland, Stensele och så vidare är helt 
och hållet valda av mig, och ska således inte förväxlas med verkliga 
platser som delar dessa namn. När större orter som de flesta i Sverige 
kan förväntas ha någon relation till (exempelvis Stockholm, Malmö och 
Umeå) omtalas har jag oftast valt att behålla de riktiga namnen, om jag 
bedömt att det inte riskerar att röja deltagarnas identitet. När det gäller 
deltagarna så har de själva fått bestämma hur de ska benämnas i texten, 
en procedur som beskrivs närmare i kapitel 2. 
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som jag senare ska få lära mig, under den talande beteckningen 
”flyktingskolan” (Fältanteckningar, 2020-02-25). 
 När jag några minuter över åtta stampar av mig snön och kliver 
in i skolan möts jag därför inte av stressade lärare på väg till dagens 
första lektion med famnen full av boktravar och stenciler. Inte 
heller möts jag av fikande och skrattande tonåringar hukade över 
uppslagna matteböcker eller någonting annat som föreställningen 
om en gymnasieskola kan tänkas inrymma. Jag möts av komplett 
tystnad. I ett litet utrymme till vänster om ingången står ett tjugotal 
elevskåp, prydligt tillslutna med små och fullständigt identiska 
hänglås. När jag fortsätter rakt fram i den smala korridoren kom-
mer jag till vad jag förmodar är ett uppehållsrum, vars yta till stor 
del upptas av en sliten grå hörnsoffa och i övrigt är möblerat med 
vad som liknar institutionsmöbler i ljust lackerat trä. De blekgula 
väggarna är dekorerade med inramade gamla skolplanscher före-
ställande tecknade flyttfåglar och svampar, med namnen propert 
utskrivna på både svenska och latin. Här och där sitter också som 
det tycks slumpmässigt utplacerade spår av de flerspråkiga ung-
domar som vanligtvis vistas i rummet, i form av handskrivna små 
meddelanden med arabiska tecken och en virkad afghansk flagga 
i träram. Det som därutöver vittnar om vilken verksamhet som 
trots allt pågår här är de tre klassrummen till höger, vars existens 
avslöjas av inplastade scheman som sitter fasttejpade på dörrarna. 
På den motsatta sidan ser jag ett litet pentry med en hög odiskade 
kaffekoppar på diskbänken, som i övrigt endast rymmer en vat-
tenkokare och en burk snabbkaffe. 
 För flera av de elever jag kommer att umgås med under de kom-
mande månaderna har det här varit den plats som deras vardagar 
kretsat kring i över fyra års tid. Som de kommer att både förklara 
och visa för mig, sitter de mer eller mindre fast på Fjällskolan, 
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och brottas dagligen med den till synes omöjliga uppgiften att bli 
godkänd i skolämnet svenska som andraspråk. Utan ett sådant 
betyg tar de sig inte vidare till de åtråvärda nationella gymnasie-
programmen, men för några av dem är insatserna betydligt högre 
än så. De riskerar nämligen att i värsta fall till och med utvisas 
ur Sverige om de misslyckas med sina studier i svenska.2 Mycket 
press hamnar därför på skolans enda behöriga lärare i svenska 
som andraspråk, Karin, vars lojalitet med eleverna sällan går att 
ta miste på, men inte heller hennes vanmakt inför, som hon säger, 
ett ”omöjligt uppdrag” (Karin, intervju, 2020-02-25). 
 Vid ett av våra första samtal ger hon mig en snabbresumé av 
situationen på Fjällskolan: de senaste åren har antalet elever i språ-
kintroduktion minskat från som mest ett 90-tal till dagens 20. Trots 

2 I juli 2016 införde Sverige en tillfällig asyllagstiftning, som innebär att 
uppehållstillstånd enbart beviljas med tidsbegränsning. Möjligheten 
till familjeåterförening har också kraftigt inskränkts i den nya asyllagen 
(Sveriges riksdag 2016). För att motverka några av de mest negativa 
konsekvenserna av den nya restriktiva asylpolitik som regeringen an-
nonserade i november 2015, med målet att ”skapa andrum”, det vill säga 
kraftigt minska antalet personer som söker asyl och beviljas uppehålls-
tillstånd i Sverige (Regeringskansliet 2015), infördes i juni 2018 den så 
kallade Nya gymnasielagen (Sveriges riksdag 2018). I korthet innebär 
den att ensamkommande ungdomar som sökt asyl innan den 24 no-
vember 2015 och sedan hunnit fylla 18 år innan de fått besked om avslag 
på sin asylansökan, har möjlighet att få ett tillfälligt uppehållstillstånd i 
upp till 13 månader under förutsättning att de studerar på gymnasieni-
vå. Lagen har emellertid utsatts för mycket kritik, bland annat på grund 
av svårigheterna att tolka den, men också för den press den utsätter 
både elever och lärare för (se t ex Ridderstedt 2020; Thurfjell 2019). För 
många ungdomar är ett godkänt betyg i svenska som andraspråk det 
som är svårast att uppnå, samtidigt som det är ett krav för att kunna 
påbörja studier på ett nationellt program. I och med att det dessutom är 
förknippat med ett tidskrav, då en elev inte kan börja på ungdomsgym-
nasiet efter att hen fyllt 20 år, har lagens utformning rapporterats leda 
till stress och psykisk ohälsa (Knape 2019). 
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lärarnas protester har de inte fått resurser till mer än en grupp det 
här läsåret, vilket gör att den enda klassen nu inbegriper allt från 
helt nyanlända elever till en grupp ungdomar som är kvar från det 
stora flyktingmottagandet 2015. I den senare gruppen är frustra-
tionen stor, varnar Karin. Det är bara några få som har permanent 
uppehållstillstånd, vilket gör att många kämpar mot klockan för 
att undvika utvisningshotet. Mitt i stormen står hon, skolans enda 
behöriga svenska som andraspråkslärare, och den som med en 
bokstav på ett papper i elevernas ögon har makten att avgöra vem 
som får stanna och inte. 
 Frågan är om uppdraget är omöjligt inte bara för läraren, utan 
också för en del av eleverna? I Sverige finns idag en utbredd före-
ställning om det svenska språket som ”en nyckel” till social och 
geografisk rörlighet, vilket lägger över en stor del av ansvaret för 
språkutvecklingen på den enskilda inläraren (Dahlstedt m fl 2021). 
Enligt denna uppfattning har eleverna i Nyland i första hand sig 
själva att skylla, för att de efter nästan fem år fortfarande sitter 
kvar i samma klassrum där de en gång började lära sig svenska. 
Om de bara ansträngde sig lite mer skulle dörrarna till det svenska 
samhället ha öppnats även för dem. Men som jag kommer att 
visa i den här avhandlingen är det ett viktigt subjekt som saknas 
i den tilltagande kravdiskurs som omger nyanlända och flersprå-
kiga elever i det svenska samhället idag – nämligen lyssnaren (jfr 
Flores och Rosa 2015). För att bli betraktad som en kompetent 
språkanvändare räcker det inte med att vara motiverad och flitig, 
att plugga glosor och traggla verbböjningar. Du måste också anses 
värd att lyssna på (jfr Norton 2013).

Avhandlingens fokus

Den här avhandlingen handlar om en grupp elever och deras lärare 
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på ett språkintroduktionsprogram i det lilla samhället Nyland i 
norra Sveriges inland. Att det framför allt är ungdomarnas utma-
ningar att bli godkända i svenska som står i fokus gör visserligen 
det här till en studie om språkdidaktik och andraspråksinlärning, 
men det ska redan från början göras klart att den inte bara sker 
på en mycket specifik plats utan att jag också närmar mig ämnet 
från ett alldeles särskilt perspektiv. I fokus står de unga deltagarnas 
erfarenheter av språk och språkutveckling, men språk ska här inte 
förstås som individuella, huvudsakligen psykologiska fenomen, 
utan som sociala, historiska och inte minst rumsliga processer. Jag 
är alltså mindre intresserad av de kognitiva aspekterna av språkinlär-
ningen, och mer för hur ”flerspråkighet utvecklar sig i människors 
liv över deras privata, offentliga, materiella och digitala sociala 
sammanhang” (The Douglas Fir Group m fl 2016:21).3

3 En ambition med avhandlingen är att introducera kritisk forskning 
inom sociolingvistik, tillämpad lingvistik och pedagogik i ett svenskt 
språkdidaktiskt sammanhang. Av den anledningen har jag konse-
kvent översatt både begrepp och citat från engelskspråkig litteratur till 
svenska. Med undantag för citat från redan översatta verk som anges i 
litteraturlistan är det således jag själv som står för översättningarna. I 
de fall det redan finns etablerade motsvarigheter till engelska begrepp 
på svenska – såsom investering (Norlund Shaswar och Wedin 2020:74) 
och transspråkande (Yoxsimer Paulsrud m.fl. 2018) – har jag strävat efter 
att behålla dessa. I andra fall har jag ansträngt mig för att uppfinna 
nya svenska uttryck, där jag önskat både fånga betydelsefulla nyanser 
av originalbegreppen och bidra till den pågående diskussionen om 
flerspråkighet i Sverige. Det bör understrykas att alla översättningar av 
nödvändighet är partiska (se t ex Blommaert 2006), och jag gör därför 
inte anspråk på att fullständigt spegla de myntade uttryckens eller 
citatens samtliga betydelseaspekter. Exempelvis gör ett begrepp som 
enspråkigism visserligen avkall på en del av tvetydigheten i det engelska 
monolingualism (som ju helt enkelt kan betyda enspråkighet också), 
samtidigt som suffixet -ism förstärker dess ideologiska karaktär, vilket 
jag ansett lämpligt i det här sammanhanget. Referenserna i anslutning 
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 En väsentlig utgångspunkt är att språk här inte ses som på för-
hand existerande system, fristående från ideologier och maktrelatio-
ner, utan som sociala praktiker, som därtill är rumsligt strukturerade 
(Pennycook 2010; Scollon och Scollon 2003). Det finns därför inget 
neutralt sätt att undersöka språkdidaktiska processer (Pennycook 
2022), lika lite som det går att dra några värderingsfria gränser 
kring vad som ska betraktas som ett legitimt språkbruk eller inte 
(Bourdieu 1991b). Den här avhandlingen ansluter sig på så sätt till 
den så kallade sociala vändningen i andraspråksforskningen (Block 
2003), vilket både innebär att jag intresserar mig för hur existerande 
orättvisor påverkar möjligheterna att utveckla språkrepertoarer 
(Piller 2016), och att jag betraktar social rättvisa som ett mål för 
forskningen (jfr Flores och Rosa 2019; García 2009; Ortega 2019).
 En förhoppning är att avhandlingen ska bidra med nya perspek-
tiv på frågor om språkutvecklingens samhälleliga förutsättningar, 
genom att delvis utgå från andra orienteringspunkter (Ahmed 
2006) än dem som vanligtvis intas i diskussioner om så kallad 
andraspråksinlärning. Det intresse för ungdomarnas egna levda 
erfarenheter av språkanvändning som genomsyrar texten innebär 
exempelvis ett perspektivskifte både i relation till en stor del av den 
hittillsvarande språkdidaktiska forskningen i Sverige (Tornberg 
2020:7), och till en politisk och medial diskurs upptagen av talet 
om så kallade migranter och flyktingar (jfr Herz och Lalander 2019). 
I stället för att ta (den språkliga) mångfalden i samtida svenska 
skolor och samhällen som ett problem att adresseras från välme-
nande pedagoger och forskare från ovan, kommer jag här försöka 
använda ungdomarnas positioner i periferins marginaler som en 

till de översatta citaten och begreppen hänvisar alltid till originaltexten, 
varför den som så önskar lätt kan kontrollera vad som gått förlorat eller 
tillkommit i tolkningen.
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utkikspunkt (jfr Heller 2013:17), varifrån ojämlika maktrelationer 
kan både utforskas och utmanas. 
 Att jag undersöker flerspråkiga praktiker i lilla Nyland i re-
lation till en lokal såväl som global rörlighetens politik (Ahmed 
2011:143f ) kan också bidra till ytterligare ett perspektivskifte, på så 
sätt att jag kopplar samman detta norrländska inlandssamhälle – i 
de mediala representationerna långt från de urbana metropoler 
som utgör ekonomins centrala platser – med de diskurser om 
mobilitet och globalisering som det oftast anses stå utanför, eller 
vid sidan av (jfr Eriksson 2010; samt resonemanget i Maly 2016 
om supermångfald i en nederländsk småstad). Norrlands inland 
är ett geografiskt rum som sällan förekommer i offentlig diskurs 
och forskning om flerspråkighet (jfr Pietikäinen m fl 2016; Pieti-
käinen och Kelly-Holmes 2013), men kommer här att beskrivas 
som karakteriserat av åtskilliga tidsrumsliga lager av språkpraktiker 
(Edlund 2009; Westergren och Åhl 2007), likväl som samtida 
sociala förändringsprocesser vanligtvis förknippade med urbana 
områden (jfr Woods 2007). Genom att följa ungdomarnas orien-
teringslinjer inåt mot marginalerna själva, och utåt mot de olika 
centrum som delvis formulerar villkoren för deras liv, kan jag både 
få syn på sådana paradoxer i de dominerande diskurserna, men 
förhoppningsvis också skapa utrymmen för andra sätt att tänka 
om språk och undervisning i det samtida Sverige.

Syfte och frågeställningar

I linje med min övergripande transformativa agenda är syftet med 
denna avhandling att kritiskt undersöka möjligheter och hinder för 
att utveckla en undervisning i svenska som andraspråk på jämlik 
grund. Detta gör jag genom att utforska en grupp unga språkintro-
duktionselevers och deras lärares levda erfarenheter av språk- och 
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undervisningspraktiker i skola och samhälle i norra Sveriges perifer-
aliserade inland. Fokus kommer i de olika kapitlen att vara på hur 
svenska och andra namngivna språk konstrueras socialt i relation 
till eleverna, och hur detta påverkar (och påverkas av) deras förut-
sättningar att ta flerspråkiga levda rum i anspråk. De mer konkreta 
frågeställningar som har väglett mina undersökningar är följande:

• Hur struktureras elevernas språkrepertoarer rumsligt, genom 
exempelvis olika erfarenheter av mobilitet och immobilitet? 

• På vilket sätt bidrar ideologiska uppfattningar om språk och 
språkinlärning till positioneringen av eleverna som (il)legiti-
ma språkanvändare i skola och samhälle? 

• Hur påverkas elevernas investering i språkpraktikerna i skola 
och samhälle av möjligheterna att ta plats som legitima talare 
i olika sammanhang? 

• Vilka möjligheter har elevernas lärare att bidra till en flersprå-
kig utveckling på mer jämlik grund?

• Hur kan ungdomarnas levda erfarenheter av att utveckla 
språkrepertoarer i ett norrländskt landsbygdssammanhang bi-
dra till förståelsen av en mer kritisk undervisning i svenska som 
andraspråk, med flerspråkighet och social rättvisa som mål?

Alternativa inledningar

Den här studien kan visserligen formellt sägas ha inletts i december 
2019, när jag för första gången klev över Fjällskolans snöklädda 
tröskel, och började föra anteckningar över vad jag såg och hörde. 
Men att avgöra när en etnografisk studie har sin början är i själva 
verket inte helt lätt. Antropologen Johannes Fabian (2008:5ff) be-
skriver det som att där visserligen måste finns en gräns mellan liv 
och etnografi, men att den gränsen kan vara svår att definiera. I och 
med att etnografen försöker fånga någonting i grunden undflyen-
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de – det levda livet såsom det upplevs av dem som erfar det – går 
det alltid att ställa frågan när livet pågår för sin egen skull och när 
det i stället ska ses som del av ett forskningsprojekt; ett studieobjekt. 
 Frågan är om det var först den där decemberdagen jag korsade 
Fabians (2008) gräns mellan liv och etnografi? Lika lite som elever 
i en språkintroduktionsklass kan betraktas som blanka blad, redo 
att tecknas fulla med det svenska språkets intrikata morfologi och 
syntax av en välvillig svensklärare, dyker jag som forskare upp ur 
tomma intet på Fjällskolans snötäckta tröskel. Också jag har en 
historisk kropp, som språkantropologerna Ron och Suzie Scollon 
(2004) benämner de förkroppsligade erfarenheter, vanor och vär-
deringar som Pierre Bourdieu (1998) kanske snarare skulle kalla 
habitus. I och med att min kropp utgör det verktyg genom vilket 
elevernas levda erfarenheter omvandlas till texten på det här papp-
ret, är den också i praktiken väldigt svår att skilja från dessa. 
 Den här studien är till exempel knappast tänkbar utan mina 
egna erfarenheter av att växa upp, leva och undervisa i norra Sve-
riges glesbefolkade inland. Den är lika svår att föreställa sig utan 
min tioåriga erfarenhet av att arbeta som lärare för nyanlända och 
flerspråkiga elever i olika sammanhang. Men det känns förstås 
orimligt att för den skull påstå att den här studien inleddes i exem-
pelvis september 2008, då jag genomförde min första svenska som 
andraspråkslektion, eller i januari 2010, när jag entusiastisk men 
lätt villrådig stod som lärare inför en förberedelseklass för första 
gången. Båda dessa händelser är visserligen viktiga för mitt intresse 
för språkutveckling generellt, men det skulle då ha framstått som 
främmande för mig att betrakta eleverna eller undervisningen som 
någon form av studieobjekt. 
 Den kunskap och förkroppsligade erfarenhet som jag under 
åren som lärare samlat på mig har heller inte föregåtts av några 
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metodologiska och etiska överväganden, och jag har inte fått något 
godkännande av deltagarna att omvandla aspekter av deras sociala 
praktiker till text i ett vetenskapligt sammanhang. Samtidigt är 
det, inte minst inom den etnografiska traditionen, vanligt att fors-
kare undersöker områden där de tidigare har arbetat och att den 
information som tidigare har erhållits, om än med andra syften, 
inte skulle kunna användas överhuvudtaget är knappast vare sig 
nödvändigt ur ett forskningsetiskt perspektiv, eller för den delen 
ens rimligt (jfr Spicker 2011:127).
 Om jag skulle tvingas välja den alternativa tidpunkt som haft 
störst betydelse för den här studiens tillkomst – en tidpunkt som 
kan ses som avgörande både för mitt tilltagande vetenskapliga 
intresse för ämnet och för själva ämnet som sådant – skulle det 
vara hösten 2015. Det var för det första då flera av deltagarna i den 
här studien anlände till Sverige, samtidigt som jag själv arbetade 
som lärare i en skola liknande den som jag här undersöker. När 
elever och lärare berättar för mig om sina upplevelser av den här 
dramatiska perioden, har jag således egna erfarenheter att koppla 
samman dem med. Jag ser framför mig oron och glädjen som ut-
spelades i mitt eget klassrum den hösten, ser ansiktena på alla de 
nya ungdomar jag lärde känna, hör deras namn, och jag kan utan 
problem frammana ljudet av deras berättelser om farliga båtresor, 
modiga val och plågsamma förluster, berättade för mig i små ste-
rila konferensrum, och förmedlade via otaliga ansiktslösa tolkar 
närvarande blott som röster i högtalartelefonen mellan oss. 
 Jag minns också de scener av solidaritet som utspelade sig i 
början av hösten, på tågstationer, torg och i föreningslokaler, och 
hur det gradvis övergick i någonting som i den offentliga dis-
kursens tilltalagande alarmism kom att benämnas ”en kris” (se 
Krzyżanowski, Triandafyllidou och Wodak 2018:2f ). Med tiden 
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var det som om den oerhörda mångfald av möten och händelser 
alla vi som stod mitt i det upplevde, helt tystnade till förmån för 
en monoton och homogen konsensus, som förklarade att vad vi i 
själva verket varit med om var någonting negativt – ett kaos som 
vi till varje pris måste skyddas från. Eller som statssekreteraren 
Karin Svanborg-Sjövall, då vd på den konservativa tankesmedjan 
Timbro, ska ha uttryckt det i en tevedebatt tre år senare: ”ett na-
tionellt trauma” (Vera-Zavala 2020:124). 
 Så även om ”hösten 2015” naturligtvis fortfarande kan syfta 
på en specifik, avgränsad tidsperiod, används uttrycket idag inte 
sällan på sätt som har väldigt lite gemensamt med de enskilda 
erfarenheterna från den tiden. Frågan är om det inte till och med 
har blivit en form av flytande signifikant i den svenska mediala och 
politiska diskursen? Att en signifikant (det vill säga ett tecken i vid 
mening) betecknas som flytande brukar betyda att den inte pekar 
mot något egentligt – eller åtminstone enhetligt – objekt, och 
därför kan användas för en mängd olika syften (se t ex Mehlman 
1972). Den kan så att säga flyta omkring mellan olika referenter, 
såsom exempelvis den postkoloniala kulturvetaren Stuart Hall 
(2021) visat att begreppet ras fungerar; eftersom dess mening är 
relationell snarare än essentiell, omdefinieras det ständigt och kan 
beslagtas för både maktutövning och motståndshandlingar. 
 På motsvarande sätt tänker jag att uttrycket hösten 2015 efter 
den faktiska hösten 2015, och kanske i synnerhet efter den svenska 
regeringens helomvändning i fråga om sitt ansvar för de flyende 
människorna,4 i allt fler sammanhang har kommit att användas 

4 Den politiska U-svängen kan enklast illustreras genom diskrepan-
sen mellan statsminister Stefan Löfvens tal vid ”manifestationen för 
flyktingar” på Medborgarplatsen de 6 september 2015, då han uttalade 
de berömda orden ”mitt Europa bygger inga murar” (Löfven 2015), 
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som om det inte alls syftade på en viss tidsperiod, och ännu mindre 
på de specifika händelser jag själv kommer ihåg. I en annan tid, en 
annan kultur, hade uttrycket kanske kunnat indexera samhällelig 
uppslutning kring medmänsklighet och solidaritet med människor 
i prekära omständigheter, men nu har det i stället kommit att funge-
ra som om det vore utbytbart med neologismer som ”flyktingkaos”, 
”flyktingkrisen” eller, i en särskilt talande metafor, ”flyktingvågen”.5 
Som Sara Ahmed framhållit bygger berättelser där dessa ord ingår 
på rädsla och ”skapar en känsla av att vara överväldigad” (Ahmed 
2011:74). De fungerar som ett slags diskursiv dimma, där de en-
skilda människoödena försvinner i ett hav av elände, innefattande 
allt från överfulla båtar på Medelhavet till gängvåld i storstädernas 
förorter, och syftar ytterst till att legitimera en allt strängare hållning 
i asylpolitiska frågor (se även Krzyżanowski 2018; Wodak 2017).

Flyktingmottagandets ekonomi

Nyland har, liksom många liknande landsbygdskommuner, tagit 
emot proportionellt sett minst lika många migranter och flyktingar 

och samma statsministers presskonferens den 25 november, knappt 
tre månader senare, där åtgärder för att ”skapa andrum” annonserades 
(Regeringskansliet 2015). Däremellan hade företrädare för regeringen 
allt oftare kommit att offentligt tala om risken för att ”våra system 
[kommer] att braka ihop” (Stenberg 2015). Ord som ”systemkollaps” 
klibbade successivt fast vid allt tal om migration, vilket samtidigt kom 
att konstruera nationen Sverige ”som om den var ett subjekt som ’inte 
mäktar med’ andras närvaro” (Ahmed 2011:71).

5 Metaforer som liknar flyktingar vid vatten – i form av exempelvis en 
”våg” eller en ”ström” – har visat sig särskilt återkommande i nyhets-
skildringar (se t ex Baker och McEnery 2005; Refaie 2001). Genom att 
på så sätt associera vissa migrationshändelser till naturen tenderar den 
typen av språkbruk att avhumanisera flyktingar och konstruera deras 
rörelser som en hotande naturkraft som kräver kontrollerande åtgärder 
(Dahlstedt och Fejes 2021:17; Herz och Lalander 2019:19).
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som storstäderna under de senaste decennierna,6 men här ser be-
rättelserna om nykomlingarna delvis annorlunda ut, och har gjort 
så under en längre tid. Förklaringen är åtminstone i viss utsträck-
ning ekonomisk. I likhet med andra områden som periferaliserats 
i samband med det globala kapitalets expansion (Heller 2013; se 
även Wallerstein 2007), har här den kapitalistiska ekonomins trans-
formation från senare delen av 1900-talet – inte sällan beskriven i 
termer av senkapitalism (Duchêne och Heller 2012; Jameson 1991) 
och nyliberalism (Foucault 2014; Harvey 2005) – inneburit en ökad 
betydelse för service- och tjänstenäringar (Harvey 1990). Detta har 
skett på bekostnad av den första och andra sektorns råvaruutvinning 
och manufaktur, och bland annat åstadkommit ett ökat beroende av 
intäkter från turism och besläktade näringar, vilket i sin tur skapat 
förutsättningar för återkommande försök att kommodifiera både 
språk och traditionella identiteter i de oftast glest befolkade periferi-
erna (Duchêne och Heller 2012; Heller 2003, 2010). I norra Skandi-
navien har inte minst allt som kunnat kopplas till det samiska arvet – 
men i Sverige också mer generellt sådana företeelser och egenskaper 
som kan beskrivas som ”norrländska” (se Eriksson 2010:82ff) – löpt 
en tilltagande risk att på så sätt paketeras i en exotifierande skrud, 
för att sedan erbjudas som lockbete och konsumtionsvara till såväl 
turister som presumtiva inflyttare (se t ex Pietikäinen 2018). 
 Vid sidan av mer eller mindre fåfänga drömmar om externa 
etableringar och turism har under de senaste decennierna en mer 
oväntad kandidat trätt fram som potentiell källa till både inkomster 

6 För att bevara deltagarnas och ortens anonymitet kan jag här inte redo-
visa de exakta siffrorna, men i grova drag går det att säga att samtidigt 
som befolkningen i Nyland har halverats under de senaste 50 åren, 
har andelen invånare som i den offentliga svenska statistiken beskrivs 
ha ”utländsk bakgrund” mer än fyrdubblats sedan 2000-talets början 
(Statistiska Centralbyrån 2020).
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och nya invånare i det glest befolkade norra Sverige: nämligen just 
flyktingmottagande. I sin avhandling om mediala representationer av 
Norrland beskriver kulturgeografen Madeleine Eriksson (2010) hur 
en grupp som generellt tillhör städernas mindre eftertraktade segment 
därför ofta kommit att skildras i en annan dager på landsbygden: 

Växande städer framställer vissa invånare som attraktiva och 
andra som oönskade. Somliga grupper, som arbetare och ra-
sifierade immigranter, är mindre attraktiva än, exempelvis, 
högutbildade ungdomar från västerländska länder. På platser 
med få inflyttare och en åldrande befolkning kan emellertid till 
och med invandrare få ett hjärtligt välkomnade. 

Eriksson 2010:90

 I dagspressens rapportering om flyktingmottagande i Norrlands 
inland de senaste två decennierna finns det gott om exempel på hur 
flyktingar – och kanske särskilt den grupp ungdomar som brukar 
benämnas ensamkommande flyktingbarn7 – på ett övervägande po-

7 Som kommer att framgå är jag försiktig med att själv beskriva deltagar-
na i denna studie i sådana ordalag, vilket har att göra med att jag betrak-
tar benämningen ensamkommande flyktingbarn som alltför semantiskt 
laddad, och därtill stigmatiserande. Kategorin började etableras i den 
svenska offentliga diskursen i början av 2000-talet och syftar i myn-
dighetssammanhang, i enlighet med internationella konventioner, på 
människor under 18 år som söker asyl eller uppehållstillstånd utan med-
följande vårdnadshavare (Darvishpour och Månsson 2021:268). Som 
socialantropologerna Marcus Herz och Philip Lalander (2019) skriver 
är själva fenomenet långt ifrån nytt: ”Människor under 18 år har flytt så 
länge det funnits behov av att fly fattigdom, krig, konflikter eller andra 
former av förtryck och utsatthet” (s 33). I den samtida debatten om 
flyktingmottagande och integration har emellertid kategorin ensamkom-
mande fått en särskilt värdeladdad betydelse, inte bara som symbol ”för 
den mest uttalade rasismen utan också för att visa politisk handlings-
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sitivt sätt kopplas samman med landsbygdssrelaterade problem som 
avfolkning, arbetslöshet och åldrande befolkning (se t ex Johansson 
och Antonsson 2015; Wiik 2018; Öhlund 2017). Förutom de direkta 
och välbehövliga tillskott till kommunkassan som mottagandet av 
unga flyktingar bidrar med i ekonomiskt ansträngda kommuner, 
anses de generera (i stor utsträckning statligt finansierade) arbetstill-
fällen, samtidigt som de med sina unga kroppar bidrar med potentiell 
framtida arbetskraft. Så även om solidaritet med utsatta människor 
var en del av den officiella diskursen – och säkerligen det som moti-
verade många av de enskilda som engagerade sig i form av gode män, 
stödpersoner och pedagoger – går det inte att komma ifrån att det 
fanns ett ekonomiskt motiv inblandat, och att de ensamkommande 
ungdomarna betraktades som en inkomstkälla i många landsbygds-
kommuner (se t ex Nordens välfärdscenter 2020; Swedenmark 2019). 
Som svenska som andraspråksläraren Karin säger stack kommunen 
heller aldrig ”under stolen med att dom var en stor resurs pengamäs-
sigt” under de drygt tio år som den senaste perioden av omfattande 
flyktingmottagande pågick i Nyland (Karin, intervju, 2020-02-25). 

Periferin i centrum

Ungdomarna i den här avhandlingen balanserar med andra ord på 
gränsen mellan två politiska diskurser; de ses både som en del av 
den våg som påstås hota systemet och som landsbygdens räddare. 
Deras agens är därför hela tiden föremål för tvetydiga tolkningar, då 
de å ena sidan riskerar att förlora egenskapen av unika och sörjbara 
människor (Butler 2009; se även Herz och Lalander 2019), och å den 
andra i nyliberal anda ständigt positioneras som individuellt ansvari-
ga för att hantera strukturella orättvisor utanför deras räckvidd (Del 

kraft mot migrationen in till Sverige” (Herz och Lalander 2019:20).
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Percio och Flubacher 2017; Foucault 2008c). De ambivalenta bud-
skap de möter om sina (miss)lyckade försök att lära sig olika språk, 
såväl som den ambivalens de själva känner och uttrycker, måste 
sannolikt förstås mot en sådan bakgrund. Ungdomarnas flerspråkiga 
repertoarer utvecklas dessutom i relation till kraftfulla och ibland 
motstridiga ideologier om språk, där den språkliga mångfalden de 
förkroppsligar påstås vara ”en resurs” (jfr Otterup 2018; Skolverket 
2018a), samtidigt som det namngivna språket svenska anses vara 
den enskilda ”nyckel” som ska öppna dörrarna till framgångar i 
utbildning och yrkesliv (se även Dahlstedt m fl 2021). 
 Eleverna på Fjällskolan är visserligen såväl immobiliserade (jfr 
Blommaert 2021) som socialt marginaliserade på en ekonomiskt 
och kulturellt periferaliserad plats (jfr Heller 2013:9), men de be-
finner sig för den skull inte utanför eller vid sidan av någonting mer 
relevant. Deras konfliktfyllda rum utgör i själva verket kraftfulla 
spänningsfält, där dikotoma föreställningar om stad och land, 
centrum och periferi, mobilitet och immobilitet samt enspråkighet 
och flerspråkighet alla gör sig gällande. Elevernas mångbottnade 
marginaler kan av den anledningen betraktas som mötesplatser 
för några av samtidens mest brännande frågor, vilket också gör 
att de kan fungera som en form av priviligierade epistemologiska 
utkikspunkter i en kritisk sociolingvistisk studie som denna (Heller 
2013:17); härifrån är det nämligen möjligt att blicka ut både mot 
de centrum där de dominerande ideologierna formuleras, och inåt 
mot de marginaler där de inte sällan stöter på sina materiella och 
diskursiva gränser (se även Milani 2014). Bakom de ”tjocka slöjor 
av illusion och ideologi” (Soja 1989:50) där vardagens rumslighet 
befinner sig, går det förhoppningsvis dels att få syn på några av 
de förgivettagna uppfattningarnas begränsningar, dels i de mar-
ginaliserades språkliga praktiker finna de frön som kan göda den 
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radikala fantasin (Fraser 2003a), och bidra till annorlunda sätt att 
tänka om svenska som andraspråksundervisningen.
 Min ambition i den här avhandlingen är därför ytterst att vända 
på rollerna: jag vill att alla ni vars kroppar så självklart breder ut sig i 
maktens osynliga centra, vars språk alltid betraktas som legitimt och 
värt att höras på, sätter er ner och för en stund intar den lyssnandes 
position. Öppna öronen och stäng munnen ett tag. Nu ska Yaki-
ni, Baktash, Aftab Khan, Vali och deras klasskompisar i Nylands 
språkintroduktion – så vana att höra andra förklara för dem hur 
de är, vad de saknar och vad de borde kunna – få berätta för er hur 
de ser på de språk som de kan, försöker lära sig och drömmer om 
att kunna i framtiden.8 Med den utgångspunkten vill jag sedan 
påbörja en gemensam reflektion över de vägar en undervisning i 
svenska som andraspråk kan behöva ta för att åstadkomma inte 
bara svensktalande elever, utan flerspråkiga praktiker på en mer 
jämlik grund (jfr Ortega 2019). 

Studiens position i forskningsfältet

Liksom eleverna på Fjällskolan i Nyland balanserar studien som 

8 Därmed inte sagt att det är några oförmedlade röster som hörs i denna 
avhandling. Sådana finns förstås, som varje etnograf vet, inte. Det jag är 
ute efter här är ambitionen att genomföra ett perspektivskifte. Jag har 
ansträngt mig för att med de etnografiska medel som stått till mitt förfo-
gande göra deltagarnas perspektiv och erfarenheter rättvisa, men det är 
hela tiden med vetskapen om att ingen av de språkrelaterade aktiviteter 
som här skildras hade uppstått på samma sätt utan min närvaro, och 
att de konstitueras i samspel med mitt habitus såväl som min teoretiska 
analysapparat. ”Det finns alltid en observatörseffekt”, skriver Blomma-
ert och Jie (2010) apropå detta, ”och det är avgörande att inse det: du 
observerar aldrig en händelse som om du inte var där. Du är där, och 
det gör det till en annorlunda händelse” (s 27). I kapitel 2 utvecklar jag 
vidare betydelsen av min positionering som forskare i sammanhanget.  
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helhet på gränsen mellan flera olika fält. Jag har teoretiskt och 
metodologiskt hämtat lika mycket inspiration från forskare som 
vanligtvis förknippas mer med exempelvis sociologi (Bourdieu 
1991b,), poststrukturalistisk geografi (Cresswell 2015), kontinental filo-
sofi (Foucault 2014; Fraser 2011; Lefebvre 1991; Rancière 2011a) och 
kulturstudier (Ahmed 2011), som dem från mer tydligt språk- och 
undervisningsrelaterade discipliner som kritisk pedagogik (Freire, 
1996; hooks 1994; Biesta 2006), kritisk sociolingvistik (Blomma-
ert 2010; Heller, Pietikäinen, och Pujolar 2018; Pietikäinen m fl 
2016), lingvistisk etnografi/antropologi (Copland och Creese 2014; 
Heller och Duchêne 2012; Scollon och Scollon 2004) och tilläm-
pad lingvistik (Flores och Rosa 2019; Norton 2013; Ortega 2019; 
Pennycook 2010; Piller 2016). Ambitionen att undersöka språk- och 
undervisningspraktiker ämnesövergripande, med social rättvisa och 
ojämlika maktdimensioner i fokus, delar jag samtidigt med många 
av de kritiska forskare som under de senaste decennierna formulerat 
alternativa färdriktningar för studier om andraspråksinlärning (se 
t ex García 2009; Ortega 2019; Pennycook 2022; The Douglas Fir 
Group m fl 2016), där just behovet av att komplettera den traditio-
nella lingvistiska begreppsapparaten med teorier och metoder från 
samhällsvetenskap och andra områden inom humaniora betonats.
 Även om denna avhandling formellt skrivs inom ramen för 
forskningsämnet språkdidaktik, använder jag mig således av en 
tydligt ämnesövergripande ansats som delvis utmanar föreställ-
ningen om var gränserna för en sådan forskning kan (och borde) 
dras. Denna strävan underlättas av att språkdidaktik är ett tämligen 
ungt ämne i Sverige, i stort sett i avsaknad av konsensus när det 
gäller den i och för sig alltid omstridda frågan om disciplinära 
gränser (Lindgren och Enever 2015:13). Jag ansluter mig därför 
också till Eva Lindgrens och Janet Enevers (2015) ”inkluderande 
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perspektiv” (s 13) när det gäller vilka teorier och metoder som kan 
användas för att undersöka frågor som har med undervisning och 
lärande av språk i vid mening att göra. 
 Det inkluderande perspektivet avspeglar sig inte minst i studiens 
tillvägagångssätt, där jag närmat mig frågeställningarna etnogra-
fiskt, och följt elevernas kommunikativa praktiker i en rad olika 
riktningar, som långt ifrån bara begränsar sig till de klassrum där 
skolämnet svenska som andraspråk undervisas. Min utgångspunkt 
har även här varit Lindgren och Enever (2015), och deras breda 
definition av didaktik som ”undervisning och lärande i formella 
och informella kontexter” (s 13), vilket har inneburit att jag inte har 
betraktat klassrummet som den exklusiva arenan för språkdidaktisk 
forskning. Eleverna utvecklar sina språkrepertoarer i många och 
varierande sammanhang (jfr The Douglas Fir Group m fl 2016:27), 
och rummens varierande tillgänglighet för olika kroppar (Ahmed 
2007) och språkpraktiker (Blommaert, Collins, och Slembrouck 
2005) kommer att bli något av en huvudfråga i avhandlingen. 
 Den strävan efter att reflektera över och ifrågasätta socialt kon-
struerade gränsdragningspraktiker (Bailey 2007) som genomgående 
präglar avhandlingen har också en direkt relevans för den pågående 
politiska och vetenskapliga diskussionen om svenskämnenas ut-
formning (se Skolverket 2021d), som i stor utsträckning aktualise-
rats på grund av upplevda brister i skolämnet svenska som andra-
språk (Regeringen 2020b). Detta hänger i sin tur samman med en 
tilltagande språklig, etnisk och rasmässig9 heterogenisering av den 
tidigare så homogena svenska skolan (Hübinette och Lundström 
2022:12ff), vilket även bidragit till att skifta fokus för forskningen 

9 Om min användning av begreppet ras i den här avhandlingen, se främst 
avsnittet ”Rasiolingvistiska ideologier” i kapitel 3, men även avsnittet 
”Att avslöja vithetens hegemoni” i kapitel 5.



36 | 1. inledningar

om undervisning och lärande av språk. Ulrika Tornberg (2020) 
menar exempelvis att medan den språkdidaktiska forskningen på 
80- och 90-talet i stor utsträckning ägnade sig åt metodfrågor med 
läraren i fokus eller elevers lärandestrategier, har den i samtiden 
alltmer kommit att handla om ”vad undervisningen ska syfta till 
och vad den ska innehålla, till exempel mot bakgrund av skolans 
och klassrummens tilltagande heterogenitet, inte minst när det 
gäller de studerandes flerspråkighet” (s 7). 
 Språkundervisning i Sverige har länge byggt på den outtalade 
premissen att det är den så kallat infödda talarens kommunikativa 
kompetens som är målet för inläraren (Tornberg 2020:69). Denna 
idé har i stor utsträckning förts över från undervisningen av främ-
mande språk och ger för det första andraspråksundervisningen ka-
raktären av ett färdighetsämne. Undervisningens objekt – språket 
i bestämd form – antas därmed existera redan på förhand, som 
avgränsade entiteter, som eleverna behöver tillägna sig innan de kan 
ta plats i interaktionssammanhang utanför klassrummet (se även 
Biesta 2006:28ff och hans kritik av ”lärande”-diskursen som bygger 
på liknande premisser). Den här närmast instrumentella synen på 
språkinlärning har fått ett ytterligare uppsving i samband med det 
nyliberala utbildningsskiftet världen över (se Allan och McElhinny 
2017) och är tätt sammankopplad med föreställningen om språket 
som ”en nyckel” till samhället, där sådant som yrkesmässig framgång, 
social inkludering och tillträde till högre utbildning antas följa som en 
konsekvens av lyckad språkinlärning (Dahlstedt m fl 2021; Kirilova 
och Lønsmann 2020). Det finns med andra ord heller inga andra 
mål med undervisningen än att eleven ska lära sig språket i fråga. 
 För det andra skapar denna inbyggda inföddtalarism (Holliday 
2006) framför allt i ett ämne som svenska som andraspråk en 
situation där det i praktiken finns få möjligheter för den enskilde 
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eleven att lyckas med sin uppgift (jfr Ortega 2019:25). Språkliga 
resurser som tillägnas efter småbarnsåren får nämligen en i grun-
den annorlunda position i den totala språkliga repertoaren, och 
kan därför inte jämföras med en idealiserad modersmålstalares 
kompetens (Biedron och Birdsong 2018).
 Medan jag tror att den kritiskt rumsliga analys som genomförs 
i den här studien har potential att tillföra någonting till andra-
språksforskningen generellt, menar jag att avhandlingens teoretiska 
bidrag till det språkdidaktiska fältet i Sverige (se t ex Lindgren och 
Enever 2015; Norlund Shaswar och Wedin 2020; Tornberg 2020) 
är mer omfattande; det är nämligen att introducera ett mer kritiskt 
teoretiskt perspektiv i diskussionen om undervisningspraktiker i 
svenska som andraspråk. Det gör jag främst genom att använda 
mig av Rancières (2011a) radikala jämlikhetsfilosofi, men också 
genom att diskutera ämnet svenska som andraspråk i ljuset av en 
rad av de så kallade vändningar som präglat den internationella 
vetenskapliga diskussionen inom tillämpad lingvistik och socio-
lingvistisk under senare år, såsom den flerspråkiga (May 2019), 
den rumsliga (Higgins 2017) och den sociala (Block 2003). 
 Jag vill med andra ord föra in ett kritiskt pedagogiskt och so-
ciolingvistiskt perspektiv i den språkdidaktiska forskningen, och 
därigenom utmana både den dominerande föreställningen om 
svenska som andraspråk som ett neutralt färdighetsämne och ”en 
nyckel” till samhället (se t ex Forsberg Lundell 2020), och den på 
senare tid allt vanligare synen på språklig mångfald som någonting 
i sig självt gott eller positivt (se t ex Kindenberg 2016; Otterup 
2018). Mot denna bakgrund vill jag sedan undersöka möjligheterna 
för att utveckla en undervisning som i stället för så kallad måls-
pråkskompetens ser flerspråkighet och social rättvisa som centrala 
målsättningar (jfr Ortega 2019).
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 I likhet med forskningstraditionen inom den kritiska pedagogi-
ken (se t ex Freire 1996; hooks 1994) betraktar jag varken forskning 
eller undervisning som värderingsfria aktiviteter, utan som politiska 
praktiker genomsyrade av både makt och ideologi (se även Ford 
2017). Det kan därför inte sägas att jag till skillnad från de domine-
rande strömningarna i den svenska språkdidaktiska forskningen har 
en politisk agenda, bara att jag genomgående försöker göra denna så 
explicit och tydlig som möjligt. Målsättningen att ”kritisera hegemo-
ni, förtryck och assymetriska maktrelationer för att åstadkomma 
social förändring” (Palmer och Caldas 2017:381) är helt enkelt det 
imperativ som följer på den kritiska teorins grundläggande episte-
mologiska och ontologiska antaganden (se även Biesta 1998). 
 På motsvarande sätt ifrågasätter Pennycook (2022) om där nå-
gonsin har funnits en ”normal” eller ”neutral” forskning att utgå 
från inom tillämpad lingvistik (det större internationella fält vilket 
språkdidaktik kan sägas ingå i). En sådan föreställning bortser å 
ena sidan från att även påstått värderingsfria ståndpunkter – som 
att alla språk är lika mycket värda, att flerspråkighet är ”en resurs” 
eller att standardspråk inte är bättre än andra varieteter – i grund 
och botten ger uttryck för en liberal politisk ideologi, och å andra 
sidan från att alla praktiknära fält av nödvändighet ställs inför 
situationer där forskaren måste ta ställning. Det finns exempelvis 
knappast något etiskt försvarbart sätt att avtäcka språkliga orättvi-
sor och sedan inte göra någonting åt det. Detta föranleder Penny-
cook att vända på bevisbördan, och hävda att det är dags för den 
påstått ”normala” tillämpade lingvistiken att rättfärdiga sig själv 
och ”förklara på vilka grunder den kan studera språkinlärning, 
flerspråkighet, språkpolicy, språk på arbetsplatsen och så vidare 
utan att engagera sig i vidare sociala frågor” (Pennycook 2022:8).
 En av den kritiska pedagogikens förgrundsgestalter, Paulo Freire 
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(1996), utvecklade tre principer för undervisning som också kan 
sägas vara vägledande för forskning i denna tradition: den bör enligt 
honom sträva efter att lyssna på förtryckta och marginaliserade 
elevers behov, erfarenheter och kunskaper, upprätta en problema-
tiserande dialog med elever och skapa förutsättningar för handling 
och förändring. Jag har försökt åstadkomma en sådan ”kritisk och 
frigörande dialog” (Freire 1996:39) med eleverna på Fjällskolan i 
Nyland, vilket jag hoppas ska göra det möjligt att tänka bortom 
invanda föreställningar om såväl svenska som andraspråksunder-
visningens utformning, som om det namngivna språket svenskas 
socialt konstruerade gränser. I ett samhälle präglat av tilltagan-
de ekonomisk ojämlikhet och kulturellt misskännande, menar 
jag att den grundläggande utmaningen för lärare som arbetar i 
skolan, likväl som för oss som forskar om dessa praktiker, består 
i att bidra till att ”undanröja sådana institutionella hinder som 
förhindrar vissa människor att delta på jämlik fot med andra, att 
bli fullvärdiga deltagare i sociala interaktioner” (Fraser 2011:22). 
Av avgörande vikt är därför att skolan betraktas inte bara som en 
plats där samhälleliga maktstrukturer reproduceras, utan en där 
det också finns möjlighet för människor att utvecklas till aktiva och 
kritiska medborgare (jfr hooks 1994). Det är på dessa grunder jag 
låter eleverna på Fjällskolan visa vägen framåt såväl för skolämnet 
svenska som andraspråk, som för den språkdidaktiska forskningen.

Disposition

Ungdomarna i Nyland är inbegripna i varierande och mångfa-
cetterade språkpraktiker, och jag har behövt använda mig av en 
komplex begreppsapparat för att göra dessa rättvisa. Ambitionen att 
analysera de många sätt på vilka ojämlika maktrelationer struktu-
rerar elevernas möjligheter att utveckla språkrepertoarer har därtill 
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gjort att jag sett mig tvungen att sträcka mig ganska långt utanför 
den språkdidaktiska forskningens traditionella domäner när det 
gäller såväl begreppsanvändning som tillvägagångssätt. 
 För att framställningen dels inte ska bli alltför rörig, dels ska 
kunna läsas även av intresserade som inte själva är kritiska soci-
olingvister, har jag ansträngt mig för att åstadkomma en följd av 
sammanhängande narrativ där teorier och begrepp huvudsakligen 
förklaras i samband med att de används. Tabellen här nedanför visar 
var i avhandlingen respektive begrepp aktualiseras, och i relation 
till vilka teman och argument. 

Kapitel

1. Inledningar

2. Att studera språk liga och 

rumsliga marginaler

3. Språkinlärningens gränser

Innehåll/empiri

Introduktion, syfte och 

frågeställningar. Position i 

forskningsfältet.

Presentation av studiens 

tillvägagångssätt. Urval, 

deltagare, analys och etiska 

övervägan den.

Studiens teoretiska ut-

gångspunkter och tidigare 

forskning.

Övergripande 
argument

Såväl andraspråks forskning 

som under visning har 

präglats av enspråkigism 

och inföddtalarism (Ortega 

2019). En språkdidaktik som 

strävar efter flerspråkighet 

och social rättvisa behöver 

utgå från synen på språk 

som en lokal praktik (Pen-

nycook 2010), snarare än 

som avgränsade entiteter, 

vilket gör möjligheten 

att appropriera rum som 

legitima talare central för 

språkinlärningen.

Viktiga begrepp

Nexusanalys (Scollon & 

Scollon, 2004; 2007), 

radikalt lyssnande (Moore, 

2018), periferin som utkiks-

punkt (Heller 2013).

Språkideologi (Gal och Ir-

vine 2019), rasiolingvistiska 

ideologier (Flores och Rosa 

2015), heteroglossi (Bailey 

2015), centripetala och cen-

trifugala krafter (Bachtin 

1981), språkliga repertoarer 

(Busch 2012), språk som 

levd erfarenhet (Busch 

2017), investering (Norton 

2013), jämlikt deltagande 

(Fraser 2011), produktionen 

av rum (Lefebvre 1991), 

vithet (Ahmed 2011), margi-

nalen (Milani 2014).
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4. (Im)mobila kosmo-

politer och flerspråkiga 

vagabonder

5. Fast i periferins margi-

naler

Lärarintervjuer, fältanteck-

ningar och elevintervjuer 

med språkporträtt.

Fältanteckningar och 

intervjuer.

Fjällskolans positiva syn 

på flerspråkighet som en 

resurs, bygger på en förstå-

else av språk som neutrala 

och avgränsade entiteter 

kopplade till nationalstatens 

gränser. I ungdomarnas 

narrativ och språkporträtt 

framkommer i stället en 

upplevelse av språk som 

affektiva och ideologiska 

fenomen, präglade av 

individuella och kollektiva 

erfarenheter av både 

mobilitet och immobilitet. 

Samma ojämlika maktre-

lationer som strukturerar 

möjligheten att röra sig 

bidrar till att forma elever-

nas språkrepertoarer, vilket 

skulle behöva adresseras av 

en andraspråksundervisning 

på jämlik grund.

Skulden för att somli-

ga elever sitter fast på 

Fjällskolan läggs frekvent på 

ungdomarna själva, bland 

annat genom att svenska 

framställs som den nyckel 

som ska öppna dörren till 

samhället. Stoppandet 

hänger emellertid samman 

både med rasistiska struktu-

rer och politiska beslut som 

i stor utsträckning befinner 

sig utanför de enskilda 

elevernas kontroll, såsom 

nyliberaliseringen av ut-

bildningsväsendet i Sverige 

och det migrationspolitiska 

skiftet efter hösten 2015. 

Parallell enspråkighet (Hel-

ler 1999), ojämna mobilite-

ter (Sheller 2018b), turister 

och vagabonder (Bauman 

2000a), kosmopolitism 

underifrån (Cresswell 2015), 

stolthets- och profitdiskur-

ser (Heller och Duchêne 

2012), gräsrotsflerspråkig-

het (Han 2013), stoppade 

kroppar (Ahmed 2011).

Självteknologier (Foucault 

2008c), det nyliberala 

subjektet (Flores 2013), vita 

lyssnande subjekt (Flores 

och Rosa 2015), vit skörhet 

(DiAngelo 2021).
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6. Ingen plats för oss

7. Språkdidaktik på jämlik 

grund i migrationernas tid

Fältanteckningar och 

elevintervjuer med mentala 

kartor.

Sammanfattning och avslu-

tande diskussion

Svenska är inte så mycket 

en nyckel i elevernas 

tillvaro, som del av för dem 

påtagligt stängda rum. 

Språklig likhet förutsätter 

närhet, men ungdomarna i 

Nyland har inte tillgång till 

de interaktionskontexter 

där de i samhället högst 

värderade språkresurserna 

skulle kunna utvecklas. Dä-

remot kan de polyrytmiska 

rum de i stället approprierar 

berätta någonting om vad 

en andraspråksundervisning 

som syftar till flerspråkighet 

och social rättvisa skulle 

behöva göra.

En språkdidaktik med 

flerspråkighet och social 

rättvisa som målsättning be-

höver utgå från att språkin-

lärning är en oundvikligen 

politisk praktik, och att un-

dervisningens mål därför är 

öppet för förhandling. Med 

utgångspunkt i Rancières 

radikala jämlikhetsfilosofi 

hävdar jag att problemet 

inte nödvändigtvis är att 

ungdomarna i Nyland ”inte 

lär sig svenska”, utan att de 

genom skolningen lär sig 

att de är misslyckade och 

otillräckliga språkinlärare. 

En språkdidaktik på jämlik 

grund behöver därför tänka 

bortom lärandet i snäv me-

ning, för att snarare sträva 

efter att verifiera den redan 

existerande jämlikhet som 

bland annat demonstreras 

av de heteroglossiska 

Orientering (Ahmed 2011), 

rumsliga repertoarer (Pen-

nycook och Otsuji 2014), 

dominerade och approprie-

rade rum (Lefebvre 1991), 

polyrytmiska rum (Lefebvre 

2004), heterotopi (Foucault 

2008a).

Intelligensernas jämlikhet 

(Rancière 2011a).
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språkrepertoarer som 

eleverna utvecklar i synbar 

strid med de dominerande 

rummens enspråkigism och 

inföddtalarism.

 Som synes innebär det att kapitel 3, där studiens teoretiska 
utgångspunkter presenteras, långt ifrån innehåller alla de begrepp 
som sedan operationaliseras i de efterföljande kapitlens analyser. 
Snarare ges där en sociolingvistisk grund till studiens övergripande 
argumentation om behovet av ett nytt sätt att undervisa svenska 
som andraspråk, tillsammans med en kritisk översikt av det aktuella 
språkdidaktiska forskningsläget. Argumentet bygger i stor utsträck-
ning på en samläsning av framför allt Lourdes Ortega (2019), Bonny 
Norton (2013), Henri Lefebvre (1991) och Sara Ahmed (2011), och 
kommer sedan att utgöra något av en röd tråd i de empiriska kapitel 
som följer, även om jag där introducerar ytterligare begrepp och 
perspektiv när jag anser att det behövs för att fördjupa analysen. 
 Ambitionen att öka läsbarheten innebär omvänt också att 
exempel från min etnografiska fältstudie inte bara kommer att 
presenteras i samband med de uttalat empiriska kapitlen, utan 
även används för att illustrera både metodologiska och teoretiska 
resonemang allteftersom. Förhoppningen är att relevansen av de 
bitvis tunga teoretiska avsnitten ska tydliggöras genom att de på 
så sätt ges en konkret förankring i den levda erfarenheten.
 Vart och ett av avhandlingens empiriska kapitel, det vill säga 
kapitel 4 till 6, är uppbyggt med utgångspunkt i ett av de tre te-
man som formats i samband med analysen av materialet (se i sin 
tur kapitel 2 för en beskrivning av hur denna gått till). I kapitel 4 
är det framför allt ungdomarnas förkroppsligade erfarenheter av 
språklig mångfald som står i fokus, och hur dessa relateras till den 
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uttalat positiva synen på flerspråkighet som en resurs på Fjällskolan. 
Genom att detaljstudera ett mindre antal elevers språkporträtt och 
språkbiografier kommer jag där att demonstrera hur samma ojäm-
likhet som strukturerar möjligheten att röra sig också påverkar de 
språkliga repertoarernas utveckling, vilket gör talet om språken som 
en resurs dubiöst. I stället för att enbart försöka uppvärdera de delar 
av elevernas språkrepertoarer som kan användas för att tillägna sig 
svenska, skulle en kritisk andraspråksundervisning behöva utmana 
de ojämlika maktrelationer som bidrar till att marginalisera eleverna. 
 I kapitel 5 undersöker jag hur elevernas erfarenheter av att sitta 
fast i Nyland formas i samspel med situerade diskurser om språk, 
migration och utbildning. Det blir där tydligt hur deras minska-
de rörelsefrihet hänger samman både med den nyliberala utbild-
ningspolitik som började växa fram i Sverige på 1980-talet, och det 
migrationspolitiska skifte som intensifierades efter hösten 2015. 
Dessa politiska händelser bidrar både till att stoppa de rasifierade 
ungdomarnas kroppar, och till att förlägga skulden för oförmågan 
att komma vidare till dem själva. Bedömningspraktikernas föränd-
rade och alltmer centrala roll i relation till elever med tillfälliga 
uppehållstillstånd, ger samtidigt lärarna den ovälkomna rollen som 
kontrollinstans i asylprocessen, vilket gör att även de upplever sin 
handlingsfrihet kringskuren.
 Kapitel 6 handlar framför allt om elevernas tillgång till interak-
tionskontexter där de högt värderade språkliga resurserna förknippade 
med svenska skulle kunna utvecklas. Genom att analysera ungdomar-
nas visuella framställningar av Nyland och deras narrativ om dessa 
kommer jag visa att att de i själva verket kommer i kontakt med 
ytterst få människor som de skulle kunna använda svenska med på ett 
meningsfullt sätt, och att detta har en synnerligen negativ påverkan 
på deras investering i Fjällskolans undervisningspraktiker. Snarare än 



1. inledningar | 45

en nyckel, tycks svenska vara del av rum som de sällan kommer åt. 
I kontrast till de monotona och stängda rum där svenska används, 
skapar emellertid ungdomarna i skymundan mer tillåtande rum, vars 
heterogena språkpraktiker har potential att berätta någonting väsent-
ligt om hur en språkdidaktik på jämlik grund skulle kunna utvecklas.
 Till detta, som också är avhandlingens huvudsyfte, vänder jag 
mig slutligen i det sjunde kapitlet. Här är frågan just på vilka 
grunder en undervisning i svenska som andraspråk som i stället 
för enspråkigism och inföddtalarism strävar efter flerspråkighet 
och social rättvisa bör utformas. Snarare än att föreslå konkreta 
metoder att applicera i klassrummet, är min ambition här att ge 
näring till det som Nancy Fraser (2003a) kallar den radikala fantasin, 
och på så sätt förhoppningsvis inspirera till fortsatta vetenskapliga 
och kollegiala samtal om svenskämnenas framtid. Vad jag tror att 
professionella lärare som Karin och Anna behöver mer än någon-
ting annat är inte ytterligare någon som säger åt dem vad de ska 
göra, utan mod och förutsättningar att tillsammans med eleverna 
utmana de ojämlika maktordningar som genomsyrar både språk- 
och undervisningspraktiker i Nyland. Det hoppfulla förslag som 
följer på de stundtals nedslående skildringarna av tillvaron för 
ungdomarna i Nyland, är därför att låta Fjällskolans heterotopier 
(Foucault 2008a) och Rancières (2011a) radikala jämlikhetsideal 
tillsammans utgöra utgångspunkterna för ett samtal om vad en 
språkdidaktik på jämlik grund skulle kunna innebära.



46 | 2. att studera språkliga och rumsliga marginaler

2. Att studera språkliga och 
rumsliga marginaler

Jag tycker att jag följer alla regler, men det hjälper inte. Det 
är alltid något mer som behöver göras. Någonting annat, och 
jag förstår inte vad. 

Aftab Khan (Fältanteckningar, 2020-04-03) 

Som redan en hastig blick på innehållsförteckningen avslöjar är 
ett flitigt förekommande begrepp i den här avhandlingen ordet 
gräns. Det är kanske inte så förvånande i en studie vars deltaga-
re framför allt är unga elever med erfarenheter av komplicerade 
migrationsprocesser; gränser kan mycket riktigt förstås i denna 
bokstavliga bemärkelse, som de ibland påtagligt konkreta barriärer 
ungdomarna stöter på i samband med sina fysiska förflyttningar 
genom rummet. Men även om förekomsten av olika geografiska 
indelningar, och den rörlighetens politik (Ahmed 2011:143f ) som 
reglerar mobiliteten mellan dem, är viktiga i elevernas liv, är det i 
lika stor utsträckning en annan sorts gränser som intresserar mig 
här: de metaforiska. I fokus för undersökningen befinner sig de 
rörliga och omstridda ramar som omger alla diskurser och sociala 
konstruktioner, varav de namngivna språken är blott en form av 
sådana (jfr Bailey 2007). 
 I skolan, likväl som i det vardagliga talet, är det lätt att få upp-
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fattningen att språk är någonting självklart (om än svårt att lära sig). 
Vem som ska ses som svensktalare respektive modersmålstalare av dari 
råder det sällan några delade meningar om, och klassrummen där de 
olika språken ska läras och användas är oftast prydligt separerade. Jag 
har själv tillbringat många år som lärare i denna verklighet, och vet 
vilken makt den haft även över mina sinnen – hur den rent faktiskt 
strukturerat vad jag kunnat se. Utrustad med den resurs som lärare 
i allmänhet lider brist på idag – tid för reflektion – vill jag i denna 
avhandling vända min uppmärksamhet mot just dessa självklarheter, 
som är så svåra att få syn på i den vardagliga skolpraktiken. Jag vill vrida 
och vända på de begrepp som används i Fjällskolan för att beskriva 
de unga deltagarnas språkrepertoarer. Jag vill lyssna till deras egna 
berättelser och tillsammans med dem fundera över i vilken utsträck-
ning kategorierna är tillgängliga för dem. Slutligen vill jag ställa den 
utmanande frågan om det inte skulle kunna vara annorlunda.
 Min utgångspunkt här är nämligen att detta att vara en kompe-
tent språkanvändare, lika lite som språken i sig, inte kan betraktas 
som någonting naturligt. Ingen är svensktalande för att de talar 
någonting som rent objektivt kan kallas svenska – de positioneras 
och positionerar sig snarare som sådana i en viss kontext i samband 
med intrikata sociala praktiker präglade av ojämlika maktrelationer 
(jfr Bourdieu 1991c; se även Rydell 2018). I en kritisk sociolingvistisk 
studie som denna räcker det därför inte med att fråga människor 
vad de eller någon annan talar för språk. Det räcker heller inte att 
konstruera tester baserade på i grunden partiska uppfattningar om 
vad ett språk bör innehålla, eller klassificera människors språkan-
vändning utifrån förutbestämda – och ideologiskt genomsyrade – 
kategorier. Vad som krävs är dels tid, dels en bred uppsättning 
metoder för att så trovärdigt som möjligt kunna rekonstruera min 
version av deltagarnas levda erfarenheter.
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 Valet av etnografi som metodologisk ram är både en konsekvens 
av och en orsak till denna socialkonstruktivistiska förståelse av 
språk och språkanvändning som i första hand en form av gränsdrag-
ningspraktiker (Bailey 2007; Heller 2008). Etnografiskt fältarbete 
kan i själva verket sägas syfta just till att hitta sådant som ”ofta 
inte betraktas som viktigt men tillhör de implicita strukturerna i 
människors liv” (Blommaert och Jie 2010:3). Jag har därför sökt 
upp en plats där ungdomar studerar och lär sig svenska, lyssnat 
till dem och deras lärare, betraktat deras vardagliga språkpraktiker 
och över tid försökt bilda mig en uppfattning om vad de betyder. 
I likhet med andra etnografiska studier gör den skildring som 
här följer inga anspråk på att vara en objektiv beskrivning av ett 
naturligt sammanhang – det är snarare en inskriberad samhällelig 
diskurs (Geertz 1994:222), vars form är avhängig min egen position 
i fältet likväl som bakom datorns tangentbord. 
 Att resultatet, som det i en storskalig kvantitativ studie, inte 
går att generalisera – och dessutom på grund av sin unika karaktär 
saknar den typ av validitet och reliabilitet som i positivistiskt präglad 
forskning framhålls som vetenskapens kronjuveler – ingår i etno-
grafins ansats, men kan potentiellt uppvägas av djupet i förståelsen. 
Genom att uppehålla mig vid det vanligtvis ”osynliga vardagslivet” 
(Erickson 1990:220) är förhoppningen att jag ska kunna säga nå-
gonting inte bara om Valis, Baktash och de andra elevernas specifika 
upplevelser i Nyland, utan också hur deras erfarenheter är situerade 
i historiska och sociala kontexter, där inte minst skillnader baserade 
på uppfattningar om språk, etnicitet och ras spelar en avgörande 
roll. Det är på så sätt visserligen en specifik historia som här berättas, 
men en som jag tror har potential att belysa bredare didaktiska och 
sociolingvistiska frågeställningar om svenska som andraspråksun-
dervisningen. Målet är ytterst att förstå hur människors kultur – det 
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vill säga vad de gör på en daglig basis – ”exponerar deras normalitet 
utan att reducera deras partikularitet” (Geertz 1994:220).
 I detta kapitel kommer jag att presentera de metodologiska 
grundvalarna för min studie: hur jag har gått tillväga för att samla 
in mitt material, hur jag har omvandlat det till vetenskapliga data, 
och hur jag kontinuerligt har analyserat dessa för att åstadkomma 
de narrativ som sedan följer. Jag kommer också att presentera del-
tagarna, orten Nyland och den däri liggande Fjällskolan, liksom 
dess plats i, som jag väljer att kalla det, periferins marginaler. Men 
först några rader om den radikalt lyssnande position jag eftersträvat 
i studien, och som jag hoppas ska bidra till att möjliggöra den inte 
helt smärtfria övergång från praktiserande lärare i svenska som 
andraspråk till inkännande etnograf.

Att göra det bekanta främmande

Med sin bakgrund i den klassiska antropologin är det lätt att 
förknippa etnografisk forskning med vita män i tropikhatt, som 
utifrån sparsamma beskrivningar av teori och metod gör stora 
anspråk på att förklara innebörden av avlägsna och främmande 
kulturer (Denscombe 2018:125). I antropologiska studier har det 
ofta handlat om att forskaren åkt någonstans långt borta och sedan 
framställt invånarnas exotiska vanor som om de gick att återge på 
ett neutralt och objektiv sätt i skrift. Även om en sådan karikatyr 
inte gör den banbrytande forskningen av förgrundsgestalter som 
Bronisław Malinowski (1922), Margaret Mead (1968) och Edward 
Sapir (1968) fullständig rättvisa (se King 2022 för en underhållan-
de, om än något okritisk, skildring av denna tidiga antropologis 
framväxt) kan representationen av den andre fortsatt betraktas 
som ett av etnografins centrala problem (Clifford 1986:22). Att 
representera andra människor i skrift är oundvikligen en form av 
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maktutövning och genom att återkommande göra detta utifrån en 
oproblematiserad och föregivet neutral position har antropologer 
tveklöst missbrukat denna makt, ibland till och med genom att 
gå så långt som att utföra sin forskning i enskilda staters tjänst (se 
Gill 2007 för ett samtida exempel på detta). 
 I likhet med forskare inom fält som lingvistisk etnografi (Copland 
och Creese 2014; Rampton 2007; Shaw, Copland, och Snell 2015; 
Tusting 2020; Tusting och Maybin 2007), lingvistisk antropologi 
(Hymes 1996; Mannheim 2016) och kritisk sociolingvistik (Heller 
2008; Heller m fl 2018), försöker jag i denna avhandling snarare göra 
det familjära främmande än att ytterligare exotifiera det vagt bekanta 
(jfr även Clifford 1986:2). Som Ben Rampton (2007:590) framhållit 
är det inom tillämpad lingvistik tämligen vanligt att börja forska 
senare i livet, och det görs då ofta med utgångspunkt i ett specifikt 
problem från den egna yrkesverksamheten. På ett liknande sätt vän-
der jag här uppmärksamheten mot ett område och ett ämne som 
är synnerligen bekant för mig; efter många år som lärare i svenska 
som andraspråk – där jag själv reproducerat många av de praktiker 
och ideologier som manifesteras hos lärarna i denna avhandling – 
ska jag nu kliva ur den rollen, för att betrakta den med ett kritiskt 
forskaröga. Även platsen tillhör det familjäras sfär för mig; jag är 
uppvuxen i norra Sveriges inland och har länge arbetat som lärare 
för nyanlända elever i ett samhälle inte helt olikt Nyland.
 Med andra ord har jag aldrig betraktat det som att jag åkte ut till 
Nyland – eller begav mig ut i fält, som ett av de diskutabla uttryck-
en inom den etnografiska forskningen lyder. Det är inte så att jag 
tillfälligt har förflyttat mig från någon central plats för att betrakta 
periferin och dess invånare med den exotifierande turistblick som 
hela tiden strävar efter att se scenerier och landskap som är ”utöver 
det vanliga” (Urry 2002:1). För mig handlar det snarare om att rikta 
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blicken inåt, mot det som har varit mitt vardagliga rum under en 
stor del av mitt liv – men att göra det med delvis nya ögon.

Radikalt lyssnande

Betydelsen av olika människors orientering i tillvaron är en av de 
grundläggande fenomenologiska insikter jag tagit med mig in i den 
här studien från läsningen av den feministiska kulturteoretikern 
Sara Ahmed (2006, 2011). Att leva som människa är att rikta sin 
uppmärksamhet från någonstans mot någon annanstans, något 
som för Ahmed (2007:151f ) exempelvis förklarar med vilket nog-
grannhet bordet som föremål skärskådats i mycken fenomenologisk 
filosofi. Utgångspunkten för den filosoferande författaren – endast 
i undantagsfall någon annan än en vit, välbeställd man – är platsen 
vid skrivbordet, varifrån tankarna om världen formuleras. 
 När landsbygdssamhällen med en demografisk, social och geo-
grafisk profil som liknar Nyland skildras i mediala och populär-
kulturella sammanhang sker det ofta från ett underförstått mer 
modernt och civiliserat centrum (se t ex Hela Sverige ska leva 2019), 
men där själva utkikspunkten hålls osynlig; den smälter liksom 
samman med bakgrunden, som om dess överordnade position 
inte var ett resultat av ojämlika maktrelationer i samtiden. På så 
sätt omvandlas vad som i grund och botten är en rumslig relation, 
där centrum och periferi konstituerar varandra ömsesidigt i en 
hierarkisk maktstruktur (jfr Wallerstein 2007), till en tidslig sådan. 
Det är i enlighet med en sådan logik som norrländska invånare kan 
framställas som mindre moderna än boende i stora städer (se t ex 
Eriksson 2010:55), eller till och med som innehavare av en egen tid, 
som i en av livsmedelsbutiken Coops reklamkampanjer (se figur 1). 
I affischen på bilden verkar Coop vilja uppdatera den stereotypa 
bilden av norrlänningar som långsamma och egensinniga (se t ex 
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Hela Sverige ska leva 2019), och göra dessa egenskaper till del av 
en konsumistisk livsstil, där tiden (och pengarna) används till 
”det vi själva väljer”. Genom påståenden som att norrlänningar 
värderar tiden på ”ett annat sätt” skriver kampanjen ändå in sig i en 
lång tradition av vardaglig exotifiering av människor förknippade 
med de norra delarna av Sverige. Trots ambitionen att leka med 
etablerade representationer blir den på så sätt en artikulation av en 
orientalistisk diskurs (Said 1979), som på ett globalt plan motsvaras 
av hur platser utanför de koloniserande centrumen rutinmässigt 
beskrivits som att de ännu inte ha nått fram till utvecklingsnivån 
i Sverige och andra västländer (se även Schough 2008). Privilegie-
randet av tid före rum döljer därmed centrums aktiva medverkande 
i periferiernas underordning (se också Heller 2013; Pietikäinen m 
fl 2016; Pietikäinen och Kelly-Holmes 2013).

Figur 1. Bild tagen utanför livsmedelsbutiken Coops butik på Haga i Umeå, februari 
2022. Foto: Författaren.
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 En liknande form av stereotypa representationer tenderar även 
att drabba människor som, likt de unga deltagare på Fjällskolan i 
Nyland, har den typ av migrationsbakgrund som gör att de katego-
riseras som nyanlända eller invandrare. De är visserligen ständigt i 
fokus för den samtida debatten, men intar sällan själva den talandes 
position (jfr van Dijk 1996; se även Herz och Lalander 2019). Och 
när de väl ombeds uttala sig är det ofta deras erfarenhet att de inte 
lyssnas på. I den här avhandlingen önskar jag som sagt vända på 
rollerna, och i stället för att tala om och till eleverna på Fjällskolan 
sätta mig ner och samtala med dem. 
 Det är ett skifte av perspektiv både i relation till en offentlig dis-
kurs som i tilltagande grad tycks upptagen av talandet om invandring 
och integration (se t ex Bolin, Hinnfors, och Strömbäck 2016) och 
till min egen levda erfarenhet; under många år har jag själv tillhört 
den kår av välmenande pedagoger som ser det som sin uppgift att, 
likt lärarna på Fjällskolan, hjälpa eleverna genom att i första hand 
förklara hur systemet är utformat, för att de på så sätt ska inse vilken 
insats som krävs av dem för att övervinna hindren i deras väg (se 
kapitel 5). Men den som på så sätt implicit utgår från att exempelvis 
kunskapskrav och standardiserade prov är någon form av objektiva 
hinder, intar oundvikligen ett visst perspektiv. Utkikspunkten är det 
osynliga centrumets, samtidigt som det vita lyssnande subjektets 
makt att avgöra vilka talare som ska anses värda att höras tas för 
givet (Flores och Rosa 2019:146f). Jag anser att denna position måste 
utmanas, om det ska bli möjligt att förstå den levda erfarenhet som 
ligger bakom till exempel Aftab Khans ord till mig, när han uppgivet 
beskriver den känsla av maktlöshet som de ständiga misslyckandena 
inger honom med: ”Jag tycker att jag följer alla regler, men det hjälper 
inte. Det är alltid något mer som behöver göras. Någonting annat, 
och jag förstår inte vad” (Fältanteckningar, 2020-04-03). 
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 Att jag önskar nedmontera min egen utkikspunkt och lyssna till 
andra röster innebär emellertid inte att jag har för avsikt att ge röst åt 
någon. Eleverna i studien behöver inte min hjälp för att formulera 
välgrundade tankar och åsikter, och att som forskare utgå från det 
skulle i så fall bara riskera att befästa min överordning ytterligare. 
För mig handlar det snarare om en ambition att lyssna noggrant 
på dem som inte tidigare lyssnats på i tillräckligt hög utsträckning. 
Det går att tänka på det som en form av radikalt lyssnande (Moore 
2018), där målet är att ”lyssna utan att härska” (hooks 1994) och 
”tolka utan att döma” (Back 2007:1). Det handlar för mig också, 
med den kritiska pedagogen Joe Kincheloes (2008) ord, om att 
öppna för en dialog med:

människor som ansågs ha misslyckats av det omgivande sam-
hället eller av skolorna de går på. Sådana individer, har jag lärt 
mig genom åren, besitter ofta några av de mest övertygande 
insikterna om vad som faktiskt händer, och om hur människor 
skadas allvarligt av de institutioner som påstås vara konstrue-
rade för att hjälpa dem förbättra sina liv. 

(Kincheloe, 2008:viii)

 Även om resultaten av etnografiska studier ”aldrig är priviligierade, 
bara partikulära” (Geertz 1994:226), vill jag ändå hävda att det finns 
något i epistemologiskt hänseende priviligierat över ungdomarnas 
position i den perfieraliserade landsbygdens marginaler, med poten-
tial att skänka nya insikter om förhållanden som tas för naturliga 
och sanna i centrum (jfr Heller 2013). Det standardiserade prov som 
för en vit lärare i svenska som andraspråk ses som del av en mer eller 
mindre objektiv och neutral bedömningsapparat, kan exempelvis 
av de unga eleverna i denna studie belysas som del av en rasistisk 
struktur – en struktur som med Aftab och hans klasskamraters hjälp 



2. att studera språkliga och rumsliga marginaler | 55

går att förstå som att den behandlar talare som i grunden ojämlika. 
 Men det perspektivskifte som jag förespråkar och eftersträvar 
innebär för den skull inte heller att jag ser det som min uppgift 
att bara dokumentera och vidareförmedla elevernas expertis och 
kunskap. Det radikala lyssnandet är inte en passiv position, där 
jag som ett tomt kärl fångar upp på förhand formulerade tankar 
och åsikter. I stället bör den förstås som en form av gemensamt 
kritiskt tänkande – ”ett slags öppenhet inför andra som måste 
utformas; ett lyssnande efter bakgrunden och det halvt tystade” 
(Back 2007:8). Den ”frigörande dialog” (Freire 1996:39) som för-
hoppningsvis uppstår ur en sådan position, vägleds här också av 
filosofen Jacques Rancières (2011a) radikala jämlikhetstanke, som 
jag kommer att utveckla först i kapitel 3 och därefter i det avslutande 
kapitel 7. I enlighet med den ser jag inte jämlikhet som ett mål 
för våra samtal, utan som en utgångspunkt: det är därför utifrån 
”en hypotes om förtroende” (Rancière 2011b:245) som jag föreslår 
att ungdomarnas levda erfarenheter kan visa vägen framåt mot en 
andraspråksundervisning på mer jämlik grund.

En etnografi i periferins marginaler

Materialet till denna studie kommer från en etnografisk fältstudie 
i det lilla samhället Nyland i norra Sveriges inland. Valet av plats 
för studiens genomförande har både teoretiska och metodologiska 
orsaker, men det finns också, som redan berörts, en mer personlig 
koppling som är långt ifrån oväsentlig. Som språkantropologerna 
Ron och Suzie Scollon (2004) skriver kan det för den etnografiska 
forskaren finnas en poäng med att ”börja där du är” (s 83), och först 
försöka reda ut hur egna levda erfarenheter kan relateras till olika 
praktiska problem. I enlighet med en sådan devis har jag tagit avstamp 
i min egen mångåriga erfarenhet av att bo och arbeta i det norra in-
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landet, där inte minst mina år som lärare i svenska som andraspråk 
i både grundskolan och gymnasiets språkintroduktion är av särskild 
vikt. Denna bakgrund gör att jag har god kännedom om kontexten 
från en lärares och boendes perspektiv, vilket i sin tur innebär att det 
i åtminstone denna bemärkelse går att se det som att jag kommer 
inifrån Nyland – att jag är vad som i den etnografiska litteraturen 
brukar kallas en insider (se t ex Hammersley och Atkinson 2007:50f).
 Den första impulsen att genomföra en forskningsstudie i just 
detta geografiska område kom under min tid som lärare, då jag 
reagerade på att flerspråkighet – och det som i svenska skolor 
numera ofta går under beteckningen nyanländas lärande (se t ex 
Bunar 2015; Kaya 2016; Kästen Ebeling och Otterup 2018; Lah-
denperä och Sundgren 2016) – nästan uteslutande omtalades som 
ett urbant fenomen (jfr Pietikäinen m fl 2016). Samtidigt visste jag 
att det fanns många fler samhällen i Sverige som det jag då bodde i; 
glest befolkade små kommuner som drabbats hårt av avindustria-
liseringen, och de senaste decennierna upplevt stora språkliga och 
kulturella förändringar till följd av ett ökat flyktingmottagande. 
Min erfarenhet var att dessa upplevelser dessutom skiljde sig åt 
från hur invandring och integration vanligtvis beskrevs när stor-
städerna var den självklara utkikspunkten – mindre konfliktfyllt 
och mer inriktat på de positiva konsekvenserna för det mottagande 
samhället. Men ständigt närvarande var också en diskussion som i 
betydligt högre utsträckning handlade om ekonomi, och mindre 
om det som tycktes dominera den mediala och politiska diskursen 
i centrum, nämligen kultur.
 En annan sak som fascinerade mig var hur mina elevers språ-
kanvändning kom att infogas i ett historiskt och geografiskt sam-
manhang som så tydligt präglats av både språkliga möten och 
konflikter på olika skalnivåer, från det individuella och lokala till 
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det globala (se även avsnittet ”Intervjuer med språkporträtt och 
mentala kartor” nedan i detta kapitel). Språkvetaren Lars-Erik 
Edlund framhåller att den språkliga mångfalden i norra Sverige 
i själva verket har en lång historia: ”Här har nämligen samiska, 
finska och svenska dialekter existerat sida vid sida sedan avlägsna 
tider, och i varje fall under de senaste århundradena dessutom en 
praktisk behärskning av något slags standardsvenska” (Edlund 
2009:363). Men språken har inte bara existerat ”sida vid sida”, utan 
därtill integrerats på ett tämligen intrikat sätt, vilket exempelvis 
kan illustreras med uppkomsten av det så kallade borgarspråket 
(av Edlund beskrivet som ”ett slags pidgin”10 [s 367]) i mötet mel-
lan samer och städernas borgerskap på 1700-talet. Framför allt i 
samband med 1900-talets nationalistiska försvenskningsprojekt 
har språken i stället stundtals kommit att positioneras i ett tydligt 
konfliktförhållande till varandra, och flera av de språkliga praktiker 
som idag har status som officiella minoritetsspråk har – tillsammans 
med deras talares övriga kulturella praktiker – förtryckts intill 
utplåningens gräns (Elenius 2007).
 Särskilt den koloniala aspekten är här viktig att understryka. 
Nyland ligger, precis som min tidigare bostadsort, i det kolonise-
rade Sábmie – på vad som i praktiken kan betraktas som stulet land 

10 För sociolingvister brukar pidginspråk definieras som en form av för-
enklade kontaktspråk, vilka så småningom genom standardisering kan 
övergå till att bli mer etablerade kreolspråk (Russel Webb 2013:304). I 
och med att det kan argumenteras för att kontakt är en förutsättning för 
att mänskliga språk ska uppstå överhuvudtaget, är det frågan om sådana 
begrepp inte snarare ger uttryck för en problematisk standardspråkside-
ologi (Stroud 2013:315f ) än att beskriva någon rent lingvistiskt grundad 
distinktion. Se avsnittet ”Heteroglossiska språkrepertoarer i tid och 
rum” i kapitel 3 för en alternativ konceptualisering av språk, som utgår 
från uppfattningen att alla språk i grund och botten är kreolspråk (Ma-
koni och Pennycook 2006:21). 
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(Lundmark 2008). Det är oklart om riksrådet Axel Oxenstierna 
någonsin uttalade de bevingade orden om att ”I Norrland hava vi 
ett Indien” (Bäärhnhielm 1976:5), men den svenska statens agerande 
för att från 1500-talet och framåt tillägna sig skog, malm och andra 
naturresurser för energiförsörjning har likväl fått många att likställa 
behandlingen av de norra landsdelarna med en kolonisation (se t ex 
Bäärnhielm 1976; Lundmark 1971). Effekterna för den ursprungsbe-
folkning som bebodde markerna innan råvarujakten satte sin prägel 
på området, liknar också dem som drabbat andra koloniserade folk 
i världen, med påtvingade förändringar av traditionella sätt att leva 
och kommunicera (Loomba 2006). Den rasistiska språkpolitik 
som än idag sätter sina spår i språkanvändningen här måste med 
andra ord ses som en del av det vidare europeiska kolonialistiska 
projektet (jfr Heller och McElhinny 2017:94ff), som delvis också 
är det som fortsätter att generera de migrationsprocesser som del-
tagarna i denna studie är en del av (Azar 2006; Sassen 2001). På 
senare tid har ett nyuppväckt intresse för norrländsk malm kopplat 
till samhällets energiomställning åter aktualiserat gamla koloniala 
spänningar i området (se Müller 2014, 2015, 2019), samtidigt som 
mer priviligierade migranter som är lika djupt sammanflätade med 
den (post)koloniala maktordningen – exempelvis turister (Byström 
2019) och så kallad livsstilsmigranter (Carson och Carson 2018; Ei-
mermann 2015) på jakt efter det ”goda livet” (O’Reilly och Benson 
2009) – har kommit att ytterligare sätta sin prägel på det materiella 
såväl som språkliga landskapet i norra Sverige.
 På grund av denna mångbottnade närvaro av mobiliteter och 
språkliga resurser kopplade till koloniala maktordningar på åtskilliga 
skalnivåer (jfr Blommaert m fl 2005), uppfattar jag området som 
särskilt lämpligt för att utforska den relation mellan småskaliga 
interaktionshändelser och större historiska och sociala processer 
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som den lingvistiska etnografin passar så bra för (Erickson 2004b). 
Men det kan också argumenteras för att just nyanlända ungdomars 
position i marginalerna av ett sådant här periferaliserat område 
erbjuder ”en priviligierad utkikspunkt på processer som påverkar 
oss alla” (Heller 2013:17). I och med att det ligger i de dominerandes 
intresse att inte se hur de dominerar (jfr Bourdieu 1991c:125), kan det 
nämligen vara nödvändigt att vända sig till marginalerna för den som 
verkligen vill ta reda på hur ojämlika maktrelationer strukturerar 
såväl livschanser som sätt att kommunicera i vårt samhälle idag.

Valet av skola

Med dessa utgångspunkter tog jag hösten 2018 och våren 2019 
kontakt med ett flertal gymnasieskolor i norra Sveriges inland. 
Jag mejlade vanligtvis först rektor eller skolchef, som i de fall de 
samtyckte till medverkan hänvisade mig vidare till en svenska som 
andraspråkslärare eller lärare i språkintroduktion. Under vintern 
och våren besökte jag ett antal av dessa skolor för att undersöka 
möjligheten att genomföra en längre fältstudie där. 
 Att valet så småningom föll på Fjällskolan och Nyland hade 
främst två orsaker. För det första var de fem lärarna – de som 
jag här valt att kalla Karin, Anna, Stig, Mastoureh och Hassan – 
redan vid den första kontakten märkbart entusiastiska till min 
närvaro, och uttryckte vad jag uppfattade som en stark vilja att 
delta i forskningsprojektet. Framför allt var de positivt inställda 
till min ambition att belysa elevernas perspektiv – de såg elevernas 
förestående samtal med mig både som en möjlighet att ”bli sedda” 
och som ett tillfälle att ”träna svenska” (Personlig kommunika-
tion med skolpersonalen). Som alla lärare jag träffade var de inte 
sena att beskriva hur överhopade de var av arbete, men tack vare 
skolchefens syn på vikten av att bidra till skolforskningen, tycktes 
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viss tid för deltagande inte vara bortom rimlighetens horisont. För 
mig var allt detta av central betydelse; uppgiften att få tillträde är 
”en av de svåraste för alla empiriska forskare” (Cohen, Manion, 
och Morrison 2018:158), men för skoletnografer är den om möjligt 
än svårare. Att hitta en skola där personalen inte bara är villiga att 
släppa en forskare in på livet utan dessutom av sina överordnade 
får den tid som krävs för att bidra till studien är sannerligen ingen 
lätt uppgift. När resultatet, som i detta fall, blir en kritisk gransk-
ning som delvis går på tvärs med lärarnas egen självuppfattning, 
menar jag att det är av särskild vikt att betona deras mod och 
generositet i att öppna upp sina klassrum för mig. Det är också 
viktigt att återigen påpeka att den kritiska genomlysning jag här 
utsätter undervisningspraktiken för även innefattar min egen levda 
erfarenhet – detta är inget allmänt akademiskt åtagande utan ett 
där min historiska kropp faktiskt står på spel, i och med att många 
av de ideologiska uppfattningar jag här skärskådar är sådana som 
jag själv reproducerat i min roll som lärare.
 Den andra orsaken till att det blev den här specifika platsen 
var nämligen att omständigheterna där överensstämde i så stor 
utsträckning med min egen erfarenhet som lärare. Liksom Nyland 
var kommunen jag själv bodde i tidigare till ytan stor, men en av 
de befolkningsmässigt minsta i Sverige. Den har därtill genom-
gått liknande förändringar de senaste åren, med framför allt en 
fyrdubbling av andelen invånare med ”utländsk bakgrund”11 på 
ett par decennier (Statistiska Centralbyrån 2020). De båda kom-
munerna delar också en utveckling där skolan först på kort tid fått 
ta emot ett stort antal nyanlända elever, för att sedan – till följd 

11 Kategorin ”utländsk bakgrund” består i SCB:s statistik dels av personer 
som är födda utanför Sverige, dels av personer födda i Sverige men 
”med två utrikes födda föräldrar” (Statistiska Centralbyrån 2020:10).
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av politiska beslut på högre skalnivåer – behöva anpassa sig till en 
verklighet där eleverna med svenska som andraspråk återigen blir 
färre och färre. Att jag på så vis delar historia med deltagarna för 
med sig vissa metodologiska fördelar, i form av framför allt lättare 
tillträde och en förkroppsligad förståelse av somliga av lärarnas 
och elevernas levda erfarenheter. Med det följer också ett ökat 
behov av reflexivitet och transparens, där jag kontinuerligt har 
varit tvungen att navigera min egen position i fältet (jfr Blommaert 
och Jie 2010:27), och fundera över de ”kulturella tolkningsramar” 
(Erickson 1990:140) jag burit med mig dit. 

De deltagande eleverna

Deltagarna i den här studien är alla på ett eller annat sätt kopplade 
till en och samma språkintroduktionsgrupp på Fjällskolan i Nyland. 
Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fyra introduktionspro-
gram och riktar sig till elever som inte klarat grundskolans krav för 
godkänt i svenska som andraspråk. Fokus i utbildningen ska enligt 
Skolverket ligga på svenska språket, men i praktiken kan undervis-
ningen se ut på väldigt olika sätt, då den ska utformas utifrån varje 
enskild elevs behov (Skolverket 2021b). Elevsammansättningen i 
Fjällskolans språkintroduktionsgrupp är härvidlag belysande: alla 
utom en av det tjugotalet eleverna är killar mellan 16 och 20 år. Vissa 
har varit i Sverige närmare fem år och kämpar för att nå behörighet 
till något av gymnasiets yrkesprogram, genom att få godkända betyg 
i åtta av grundskolans ämnen (inklusive de så kallade kärnämnena 
svenska som andraspråk, engelska och matematik). Andra har varit 
mindre än ett år i Sverige, och befinner sig således på en betydligt 
mer grundläggande nivå i den svenska språkutvecklingen. Klassens 
enda tjej är egentligen klassplacerad på den närliggande Inlands-
skolan men får en del av sin svenska som andraspråksundervisning 
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på Fjällskolan, eftersom de nödvändiga resurserna bedöms saknas 
på grundskolan (Personlig kommunikation med skolpersonalen).
 Under den dryga termin jag tillbringade på Fjällskolan va-
rierade antalet elever mellan 19 och 21 stycken. Samtliga gav sitt 
informerade samtycke till att låta sig observeras, men bara 15 ville 
medverka i de intervjuer som jag genomförde. De som valde att 
avstå behövde naturligtvis inte ange några skäl för detta, men de 
som ändå pratade med mig om det sa antingen att det tog för 
mycket tid från deras skolarbete, eller att de inte såg poängen med 
det. En mer eller mindre uttalad skepsis till värdet av att prata med 
mig fanns även bland somliga av de som så småningom ställde 
upp på intervjuerna – särskilt de som befunnit sig där ända sedan 
2015. Dessa kunde vittna om upprepade erfarenheter av att inte bli 
lyssnade på, och krävde därför ett visst mått av engagemang från 
min sida innan de valde att lita på mig tillräckligt mycket för att 
dela med sig av sina historier. Jag är väl medveten om värdet av det 
förtroende de på så sätt visat mig, och försöker återgälda det främst 
genom att ägna deras komplexa livsberättelser en så noggrann 
etnografisk uppmärksamhet som jag har kunnat åstadkomma.
 De deltagande eleverna har synnerligen heterogena bakgrunder, 
präglade av varierande erfarenheter av mobilitet och immobilitet 
(se vidare kapitel 4). Givet att deras identitetsskapande präglas av 
transnationella snarare än nationella processer (jfr Vertovec 2009) 
är det vanskligt att tala om ungdomarna i termer av hemländer och 
modersmål och jag har i möjligaste mån undvikit att själv applicera 
den typen av etiketter på dem. Det är också viktigt att komma ihåg 
att när sådana kategoriseringar förekommer i skolpraktiken är de 
del av ett situerat identitetsskapande och inte uttryck för någon 
inre essens (Kasselias Wiltgren 2014:8). 
 Likväl aktualiseras etniska och språkliga kategoriseringar ideligen 
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i skolan. Ett återkommande tillfälle då eleverna själva ombeds iden-
tifiera sig utifrån begreppen hemland och modersmål är exempelvis 
då en ny person kommer till gruppen. När detta sker räknar jag det 
till att nio elever vanligtvis säger att de kommer från Afghanistan 
och har dari eller pashto som modersmål; fyra säger att de är från 
Somalia och talar somaliska; fyra från Eritrea med tigrinja som 
modersmål; två från Kongo talar swahili; och två från Thailand med 
thailändska som modersmål. Detta överensstämmer relativt väl med 
hur eleverna identifieras av lärarna på skolan, de gånger som klassen 
delas in utifrån föreställda språkgränser. Men även om detta ger 
en viss inblick i de rumsliga och språkliga erfarenheter som ryms i 
gruppen är det långt ifrån hela sanningen. Det skulle till och med 
kunna argumenteras för att den här typen av begrepp undanhåller 
mer än de avslöjar (jfr Canagarajah och Silberstein 2012; Rosa och 
Trivedi 2017), något som jag kommer att göra i kapitel 4 när jag 
bland annat analyserar de komplexa levda erfarenheter som döl-
jer sig bakom kategorin dari-talare. William, en av de elever som 
ibland beskriver sig i sådana termer, har exempelvis aldrig varit i 
Afghanistan, och berättar om en språkrepertoar som bara delvis 
kan sägas vara präglad av resurser från det namngivna språket dari. 
De två elever som ibland säger att de kommer från Kongo är på 
ett liknande sätt uppväxta i ett helt annat land, och har rumsliga 
lojaliteter som sträcker sig i flera olika geografiska riktningar.
 Det är också viktigt att påpeka att begrepp som hemland och 
modersmål oundvikligen pekar bakåt i tiden, men som bland annat 
elevernas val av namn visar är deras egna identifikationsprocesser inte 
alls så entydiga. I samband med den första enskilda intervjun, då de 
även ritade var sitt språkporträtt (se avsnittet ”Intervju med språk-
porträtt” nedan i detta kapitel), bad jag de deltagande ungdomarna 
själva välja den pseudonym de vill ha i avhandlingen, i ett försök att 
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undvika att förstärka den ofrånkomligt ojämlika maktrelationen 
mellan forskare och deltagare (jfr Bowman 2009; Broom, Hand, 
och Tovey 2009; Chriseri-Strater 1996). Med insikten att vad ett 
namn indexerar i form av exempelvis etnicitet, klasstillhörighet och 
sexualitet åtminstone delvis är subjektivt, har jag velat bjuda in ung-
domarna att i högre utsträckning påverka representationen av dem 
själva i den färdiga texten. Min upplevelse är att valet av namn var 
ett uppskattat inslag, som togs på stort allvar av samtliga ungdomar. 
 Deras kreativa namnval kan också förstås med hjälp av begreppet 
orientering (Ahmed 2006). Somliga elever orienterar sig med nam-
nen visserligen bakåt i tiden, mot en plats där de tidigare befunnit 
sig. Det gäller exempelvis Aftab Khan, som valde det smeknamn 
äldre släktingar och grannar brukade ropa efter honom när han 
växte upp i en liten by på den afghanska landsbygden.12 Detsamma 
stämmer in på Pax och Mili, vars namn hämtats från nära vänner 
de tvingats skiljas från på sin väg till Sverige. Andra namn, som 
Tomas och William, orienterar sig tydligare mot det omgivande 
samhället och en föreställd svenskhet. Tomas skriver till och med 
in efternamnet Karlsson i sitt porträtt, och säger skämtsamt att 
han ett tag träffade så många med det namnet att han hade svårt 
att skilja dem åt (Tomas, intervju, 2020-02-03). Det är på så sätt 
ett namn som för honom signalerar svenskhet, och någonting i 
den omedelbara samtiden relevant. Slutligen finns där några namn 
som i stället orienterar sig mot en tänkt framtid; så indexerar ex-
empelvis både Vali och Michael framgång och berömmelse med 

12 ”Aftab” betyder på dari ”sol”, men är också ett vanligt förekommande 
efternamn, inte minst i Indien och Pakistan. Aftab tror själv att han 
fick namnet för att han var så gullig som barn, och tillägger skrattande: 
”jag var inte svart som jag är här nu” (Aftab Khan, intervju, 2020-01-
21). Khan är en historisk hederstitel, som främst brukar användas om 
statsöverhuvuden eller adliga personer.
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sina namnval, genom att härleda dem till en afghansk popstjärna 
(se vidare kapitel 4) respektive amerikansk skådespelare (Michael 
B Jordan). Det är alltså långt ifrån självklart, när ungdomarna 
själv får bestämma, att föreställda rötter och ursprung är det som 
hamnar i förgrunden för deras identifikationsprocesser.
 Vad eleverna i första hand har gemensamt vid tidpunkten för 
den här studien, det är viktigt att påminna sig, är deras nuvarande 
positionering i rummet. Fjällskolan i Nyland är det nexus (Scol-
lon och Scollon 2004) där dessa ungdomars komplexa livsbanor, 
orienteringar och drömmar om framtiden möts – de är med andra 
ord först och främst svenska skolungdomar idag, något som and-
rafierande termer av typen nyanlända elever och andraspråkselever 
ibland tenderar att dölja. Att ständigt lyfta fram deras föreställda 
språkliga och geografiska ursprung bidrar till en exotifiering av 
ungdomarna själva såväl som deras erfarenheter, vilket jag i denna 
studie har försökt undvika att göra. 

Metod och material

Etnografi är idag långt ifrån enbart en angelägenhet för antro-
pologin utan förekommer som metodologisk ansats i de flesta 
akademiska ämnen. En möjlig konsekvens av denna disciplinära 
spridning är att etnografisk forskning bedrivs på många olika sätt, 
och ibland till och med kan vara svår att skilja från andra former 
av kvalitativ forskning, exempelvis fallstudier, när det gäller prak-
tiskt utförande (Hammersley och Atkinson 2007:1ff). Scollon och 
Scollon (2007) menar att det i själva verket finns väldigt lite som 
etnografer är överens om när de ska definiera sin metodologi, 
men att vikten av deltagande observation ändå är ”en tydligt ge-
mensam hållning” (s 612). Att just denna datainsamlingsmetod 
har utvecklats och förfinats av etnografer, och förvisso ofta utgör 
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en viktig del av många studier i traditionen – inklusive denna – 
innebär emellertid inte att det finns något tydligt protokoll för hur 
etnografi ska utföras eller, för den delen, att deltagande observation 
måste vara den huvudsakliga metoden. Blommaert och Jie (2010) 
hävdar att arvet från antropologin gör att etnografi snarare än en 
uppsättning metoder bör ses som en ansats, eller rentav ett forsk-
ningsparadigm (se även Lillis 2008:374), där synen på vardagligt 
språkbruk är central. De menar att de antropologiska rötterna 
”ger etnografin en specifik inriktning, med en distinkt ontologi 
och epistemologi, som placerar språk som en oupplöslig del av det 
sociala livet” (Blommaert och Jie 2010:7).
 Inte heller Hammersley och Atkinson (2007) – vars handbok 
ofta citeras i metodologiska avsnitt som detta – vill specificera några 
särskilda metoder som nödvändiga för en etnografisk forskare. De 
menar i stället att de flesta etnografiska studier kännetecknas av 
fem sammanhållande principer, eller egenskaper:

1. Människors handlande och redogörelser studeras i vardagliga 
kontexter, snarare än sådana som konstrueras av forskaren.

2. Data samlas in från en mängd källor, men oftast är deltagan-
de observation och informella konversationer de vanligaste 
insamlingsmetoderna.

3. Datainsamlingen är för det mesta ostrukturerad, i och med 
att den inte måste följa en på förhand given forskningsdesign.

4. Fokus är ofta på ett fåtal, småskaliga fall, för att möjliggöra 
djupgående studier.

5. Analysen är till största del kvalitativ, i det att den involverar 
tolkningar av människors meningsskapande och genererar 
verbala beskrivningar, förklaringar och teorier (Hammersley 
och Atkinson 2007:3). 
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 Vad som enligt mig gör denna avhandling etnografisk är i första 
hand ambitionen att på djupet undersöka en form av naturlig 
kontext, genom att dela vardag med deltagarna över tid. I enlighet 
med Hammersley och Atkinsons beskrivning av materialinsam-
lingen som huvudsakligen ostrukturerad, har studien inte följt 
någon i förväg stipulerad design, och både forskningsfrågor och 
metoder har ändrats åtskilliga gånger under studiens gång. Jag har 
försökt vara flexibel och lyhörd inför deltagarnas perspektiv och 
mina egna framväxande insikter, för att på så sätt kunna anpassa 
insamlingstekniker och tillvägagångssätt till vad jag såg, hörde 
och lärde mig i samspelet med deltagarna. När jag nu presenterar 
detta som ett färdigt material är det därför viktigt att komma ihåg 
att vad som i en etnografisk forskningsstudie kallas data inte är 
någonting som bara finns därute – det är snarare någonting som 
aktivt måste konstrueras av forskaren (Erickson 2004a:486; se även 
Geertz 1994). Det etnografiska fältarbetet är i stor utsträckning en 
lärprocess, och bör därför inte reduceras till datainsamling i snäv 
mening (Blommaert och Jie 2010:26). 
 Av samma skäl är det, som redan inledningsvis konstaterades, 
sällan helt lätt att säga när en etnografisk studie börjat och slutat. 
Det ligger så att säga latent i den etnografiska ansatsen att studie-
objektet alltid går att ifrågasätta – alltid går att betrakta ur ett annat 
perspektiv, och därför alltid skulle kunna framställas på ett annat 
sätt (Geertz 1988). Det är bland annat av den anledningen begrepp 
hämtade från den positivistiska forskningstraditionen – som genera-
liserbarhet, validitet och falisifierbarhet – är så svåra att tillämpa i en 
studie som denna (Denscombe 2018:409ff; Heller m fl 2018:9, 60; 
Kvale och Brinkmann 2014:291ff). Likväl måste där, som Johannes 
Fabian (2008) konstaterar, finnas någon form av gräns mellan et-
nografi och vad vi helt enkelt kallar liv, annars skulle det knappast 
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finnas någon position att tala från för forskaren. Geertz betraktar 
det som att etnografen behöver ”hitta någonstans att stå” (Geertz 
1988:10), och att detta är en process som präglas av ett pendlande 
mellan en ständig strävan efter närhet och ett lika påtagligt behov av 
distans. Denna i grunden motsägelsefulla forskarposition kommer 
sig av att den etnografiska forskaren aldrig kan befinna sig utanför 
det betraktade sammanhanget, som en fluga på väggen, men heller 
aldrig helt uppgå i skeendet. Hon vill på samma gång ”låta som en 
pilgrim och en kartograf” (Geertz 1988:10), men blir varken eller 
och både och – det vill säga både en insider och en outsider, för att 
tala med inom den etnografiska forskningen etablerade begrepp 
(se även Blommaert och Jie 2010:26f ). När gränsen mellan liv och 
etnografi ska ansetts ha korsats måste därför i någon mening vara 
en konstruktion åstadkommen av forskaren, och som sådan skulle 
den i varje givet ögonblick kunna vara en annan. 
 Som påpekats tidigare är denna studie också otänkbar utan 
min egen levda erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska som 
andraspråk i norra Sveriges inland. Jag har därför inte gjort som 
de tidiga antropologerna och åkt ut till någon exotisk söderhavsö 
för att beskriva de främmande människornas seder och bruk (se 
t ex Malinowski 1922; Mead 1968), utan vänt mig inåt mot rum 
och sociala praktiker som sedan tidigare är väl bekanta för mig. 
Med dessa försiktiga, men långt ifrån oväsentliga, reservationer så 
kan materialet till denna avhandling ändå främst sägas ha samlats 
in under en etnografisk fältstudie mellan december 2019 och juni 
2020. Materialets huvudsakliga beståndsdelar är fältanteckningar 
från deltagande observation, transkriptioner av halvstrukturerade 
intervjuer och fokusgrupper, samt olika typer av visuella material 
(fotografier och teckningar) som har producerats av deltagarna i 
samspel med mig (se tabell här nedan). Jag kommer nu att övergå 



2. att studera språkliga och rumsliga marginaler | 69

till att mer i detalj presentera de metoder som använts för att 
framställa och analysera de data som jag på så sätt konstruerat.
 

Metod Deltagare Insamlingsperiod Material

Deltagande obser-

vation.

21 elever i språkintro-

duktion.

2 lärare i svenska som 

andraspråk.

1 SO-lärare.

2 studiehandledare.

December 2019-april 

2020 (35 dagar utsprid-

da på 12 veckor).

199 sidor fält-

anteckningar inklusive 

25 klass rumsskisser och 

14 fotografier.

71 fotografier av skolans 

språkliga landskap.

Halvstrukturerade 

intervjuer med språk-

porträtt.

15 elever. Januari-februari 2020. Transkriptioner av 15 

inspelade intervjuer, 

27-92 minuter långa.

15 språkporträtt.

Halvstrukturerade 

intervjuer med mentala 

kartor.

14 elever. Mars-maj 2020. Transkriptioner av 14 

inspelade intervjuer, 

27-62 minuter långa.

13 mentala kartor.

Fokusgrupper. 13 elever, uppdelade på 

fem grupper.

Juni 2020. Transkriptioner av 5 

inspelade intervjuer 

med bild och ljud, 28-54 

minuter långa.

Intervjuer med skol-

personal.

2 sva-lärare.

1 SO-lärare.

1 studiehandledare.

1 studie- och yrkes-

vägledare.

1 rektor.

Februari-juni 2020. Transkriptioner av 8 

inspelade intervjuer, 

38-93 minuter långa.

Deltagande observation

Som sociolingvisten Monica Heller (2012) konstaterat tillhör 
många av de verktyg som vi övertagit för att förstå flerspråkighet 
”en era då vi var investerade […] i en förståelse av språk som hela, 
avgränsade system, uppradade så prydligt som möjligt i enlig-
het med politiska, kulturella och territoriella gränser” (s 24). I en 
studie som denna, där ett av målen är att ifrågasätta och utmana 
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sådana förgivettagna gränser, blir i stället tid ett av de viktigaste 
verktygen. I likhet med kritiska forskare inom områden som ling-
vistisk antropologi och lingvistisk etnografi har jag strävat efter 
att bädda in mig själv i den studerade kontexten, för att på så sätt 
kunna undersöka hur ”flerspråkighet utvecklar sig i människors 
liv över deras privata, offentliga, materiella och digitala sociala 
sammanhang” (The Douglas Fir Group m fl 2016:21). För detta 
är deltagande observation den mest lämpliga metoden, då den 
erbjuder forskaren möjligheten att upptäcka och se bortom socialt 
konstruerade gränsdragningar, men också att genomtränga, och 
bli genomträngd av, ”en annan form av liv” (Geertz 1988:5). 
 Den etnografiska observationen skiljer sig från andra typer av 
vetenskaplig observation i första hand genom att vara öppen och mer 
ostrukturerad (Copland och Creese 2014:37f ). Den följer vanligtvis 
inte något på förhand angivet protokoll, utan söker efter mönster 
i det vardagliga och ordinära genom att befinna sig på en plats och 
över tid sträva efter en roll som deltagare i fältet. Att på så sätt vilja 
betrakta sammanhanget emiskt, det vill säga ur deltagarnas perspek-
tiv (Alm 2019:21), kan emellertid inte likställas med en strävan att 
bli deltagaren (Geertz 1994:219f ). Det ska heller inte förstås som 
en önskan att representera eller efterlikna dem, utan snarare som 
en vilja att upprätta en konversation (jfr Kulick 2019:xvi–xvii). 
 Likt Rikard Jonsson i hans etnografiska studie av en grupp 
högstadieelever i en förortsskola har jag aldrig försökt framställa 
mig som ”en av lärarna, eller en av killarna” (Jonsson 2007:57) 
under min tid i Fjällskolans språkintroduktionsgrupp. I relation 
till ungdomarna så uppfattade jag det som särskilt viktigt att inte 
göra så, då det hade varit etiskt problematiskt att på så sätt signa-
lera delade livsvillkor, trots våra i sammanhanget väldigt ojämlika 
maktpositioner. Jag har exempelvis alltid kunnat komma och gå 
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som jag velat i skolan, medan elevernas tillvaro var betydligt mer 
reglerad och till och med delvis kopplad till kännbara sanktioner 
(i form av indraget studiebidrag eller, ytterst, nekat uppehållstill-
stånd). Till skillnad från eleverna har jag också kunnat röra mig fritt 
mellan olika utrymmen i skolan, på så sätt att jag haft mer själv-
klart tillträde till rum som annars varit förbehållna personalen och 
dit eleverna inte alltid varit välkomna. För att komma deltagarna 
närmare, och inte betona ojämlikheten mellan oss ytterligare, har 
jag ändå ansträngt mig för att inte utnyttja den typen av privilegier 
som lärarrollen för med sig i skolrummet (jfr Kasselias Wiltgren 
2014:30f ). I stället har jag exempelvis varje morgon hängt mina 
kläder i ett likadant skåp som det eleverna nyttjar, försökt att inte 
ta upp min telefon i sammanhang där eleverna varit förhindrade 
från att använda dem, och druckit mitt morgonkaffe tillsammans 
med eleverna i det lilla pentryt snarare än i det rymligare personal-
rummet. Samtidigt har det förstås alltid varit uppenbart för alla 
inblandade att jag gjort detta av eget val, och att dessa andra rum 
hela tiden varit tillgängliga för mig.
 Den ambivalens som uppstod till följd av mina gränsöverskri-
dande positioneringar visade sig också i hur eleverna tilltalade 
mig. Å ena sidan förhöll de sig stundtals annorlunda, och som jag 
uppfattade det mer jämlikt, till mig än till andra vuxna på skolan. 
Till skillnad från de flesta lärare blev jag exempelvis inbjuden att 
delta i mer eller mindre privata sammanhang på raster och fritid, 
där de inte sällan talade om det svenska systemet och skolan, men 
även enskilda lärare, på ett synnerligen kritiskt sätt. För att inte 
förleda ungdomarna att dela med sig av sådant som inte var avsett 
för andra öron än mina, var det vid sådana tillfällen särskilt viktigt 
för mig att hela tiden låta anteckningsblocket vara väl synligt, 
och inte utge mig för att vara någonting annat än en forskare 
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(jfr Jonsson 2007:58). Det var dock inte alltid lätt att avgöra var 
gränsen skulle dras, och svårigheten att säga nej till ungdomarnas 
invitationer gjorde att jag ibland hamnade i en del tämligen kom-
plicerade situationer. Ett exempel var när jag på en lunchrast bjöds 
med på en av Farancos och Bobs rökrundor – samtidigt som jag 
upplevde det som ett smickrande förtroende från deras sida, var 
det kanske det enskilda tillfälle då jag kände mig mest obekväm i 
deras sällskap (Fältanteckningar, 2020-03-10). När jag stod med 
dem bakom matsalsbyggnaden kunde jag inte låta bli att tänka på 
hur det måste framstå för en förbipasserande att en drygt 40-årig 
man står i glatt samspråk med ett gäng tjuvrökande gymnasieele-
ver i skolans rökfria zon. På samma gång var det förstås ett slags 
privilegium som jag knappast hade kunnat uppleva under mina 
år som praktiserande lärare.
 Å andra sidan blev jag i klassrummet ofta behandlad som en 
lärare av eleverna, trots att jag upprepade gånger insisterade på att 
jag inte ville ha den rollen. När de väl vände sig till mig för hjälp med 
allt från grammatiska funderingar till matteproblem förmådde jag 
ändå inte neka dem, utan hjälpte till i den utsträckning jag kunde. 
Att inte besvara elevernas frågor hade i sammanhanget betraktats 
som väldigt udda, och med tanke på hur stressade och upptagna 
de ordinarie lärarna var kändes det varken etiskt eller solidariskt att 
hänvisa eleverna vidare till dem. Det jag vid sådana tillfällen förlo-
rade i form av överblick – när jag fokuserade på en knivig ekvation 
i en elevs mattebok var det förstås omöjligt att se vad som i övrigt 
försiggick i klassrummet – fick jag kanske delvis tillbaka som mer 
förtroendefulla relationer med ungdomarna, men jag bedömde det 
i alla händelser som ett i sammanhanget rimligt pris att betala. 
 I mina fältanteckningar är det alltså långt ifrån någon ofiltrerad 
verklighet som dokumenteras; kanske kan den snarare beskrivas som 
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en vardag med en närvarande forskare (Clifford 1986). Att jag inte 
har försökt dölja eller osynliggöra mina aktiviteter i skolan visar sig 
även i hur vissa ungdomar tilltalat mig. Deras benämning av mig som 
”forskaren” beskriver på ett ganska träffande sätt deras medvetenhet 
om min roll i skolan (jfr Jonsson 2007:58). Men för somliga, ska 
det villigt erkännas, verkar det också ha varit ett bekvämt alternativ 
till att lära sig mitt namn. Vid ett tillfälle ville exempelvis läraren 
Karin informera klassen om att jag skulle introducera en uppgift 
för dem, och sa då att ”nästa lektion kommer Andreas presentera 
något”. Baktash – som jag bara några minuter tidigare hade suttit 
och samtalat med vid lunchen – tittade förvånat upp: ”Andreas… 
vem är Andreas?” Karin och Vali pekade mot mig, längst bak i 
klassrummet. ”Jaha forskaren!” utbrast Baktash och log. ”Vi känner 
honom som forskaren bara” (Fältanteckningar, 2020-01-13). 
 Min ambition har samtidigt varit att aldrig gömma mig bakom 
forskarrollen, utan träda fram som en människa av kött och blod 
i mötet med eleverna. Att svara på deras frågor i klassrummet eller 
acceptera en middagsinbjudan kan således främst ses i ljuset av våra 
tilltagande vänskapliga relationer, snarare än som handlingar utför-
da av mig som forskare (jfr Ellis 2007). Vid några tillfällen upplevde 
jag att frågan om mina olika roller ställdes på sin spets, framför allt 
de gånger ungdomarna – på tonåringars vis – försökte utmana eller 
provocera mig i klassrummet. Ett sådant tillfälle inträffade ett par 
veckor in i fältstudien, när jag observerade en lektion i samhälls-
kunskap med den omtyckte, men ibland något ostrukturerade, 
SO-läraren Stig. Hans lektioner kunde ofta börja med en tydligt 
uttalad intention (”idag ska vi prata om parlamentarism!”) för att – 
oklart hur – sluta någon helt annanstans 50 minuter senare (”… 
och därför är bensinen dyrare i Nyland än ute vid kusten!”). Den 
här lektionen var inget undantag; den inleddes med en försäkran 
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om att de skulle ägna sig åt Sveriges statsskick men kom snart att 
handla om allt från USA:s ekonomiska sanktioner mot Iran till 
den amerikanska presidenten Donald Trumps mentala hälsa. 

Efter en dryg timmes utvikningar återupptar Stig den för-
lorade tråden och återvänder till statsskicket. Han ställer 
frågor till eleverna om vilka partier som sitter i riksdagen, 
vilka som bildar regering och hur det går till, men får halv-
hjärtade svar. För att illustrera hur vi kan veta hur stort stöd 
de olika partierna har börjar Stig plötsligt dramatisera en 
opinionsundersökning och får Michael – en av eleverna som 
sitter längst fram i klassrummet – att haka på. ”Då ringer jag 
och säger kanske så här: Vilket parti vill du rösta på?” säger 
Stig och håller handen som en telefonlur mot kinden. ”Jag 
tycker om Sverigedemokraterna!” svarar Michael glatt och 
tittar skrattande runt i klassrummet i jakt på medhåll. Stig 
blir genast förfärad: ”Nej, det tror jag inte du tycker”.
 ”Jag vill rösta på dom”, insisterar Michael, ”dom ordnar 
jobb åt ungdomarna”. Stig frustar upprört: ”Dom ordnar inte 
några jobb åt ungdomar. Vars har du…”
 Michaels storebror Pax skrattar och skakar på huvudet: 
”Han vet inte vad han pratar om.” Michael vidhåller, säger 
att han har läst det och att alla människor i Sverige tycker så. 
När Stig upplyser honom om att Sverigedemokraterna inte 
vill ha invandring nickar Michael instämmande, fortfarande 
med ett dubbeltydigt leende, och upprepar samtidigt som 
han plötsligt vänder sig om och tittar på mig: ”Alla tycker så 
i Sverige. Du också, eller hur?”
 Jag blir paff och vet inte om det är menat som ett skämt el-
ler en provokation, men skakar i alla fall på huvudet och svarar 
allvarligt att jag inte tycker så. Sverigedemokraterna tycker jag 
alls inte om. Stig verkar lite beklämd över hur situationen har 
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utvecklats och säger barskt till klassen att jag inte är här för att 
prata politik, utan för att forska. ”Han ska bara sitta här och 
titta och lyssna och sen skriva hur ni lär er språk.” Han vänder 
sig till mig och frågar nu med lite mer förtrolig ton: ”Har jag 
förstått det rätt då?” Jag säger att ja, jag är visserligen där för 
att forska, ”men jag är också en människa och kan svara på 

frågor som ni ställer”. (Fältanteckningar, 2020-01-09)

 För mig var det viktigt att i denna och liknande situationer inte 
undvika att svara på de ibland utmanande frågor som ställdes direkt 
till mig, genom att som Stig hänvisa till någon påstådd vetenskap-
lig neutralitet. Det är klart att Michael här delvis var ute efter att 
skapa en rolig situation i klassrummet, men när han riktar frågan 
direkt till mig positionerar han mig också tydligt som svensk, och 
kan därmed sägas synliggöra min vithet i klassrummet.13 Stigs och 
min besvärade reaktion visar hur obekväma denna rasifiering gör 
oss – ett tecken på vithetens outtalade och hegemoniska roll som 
”bakgrund till erfarenheten” (Ahmed 2011:126). Men jag uppfattar 
det även som att Michael i den här situationen vill testa mig. Se 
var jag står. I inledningen av fältstudien är jag med om flera sådana 
tillfällen där ungdomarna – uppenbart medvetna om det alltmer 
kravfyllda migrationspolitiska samtal som pågår i det svenska sam-
hället (jfr Herz och Lalander 2019:14) – skickar små testballonger i 
min riktning, för att utröna om jag kanske är en av de där. De som 
hela tiden har åsikter om deras närvaro i landet, eller som kanske 
till och med hellre skulle vilja att de var någon annanstans. När 
det har skett har jag alltid valt att vara öppen med mina åsikter, 

13 ”Synliggöra” implicerar att vitheten är osynlig, vilket den här tycks vara 
för Stig och mig, men uppenbarligen inte för Michael. Detta påminner 
om Ahmeds (2011) konstaterande att vitheten ”naturligtvis bara [är] 
osynlig för dem som besitter den” (s 201). 
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snarare än att låtsas vara objektiv i frågor där någon objektivitet 
ändå inte är möjlig (jfr Pennycook 2022).
 Med tiden svalnade intresset för att ställa provokativa frågor 
men jag kan inte säga att alla elever helt och fullt litade på mig i 
alla lägen. Kanske hade de här relationerna utvecklats annorlunda 
om jag kunnat fortsätta min studie i Nyland så länge som jag själv 
önskat. Nu kommer jag aldrig att få veta det, då fältstudien avbröts 
i förtid av orsaker utanför min kontroll. Min ursprungliga plan, då 
observationerna inleddes i december 2019, var att stanna på Fjäll-
skolan i ett års tid, och således få drygt två terminer tillsammans 
med eleverna. I april 2020, när jag varit på plats i skolan i drygt 
fyra månader, gjorde emellertid spridningen av Covid-19 att jag 
var tvungen att göra ett oförutsett avbrott. Detta skedde samtidigt 
som språkintroduktionsgruppen övergick till distansstudier och jag 
valde – efter att ha deltagit i ett par lektioner via Zoom – att inte 
fortsätta observera i det sammanhanget. Lektionerna blev väldigt 
innehållsfattiga från en observatörs perspektiv, då interaktionen i 
princip begränsades till ett par inledande minuter där lärarna in-
struerade eleverna om vad de förväntades göra, varefter kamerorna 
stängdes av och uppgifterna utfördes enskilt. Min bedömning 
var vid tillfället att ingen av de rumsliga aspekter av språkandet 
och lärandet som jag intresserade mig för gick att studera på det 
sättet. Ett försök att få eleverna att skriva språkdagböcker (se t ex 
Jonsson 2013) föll platt, främst på grund av svårigheten att både 
kommunicera instruktioner och följa upp genomförandet utan 
att själv vara på plats. Den allmänna oron och osäkerheten kring 
pandemins utveckling gjorde sedan att jag aldrig återupptog de 
deltagande observationerna innan Nylands kommun la ner sitt 
språkintroduktionsprogram i juni 2020. 
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Att skriva fältanteckningar
Vad jag har i form av material är därför fältanteckningar från fält-
studiens mest intensiva period, som pågick mellan december 2019 
och april 2020. Jag följde under denna period eleverna i Fjällskolans 
språkintroduktionsgrupp i deras dagliga förehavanden i både skola 
och samhälle. Under 35 dagar, utspridda på tolv veckor, fanns jag 
vid elevernas sida, på lektioner och raster, samtidigt som jag förde 
anteckningar över vad jag såg och hörde. Fokus för anteckningarna 
har varit observerade språkpraktiker, men också informella samtal 
med både elever och lärare har nogsamt dokumenterats. Eftersom 
jag bosatte mig i Nyland under perioden fältstudien pågick – först 
som inneboende hos ett vänligt äldre par, därefter några veckor på 
vandrarhem – har jag kunnat träffa eleverna även på kvällstid och 
således fått en liten inblick i deras vardag utanför skolan.
 Fältanteckningarna har jag först skrivit i ett kollegieblock i 
A4-format som jag burit med mig överallt, och senare samma 
dag transkriberat på dator med tillägg i form av reflekterande 
kommentarer och täta beskrivningar (Geertz 1994). På ett sätt 
hade det förstås varit smidigare att skriva direkt på datorn, men 
eftersom eleverna i klassrummet arbetade antingen med papper 
och penna eller surfplattor bedömde jag det som alltför störande 
om jag själv skulle sitta och smattra ner text vid tangentbordet. 
Min dagliga rutin har därför bestått i att jag deltagit som observatör 
med mitt anteckningsblock mellan tre och fem timmar i skolan, 
för att därefter gå till biblioteket och i lugn och ro renskriva mina 
noteringar. En tumregel har varit att en timmes observation re-
sulterat i en ungefär lika lång skrivsession på biblioteket, varför 
det sällan funnits möjlighet att delta längre än halvdagar i skolan. 
Det ska också sägas att deltagande observation kan vara en mentalt 
ansträngande metod och efter ett antal timmar reducerades min 
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förmåga att göra eftertänksamma reflektioner och detaljerade ob-
servationer väsentligt. För att ändå kunna fånga de flesta aspekter 
av elevernas tillvaro i skolan har jag varierat vilken tid på dagen 
som observationerna genomförts, så ibland har jag varit där för-
middagar och andra gånger på eftermiddagar.
 När jag träffat elever på kvällstid har jag ibland antecknat, ibland 
inte. De gånger jag exempelvis har bjudits hem till ungdomar har 
det ofta känts både onaturligt och oetiskt att föra anteckningar, 
och jag har varit mån om att inte tänja på deltagarnas informerade 
samtycke genom att ständigt placera dem i den observerades po-
sition (Duncombe och Jessop 2012:112). Av samma anledning har 
jag valt att inte spela in elevernas interaktioner – vare sig i skolan 
eller någon annanstans – då jag bedömde det som ett för stort 
ingrepp i deras tillvaro. Ljudinspelningar hade visserligen varit ett 
värdefullt material i samband med analysen av de heteroglossiska 
språkpraktikerna i kapitel 4 och 6, men med tanke på den skepsis 
somliga elever uttryckte till alla icke-lyssnande myndighetspersoner 
i deras tillvaro, ville jag att det skulle finnas gott om tillfällen även 
inom ramen för min forskningsstudie då eleverna inte sågs och 
såg sig som studieobjekt.
 Att skriva fältanteckningar har för mig handlat om någonting 
mer än att bara registrera händelser och aktiviteter; det har varit en 
i grunden tolkande och analyserande handling, där jag (medvetet 
eller ej) lyft fram vissa aspekter av skeendet och förbisett andra 
(jfr Clifford 1986). Vad som registreras och inte av en forskare är i 
själva verket tätt sammankopplat med dennes situerade position: 
”Oundvikligen kommer fältanteckningar av ’samma händelse’ – 
för att inte tala om samma slags händelse – skilja sig åt, beroende 
på de val som görs, positioneringar, personliga preferenser och 
observatörens interaktionella utmaningar” (Emerson, Fretz, och 
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Shaw 2011:29). En observatör är alltid orienterad (Ahmed 2006:3), 
vilket innebär att ett objekt eller en händelse vid varje enskilt tillfälle 
betraktas av någon, någonstans ifrån. Alla skriftliga inskriptio-
ner tenderar därtill per definition att reducera världens mångfald 
och förvirring, liksom de fryser företeelser och processer i tiden 
(Emerson m fl 2011:12). Den sociala världen pågår oupphörligen, 
medan det skrivna ordet skapar illusionen av ett stillastående och 
avgränsat faktum (jfr Voloshinov 1972:72).
 Ett enkelt men belysande exempel på orienteringarnas betydelse 
är hur min egen placering i rummet bidrog till att strukturera vad 
jag faktiskt kunde se. Ett klassrum kan förstås som en komplicerad 
social väv, där en myriad mentala, semiotiska och kommunika-
tiva processer samspelar för att skapa de många skeenden som 
sammanfogas under beteckningen lektion (jfr Jackson 1990). När 
jag observerade lektioner i Fjällskolans huvudklassrum – där de 
bland annat bedrev undervisningen i svenska som andraspråk – 
satte jag mig vanligtvis vid en av de rektangulära bänkarna längst 
bak i klassrummet (se figur 2). På så sätt kunde jag placera mitt 
anteckningsblock på bänken framför mig och få en god överblick 
över allt som försiggick i klassrummet, utan att själv hamna i cen-
trum för uppmärksamheten. Samtidigt gjorde denna position att 
några deltagare och aktiviteter fanns mer inom syn- och hörhåll 
än andra. Om det exempelvis satt en elev alldeles bredvid mig, såg 
och hörde jag det mesta denne gjorde – som att muttra tyst för sig 
själv för att visa missnöje med en uppgift eller kolla Instagram i 
smyg på mobilen under bänken – medan sådant som skedde i de 
främre hörnen av klassrummet inte alls kunde skildras på samma 
detaljnivå i mina anteckningar. Somliga elever satt också större 
delen av tiden med ryggen vänd mot mig, varför det var svårare att 
uppfatta ansiktsuttryck och andra icke-verbala signaler från dem. 
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För att åtminstone delvis kompensera för denna snedvridna blick 
satte jag mig emellanåt på andra platser, men fick då betala med 
försämrad överblick (eller så upplevde jag att jag själv hamnade 
alltför mycket i blickfånget). Samtidigt tål det att påpekas att jag 
förstås inte hade någon aning om vad som skedde inuti ens den 
mest närbelägna elev under de långa stunder av varje lektion som 
vigdes åt någonting som på Fjällskolan benämndes ”eget arbete” 
(Fältanteckningar, 2020-01-09). Oavsett hur jag placerade mig i 
rummet kom anteckningarna därför aldrig att återspegla allt som 

Whiteboard

Kateder

Figur 2. Skiss över bänkarnas placering i det klassrum på Fjällskolan där språkintro-
duktionsprogrammet hade merparten av sin undervisning, baserad på 25 klassrums-
skisser i fältanteckningarna. Illustration: Mikael Heinonen.
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faktiskt pågick där – de gav på sin höjd en partiell bild av oändligt 
sammansatta skeenden (jfr Clifford 1986).
 Vare sig sociala händelsers komplexitet eller min egen partiskhet 
är nu att betrakta som problem att lösa, i någon egentlig mening – 
de är snarare en ofrånkomlig del av den etnografiska ansatsen. Fäl-
tanteckningarnas speciella plats i etnografiska studier beror just på 
deras roll i dokumentationen av komplexa skeenden parallellt med 
reflektioner över forskarens egen begränsa(n)de roll som observatör 
i sammanhanget (Copland och Creese 2014:42f). Till skillnad från 
forskare inom andra metodologiska ansatser försöker etnografen 
”inte reducera sociala händelsers komplexitet genom att a priori 
fokusera ett urval av relevanta funktioner, utan försöker beskriva och 
analysera de sociala händelsernas komplexitet heltäckande” (Blom-
maert 2007a:682; kursiveringar i original). Vägledd av insikten att 
sådana heltäckande beskrivningar aldrig kan realiseras i praktiken, 
men att det ändå är en ambition värd att sträva mot, har jag i mina 
anteckningar försökt fånga inte bara sådant som jag funnit ome-
delbart relevant för mina (preliminära) syften, utan så mycket som 
möjligt av de språkliga praktiker som försiggått i de rum jag närvarat 
i. Åtminstone inledningsvis är fältanteckningarna därför av en hu-
vudsakligen deskriptiv karaktär, men allteftersom jag blev mer bekant 
med fältet och deltagarna kom de att få både mer fokuserade och 
analyserande inslag (jfr Alm 2019:57; Copland och Creese 2014:40). 
 I transkriberad form uppgår fältanteckningarna till 63 115 ord, 
eller närmare 200 sidor i ett maskinskrivet Word-dokument. Dessa 
är uppdelade utifrån de datum då de först skrevs ner i mitt anteck-
ningsblock, och varje dag har genererat mellan fem och tio sidor 
text. I samband med klassrumsobservationerna gjorde jag vanligtvis 
också en skiss över hur eleverna placerade sig i rummet, vilket jag 
sedermera kunde analysera i form av rumsliga mönster. På grund 
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av skolans restriktiva hållning till mobilanvändning undvek jag 
själv vanligtvis att ta fram min mobil i elevernas närvaro, men jag 
fotograferade ändå ett fåtal klassrumsaktiviteter och förde över 
dessa fotografier till samma Word-dokument i samband med att jag 
renskrev mina anteckningar. Det kompletta dokumentet innehåller 
25 klassrumsskisser och 14 fotografier. Jag har utöver detta tagit 
71 fotografier av Fjällskolans språkliga landskap (jfr Brown 2018; 
Pesch, Dardanou, och Sollid 2021; Szabó 2015) vid tidpunkter då 
eleverna inte varit närvarande i skolan.

Intervjuer med språkporträtt och mentala kartor

De flesta etnografer skulle nog hävda att formella intervjuer är ett 
viktigt komplement till deltagande observationer, men att de aldrig 
kan utgöra kärnan i en etnografisk studie. De representerar därför 
vanligtvis bara en ”liten bråkdel av det material du återvänder med” 
(Blommaert och Jie 2010:43) från en fältstudie. Likväl spelar de ofta en 
viktig roll i många etnografier med fokus på språkpraktiker (Copland 
och Creese 2014:30), och i denna studie kan de dessutom sägas ha fått 
en ökad betydelse på grund av det oväntade avbrottet i fältstudierna. 
Även om de från början betraktades främst som just ett supplement 
till observationerna kom de därmed med tiden att utgöra en pro-
portionellt sett större andel av det totala materialet. I praktiken var 
intervjuer också den enda metod som var möjlig att använda efter 
att skolan ställt om till helt digital undervisning i april 2020.
 Parallellt med de deltagande observationerna – men även efter 
att de plötsligt behövt avbrytas – har jag således genomfört ett flertal 
formella intervjuer med elever och skolpersonal på Fjällskolan. 
Dessa skiljer sig från de många informella samtal jag dokumen-
terat i mina fältanteckningar genom att vara inspelade och sedan 
transkriberade, men ska fortfarande betraktas först och främst 
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som en form av social interaktion (Blommaert och Jie 2010:49), 
och därmed en del av den övergripande etnografiska fältstudien. 
Genom att delvis ha följt frågeformulär med olika teman (se bilaga 
II) kan dessa intervjuer betraktas som halvstrukturerade (Kvale 
och Brinkmann 2014:165f ), vilket också inneburit att det funnits 
generöst med utrymme för avsteg från formulären. 
 De halvstrukturerade intervjuerna i denna studie kan grovt 
delas in i fyra grupper, som kommer att presenteras närmare här 
nedanför; det är två olika individuella intervjuer med elever i språ-
kintroduktionsklassen, digitala fokusgruppsintervjuer med elever 
och slutligen intervjuer (i par eller enskilt) med skolpersonal som 
har en roll i elevernas tillvaro på Fjällskolan.
 Formen för dessa intervjuer har inte funnits med i någon ur-
sprunglig forskningsdesign, utan har konstruerats successivt under 
fältstudiens gång, i relation till olika typer av frågeställningar som 
dykt upp (jfr Heller m fl 2018:41). Samtidigt är intervjuernas va-
rierande inriktningar i stor utsträckning inspirerade av Ron och 
Suzie Scollons (2004, 2007) nexusanalytiska ansats, och deras syn 
på sociala handlingar som medierade av diskurser på olika skalni-
våer. Enligt Francis Hult ska nexusanalys ses som ”en etnografisk 
sociolingvistisk ansats till studiet av diskursiva flöden mellan ska-
lor” (Hult 2017:91) och därmed, vilket även Scollon och Scollon 
(2004:8f ) betonar, lämplig för att överbrygga just det gap mellan 
mikro och makro som intresserar mig i ungdomars tillvaro i Nyland 
(se ovan). I linje med den praxisorienterade syn på språk som jag 
beskriver i kapitel 3 är analysobjektet i en nexusanalys mänskliga 
handlingar, snarare än språk eller kultur som avgränsade entiteter 
och på förhand existerande system (Scollon och Scollon 2007). I 
den utsträckning språk och kultur faktiskt analyseras, sker det alltid 
ur deltagarnas perspektiv, inte med utgångspunkt i någon abstrakt 
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uppsättning koder som antas finnas oberoende av hur de används. 
I och med att alla mänskliga handlingar – inklusive de synbart 
mest privata, som att peta sig i näsan eller gå på toaletten – kan 
betraktas som sociala (Hult 2017:92), bör fokus i en nexusanalys 
vara sociala handlingar. Dessa förstås i sin tur av Scollon och Scol-
lon som medierade av tre typer av diskurser: deltagarnas historiska 
kroppar, interaktionsordningen och situerade diskurser.
 Begreppet historisk kropp liknar som redan konstaterats Pierre 
Bourdieus (t ex 1999:19) habitus, och kan förstås som de förkropps-
ligade praktiker, värderingar och distinktioner som en viss individ 
bär med sig. ”Livslånga personliga vanor”, skriver Scollon och 
Scollon, ”som kommit att kännas så naturliga att kroppen utför 
dem nästan utan tanke” (Scollon och Scollon 2004:13). Interaktions-
ordningen härrör ursprungligen från sociologen Ervin Goffmans 
(1983, 2020) begreppsapparat, och refererar till ”de många möjliga 
sociala arrangemang genom vilka vi formar relationer i sociala 
interaktioner” (Scollon och Scollon 2004:13). Situerade diskurser, 
slutligen, bör ses som de aggregerade diskurser som cirkulerar på 
en viss plats. Vid varje given tidsrumslig konfiguration möts de 
tre typerna av diskurser för att möjliggöra vissa sociala handlingar, 
och omöjliggöra eller försvåra andra.
 Hult (2017:94ff) pekar vidare på hur dessa tre diskurstyper hör 
ihop med olika skalnivåer, där den historiska kroppen kan kopplas 
till den individuella/personliga nivån och interaktionsordningen 
till den interpersonella/institutionella, medan de situerade diskur-
serna går att relatera till flera olika nivåer, från den institutionella 
och lokala hela vägen upp till den globala. Nexusanalys kan med 
andra ord betraktas som ett sätt att närma sig sociala fenomen 
som flerdimensionella mötespunkter – vad som på engelska lite 
mer koncist beskrivs just med ordet nexus – för diskurser på olika 
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skalnivåer. Min tanke har varit att med hjälp av olika typer av halv-
strukturerade intervjuer, kombinerade med visuella inslag, fånga 
dessa diskurser som kan förväntas mediera elevernas möjlighet att 
ta plats som legitima talare i Nyland. 
 Även om samtliga intervjuer har genomförts lokalt i Nyland, 
med aktörer som är bosatta och verksamma där, så gör dessa aktö-
rers varierande positioneringar – i kombination med vilka ämnen 
vi har fokuserat – att de berör delvis olika skalnivåer. Den första 
individuella elevintervjun, där vi samtalade om deras språkreper-
toarer med utgångspunkt i ett så kallat språkporträtt, kan således 
sägas fokusera först och främst den historiska kroppen. I den an-
dra elevintervjun, genomförd ett par månader senare, talade vi 
mer specifikt om möjligheterna att använda svenska och andra 
språk i Nyland, vilket jag kopplar huvudsakligen till den lokala 
interaktionsordningen. De situerade diskurserna har i första hand 
undersökts med hjälp av intervjuerna med skolpersonalen och 
fokusgruppsintervjuerna, men de artikuleras samtidigt i en mängd 
olika situationer. Här nedan kommer jag att beskriva tillvägagångs-
sättet vid de olika intervjuerna mer i detalj, efter att först ha sagt 
någonting om en inte oväsentlig aspekt av deras genomförande: 
nämligen vilket språk de utfördes på.

Intervjun som situerad språkpraktik
Trots att jag förstås endast delvis delar språklig repertoar med de 
intervjuade ungdomarna och samtliga hade sin första kontakt med 
det svenska språket efter 15 års ålder, har vi använt tolk i ett enda 
fall. I studien använder jag – som beskrivs i kapitel 3 och i likhet 
med många samtida kritiska flerspråkighetsforskare (se t ex Heller 
2007; Martin-Jones, Andrews, och Martin 2016) – begrepp som 
språkliga och semiotiska resurser som ett sätt att fjärma mig från synen 
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på språk som avgränsade och räknebara entiteter. Flerspråkiga forsk-
ningspraktiker bör därtill betraktas som situerade, vilket innebär att 
vem som ska betraktas som delaktig eller inte i en viss kommunikativ 
repertoar – och därmed ses som språklig och kulturell insider i ett 
specifikt sammanhang – alltid måste ”förhandlas in situ” (Martin-Jo-
nes m fl 2016:190; kursivering i original). En sådan språksyn gör, 
menar jag, användande av tolk och översättare till en komplicerande 
faktor, som jag i den mån det varit möjligt försökt undvika. 
 Jag har sett två huvudsakliga problem med tolkning i relation 
till de intervjuer jag genomförde. Det första är språkteoretiskt; 
genom att skapa illusionen av ett transparent förhållande mellan 
ett källspråk och ett målspråk bidrar översättningspraktiker till 
föreställningen om språk som avskilda och separerade (Blommaert 
2006:171). På samma gång framhävs också språk i snäv lingvistisk 
mening på bekostnad av andra semiotiska resurser närvarande 
i en kommunikationssituation. Såsom i den sociolingvistiska 
forskningen bland annat framhålls med begreppet indexikalitet 
(Blackledge och Creese 2010:64; Blommaert 2005:11; Silverstein 
2003), får allt språkbruk sin mening i specifika kontexter, vilket 
gör att funktionella språkrepertoarer inte bara består av fonem, 
morfem och mer eller mindre acceptabla satskonstruktioner, utan 
även av exempelvis gester, kroppshållningar, ögonkontakt och oli-
ka typer av artefakter (fotografier, mobilskärmar, skrivna texter 
etc) som kan vara betydelsebärande i sammanhanget (Canagar-
ajah 2018:34ff; Martin-Jones m fl 2016:190). De är med andra 
ord både förkroppsligade och multimodala (se även Block 2014). 
Som flerspråkighetsforskaren Josefina Eliaso Magnusson (2020) 
konstaterar betyder det att en individ ”således inte [behöver] ha 
avancerad grammatisk kunskap för att kommunicera och vara 
socialt funktionell utan använder en rad sätt att uttrycka sig på vad 
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som finns att tillgå i den språkliga repertoaren” (s 4). På så sätt kan 
också mycket begränsade kunskaper i specifika namngivna språk, 
som del av en fragmentarisk flerspråkighet (Blommaert 2010:102ff), 
bidra till meningsfulla kommunikationssituationer (se även Cana-
garajah 2019). Det fåtal lexikala enheter och flerordsuttryck från 
exempelvis persiska/dari, tigrinja och swahili som jag själv förfogar 
över kunde följaktligen ha tydliga funktioner, om än huvudsak-
ligen symboliska (ofta genom att signalera intresse och respekt 
för deras mångfacetterade kompetenser), i interaktionerna med 
eleverna. I praktiken skapade våra gemensamma kommunikativa 
resurser en form av rumslig repertoar (Canagarajah 2018:35) i de 
enskilda intervjuerna, där vi utnyttjade de ”koder, gester, objekt 
och materiella resurser som gör det möjligt för individen att utföra 
en kommunikativ aktivitet” (Eliaso Magnusson 2020:4).
 Det andra problemet med användande av tolk är av en mer re-
lationell karaktär; det för nämligen in en medlande länk mellan två 
personer som annars skulle talat direkt med varandra, och förändrar 
därför drastiskt interaktionens form såväl som innehåll. Tolken 
framstår ofta – och vill gärna framställa sig själv som – en marginell 
och neutral figur, men är i själva verket positionerad enligt samma 
skillnadsskapande mekanismer som övriga deltagare i samtalet. I 
ett medicinskt sammanhang har exempelvis Brad Davidson (2000) 
undersökt tolkens roll som ”institutionell grindvakt” och genom 
mikroanalys av tolkade interaktioner visat hur patienters röst ofta 
försvinner på grund av selektiva översättningar där tolken allierar 
sig med läkarens kommunikativa syften. Mike Baynham (2011) 
drar därför slutsatsen att tolken snarare än marginell och neutral 
bör ses som ”en mäktig tillträdesförmedlare” (s 421). En liknande 
konklusion går att hitta hos Philipp Sebastian Angermeyer (2021) 
som i studier av översättningspraktiker i nordamerikanska rätte-
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gångssalar funnit att användande av tolk inte nödvändigtvis leder 
till ökad språklig rättvisa, utan tvärtom kan förstärka redan ojämlika 
maktrelationer (se också Haviland 2003). Även här tenderar tolkens 
arbete i praktiken att prioritera institutionernas behov framför de 
minoritiserade deltagarna, vars intressen den samtidigt påstås tjäna.
 Tolken för med andra ord inte med sig någon garanti för en 
högre grad av förståelse, då detta att förstå varandra i sig är en social 
och därtill politiskt laddad process (jfr Bourdieu 1991c:112). Som 
jag längre fram kommer att argumentera för kan potential att 
producera begripliga meningar och förmåga att göra sig förstådd 
vara två helt olika saker (se även Bourdieu 1991b:55). Vad det i 
slutändan kommer an på är därför främst viljan att förstå vad ens 
samtalspartner önskar kommunicera; två personer som vill förstå 
varandra kommer att använda de semiotiska medel som står dem 
till buds för att göra det.
 Detta är inga nyheter för de flesta av deltagarna i den här studien; 
interaktioner där de språkliga repertoarerna skiljer sig åt mellan 
deltagarna har varit mer regel än undantag under deras (im)mobila 
liv. I kontrast till den i svensk politisk och medial diskurs vanliga 
föreställningen att språket är en individuellt utformad nyckel till allt 
från social integration (Lindberg 2013) till framgång på arbets- och 
utbildningsmarknaderna (Bergman, Hadzialic, och Gustavsson 
2016), har ungdomarna upprepade erfarenheter av fullt funktio-
nella kommunikationssituationer baserade på en typ av mer frag-
mentariskt sammanfogade språkrepertoarer som jag längre fram i 
denna avhandling kommer att beskriva som gräsrotsflerspråkighet 
(Han 2013). Huruvida två eller flera samtalspartners förstår var-
andra hänger då inte i första hand på vad de enskilda individerna 
har för resurser, vilket inte minst illustreras i berättelserna om de 
många mötena med solidariska lyssnande subjekt på vägen till 
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Sverige, där en grupps samlade språkrepertoarer nyttjats för att lösa 
kommunikativa utmaningar (se exempelvis avsnitten om Vali och 
William i kapitel 4). Men även tillvaron i Nyland innehåller gott 
om sådana exempel; delvis beroende på det begränsade utbudet av 
sociala sammanhang finns det få möjligheter att interagera enbart 
med människor vars språkrepertoar liknar den egna. Så berättar 
exempelvis Azizyangu i en av intervjuerna om sin mamma, som på 
grund av ålder och svårigheter förknippade med flykten inte har 
lyckats lära sig mer än några få ord på svenska efter närmare två år i 
Nyland. I grannfrun Nyam har hon emellertid funnit en nära vän 
och förtrogen, som berikar tillvaron med dagligt umgänge fyllt av 
samtal och skratt, trots endast marginellt överlappande språkre-
pertoarer. Nyam talar tigrinja, arabiska och svenska, Azizyangus 
mamma främst somaliska; ”men dom förstår”, säger Azizyangu 
och skrattar, ”jag vet inte vad gör förstår dom men dom förstår” 
(Azizyangu, intervju, 2020-03-19).
 Jag är medveten om att de relationer jag skapat med deltagarna 
på fältet påverkats av min egen kommunikativa repertoar, samti-
digt som jag betraktar samtliga av mig registrerade interaktioner 
som situerade kommunikationshändelser, där de för den specifika 
situationen gemensamma språkliga och semiotiska resurserna både 
kommer till uttryck och faktiskt strukturerar vad som uttrycks, lik-
som vad som kan uttryckas (jfr Garton och Copland 2010). Dessa 
resurser är därtill föremål för en ständigt pågående förhandling, 
vilket gör att ”byggandet av relationen mellan forskare och deltagare 
innehåller mycket mer än ett engångsbeslut om vilket språk som 
ska användas” (Martin-Jones m fl 2016:192). Av den anledningen 
har jag intagit ett flexibelt och reflexivt förhållningssätt till språkan-
vändningen under hela studien, vilket även avspeglar sig i de före-
liggande intervjuerna. Jag har varit tydlig med deltagarna att om de 
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själva önskar tolk eller översättningshjälp ska jag försöka tillgodose 
det, men vi har också kontinuerligt använt oss av hjälpmedel som 
Google translate, lexikon, digitala bilder och liknande. I praktiken 
har endast en av de deltagande ungdomarna önskat tolkhjälp, och 
det bara vid den första av de två individuella intervjuerna. 
 En möjlig effekt av att intervjuerna genomfördes huvudsakligen 
på ett språk som inte kan betraktas som elevernas starkaste är att 
de återberättade händelserna skulle kunna vara mindre detaljerade 
än om de berättats med ett annat matrisspråk. Blommaert och Jie 
(2010) lyfter exempelvis fram att ”berättande på ett andra-, tred-
je- eller främmandespråk kan avsevärt reducera den uppsättning 
[kommunikativa] resurser talaren kan välja från för att strukturera 
sin historia” (s 75), vilket förstås är viktigt att ha i åtanke inte minst 
vid särskilt livsavgörande samtal i samband med exempelvis asylpro-
cessen. Å andra sidan skulle det gå att argumentera för att svenska 
förmodligen är mest lämpat för att beskriva sådant som har med 
just inlärning och användning av svenska att göra, vilket är vad vi i 
första hand pratar om i dessa intervjuer. Forskning har till exempel 
visat att det finns en språkkongruitetseffekt, där minnen som återges 
på de språk som de först blev kodade på, tenderar att vara både mer 
detaljerade och känslomässigt intensiva (se Pavlenko 2013). 
 Jag instämmer emellertid med Blommaert och Jie (2010) när 
de skriver att även språk som på ytan kan verka enkelt, ”med stora 
mängder ’fel’” (s 76), kan innehålla komplexa och väl utförda nar-
rativ. Denna iakttagelse stämmer väl in på deltagarnas kapacitet att 
förmedla nyanserade livsberättelser i den här studien. Jag menar 
också att deras förmåga att tillsammans med mig föra samtal om 
komplicerade sakförhållanden och personliga erfarenheter, utan 
närvaro av tolk, sätter deras återkommande positionering som 
”misslyckade språkinlärare” i ett bekymmersamt – men ändå av-
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slöjande – ljus. Hur kommer det sig att samma ungdomar som 
klarar av att föra så djupa och insiktsfulla samtal (huvudsakligen) 
på svenska med en forskare bedöms vara så långt från ett godkänt 
betyg i grundskoleämnet svenska som andraspråk? Vad är det egent-
ligen de förväntas kunna för att få det tillträde till samhället som 
de själva så hett eftertraktar?

Intervju med språkporträtt
Den första formella intervjun gjordes enskilt med 15 av eleverna, ett 
par veckor in i fältstudien. Dessa intervjuer varade mellan 27 och 92 
minuter, spelades in med diktafon och transkriberades sedan manuellt 
av mig i separata Word-dokument. Intervjuerna utgick delvis från en 
frågemall (se bilaga II) men som underlag för samtalen fanns också 
ett språkporträtt som varje deltagande elev skapat på en lektion några 
dagar tidigare. Där uppmanades de att mot bakgrund av en tom siluett 
föreställande en människa (se heteroglossia.net 2022) rita ”språk och 
sätt att kommunicera som är viktiga i ditt liv” (Fältanteckningar, 
2020-01-14). Som figur 3 visar fick de sedan ett antal mer detaljerade 
exempel på vad som skulle kunna betraktas som språk i porträttet. 
Detta, liksom det faktum att uppgiften genomfördes samtidigt i 
klassrummet, har naturligtvis påverkat den form de enskilda por-
trätten har kommit att ta. Det är till exempel uppenbart att somliga 
elever har inspirerats av kamrater, vilket gör att några av dem som satt 
bredvid varandra tycks ha tänkt i likartade banor. Det verkar också 
ha varit svårt för eleverna att vid just det tillfället tänka utanför de 
konventionella föreställningar som knyter idealiserade standardspråk 
till specifika nationalstater (Gal 2010:37ff), och om uppgiften hade 
presenterats på ett annat sätt är det inte alls säkert att dessa namngivna 
språk dominerat i sådan utsträckning som de nu gjorde.
 Samtidigt menar jag att den självklarhet med vilken de skrev in 
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namn som dari, arabiska och svenska i sina porträtt visar på vilken 
hegemonisk position föreställningen om flerspråkighet som en 
form av ”parallell enspråkighet” (Heller 1999:271) har i svenska som 
andraspråks-klassrummet, där normen är den typ av kompetens 
som antas uppstå i enspråkiga sammanhang (jfr Blackledge och 
Creese 2010:17; se även Jonsson 2019). Som jag resonerar i kapitel 
4, i samband med analysen av eleven Williams språkporträtt, måste 
ungdomarnas syn på mig också tas i beaktande när dessa ideologiers 
dominans ska förklaras. Att uppgiften genomfördes tidigt under 
fältstudien och presenterades med mig i en traditionell lärarposition 
framme vid tavlan, kan ha bidragit till att orientera eleverna mot 
skolans förväntningar på dem. I skolan är de namngivna språken 
för det första ständigt närvarande, och för det andra förknippade 
med olika typer av mätbara krav som eleverna behöver uppfylla 

Figur 3. Presentation av uppgiften med språkporträtt i klassrummet, 14 januari 
2020. Foto: Författaren.
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för att ta sig vidare i livet. Det är därför ingenting att förvånas 
över att eleverna i denna situation närmast reflexmässigt tänker i 
termer av namngivna språk och ideologiskt laddade kategorier som 
modersmål och andraspråk (jfr García och Wei 2018:36f ).
 I intervjun som genomfördes med utgångspunkt i språkpor-
trätten blev det emellertid tydligt hur otillräckliga dessa var för att 
beskriva ungdomarnas komplexa och heteroglossiska språkreperto-
arer (jfr Blackledge och Creese 2010:108). En stor del av det första 
samtalet bestod av att eleven beskrev sitt eget porträtt, modifierade 
det vid behov, och på så sätt klädde sin egen levda erfarenhet av språk, 
språkanvändning och språkinlärning i både bild och ord (Busch 
2017). Språkporträttet är följaktligen en multimodal metod som 
ger två uppsättningar data: en visuell och en narrativ. Syftet med att 
använda mig av båda dessa har varit att belysa deltagarens levda er-
farenhet av språk och språkinlärning ur delvis olika perspektiv. Som 
en av metodens upphovspersoner, Brigitta Busch, skriver fokuserar 
narrativen främst ”den nuvarande upplevelsen av språk” och ”vilka 
betydelser talare förknippar med sina språkresurser och språkprak-
tiker samt deras attityder till språk” (Busch 2012:16). Till skillnad 
från narrativen, som därtill följer en linjär och sekventiell logik, kan 
bilden ge uttryck både för helheter och ouppklarade tvetydigheter. I 
analysen av språkporträtten har det därför varit viktigt för mig att, 
utöver de verbaliserade beskrivningarna, uppmärksamma sådant 
som färg, form och kontrast i elevernas tecknade representationer, 
vilket har bidragit till att synliggöra de ofta motstridiga språkideo-
logier som döljer sig bakom de till synes entydiga språknamnen.

Intervju med mental karta
Intervju nummer två gjordes drygt en månad efter den första. 
Även denna genomfördes enskilt, och den här gången deltog 14 
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av eleverna. Samtalen varade mellan 27 och 62 minuter och do-
kumenterades på samma sätt som de första, med undantag för ett 
som genomfördes digitalt via Zoom några veckor senare. I samband 
med denna intervju ombads varje elev inledningsvis att rita en karta 
över Nyland, där de fick instruktioner av mig om att inkludera de 
platser som på något sätt är viktiga för dem i samhället. 13 av de 
14 eleverna producerade på så vis en subjektiv representation över 
sin omgivning, och denna ”mentala karta” (jfr Götz och Holmén 
2022) använde vi sedan som utgångspunkt för ett samtal om både 
språkanvändning och språkinlärning på olika platser. 
 I likhet med språkporträtten bör dessa mentala kartor ses som 
data i sin egen rätt, samtidigt som de har använts för att framkalla 
narrativ om språk och plats i de efterföljande samtalen. Det är dock 
viktigt att påpeka att kartan som fenomen inte är att betrakta som en 
neutral representation av något objektivt existerande rum. Såsom i 
högsta grad delaktiga i ”konstruktionen av kulturella föreställningar 
om rum” (Gal 2010:33) har kartor historiskt sett varit ett kraftfullt 
maktmedel (se även Peled-Elhanan 2008). Kartors förmåga att 
förmedla ideologiska budskap kan visserligen vara uttalad ibland, 
men fungerar vanligtvis som bäst när det sker implicit: 

Varje karta innebär ett försök av någon att få dig att titta på 
världen på hans eget sätt. De gör det genom att förmedla 
att de inte har något sådant intresse. De är så övertygande 
eftersom intressena de tjänar är dolda. 

(Henriksson, 1994, citerad i Peled-Elhanan 2008:190) 

 I och med att kartor reflekterar individuella eller samhälleliga 
uppfattningar om världen kan de emellertid också användas för 
att framställa alternativa representationer av rum, såsom de upp-
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fattas av människor med högst olika erfarenheter av eller tillgång 
till specifika platser (Gould och White 1986). Så visar exempelvis 
Edlund (2018) hur hans morfars karta över hembyn i Ångerman-
land speglar både individuella och kollektiva erfarenheter av ett 
liv som jordbrukare och skogsarbetare, med täta band till övriga 
bybor. I den här studien fungerar konstruerandet av mentala kartor, 
tillsammans med narrativen från intervjuerna, som ytterligare en 
metod för att fånga elevernas levda erfarenheter av sina framväx-
ande språkrepertoarer ur ett rumsligt perspektiv. De blir på så 
sätt också ett sätt för eleverna att förmedla sina upplevelser av de 
lokala interaktionsordningar som strukturerar deras möjligheter 
att ta plats som legitima talare.

Fokusgruppsintervjuer
När spridningen av Covid-19 våren 2020 omöjliggjorde fortsatta 
observationer, och det dessutom blev klart att Fjällskolans språ-
kintroduktion skulle lägga ner sin verksamhet vid terminens slut, 
bestämde jag mig för att återvända till Nyland för en sista omgång 
intervjuer. För att minska risken för smittspridning gjordes de 
flesta av dessa digitalt, men jag valde ändå att själv vara på plats 
i Nyland och kunde därmed träffa de elever som så önskade på 
ett lite säkrare sätt. Till skillnad från de två första intervjuerna 
genomfördes dessa samtal i grupp, och det framför allt av två or-
saker: jag ville för det första se om konversationerna på så sätt blev 
mer avspända och vardagliga, och därmed närmare de sätt som 
deltagarna vanligtvis pratade på, och för det andra om det kunde 
minska min egen kontroll över interaktionen (jfr Wilkinson 2004). 
Enbart det faktum att eleverna på det här sättet blev numerärt fler 
än mig borde rimligtvis bidra till det, men också möjligheten för 
dem att bygga vidare på varandras språkliga resurser och således 
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kompensera för det övertag jag kan förväntas ha till följd av min 
större behärskning av matrisspråket svenska.
 Fokusgruppsintervjuer används av liknande skäl ofta i studier 
med marginaliserade grupper, eller när målet är att emiskt un-
dersöka perspektiven hos dem som sällan lyssnas på i traditionell 
forskning (Wilkinson 1999). Enligt Sue Wilkinson (2004) kan fo-
kusgruppsintervjuer av den anledningen betraktas som en ”egalitär 
metod”, som möjliggör för deltagarna att ”följa sina egna agendor, 
och utveckla de teman som är viktigast för dem” (s 181). I stället 
för att enbart reagera på frågor som jag ställer kan själva samtalet 
skapa synergieffekter, genom att deltagarna kan reagera på och 
bygga vidare på varandras kommentarer.
 I studier av ungdomar som befinner sig i en utsatt asylprocess till-
kommer dessutom det komplicerande faktum att intervjusituationen 
som sådan kan betraktas som en laddad social praktik (jfr Blommaert 
2010:155). Att så är fallet för somliga deltagare i den här studien be-
kräftas indirekt i en av fokusgrupperna, när Baktash missuppfattar 
min inledande kommentar om att jag vill att samtalet ska bli mer av 
en diskussion och mindre av en intervju. ”Som Migrationsverket?” 
undrar Baktash och ler in i kameran. Det blir tyst en kort stund 
innan jag förvånat utbrister: ”Har Migrationsverket diskussioner?” 
Baktash skakar på huvudet: ”Nej, dom bara frågar”, varpå Tomas 
skrattar igenkännande (Fokusgruppsintervju 1, 2020-05-28).
 Intervjun som interaktionsform är alltså långt ifrån okänd för 
dessa elever, men förknippas för dem vanligtvis med relationer präg-
lade av en stor grad av ojämlikhet. I de individuella intervjuerna har 
den öppna formen och användandet av visuella kommunikations-
medel varit sätt att undvika detta, men potentialen torde åtminstone 
i teorin vara ännu större för jämlika samtal i fokusgrupper. 
 I praktiken realiserades detta bara delvis, vilket jag tror till 
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stor del beror på den digitala formen. Samtliga deltagare i den 
här studien är vana användare av digitala hjälpmedel men som 
jag snabbt insåg innebar detta också att de förde med sig redan 
etablerade kommunikationsvanor – som att multitaska och ägna 
flera diskussioner förströdd uppmärksamhet samtidigt – in i 
gruppsamtalen (jfr Turkle 2017:43). Om vi suttit tillsammans i 
ett rum på skolan hade en stor del av kommunikationen skett 
extralingvistiskt, genom gester och ögonkontakt, men nu var det 
inte helt ovanligt att ungdomarna började ägna sig åt andra saker 
när en kamrat hade ordet. De kollade Facebook och Instagram, 
skickade sms och tittade på Youtube. Någon stängde till och med 
prompt av kameran och började laga mat när han tyckte att han 
sagt sitt. Således gick det genom dessa samtal att utläsa en hel del 
om elevernas sätt att kommunicera digitalt, men deras potential 
för mer jämlika interaktioner kan knappast sägas ha förverkligats 
i någon högre utsträckning. 
 De fokusgruppsintervjuer som nu ingår i mitt material är fem 
till antalet och varade mellan 28 och 54 minuter i längd. Samtliga 
utom en genomfördes via Zoom och spelades in med både bild 
och ljud. På grund av tekniska problem gjordes den femte inter-
vjun i ett grupprum på biblioteket, men då med bara två elever 
närvarande eftersom den tredje kamraten befann sig i en riskgrupp 
för Covid-19. Övriga grupper bestod av mellan två och fyra elever, 
men det var som sagt inte alltid att alla dessa deltog under hela den 
tid som samtalen pågick.
 Som utgångspunkt för samtalet hade jag ett antal teman, som i 
grova drag dels handlade om ungdomarnas syn på samhället Ny-
land, dels på Fjällskolan och språkintroduktionsprogrammet (se 
bilaga II). Jag passade också på att lyfta olika observationer som jag 
gjort under min tid i skolan och några preliminära analyser för att få 
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elevernas perspektiv på dem. Vid det här laget hade jag exempelvis 
noterat att flera av eleverna berättade om sina problem att hitta 
personer att tala svenska med, och det blev då naturligt att prata om 
det i samband med gruppsamtalen. Slutligen tittade vi tillsammans 
på ett antal bilder som jag tagit av det språkliga landskapet i skolan 
och jag lät eleverna kommentera dem. Det var bland annat bilder 
på de regler som satt uppsatta lite här och var i Fjällskolan, och att 
prata om dem blev ett tillfälle att få elevernas perspektiv på några 
av de diskurser om språk som cirkulerade i skolrummet.

Intervjuer med skolpersonal
Ungdomarnas perspektiv är förvisso det centrala i avhandlingen, 
men jag har också valt att intervjua sex personer som dagligen 
kommer i kontakt med eleverna på skolan. Det lilla sammanhanget 
gjorde det i själva verket möjligt att tillfråga alla som på något sätt 
arbetade med språkintroduktionsprogrammet om längre samtal, 
och de som i slutändan tackade ja var förutom två lärare och en 
studiehandledare, även skolans rektor och studie- och yrkesvägled-
are. Dessa intervjuer, som genomfördes under våren och sommaren 
2020, har spelats in med diktafon och delvis transkriberats, men 
inte med samma noggrannhet och i samma omfattning som ele-
vintervjuerna. Jag har i stället lyssnat igenom inspelningarna och 
markerat passager som jag funnit särskilt intressanta. Dessa har 
jag sedan återvänt till och transkriberat manuellt, enligt samma 
principer som övriga intervjuer.
 Tanken med dessa intervjuer har i första hand varit att fånga 
några av de situerade diskurser som bidrar till att positionera elev-
erna som legitima, alternativt illegitima, språkanvändare i skolan. 
För att kunna koppla undervisningspraktiker – såväl som talet 
om dessa – till högre skalnivåer har det varit av stor vikt att bland 
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deltagarna ha behöriga svenska som andraspråkslärare. Att det fanns 
två sådana på Fjällskolan – varav en dessutom av skolledningen 
tilldelats förstelärar- och samordnaruppdrag – var i själva verket 
ytterligare en starkt bidragande orsak till att Nyland passade så bra 
för fältstudien till att börja med. Det gör nämligen risken mindre 
att det som jag där observerade enbart skulle kunna betraktas 
som en anomali, eller som en icke-fungerande praktik. Tack vare 
framför allt Karins djupa förankring i en nationell gemenskap 
för svenska som andraspråkslärare går det med visst fog att säga 
att de diskurser om flerspråkighet och andraspråksinlärning som 
där cirkulerar – oavsett deras eventuella effekter – kan kopplas till 
skalnivåer ovanför den strikt lokala.
 De två svenska som andraspråkslärarna Karin och Anna be-
dömdes av mig vara de enskilt viktigaste personerna i elevernas 
skolvardag och intervjuades därför tre respektive två gånger vardera. 
Den första intervjun skedde ett par månader in i fältstudien och 
genomfördes i par, eftersom de själva önskat det (delvis av tidsbespa-
ringsskäl). Vi samtalade då främst om de organisatoriska ramarna 
för undervisningen på Fjällskolan, men också om deras syn på 
lärarrollen i språkintroduktion (se bilaga II). Därefter intervjuade 
jag Karin och Anna individuellt via Zoom i slutet av terminen, för 
att bland annat mer på djupet utforska deras drivkrafter som lärare. 
Det blev också ett tillfälle för oss att diskutera några av mina intryck 
och preliminära analyser från fältstudien, och jag passade även på 
att be om deras kommentarer på samma bilder som eleverna fick 
tala om i fokusgrupperna. Eftersom detta samtal med Karin blev 
väldigt långt (vi avbröt efter drygt en och en halvtimme) bestämde 
vi oss för att träffas igen ett par dagar senare för att prata om bilderna 
av det språkliga landskapet, vilket är förklaringen till att jag gjort 
sammanlagt tre intervjuer med henne.



100 | 2. att studera språkliga och rumsliga marginaler

 Innan fältstudien avbröts i april genomförde jag också enskilda 
intervjuer med tre andra personer som jag uppfattade som viktiga i 
ungdomarnas tillvaro: studiehandledaren Hassan, SO-läraren Stig 
och studie- och yrkesvägledaren Håkan. Dessa intervjuer var alla 
drygt 60 minuter långa, spelades in med diktafon och hade delvis 
olika utgångspunkter (se bilaga II). Slutligen fick jag möjlighet 
att via Zoom intervjua skolans rektor, Stefan, i juni 2020. Detta 
samtal finns dokumenterat med både bild och ljud och varade i 
närmare en timme.

Analysförfarande

Att med utgångspunkt i detta tämligen stora material forma mönster 
och teman, och sedan fläta dem samman i ett övergripande narrativ 
har varit en utmaning, men inte bara på grund av omfånget. Det 
finns någonting i grunden motsägelsefullt i den etnografiska forsk-
ningsprocessen, vilket för mig blev tydligt i samma stund som jag 
började organisera materialet i avgränsade kategorier och dra upp 
linjerna för den färdiga texten. Medan jag i fältarbetet strävat efter en 
tilltagande närhet till deltagarna, där målet ytterst har varit att kunna 
förstå deras tillvaro emiskt (Alm 2019:21; Emerson m fl 2011:129ff), 
förutsätter analysen snarare en aktivt åstadkommen distans. De allt 
mer inkännande relationer jag utvecklat med ungdomarna och lä-
rarna på Fjällskolan ska nu kompletteras med ”en kylig bedömning” 
(Geertz 1988:10), som delvis kan utmana deltagarnas egen förståelse 
av olika praktiker, men också de förtroenden jag fått under tidens 
gång (Emerson m fl 2011:174). Att sammanfoga dessa motstridiga 
perspektiv, för att i den text som följer kunna ”låta som en pilgrim 
och en kartograf på samma gång” (Geertz 1988:10), är långt ifrån 
någon lätt uppgift, och förståelsen av den kräver en annan syn på 
analysprocessen än i många andra forskningstraditioner. 
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 En viktig skillnad mot mer positivistiskt eller kvantitativt präg-
lad forskning är att sådant som mönster och teman i en etnografisk 
studie måste aktivt frambringas av forskaren; snarare än att bara 
framträda ur materialet, eller uppstå som en direkt följd av de ana-
lytiska kategorierna, är de föremål för ett ”upprepat sökande inom 
den totala datakorpusen, i en process av progressiv problemlösning” 
(Erickson 2004a:486). Analysen är således en kreativ praktik, men 
samtidigt svår att skilja från andra aspekter av forskningsprocessen. 
Jag betraktar egentligen inte analysen som begränsad till någon 
särskild tidpunkt efter själva fältstudien, utan ser det som att den har 
pågått kontinuerligt under studiens gång, organiskt sammanflätad 
med datainsamlingen såväl som skrivandet av den färdiga texten 
(Hammersley och Atkinson 2007:167ff). Det har med andra ord 
inte först funnits en uppsättning data, insamlad i fält, som jag se-
dan har satt mig ner och analyserat noggrant med hjälp av någon 
förutbestämd och namngiven procedur. Vad som här kallas data 
är heller inte fältanteckningarna eller inspelningarna i sig, utan 
någonting som aktivt konstruerats av mig i samband med analysen 
av dessa (jfr Erickson 2004a) – det ena är helt enkelt en oskiljaktig 
del av det andra och vice versa.
 I praktiken innebär redan valet att exempelvis utgå från Scollon 
och Scollons (2004) nexusanalytiska modell i utformandet av inter-
vjuerna en form av tolkning, liksom det ännu mer grundläggande 
beslutet att närma mig de ursprungliga problemformuleringarna 
etnografiskt (i stället för med någon mer experimentell forsknings-
strategi). De frågor som jag ställt och sättet jag har ställt dem på är 
därtill resultatet av ett antal preliminära hypoteser om hur sociala 
handlingar uppstår, och har strukturerat vad jag faktiskt kommit 
att se. Jag har därför aldrig gjort anspråk på att anlända som ett 
blankt blad till Nyland, opåverkad av förkunskaper eller teoretiskt 
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präglade uppfattningar (jfr Broom m fl 2009 om hur etnografens 
individuella biografi påverkar forskningsdesignen; samt Heller m 
fl 2018:104). Ett sådant ideal har jag med min utgångspunkt i den 
kritiska forskningstraditionen varken sett som önskvärt eller ens 
möjligt att uppnå (jfr Pennycook 2022:8). Den pågående reflexi-
viteten över mina egna skiftande positioneringar i fältet – registre-
rade både som kommentarer i fältanteckningarna och i en särskild 
fältdagbok – är snarare något som jag välkomnat, och betraktat 
som en oundviklig del av mina data (jfr Chriseri-Strater 1996). 
Att det inte finns några rena deduktioner behöver inte betyda att 
forskaren abdikerar för en i stor utsträckning intuitiv process; vi 
är alltid subjektiva, ja, men det är likväl möjligt att göra denna 
subjektivitet tydligare för oss själva såväl som andra. Utöver att 
emiskt söka svaret på hur deltagarna tolkar olika företeelser, har jag 
därför betraktat det som ett av fältstudiernas främsta syften att bli 
mer reflexivt medveten om de kulturella tolkningsramar jag själv 
fört med mig till platsen (Erickson 1990:140), och som förstås i 
hög utsträckning hänger samman med min egen levda erfarenhet 
som både lärare och boende i norra Sveriges inland. 

Analysens olika lager

Även om det skulle vara möjligt att i efterhand föreställa sig analy-
sen som en serie steg jag som forskare tagit (se t ex Rodrick Beiler 
2021:36), vill jag snarare visualisera denna komplicerade process 
som ett antal lager av sammanhängande praktiker (se figur 4), 
som gemensamt har bidragit till att jag kunnat förflytta mig från 
positionen som ”kunskapskonsument till kunskapsproducent” 
(Heller m fl 2018:103). De dubbelriktade pilarna i figuren här intill 
ska indikera att analysen inte har skett linjärt, exempelvis från det 
yttre till inre lagret, utan kontinuerligt rört sig fram och tillbaka, 
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och därtill vanligtvis befunnit mig på flera nivåer samtidigt. Det 
går trots detta att förstå det som att lagren representerar olika 
grader av konkretion, där de yttre delarna beskriver mer öppna 
och förutsättningslösa praktiker, medan de innersta är betydligt 
mer fokuserade. Med en annan metafor – som jag emellertid ock-
så tycker ger sken av en alltför linjär process – skulle det därför 
kunna beskrivas som att den etnografiska analys jag genomfört 
har en ”trattstruktur, gradvis fokuserad över tid” (Hammersley 
och Atkinson 2007:168).

Figur 4. Analysens olika lager. Illustration: Mikael Heinonen.
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 Lager 1: pågående tolkningar. Det yttersta lagret, som liksom om-
sluter de övriga, består av prövande och preliminära tolkningar som 
varit en del av forskningsprocessen alltsedan de första problemfor-
muleringarna gjordes. Egentligen påbörjades den medvetna analys-
processen redan innan jag formellt inledde min fältstudie i Nyland 
i december 2019, i form av analytiska och teoretiska reflektioner 
som jag förde i en för ändamålet särskilt avsedd anteckningsbok 
(som alltså skiljde sig från de där jag gjorde fältanteckningar och 
skrev fältdagbok). Dessa pågående anteckningar (Emerson mfl 
2011:123) har jag fortsatt med kontinuerligt under hela studiens 
gång, och här har jag även gjort de första preliminära utkasten till 
övergripande teman, såväl som ständiga omformuleringar av de 
syftesbeskrivningar och forskningsfrågor som väglett min studie. I 
denna anteckningsbok har jag också hela tiden noterat teorier och 
begrepp med potential att hjälpa mig att dyrka upp dolda meningar 
och samband i vad jag såg och hörde i fältet. Att hitta begrepp 
som kan bidra till förståelsen av vad som händer i ett ofta stort 
material kan i själva verket betraktas som ”[d]en initiala uppgiften 
i analys av kvalitativa data” (Hammersley och Atkinson 2007:173) 
och jag kan i mina anteckningar bland annat se hur jag tidigt 
började fundera över om investering (Norton 2013; Norton Peirce 
1995) kunde beskriva elevernas ibland ambivalenta inställningar 
till språkinlärning bättre än de motivationsrelaterade förklaringar 
som jag annars var så van vid från min egen tid som lärare, men 
också hur de återkommande erfarenheterna av att sitta fast kunde 
förklaras i termer av stoppade kroppar (Ahmed 2007) och ojämna 
mobiliteter (Sheller 2018a).
 Lager 2: organisering av materialet. Det andra lagret består av 
handlingar som främst har syftat till att organisera det växande 
materialet och göra det överblickbart. Skrivandet av fältanteck-
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ningar har successivt under studiens gång lämnat plats för läsande, 
medan det ständiga samtalandet med deltagare så småningom 
har minskat till förmån för lyssnande aktiviteter. För att kunna ta 
del av hela materialet som ”en komplett korpus” (Emerson m fl 
2011:171), har jag i samband med fältstudiens formella avslutande 
påbörjat omvandlingen av materialet till ett mer enhetligt format, 
vilket bland annat har inneburit att jag transkriberat de inspela-
de intervjuerna och på så sätt gjort dem läsbara. I och med att 
observationerna avbröts i förtid insåg jag att intervjuerna skulle 
få en ökad betydelse och valde därför att transkribera samtliga 
elevintervjuer i sin helhet. Detta var ett omfattande och tidskrä-
vande arbete, som resulterade i närmare 1000 sidor text, sid- och 
radnumrerade och därefter utskrivna. Transkriptionerna skedde i 
enlighet med en nyckel som finns att se i bilaga I, och involverade 
en rad språkideologiska beslut från min sida (jfr Vakser 2017). 
Något neutralt sätt att transkribera finns i och för sig aldrig, men 
när deltagarna använder icke-standardiserade muntliga varieteter 
blir avvägningarna som behöver göras om möjligt ännu svårare 
(Blommaert och Jie 2010:68). En grundläggande frågeställning 
har för mig varit hur nära talspråket texten ska ligga, och här kan 
jag sägas ha valt en mellanvariant, där vissa dialektala former och 
från standardspråket avvikande ordföljder har behållits, men där 
läsbarheten ändå fått vara vägledande. I och med att jag inte i första 
hand varit intresserad av formen i det sagda utan innehållet (men 
ändå med vetskapen att det ena i praktiken inte fullständigt går 
att skilja från det andra), har jag inte bedömt de mest detaljerade 
språkvetenskapliga transkriptionsmodellerna som nödvändiga 
(jfr Copland och Creese 2014:192). Däremot har jag konsekvent 
markerat både kortare och längre pauser, liksom vissa metalingvis-
tiska kommentarer (som när talaren skrattat eller sänkt sin röst), 
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eftersom dessa kan säga något om talarens inställning till det sagda 
(Copland och Creese 2014:198). Jag har också valt att inte dela in 
talet i meningar med hjälp av skiljetecken, då det varit tydligt att 
ingen av deltagarna pratat på det sättet (jfr Blommaert och Jie 
2010:69). Det skulle som jag ser det ha varit att kapitulera alltför 
mycket inför skriftspråkets konventioner, och på sätt och vis ”rätta” 
deltagarnas språkanvändning med utgångspunkt i språkliga normer 
som de inte nödvändigtvis själva omfattar.
 En första, mycket preliminär, form av kodning av intervju-
materialet gjordes redan i samband med transkriberingen, då jag i 
marginalen på Word-dokumentet la in analytiska reflektioner och 
nyckelord (Copland och Creese 2014:35). Detsamma gjordes även 
kontinuerligt under själva fältstudien, när jag dagligen förde över 
fältanteckningarna från deras handskrivna form till ett dokument 
i datorn. Jag gjorde det då till en vana att inte bara försöka bygga 
ut scener med mer detaljer när de ännu fanns färska i minnet, utan 
också skriva in kommentarer och preliminära analyser av situationer 
jag observerat. En fördel med att jag bodde i Nyland under större 
delen av fältstudien var att jag då lätt kunde vända mig till deltagarna 
för att direkt testa dessa analyser, eller för att klargöra sådant som 
jag var osäker på eller inte begrep helt och hållet. En sådan kon-
takt har jag sedan upprätthållit med flera av deltagarna även under 
skrivprocessen, vilket har varit ett sätt att ytterligare stärka analysens 
trovärdighet och pålitlighet, samt åstadkomma de täta beskrivningar 
som enligt Geertz (1994) är vad som definierar en etnografisk text.
 Lager 3: öppen kodning. I det tredje lagret ryms den första mer 
systematiska kodningen av materialet som helhet, det som ibland 
brukar kallas för öppen kodning (Alm 2019:129ff; Emerson m fl 
2011:175ff). Denna genomförde jag huvudsakligen manuellt genom 
att läsa igenom fältanteckningarna noggrant flera gånger, och med 
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hjälp av olikfärgade pennor markera kod- och nyckelord i margina-
len. Färgvalet indikerade här kopplingen till de preliminära teman 
jag samtidigt arbetade med i mina pågående anteckningar. För att 
göra de många intervjutranskriptionerna mer överskådliga valde 
jag i det här skedet också att läsa igenom dem och sammanfatta var 
och en i löpande, analytiska texter. Samtidigt hade jag elevernas 
språkporträtt och mentala kartor framför mig, och kommenterade 
sådant som färgval och form i bilderna (jfr Busch 2012:9). Likt vid 
arbetet med fältanteckningarna läste jag sedan igenom samtliga 
dessa sammanfattande texter och förde ut kod- respektive nyckel-
ord i marginalen. Parallellt med denna öppna kodning letade jag 
aktivt efter så kallade ”rika punkter” (Agar 1996:31) i materialet, 
det vill säga tillfällen och händelser som konfunderade mig, eller 
där jag till och med i förstone hade svårt att förstå vad som händer. 
Dessa passager har jag markerat med särskilda post it-lappar, för 
att sedan studera mer noggrant.
 Lager 4: tematisering och kategorisering. Med utgångspunkt i 
de enskilda koder, reflektioner och förbryllande stycken som den 
öppna kodningen producerade, började jag sedan fortlöpande 
utforma ett antal övergripande teman, som jag också kontinuerligt 
försökte sätta i relation till varandra (jfr Hammersley och Atkinson 
2007:177). Det gjordes huvudsakligen genom att jag skapade en 
form av interaktiv analysvägg i mitt arbetsrum (se figur 5), där de 
många separata elementen långsamt fördes samman i mer eller 
mindre klargörande kategorier, tillsammans med passande teo-
rier och begrepp. När denna påbörjades pågick emellertid redan 
också den mer koncentrerade skrivprocessen som beskrivs i det 
innersta lagret, och rent praktiskt gick det till så att jag lät varje 
tänkt kapitel i den färdiga avhandlingen motsvaras av ett A3-ark, 
som reviderades medan den skrivna texten tog form. Högst upp på 
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Figur 5. Analysväggen i ett relativt långt framskridet skede av den etnografiska 
forskningsprocessen. Bilden är tagen i mars 2022. Notera förekomsten av ett fjärde 
empiriskt kapitel som inte fått plats i den färdiga avhandlingen, där bland annat 
deltagarnas användning av sociala medier för att utmana språkliga gränsdragningar 
skulle analyseras. I slutändan har en del av detta material inkorporerats i avsnittet 
”Fjällskolans heterotopier” i kapitel 6. Foto: Författaren.
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varje papper skrev jag den tänkta kapitelrubriken (som givetvis kom 
att ändras åtskilliga gånger), varpå jag grupperade alla teman, och 
under dem de olikfärgade koderna, på respektive ark. Allteftersom 
jag började ”klargöra betydelsen av kategorierna och undersöka 
relationen dem emellan” (Hammersley och Atkinson 2007:177) lät 
jag de enskilda post it-lapparna byta plats, samtidigt som jag fyllde 
på med hänvisningar till de utdrag ur fältanteckningar respekti-
ve intervjutranskriptioner som jag ville skulle exemplifiera varje 
tema. Allt detta pågick under en längre tid och inbegrep en rad 
omläsningar, omkodningar och bearbetningar av de överordnade 
kategorierna.
 Lager 5: skrivande. Visualiseringen av dessa olika teman, un-
derkategorier och analytiska begrepp var till stor nytta i samband 
med de mer koncentrerade aktiviteterna i det innersta lagret, som 
bestod dels i att forma ett antal sammanhållande argument för 
avhandlingen som helhet (jfr Heller m fl 2018:116), dels i att skapa 
vad som har kallats ”tematiska narrativ” (Emerson m fl 2011:202ff). 
En etnografisk text är i slutändan en form av berättelse, vilket gör 
att de analytiska kategorierna sällan kan presenteras var och en 
för sig, utan behöver inkorporeras i ett antal sammanhängande 
narrativ. Det är detta arbete som kan sägas ha pågått parallellt 
med kodningen på den så kallade analysvägg jag beskrev ovan (se 
figur 6). Utvecklandet av tematiska narrativ har med andra ord 
inte skett genom att jag i solitär stillhet suttit och kontemplerat 
över sambanden i min analys, utan genom en aktiv och prövande 
process, som i stora stycken dessutom sammanfaller med skrivandet 
av den färdiga avhandlingstexten. 
 Det är i slutändan vid tangentbordet som en stor del av den mer 
detaljerade, rad-för-rad-analysen av materialet har skett, samtidigt 
som det där har blivit tydligt vilka enskilda delar som passar in och 
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inte i den övergripande berättelsen. Som Hammersley och Atkin-
son (2007) uttrycker det kan skrivandet i själva verket betraktas 
som ”etnografins hjärta” (s 198), en beskrivning som jag tycker väl 
fångar dess roll i den här studien. Snarare än som någon form av 
kärna i analysmodellen ovan, tänker jag mig därför skrivandet som 
det pumpande organ som tillfört blod och syre, och därmed liv, till 
studien som helhet. Samtidigt som det analytiska skrivandet har 
inneburit en distansering från de verkliga människor jag lärt känna 
i samband med fältstudien i Nyland – en omvandling av sociala 
praktiker till text som i stycken till och med kan strida mot vissa 
deltagares självbild – är det där som den kyliga tolkningen har fyllts 
med kött och blod. Min förmåga att i ord och bilder övertyga läsaren 
om att jag ”verkligen har ’varit där’” (Geertz 1988:4–5), är i praktiken 
det mirakel som krävs för att analysen ska kunna sägas hålla måttet.

Etiska överväganden

Denna studie har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) 
etiska riktlinjer. Eftersom jag har hanterat personliga data kopplade 
till språk och etnicitet har tillstånd för även sökts från Etikpröv-
ningsnämnden, som gav sitt godkännande i ett beslut 2019-12-12 
(se bilaga IV). Iakttagandet av en sådan processuell etik (Guillemin 
och Gillam 2004:263) är visserligen helt avgörande för att säkerställa 
att forskaren har tänkt igenom hur deltagarna ska informeras, hur 
deras identiteter ska skyddas, hur samtycket ska garanteras och 
hur materialet som samlas in ska hanteras, men är ändå bara är 
en mindre del av de etiska ställningstaganden som en kvalitativ 
forskare oupphörligen måste göra i samband med en längre fält-
studie. Det kan därför argumenteras för att en minst lika viktig 
komponent i forskningsetiken är den praktiska, bestående av alla 
de vardagliga, ofta oförutsedda etiska dilemman som forskaren 
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behöver hantera genom hela processen, från den första kontakten 
med de tilltänkta deltagarna till skrivandet av den färdiga texten 
(Guillemin och Gillam 2004:264). 
 Ett tydligt exempel på ett sådant praktiskt ställningstagande, 
gjort i stunden, var när jag i samband med de konflikter om be-
dömningen av nationella proven som analyseras närmare i kapitel 
5 valde att dra mig tillbaka vid ett par tillfällen. Läraren Karin hade 
uttryckligen önskat att jag inte skulle sitta med när hon skulle delge 
eleverna resultaten, vilket jag naturligtvis respekterade, men när 
ungdomarna direkt efter mötet samlades i uppehållsrummet tog 
jag också ett steg åt sidan (Fältanteckningar, 2020-03-09), trots att 
jag som forskare både var nyfiken på att höra deras tankar, och som 
medmänniska kände stark empati för deras utsatta situation. Min 
praktiska forskningsetiska bedömning var emellertid att materi-
alet jag skulle samla in vid ett sådant tillfälle dels riskerade att bli 
missvisande, dels kunde gå över gränsen till det privata, och på så 
sätt befinna sig utanför vad det informerade samtycket kan sägas 
ha gett mig tillåtelse att göra (Duncombe och Jessop 2012:112). 
 Ett annat konkret exempel på en praktisk etisk avvägning gällde 
användningen av inspelningsutrustning i olika situationer. Att spela 
in vardagliga interaktioner är en vanligt förekommande metod i 
lingvistisk etnografi (Copland och Creese 2014:45ff), som samti-
digt är förenad med ”en mängd etiska problem” (Vetenskapsrådet 
2017:26). Även om jag redan tidigt insåg att ett sådant material 
kunde vara värdefullt för att förstå mer om de tämligen unika 
rumsliga repertoarer som jag kunde se uppstå i olika situationer 
på Fjällskolan (jfr Canagarajah 2018), bedömde jag det som alltför 
inkräktande på det förtroende som framför allt eleverna hade visat 
mig genom att släppa in mig i deras tillvaro. Särskilt de ungdomar 
som fortfarande befann sig i asylprocessen vittnade om åtskilliga 
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möten med myndighetspersoner som vill ha deras historier, men 
inte lyssnar på vad de har att säga, och för dem ville jag att det skulle 
finnas åtskilligt med utrymmen även inom ramen för min studie 
där de inte kände sig konstant övervakade. 
 I relation till dessa ungdomar var det också tydligt att det infor-
mationsbrev jag delade ut i början av fältstudien (se bilaga III), var 
långt ifrån tillräckligt för att de skulle lita på mina goda intentioner. 
Jag behövde också i handling visa att jag respekterade deras gräns-
dragningar för att de skulle gå med på att delta i studien. En elev 
som åtskilliga gånger vacklade kring sin medverkan i forsknings-
projektet var exempelvis Baktash, som uttryckligen drog tillbaka 
sitt informerade samtycke ett par gånger, för att sedan ändra sig när 
han försäkrat sig om att jag accepterade hans rätt att bestämma vad 
jag fick använda och inte. Vid ett tillfälle hade jag träffat honom och 
Vali på bussen från Nyland, och trots att vi egentligen bara utbytte 
artighetsfraser med varandra hade tydligen mitt flitiga skrivande 
på datorn under bussresan gjort honom konfunderad. När vi sågs 
igen i skolan några dagar senare sökte han upp mig och uttryckte 
oro för vad det var jag egentligen höll på att skriva. Jag förstod först 
inte vad han syftade på, men sedan förtydligade han att han upp-
fattat det som att jag satt och skrev om honom och Vali på bussen 
i fredags. ”Inte alls”, försäkrade jag honom, och förklarade att jag 
bara renskrivit fältanteckningarna från tidigare den dagen, något 
som ofta tar flera timmar i anspråk. Jag skulle aldrig få för mig att i 
smyg anteckna vad han och hans kompis pratar med varandra om. 
”Nej, det är mitt liv”, betonade Baktash, och underströk på så sätt 
att det i slutändan var upp till honom att avgöra om någon skulle 
få göra om delar av det till text i en bok eller inte. Jag kunde inte 
annat än hålla med, och föreslog att han hädanefter fick läsa det jag 
skrivit om honom i fältanteckningarna, vilket han tyckte var en bra 
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idé (Fältanteckningar 2020-01-15). I praktiken verkar det ha varit 
tillräckligt med denna försäkran, för när jag senare under fältstudien 
erbjöd honom att läsa var han inte längre intresserad, och tittade 
bara förstrött igenom anteckningarna utan att kommentera. 
 Etiska dilemman som de ovan beskrivna aktualiserades ideligen 
under fältstudiens gång, och kan sägas illustrera hur det finns en 
slags inbyggd etisk spänning i det etnografiska fältarbetet, liksom 
inom all forskning som involverar mänskliga deltagare (Guillemin 
och Gillam 2004:271). Det är i första hand som människor, inte som 
forskare, vi skapar relationer med varandra, men ändå används den 
kunskap som uppstår till följd av våra mellanmänskliga relationer 
i vetenskapligt syfte (Duncombe och Jessop 2012:109). Utan ett 
reflexivt förhållningssätt, där jag utsätter mina egna handlingar för 
samma noggranna undersökning som resten av materialet (Guil-
lemin och Gillam 2004:274), kan en sådan situation lätt leda till 
en form av cyniskt utnyttjande. 
 Kommunikationsforskaren Carolyn Ellis (2007) föreslår därför 
att det i etnografiska studier borde finnas en tredje etisk dimensi-
on – utöver de processuella och praktiska – som skulle kunna kallas 
relationell etik. Denna har sina rötter i omvårdnad och feministisk 
etik, och ”erkänner och värderar ömsesidig respekt, värdighet och 
samhörighet mellan forskare och deltagare, liksom mellan forskare 
och de samhällen som de lever och arbetar i” (Ellis 2007:4). I en-
lighet med en sådan relationell etik har jag i denna studie betraktat 
deltagarnas informerade samtycke som en process, snarare än en 
engångshändelse, samtidigt som jag kontinuerligt – även efter 
formellt avslutade fältstudier – har försökt involvera ungdomar-
na i beslut om vad som ska ingå eller inte i studien, liksom i den 
fortlöpande analysen av materialet.
 Att förtjäna deltagarnas, och särskilt ungdomarnas, förtroende 
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har på så sätt varit en pågående utmaning, och jag betraktar det som 
ett förpliktande privilegium att i somliga fall ha gjort det. När jag så 
småningom har satt mig ner för att skriva fram deras erfarenheter 
har jag ständigt haft detta i åtanke. En övergripande ambition med 
den text som följer är därför att återgälda en del av det förtroende 
deltagarna har givit mig, genom att i första hand göra deras kom-
plexa levda erfarenheter rättvisa i skrift. De etiska överväganden som 
har aktualiserats av den här studiens genomförande kan med andra 
ord långt ifrån reduceras till dessa få rader i metodkapitlet – de är 
snarare del av ett reflexivt förhållningssätt som jag vill ska genomsyra 
alla delar av avhandlingen, från början till slut. 
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3. Språkinlärningens gränser

Språket [är] nyckeln in i samhället.

(Regeringen 2016a)

Språket är inte något stängt system och det finns, i själva 
verket, ingen lingvistisk grund för att skilja en språklig inn-
ovation från ett fel.

 (Larsen-Freeman 2019:72)

Somliga rum breder ut vissa kroppar och lämnar helt enkelt 
inte utrymme för andra.

 (Ahmed 2011:155)

Fråga valfri person vilken de tror är den största utmaningen för en 
tonåring som anländer till Sverige mitt i sin skolgång, och sanno-
likheten är stor att de kommer att säga någonting om ”det svenska 
språket”. Under mina år som lärare för nyanlända elever kan jag 
inte räkna antalet gånger kollegor har fällt yttranden i stil med ”de 
kan inte tillräckligt mycket svenska” eller ”de har fortfarande för 
lite svenska” när de ska förklara ungdomars svårigheter att ta sig 
vidare i skolsystemet, eller nå godkänd nivå i just deras specifika 
ämne. Inte sällan görs eleverna till och med stumma, som i det lika 
vanliga som grovt fördunklande ”de har inte språket” (jfr Jaspers 
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2011 om ”zero-lingualism”). I media och politisk diskurs verkar 
enigheten samtidigt total om att bristande språkkunskaper har en 
avgörande betydelse för en situation ”där integrationen har miss-
lyckats” (Dahlstedt och Fejes 2020b:155). Det finns knappast ett 
politiskt parti idag som mot en sådan bakgrund inte skulle hålla med 
om att ”svenska språket är biljetten in till det svenska samhället” 
(Liberalerna 2020b). Eller som alla från skolpolitiska debattörer 
(Kaya 2013; Prekopic 2018) och forskare (Forsberg Lundell 2020) till 
svenska myndigheter (Regeringen 2016a, 2020b) uttrycker det: en 
nyckel (se även Dahlstedt m fl 2021; Kirilova och Lønsmann 2020).
 Det kan verka paradoxalt att en före detta lärare i svenska som 
andraspråk, i en avhandling om andraspråksinlärning på svens-
ka, ifrågasätter en samhällelig konsensus som tycks sätta det egna 
ämnet främst. Likväl menar jag att detta ensidiga tal om svenska 
som språket i bestämd form, och som en metaforisk nyckel eller 
biljett till samhället, måste problematiseras. Det bygger nämligen 
på en rad mycket diskutabla antaganden om vad språk och språ-
kinlärning är för något, och om vem som i slutändan bär ansvaret 
för att en fungerande kommunikation ska komma till stånd (jfr 
Dahlstedt m fl 2021). I framhävandet av just svenska verkar dess-
utom någonting tas för givet som borde vara föremål för öppen 
diskussion; nämligen vad målet är med skolans språkundervisning 
(se även Ortega 2019). 
 En grundläggande språkfilosofisk utgångspunkt i denna avhand-
ling är att ord inte bara beskriver verkligheten, utan även diskursivt 
formar hur den uppfattas och förstås. Detta har i förlängningen 
stort inflytande också på hur olika människor och grupper agerar i 
den, genom att skapa ramarna för vad som är möjligt att tänka och, 
åtminstone delvis, göra  (Blommaert 2005:4; Fairclough 2015). Av 
alla sätt att använda språk har metaforiska uttryck visat sig särskilt 
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effektiva när det gäller att forma och etablera föreställningar om 
världen, genom att på vardaglig basis – och ofta utan att användarna 
själva är medvetna om det – föra över betydelser och konnotationer 
från en domän till en annan (Holborow 2015:2f; men se även Lakoff 

Figur 6. Nyckelband från Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, med 
texten "Språk öppnar dörrar", september 2022. Foto: Författaren.
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och Johnson 2003 för en utförlig beskrivning av metaforernas makt 
över tänkandet). Vid sidan av att vara en omdebatterad poetisk stil-
figur är metaforer således en del av det vardagliga språkbruket, med 
förmåga att både osynliggöra och naturalisera maktförhållanden. 
Att som debattörerna ovan likna språket med en nyckel, som rätt 
utformad och använd ska garantera framgång i både utbildning 
och yrkesliv är exempel på ”en välkänd metafor som med upprep-
ningens makt närmast blivit till allmängiltigt tankegods” (Dahl-
stedt m fl 2021:45). Mer eller mindre subtilt framställs resultatet av 
språkinlärningen genom denna som en huvudsakligen individuell 
färdighet (jfr Allan och McElhinny 2017:84), med kapacitet att, som 
institution jag själv arbetar på uttrycker det i en reklamkampanj 
för språkvetenskapliga studier (se figur 6), öppna dörrar till sam-
hällets olika rum. Detta må i princip vara sant för en priviligierad 
grupp universitetsstudenter, men genom metaforen osynliggörs 
samtidigt de samhälleliga faktorer som påverkar såväl integration 
som möjligheten att tillgodogöra sig språkliga resurser, och som 
i stora delar befinner sig utanför den enskilde inlärarens kontroll 
(se Piller 2016:46; Rydell och Milani 2020:141). 
 Ett annat grundläggande antagande som verkar förena nyckel-
metaforen med några av de dominerande diskurserna om språk i 
Sverige idag, är att språk tros existera utanför dem som använder 
det (jfr Kramsch 2006:98f ). En nyckel är inte en del av den egna 
kroppen, utan i likhet med biljetten någonting som kan konstru-
eras relativt fristående från den. Huruvida nyckeln passar eller 
inte är förutbestämt av låsets utformning, och dess utseende kan 
således inte påverkas av tillverkarens egna preferenser eller förut-
sättningar. På ett liknande sätt förstår jag den flitiga användningen 
av verbet ”ha”, i konstruktioner som ”han har för lite svenska”. 
Språket begreppsliggörs även här som ett objekt, ett ting, en sak, 
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som existerar alldeles oavsett vilka som tar det i bruk eller inte (jfr 
Ortega 2018b:7ff; Pennycook 2010:3ff). 
 I linje med en sådan objektifierad språkförståelse ses språk i 
västvärlden vanligtvis som någonting både kvantifierbart och möj-
ligt att avgränsa (se t ex Blackledge och Creese 2010:29; Makoni 
och Pennycook 2006:2). Svenska är då någonting helt annat än 
arabiska, sanskrit och tokpisin, och där det ena finns kan inte det 
andra eller tredje existera samtidigt. De antas därför på samhällelig 
nivå utesluta varandra, och i den enskilda individen kan de på sin 
höjd existera sida vid sida, som del av en ”parallell enspråkighet” 
(Heller 1999:271). Ett språk står i den svenska kontexten därför 
inte bara över alla andra i en lokal språkekologi – det blir det enda 
språket som gäller. Det är språket i bestämd form singular och läm-
nar inget utrymme för andra sätt att kommunicera på just denna 
plats. Problemet är därför inte så mycket att vikten av kunskaper 
i svenska betonas i de politiska och mediala diskurserna, eller ens 
att ett språk betraktas som huvudspråk, utan att man därmed 
bortser från samtliga andra språkliga resurser en talare kan tänkas 
ha, och hur dessa påverkar den form det som uppfattas som svenska 
kommer att ta (jfr Ndhlou 2016:149 om standardspråksideologin 
och ”det enspråkiga tankesättet”). 

Myten om målspråket

Det är nu inte bara lärare, journalister och politiker som resonerar 
så här om språk. Det gör även eleverna i min studie ibland. När 
Aftab Khan ska förklara för mig hur väl han behärskar svenska gör 
han det till exempel med procentsatser: ”alltså svenska kan jag redan 
(.) inte allt men (.) hälften av dom här (.) sen vill jag lära mej mer 
(.) så att efter tio år blir det säkert bättre (.) inte hundra procent 
(.) men kanske (.) åtti sjutti” (Aftab Khan, intervju, 2020-01-21). 
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Detsamma gör Baktash, Vali och många fler. Bob illustrerar på 
ett liknande sätt sina språkkunskaper genom att säga att han kan 
”nitti procent English”, men bara ”femti sexti procent” svenska 
(Bob, intervju, 2020-02-03). Användningen av procentsatser kan 
inte förstås på annat sätt än att det finns någonting potentiellt 
fullständigt att förhålla sig till. Någonting som är hundraprocentigt 
är å ena sidan fullt, komplett, och å den andra kvantifierbart. Det 
kan heller inte bli mer än hundra procent, genom att exempelvis 
ett annat, lika räknebart språk, adderas. Om du kan 100 procent 
kantonesiska och 50 procent ryska kommer du inte att ha 150 procent 
språk – du har helt enkelt två språk bredvid varandra, varav det 
ena är bristfälligt och det andra inte är det (jfr García 2009:44f ).
 Men Aftab verkar samtidigt, i likhet med flera av hans klasskam-
rater, intuitivt förstå att procentsatserna har en inneboende proble-
matik. Att de förenklar någonting egentligen ganska svårförklarat. 
För alldeles efter att han har förklarat att han betraktar pashto som 
ett språk han kan – det är hans modersmål – tillägger han: ”inte 
hundra procent men- […] ingen som kan hundra procent sitt språk 
(.) och det är sant” (Aftab Khan, intervju, 2020-01-21). Om ingen 
kan ett språk till hundra procent – och den som ägnar tanken lite 
tid kommer nog, precis som Aftab, fram till att det egentligen är en 
logisk omöjlighet att en enskild individ skulle kunna behärska ett 
namngivet språks fulla repertoar (se även Blommaert 2010:23) – är 
ju frågan var detta fullständiga, korrekta språk finns. I gramma-
tikboken? I läroböckerna? Det svar som språkundervisningen i 
västvärlden generellt verkar ha formulerat på frågan är: även om 
ingen enskild person i verkligheten kan något språk fullständigt, 
går det att abstrahera fram en ideal, enspråkig modersmålstalare och 
det är dennes kompetens som ska vara målet för undervisningen 
(Holliday 2006; Ortega 2018b:9). Detta är målspråket.
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 Som språkforskaren Lourdes Ortega (2019) påpekat leder ett 
sådant krav till att det egentligen inte finns något sätt för en andra-
språksinlärare att lyckas med sin uppgift. Oavsett hur mycket hon 
anstränger sig kommer hon aldrig att nå ett mål som formuleras 
på det sättet. Detta eftersom det till att börja med inte finns någon 
som kan sitt språk till hundra procent, som Aftab så klokt resonerar. 
När ett språk lärs efter tre års ålder kommer det därtill leda fram till 
någonting kvalitativt annorlunda än när språket lärs från födseln 
(även om själva inlärningsprocessen inte nödvändigtvis skiljer sig 
åt), och det har visat sig svårt för så kallade andraspråksinlärare att 
även under ideala förhållanden uppnå samma totala färdighets-
nivåer som hos förstaspråkstalare (se t ex Ortega 2009:17ff). Att 
sträva mot något sådant gör därför att uppgiften aldrig kan ha ett 
slut: den fortgår potentiellt i all evighet (eller åtminstone under 
var och ens utmätta tid). Under den tiden kan inläraren visserligen 
förbättras och gå framåt, men inte helt undvika att betraktas som 
en bristfällig språkanvändare (Ortega 2019:24). 
 Idén om målspråket bygger därför på vad som skulle kunna 
betraktas som en djupt liggande orättvisa: en ideal enspråkig kom-
petens framhålls nämligen som målet för personer som utvecklar 
flerspråkiga repertoarer (Ortega 2013:15, 2019:24; The Douglas Fir 
Group m fl 2016:26). Det antas att de ska lära sig ett andra språk 
som om det vore ett första, som om de utvecklade sin språkför-
måga på nytt, med spädbarnets gradvis ökande interaktion med 
sin välvilligt inställda omgivning. Att vara flerspråkig är emel-
lertid inte detsamma som att vara enspråkig på mer än ett språk 
(Ortega 2019:25) – varken simultan eller, ännu mindre, successiv 
flerspråkighet14 kan betraktas på det sättet. Det är en kvalitativt 

14 Med simultan flerspråkighet brukar avses en situation där fler än ett 
språk utvecklas före tre års ålder, i en så kallat naturlig omgivning, med-
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annorlunda erfarenhet och praktik, och bör därför bedömas som 
en sådan (García 2009:48). Att inte göra det är i själva verket att 
döma inlärare till ett ständigt upprepat misslyckande.
 Flera av eleverna i den här studien ses, av både sig själva och andra, 
som just misslyckade språkinlärare. Somliga har varit nästan fem 
år i Sverige och har enligt lärarna fortfarande långt kvar till att nå 
grundskolans kunskapskrav för godkänt i svenska som andraspråk. 
Eleverna och lärarna söker febrilt efter orsaker till detta misslyckande: 
beror det på inlärningssvårigheter, trauman eller felaktig under-
visning? Det är inte ovanligt att eleverna skuldbelägger sig själva, 
och exempelvis tycker att det är de som borde anstränga sig för att 
”prata mer svenska” (se kapitel 6). Lärarna är samtidigt självkritis-
ka och menar att de inte fått förutsättningarna för att bedriva en 
tillräckligt bra undervisning. Oavsett vilken orsak som framhålls i 
olika konkreta situationer, framträder genom detta tal bilden av ett 
bristfälligt tillägnande av språk. Eleverna kan inte tillräckligt mycket 
svenska, de har fortfarande för lite språk – de har inte språket.
 Om en utomjordisk varelse – opåverkad av alla våra ideologiska 
uppfattningar om språk och språkanvändning, men med basala 
kunskaper om mänsklig kommunikation – plötsligt damp ner i 
Fjällskolans uppehållsrum, är emellertid brist på språk knappast det 
som i första hand skulle slå dem. Här språkas nämligen oavbrutet. 
Elevernas kommunikativa praktiker antar omväxlande former som 
schablonmässigt skulle kunna betecknas som svenska, arabiska, 
tigrinja, dari eller persiska i samtal med varandra. De ser på film på 
hindi och somaliska, de lyssnar på musik på swahili, franska och 
luganda (se avsnittet ”Fjällskolans kosmopoliter” i kapitel 4). De lär 
sig till och med språk av varandra – språk som inte finns upptagna 

an det vid successiv flerspråkighet tillkommer (minst) ett språk efter att 
tillägnandet av (minst) ett är påbörjad (se t ex Wei 2007). 
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i någon svensk läroplan och därför aldrig kan leda till några betyg; 
varken godkända eller underkända (se avsnittet ”Fjällskolans he-
terotopier” i kapitel 6). Vad går att säga om Faranco från Somalia, 
som lärt sig moldaviska av sin vän och nu tillbringar kvällarna 
med långa chatkonversationer på detta, i Nyland tämligen obskyra 
språk? Eller Aftab som tillgodogjort sig resurser från hindi genom 
att titta på Bollywoodfilmer, Yakini som lär sig fraser på somaliska 
och arabiska av matsalspersonalen och Bob som drömmer om att 
utveckla färdigheter i spanska för att bättre förstå sin favoritmusik? 
Är verkligen brist ett relevant ord för att beteckna deras i sanning 
kosmopolitiska språkrepertoarer?

Teoretiska perspektiv på språk i utveckling

I det här kapitlet argumenterar jag för en alternativ syn på språk, 
som bättre kan hjälpa mig att förklara vad jag faktiskt observerade 
under mina månader i Fjällskolan; en där själva förmågan att ut-
veckla språk visserligen kan betraktas som naturlig, men där språ-
ken som sådana inte är det (Makoni och Pennycook 2006; Riemer 
2019). De är sociala och historiska fenomen och därför präglade 
av mänskliga relationer som inte i första hand har någonting med 
språken som system att göra, utan med konstruerade kategorier 
som klass, genus, sexualitet, ras och etnicitet. Språk är mindre av 
ett substantiv och mer av ett verb (García 2009:31; Heller 2007); 
en kommunikativ praktik som alltid utspelar sig lokalt, och som 
alltid involverar specifika människor vid specifika tidpunkter, på 
specifika platser (Pennycook 2010; Scollon och Scollon 2004). 
 Jag kommer att använda mig av denna poststrukturalistiska 
förståelse av språk för att, bland annat med hjälp av Bonny Nortons 
(2013) begrepp investering, argumentera för att själva möjligheten 
att utveckla sina språkliga repertoarer påverkas och begränsas av 
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sociala orättvisor, och att detta blir särskilt synligt med marginalen 
som en ”heuristisk lins” (Milani 2014:9). Marginalen pekar här 
inte mot någon specifik plats – och inte heller mot någonting som 
står i motsats till någonting annat, mer centralt och per definition 
mer relevant – utan mot det ”icke-centrala, icke-dominanta och 
icke-hegemoniska” (Milani, 2014:9) som ett teoretiskt perspektiv, 
eller just en lins, att betrakta frågor om språk och språkinlärning 
genom. Elevernas levda erfarenheter av att utveckla sina språkliga 
repertoarer i en norrländsk landsbygdskontext kan på så sätt bidra 
både till synliggörandet och ifrågasättandet av de socialt konstru-
erade gränser som omger de dominerande uppfattningarna om 
andraspråksinlärning (jfr Heller 2013). Föreställningen om svenska 
som språket bygger, kommer jag att hävda, på en form av felavgräns-
ning (jfr Fraser 2011:25f ) som konsekvent positionerar vissa elever 
som misslyckade, nästan oavsett deras faktiska språkpraktiker (se 
även Flores och Rosa 2015).
 För att kunna visa på de kognitiva och individualistiska förkla-
ringsmodellernas begränsningar när det gäller att förklara somliga 
elevers svårigheter både att ta plats som legitima talare i det lokala 
sammanhanget, men också att bryta den ofrivilliga immobilitet de 
och deras lärare beskriver (se framför allt kapitel 5), använder jag 
mig av en teoretisk apparat som sträcker sig ganska långt utanför 
den gängse i språkdidaktiska forskningssammanhang (se emellertid 
Lindgren och Enever 2015 om avsaknaden av teoretisk ”kanon” i 
det relativt unga forskningsfältet språkdidaktik). Framför allt har 
jag sett mig tvungen att komplettera Nortons poststrukturalistiska 
teori om sociala identiteter och språkutveckling (Norton Peirce 
1995) med en fördjupad förståelse av politisk ekonomi och rums-
liga maktrelationer (Bauman 2000a; Lefebvre 1991; Sheller och 
Urry 2006), där det dubbla fokuset på maktutövning och levda 
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erfarenheter har uppdaterats dels med Sara Ahmeds (2011) insikter 
om betydelsen av ras och vithet som rumsligt strukturera(n)de 
kategorier, dels med Michel Foucaults (2008c, 2014) teorier om 
hur den nyliberala styrningsmentaliteten tenderar att göra mar-
ginaliserade individer delaktiga i sin egen underordning. Därtill 
kommer jag, framför allt i det avslutande kapitlet, att använda 
mig av Jacques Rancières (2010, 2011a) radikala jämlikhetsfilosofi 
för att öppna för möjligheten att tänka radikalt annorlunda om 
de didaktiska implikationerna av studien.
 Det kan te sig epistemologiskt vågat att sammanföra en fe-
nomenolog som Ahmed, eller poststrukturalistiskt influerade 
sociolingvister och språkvetare som Lourdes Ortega och Nelson 
Flores, med en filosof som Henri Lefebvre, verksam inom en tyd-
ligt marxistisk tradition. Jag är medveten om de spänningar det 
kan skapa i framställningen – även i relation till användningen av 
begrepp inspirerade av Rancière och Foucault, något jag utvecklar 
mina tankar om i avsnittet ”Fjällskolans approprierade rum” (se 
kapitel 6) – men menar att de motsättningar som kan skönjas i 
begreppsapparaten i själva verket har bidragit till möjligheten att 
upptäcka många av de ambivalenser och tvetydigheter som finns 
i materialet. Ett mer slutet och entydigt teoretiskt ramverk hade 
kanske gjort analysen enklare och mer överskådlig, men inte nöd-
vändigtvis mer trogen elevernas och lärarnas levda erfarenheter av 
att pendla mellan strukturella begränsningar och uttryck för egen 
agens. Jag försöker därför inte dölja eller tona ned de teoretiska 
spänningar som finns i avhandlingen, utan ser det snarare som 
att den eklektiska kombinationen av perspektiv från tillämpad 
lingvistik (Flores och Rosa 2015; Norton 2013; Ortega 2018b, 2019), 
kritiska ras- och vithetsstudier (Ahmed 2007, 2011), radikal politisk 
filosofi (Rancière 2011a) och rumslig teori (Lefebvre 1991, 2004, 
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2008) hjälper mig att tänka kritiskt om de många och komplicerade 
sätt som ungdomarnas möjlighet att utveckla sina språkrepertoarer 
struktureras i Nyland. De många skillnaderna till trots, uppfattar 
jag samtidigt att avhandlingens olika teoretiska perspektiv knyts 
samman av det kritiska förhållningssättet till vetenskaplig kun-
skapsproduktion (se även ”Studiens position i forskningsfältet”).

Språk som social praktik

En utgångspunkt för den här studien är synen på andraspråksin-
lärning som en social, historisk och rumslig praktik, som därmed 
är genomsyrad av både ideologi och ojämlika maktrelationer (jfr 
The Douglas Fir Group m fl 2016). Det har i sin tur att göra med 
uppfattningen att mänsklig kommunikation är en i grunden di-
alogisk aktivitet (Bachtin 1994:73ff), snarare än ett abstrakt och 
avgränsbart system. Den senare språksynen härleds ofta tillbaka 
till språkvetaren Ferdinand de Saussure (se t ex Blommaert 2005:11; 
Copland och Creese 2014:15; Fairclough 1992:62f), verksam vid förra 
sekelskiftet och av många betraktad som den moderna struktura-
lismens grundare. Enligt Saussure (2015:37) kan språket delas upp 
i två delar, langue och parole, där det första syftar på språket som ett 
system möjligt att beskriva och kategorisera i form av grammatiska 
och syntaktiska regler, medan det andra är den ofrånkomligen brist-
fälliga realiseringen av det abstrakta systemet i enskilda situationer. 
För Saussure är parole ett flyktigt fenomen, omöjligt att studera 
vetenskapligt, varför han ansåg att lingvistiken bör ägna sin upp-
märksamhet uteslutande åt langue (se även Fairclough 1992:62f ).
 Michail Bachtin och Valentin Voloshinov – två sovjetiska litte-
ratur- och språkvetare vars mest kända skrifter ibland anses förfat-
tade huvudsakligen av Bachtin (se Holquist 2002:8) – formulerade 
från och med slutet av 1920-talet en alternativ språkfilosofi, som 
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samtidigt var en uttalad kritik av Saussures ”abstrakta objektivism” 
(Voloshinov 1972:48). För Voloshinov (1972:66) kan ett synkront 
system, såsom det Saussure ville att lingvistiken skulle studera, en-
dast existera i det subjektiva medvetandet hos en individuell talare, 
som i sin tur tillhör en specifik språkgrupp och en viss klass, vid 
en given tid och plats (se även Blommaert 2010:196). Det är med 
andra ord inte alls någon objektiv företeelse, utan ett i högsta grad 
subjektivt och kontingent fenomen. När lingvister förutsätter före-
komsten av ett abstrakt system tar de helt enkelt den dominerande 
formen för given, utan att inse att den är resultatet av en pågående 
kamp, där alternativa varieteter både osynliggörs och nedvärderas 
(jfr Bourdieu 1991b:45). Språk realiseras snarare i form av individu-
ella språkhandlingar, eller yttranden, som aldrig är helt fristående 
utan står i relation med historiska såväl som framtida yttranden ”i 
en kontinuerlig kedja av talakter” (Voloshinov 1972:72).
 I linje med Voloshinov (1972) och Bachtin (1981) – och en rad 
mer samtida flerspråkighetsforskare med ett kritiskt sociolingvis-
tiskt perspektiv (se t ex Bailey 2007; Blackledge och Creese 2010; 
Blommaert 2005; Pennycook 2010) – betraktar jag här mänskligt 
språk som ett dialogiskt fenomen; yttranden befinner sig alltid, 
om än inte nödvändigtvis explicit, i kommunikation med andra 
röster. Varje yttrande bär samtidigt spår av de sociala, politiska 
och historiska omständigheter som det formades inom. Idén att 
där finns ett abstrakt språksystem, i princip lika tillgängligt för 
alla, leder till den ”illusion om språklig kommunism” (Bourdieu 
1991b:43) som i sin tur lägger grunden för de ideologiska felslut 
som bland andra Ortega (2019:24) benämner monolingualism och 
nativespeakerism, och som jag hädanefter kommer att kalla en-
språkigism och inföddtalarism. Med dessa begrepp avser jag dels 
övertygelsen att enspråkighet är normen för all språkanvändning, 
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dels en föreställning om att så kallade infödda talares kompetens 
utgör en självklar modell även för människor som lär sig språk i 
senare skeden av livet.
 Om språkförmågan inte i grund och botten är någonting ab-
strakt och internaliserat, som hos Saussure (1931) eller för den 
delen Chomsky (1968), kan den i stället ses som förmågan att göra 
sig förstådd i konkreta situationer; människor använder trots allt 
i de allra flesta fall ”språk för att kommunicera snarare än för att 
tala ett specifikt språk” (Piller 2016:10). Huruvida en fungerande 
kommunikation uppstår eller inte beror naturligtvis i någon mån 
på vilka språkliga resurser de enskilda individerna har. Men det 
beror i minst lika hög utsträckning på hur dessa resurser – och de 
människor som förknippas med dem – värderas på vad som med 
Bourdieu (1991c) skulle kunna kallas den lingvistiska marknaden 
(se även Stroud 2013). Förståelse hänger därför inte bara på vad det 
talande subjektet förmår säga, utan också på vad det lyssnande sub-
jektet kan och vill uppfatta (Flores och Rosa 2015). En bedömning 
av språkförmåga borde av den anledningen alltid ta i beaktning 
vilka som har rätten att tala i en specifik situation, liksom lyssnarnas 
beredvillighet att erkänna den som yttrar sig som en legitim talare 
(Norton Peirce 1995). Att bli förstådd och att bli lyssnad på är helt 
enkelt potentiellt två olika saker (Bourdieu 1991b:55).
 Det är viktigt att framhålla att denna språksyn har påverkat 
samtliga delar av denna studie, från dess ursprungliga formulering 
till metodval, genomförande och analys. Snarare än att utgå från 
ideologiskt laddade idéer om språk som system och avgränsade, 
räknebara entiteter, betraktar jag det med andra ord som en upp-
sättning situerade resurser, historiskt och geografiskt kontingenta 
(jfr Busch 2012; Canagarajah 2018; Pennycook och Otsuji 2014). 
Att språk i första hand uppfattas som någonting som praktiseras, 
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inte någonting som finns, har exempelvis haft stor betydelse för hur 
jag dokumenterat och analyserat ungdomarnas språkanvändning, 
då jag inte ser dem som bärare av eller representanter för olika 
namngivna språk, utan som sociala aktörer inbegripna i socia-
la handlingar och praktiker (Hult 2017:92; Scollon och Scollon 
2007:608). Individuella språk – vare sig de benämns och avgränsas 
av mig eller de deltagande ungdomarna, implicit eller explicit – bör 
inte ses som färdiga kategorier, utan snarare som exempel på den 
typ av gränsdragningspraktiker som alltid omger sociala konstruk-
tioner (jfr Bailey 2007). I enlighet med ett sådant synsätt utgår 
jag från deltagarnas egna beskrivningar av sina språkpraktiker, 
och undviker att kategorisera vare sig grupper eller individer som 
”svenskspråkiga”, ”modersmålstalare av dari”, ”tvåspråkiga” eller 
liknande. Däremot är jag uppmärksam på tillfällen där denna typ 
av kategoriseringar förekommer i materialet, då det säger någon-
ting om såväl vilka diskurser om språk som är i omlopp som om 
deltagarnas egna levda erfarenheter av språk och språkanvändning. 
Det är nämligen i stor utsträckning där – i det vardagliga talet 
om språk – som språkanvändningens ofrånkomligen ideologiska 
karaktär går att upptäcka (Milani 2013). 

Språk, makt och ideologi

En av premisserna för det återkommande talet om språket i bestämd 
form som en nyckel är en övertygelse om svenskans särställning 
inom nationalstaten Sveriges gränser. Det kan tyckas självklart och 
inte så mycket att orda om. Varför skulle inte det svenska språket 
vara överordnat i Sverige? Det är väl till och med någonting som 
många, av goda skäl, har kämpat för, och som det på demokratisk 
väg lagstiftats om i den nya språklagen där det numera slås fast att 
”svenska är huvudspråk i Sverige” (Sveriges riksdag 2009)? Från ett 
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annat perspektiv än det jag här intar kan svenskan rentav, i ljuset av 
engelskans globala utbredning, ses som ett litet och marginaliserat 
språk, värt att försvara (jfr Piller och Grey 2020:57). Inte minst i 
akademiska sammanhang är detta naturligtvis sant, där en avhand-
ling som denna, skriven på svenska, idag närmast måste betraktas 
som ett utrotningshotat fenomen (se t ex Salö 2016). Att svenska är 
överordnat andra varieteter i Sverige, och därmed viktigt att lära sig 
för den som bosätter sig i landet, är inte nödvändigtvis någonting 
som jag ifrågasätter. Det håller alla deltagande elever i den här studien 
dessutom med om; ingen av dem argumenterar för att somaliska 
eller persiska – eller ens engelska – skulle kunna användas på samma 
sätt som svenska inom landets gränser. 
 Vad som däremot går att ifrågasätta är dels hur den sociala kon-
struktionen svenska avgränsas olika för olika kroppar, dels hur vissa 
sätt att kommunicera inom Sveriges gränser systematiskt används 
för att legitimera ekonomisk och social underordning. Vad som 
händer när den sociala konstruktionen svenska sätts i relation till 
nyanlända elever är nämligen inte bara att den överordnas andra 
varieteter, utan att den blir till språket i bestämd form (jfr Bourdieu 
1991b:45). I praktiken kopplas därför en idealiserad version av 
standarspråket svenska samman med den föreställda gemenskapen 
Sverige och blir i enlighet med en sådan modernistisk en-nation-
ett-språk-logik (Gal 2010) det enda kommunikationssätt som 
räknas (jfr även Silverstein 1998). Elevernas ofta mångfacetterade 
språkrepertoarer, präglade av upprepade erfarenheter av ojämn 
(im)mobilitet (Adey 2017:12; Sheller 2016, 2018b:1), reduceras till 
att enbart beskrivas och bedömas utifrån vilken grad av svenska 
de kan uppvisa. Denna svenska avgränsas därtill på ett sådant sätt 
att somliga kroppar alltid kommer att befinna sig innanför medan 
andra, som några av de rasifierade deltagarna i den här studien, inte 
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ses som legitima språkbrukare oavsett hur långt eller nära de rent 
objektivt befinner sig från standarspråkets normer (Flores och Rosa 
2015:149). Detta är ett av de sätt som ideologiska uppfattningar 
om språk och språkanvändning allra tydligast påverkar nyanlända 
elevers möjlighet att ta plats och utvecklas som flerspråkiga talare 
i den svenska skolan idag.

Den ideologiska vardagen

Ordet ideologi är inte bara kontroversiellt i vetenskapliga samman-
hang utan blandas dessutom ofta samman med en vardaglig, väsent-
ligt annorlunda, användning av begreppet (Johansson Wilén, Wedin, 
och Wilén 2021). Det är därför viktigt att klargöra hur jag förstår 
det i den här avhandlingen. Som The Douglas Fir Group (2016:33) 
konstaterat genomsyrar ideologier alla nivåer av flerspråkigt lärande, 
från formuleringar av språkpolicys på nationell och övernationell 
nivå, till den enskilda inlärarens möjligheter att ta plats i samman-
hang där det nya språket används. Att ideologier är verksamma i 
språkinlärning är i och för sig inte ett problem i sig, och ska inte 
förstås som att det finns ett potentiellt icke-ideologiskt sätt att använda 
och lära sig språk på. Här utgår jag i stället från uppfattningen att 
alla språkpraktiker – i likhet med alla uppfattningar om språk – i 
grunden är ideologiska, då de ”reflekterar ett specifikt perspektiv 
och uppstår i en särskild kontext” (Rosa och Burdick 2017:104).
 Denna syn skiljer sig från en mer konventionell förståelse av 
ideologier, som då kanske snarare betraktas som uppsättningar av 
symboliska representationer, förknippade med specifika grupper 
och aktörer (Blommaert 2005:158). I den bemärkelsen kan ideologi 
närmast jämställas med ett partiskt uttalande, gjort mot en för-
modat icke-ideologisk bakgrund, och i vardagsspråket därför ofta 
beskrivet som motsatsen till fakta (Johansson Wilén m fl 2021:18). I 
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enlighet med en sådan förståelse kan en högerpolitiker som föreslår 
längre fängelsestraff för att komma till rätta med kriminalitet, eller 
en vänsterpolitiker som med samma uttalade målsättning i stället 
vill se förstärkningar av det sociala skyddsnätet, anklagas för att 
basera sina ställningstaganden på ideologi snarare än vetenskap-
liga fakta. Det ligger därmed nära den vardagliga förståelsen av 
en åsikt: att vara ideologisk är att tycka någonting, medan att vara 
vetenskaplig då snarare är att veta saker (jfr Pennycook 2022:7). I 
och med att ideologier i detta motsatsförhållande får huvudsakligen 
negativa konnotationer tillskrivs de vanligtvis andra, medan det 
talade subjektet (som i samtiden likväl ofta har en outtalad liberal 
övertygelse) förutsätts opåverkat (se även Gal och Irvine 2019:12).
 Min utgångspunkt är alltså en annan, nämligen att ideologi 
inte är så mycket en uppsättning symboler, som vissa specifika 
perspektiv på världen (Gal och Irvine 2019:12). Dessa perspektiv 
finns visserligen latent i alla sociala praktiker (som med nödvän-
dighet behöver utgå någonstans ifrån) men artikuleras i olika kon-
ventionaliserade betydelserelationer som jag i likhet med många 
andra samtida forskare inom humaniora och samhällsvetenskap här 
benämner diskurser. Även det senare är förstås ett välanvänt och i 
vissa sammanhang omtvistat begrepp (se Wodak 2004:303f ), men 
med Fairclough (1992:62) betraktar jag det för den här studiens 
syften helt enkelt som språk i bruk (liknande det som Saussure 
dessförinnan benämnde parole) och med Foucault (1993) som olika 
mer eller mindre etablerade sätt att tala om, och därmed förstå, 
världen (se även Eilard och Dahl 2021:18f; Winther Jørgensen och 
Phillips 2000:19ff). Centralt i den form av kritiska diskursanalys 
som utvecklats i Faircloughs efterföljd är också att diskurser inte 
bara ger uttryck för ideologier, utan att de i sig är ett sätt att handla 
i världen (Fairclough 1992:63f ), med ofrånkomliga ideologiska 
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följdverkningar; de är med andra ord såväl konstituerade av som 
konstituerande för den sociala världen (Winther Jørgensen och 
Phillips 2000:67f ). 
 Ideologier är således i den här avhandlingen att betrakta som 
någonting mer omfattande än diskurser, och kan framför allt sägas 
bestå av de orienteringar (Ahmed 2006:27ff) mot verkligheten som 
både formas av och formar hur vi talar om den. Utifrån en sådan 
förståelse av ideologi går det inte att säga att vetenskap och forsk-
ning, till skillnad från exempelvis politik, skulle vara icke-ideologisk 
(jfr Johansson Wilén m fl 2021:18). Inte ens den mest uppburne 
professor har nämligen funnit ett sätt att rikta blicken mot sitt 
studieobjekt från ingenstans. Det går heller inte att förknippa ide-
ologi enbart med synliggjorda åsikter, som dem som framkommer 
i ett partiprogram eller ett explicit ställningstagande. Snarare är de 
någonting som genomsyrar ”samhällets struktur och resulterar i 
normaliserade, naturaliserade mönster för tankar och beteenden” 
(Blommaert 2005:159). 
 Med utgångspunkt i en sådan förståelse av ideologi, kommer 
jag i min analys att betrakta det som att språkideologier gör sig 
gällande i diskursiva konstruktioner av språkens essens, funktion 
och syfte, men också i mer värderande uppfattningar om vad som 
exempelvis anses vackert och passande på en viss plats (Stroud 
2013:315f ). Analysen i kapitel 4, 5 och 6 kommer att visa att det i de 
dagliga undervisningspraktikerna finns gott om sådana ideologiska 
uppfattningar på Fjällskolan. Trots det vill jag här ändå ta ett när-
mast banalt exempel hämtat från vardagsspråket för att illustrera 
hur språkideologier kan ta sig uttryck i det slentrianmässiga talet, 
oftast utan att talaren ägnar det någon närmare tanke. På båda 
sidor av den svensk-norska gränsen talas varieteter som syntaktiskt 
och fonologiskt ligger närmare varandra än vad de var för sig gör 
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till de respektive standardspråk de påstås tillhöra. Ändå anses det i 
allmänhet självklart att det finns två olika språk med beteckningen 
svenska respektive norska, och att det ena talas i nationalstaten Sve-
rige och det andra i nationalstaten Norge. Detta är ett typexempel 
på hur en ideologisk föreställning om språk som avgränsbara och 
kvantifierbara, och därtill sammanfogade med specifika politiska 
entiteter, har normaliserats så till den grad att den för de flesta inte 
förefaller vara ideologisk, utan ett obestridbart faktum (Bauman 
och Briggs 2003; Gal 2010; Makoni och Pennycook 2006). Det 
framstår som en form av sunt förnuft, och är just därför en ideologisk 
uppfattning möjlig att betrakta som hegemonisk i Antonio Gramscis 
(2007) bemärkelse av ordet – det vill säga del av en maktutövning 
vars grundvalar uppfattas som så naturliga och universella att de 
inte ifrågasätts (se även Bates 1975; Sućeska 2018). 

Språkliga och sociala hierarkier

Jag medger att det vilar någonting alldagligt över det exempel 
som avslutade föregående avsnitt, men vill hävda att det är just 
det som gör det så belysande. Genom det till synes mest banala 
och vardagliga, våra rutinmässigt upprepade handlingar och ord, 
går det ofta att få syn på etablerade och dominerande ideologier i 
ett samhälle och en period (jfr Billig 1995; se även Lefebvre 2008). 
Den förgivettagna kopplingen ”ett språk-ett land” är exempelvis 
en historiskt och geografiskt tämligen specifik uppfattning med 
rötter i den västerländska moderniteteten (Gal 2010), och således 
förknippad både med nationalistiska föreställningar (Anderson 
1992), kolonial maktutövning (Makoni och Pennycook 2006) och 
rasistiskt skillnadsskapande (Rosa 2016). Det är här också viktigt att 
påminna sig om Susan Gals och Judith Irvines (2019) dubbla insikt: 
nämligen att uttalanden om språk aldrig bara handlar om språk – 
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och att de aldrig bara är uttalanden (se även Milani 2013:345f ). 

Påståenden om språk sträcker sig alltid bortanför den ome-
delbart lingvistiska formen. De underförstår kunskap om 
resten av det sociala livet; […] de skickar signaler om språkens 
talare; och de är, oundvikligen, sociala handlingar inbäddade 

i historia. (Gal och Irvine 2019:1)

 Men uttalanden om språk är heller aldrig bara påståenden, på så 
sätt att de implicerar ideologiska positioneringar som i sin tur har 
en rad materiella konsekvenser, i form av exempelvis diskriminering 
eller, ytterst, språkbyte på både individuell och samhällelig nivå (se 
även Heller 2007, 2008). Så även om idén om språk som avgränsade 
och räknebara entiteter ”bara” är sociala konstruktioner, och detta i 
sig är ett trivialt påstående, har dessa konstruktioner en högst reell 
inverkan på allt från hur vi kommunicerar till vilka språkanvändare 
som kan och får ta plats i ett visst samhälle. För dem vars språkbruk 
inte passar innanför de socialt konstruerade gränserna, blir konse-
kvenserna exempelvis ofta allt annat än triviala (jfr Stroud 2013).
 Genom att relateras till utomspråkliga värderingar och egenska-
per, inte minst via den process som Gal och Irvine (2019:19) kallar 
rhematisering, rankas och värderas i förlängningen både språk och 
talare i en hierarkisk ordning. Att somliga namngivna språk på 
ett samhälleligt plan betraktas som mer värdefulla än andra – och 
därmed erbjuder större möjligheter för dem som ses som legitima 
använder av dessa språk – är ett resultat av språkideologier. Det 
finns ju ingenting självklart med att språklig mångfald (likväl som 
någon annan typ av skillnad) behöver omsättas i ojämlikhet (Bour-
dieu 1991b:46); olika sätt att kommunicera skulle rent principiellt 
kunna samexistera på ett jämlikt sätt, och har sannolikt gjort det 
i vissa historiska kontexter (se t ex Heller 2013). Så när sociologen 
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Abram de Swaan (2002) beskriver det globala språksystemet som ett 
pyramidliknande organigram – med det ”hypercentrala” engelska 
i ensamt majestät på toppen och ungefär 98 procent av världens 
samtliga språk tilldelade en roll som ”perifera” på botten – är det 
inte någon universell lag som uttrycks. Det är en beskrivning av hur 
olika sätt att kommunicera i vår egen senkapitalistiska tid tenderar 
att både kategoriseras och stratifieras på ett tämligen extremt sätt, 
snarare än att jämställas. Liknande så kallade språkpyramider kan 
göras på lokal eller regional skala och präglas då av de specifika 
platsernas samhälleliga förhållanden och historia vad gäller språk 
och språkanvändning (se t ex Piller 2016:14ff). I ett svenskt sam-
manhang har Olle Josephson (2018:134ff) argumenterat för att 
språken i den dominerande diskursen om flerspråkighet formar en 
motsvarande hierarkisk struktur, med svenska och engelska överst, 
följt av de största europeiska språken (det vill säga spanska, franska 
och tyska), därefter de fem officiella minoritetsspråken (meänkieli, 
finska, samiska, romani och jiddisch) och längst ner alla andra så 
kallade ”invandrarspråk” (se även Hult 2012:242). 
 Sådana hierarkier har givetvis ingenting att göra med några rent 
lingvistiska egenskaper hos språken i sig; vilken språklig varietet 
som betraktas som den mest passande, användbara, vackraste och 
så vidare varierar i både tid och rum. För att uttrycka det enkelt: 
det är knappast någon i språket inneboende egenskap som gör 
just engelska så högt värderat i stora delar av världen idag (se t ex 
O’Regan 2021; Pennycook 1998; Phillipson 1992). Somliga språk 
är dominerande i relation till andra för att det är de varieteter som 
förknippas med de politiskt och ekonomiskt dominerande grup-
perna i en specifik social konfiguration (Bourdieu 1991b). Så om 
engelska värderas högre än andra språk i en viss kontext och svenska 
i en annan, betyder det framför allt att människor som använder 
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det som identifieras som ”korrekt engelska” eller ”korrekt svenska” 
har högre status och potentiellt mer makt än de som anses tala 
andra varieteter. Att beskriva just dessa gruppers språkanvändning 
som ”brytningsfria” och ”korrekta” bidrar därmed till en form av 
naturalisering av deras sociala position, samtidigt som det lägger 
över ansvaret för andra gruppers underordning på dem själva (se 
även Bailey 2007:261).
 I samma dekoloniala anda visar flerspråkighetsforskaren Chris-
topher Stroud (2013) hur den ideologiska uppfattningen om vissa 
varieteter som ”rena” och ”homogena” (t ex standardsvenska) är 
relaterad till nedvärderingen av mindre priviligierade gruppers språ-
kanvändning, såsom det bland annat uttrycks i de i dag språkveten-
skapligt förkastade, men på sina håll fortfarande populära begreppen 
”halvspråkighet” och ”rinkebysvenska”. Båda begreppen introdu-
cerades visserligen i ett akademiskt sammanhang, men har kommit 
att få ett eget liv i den svenska offentligheten15 där de ”fungerar som 
kraftfulla metaforer för ett svenskt själv och den etniske andre” (Stroud 
2013:314; kursiveringar i original). Genom att återkommande posi-
tionera andra än ”infödda svenskar” som bristfälliga språkanvändare 
både skapas och upprätthålls den hierarkiska struktur som skillnaden 
i språkanvändning påstås förklara (jfr Holliday 2006). 

Rasiolingvistiska ideologier

Sinfree Makoni och Alastair Pennycook (2006) argumenterar i en 
ofta citerad bok för att föreställningen om språk som avgränsade 
entiteter är en särskilt kraftfull social konstruktion, djupt inbäddad 

15 Linus Salö och David Karlander (2018) har till exempel visat hur det 
problematiska begreppet ”halvspråkighet” utvecklades till en slags 
”resande idé” (s 2), som kommit att ha stor påverkan inte minst på 
utformningen av modersmålsundervisningen i Sverige.



138 | 3. språkinlärningens gränser

i den från 1800-talet härstammande ideologin om nationalstaten 
(se även Heller och McElhinny 2017:94ff), och en kolonial verk-
lighet där europeiska kolonisatörer behövde utmärka sig från de 
koloniserade folken (Anderson 1992; Said 1979): i själva verket 
existerar språk ”inte som verkliga entiteter i världen”, menar de, 
”och inte heller uppstår de ur eller representerar verkliga miljöer; 
de är, tvärtom, skapelser av sociala, kulturella och politiska rörel-
ser” (Makoni och Pennycook 2006:2). Den ideologiskt präglade 
uppfattningen att någonting som de namngivna språken existerar, 
med mer eller mindre tydliga gränser – och den därpå följande 
fokuseringen på språk som objekt snarare än språkanvändning (jfr 
Blackledge och Creese 2010; Blommaert 2005) – är därtill så tätt 
sammanbunden med de likaledes kolonialt färgade föreställning-
arna om nationer och raser att man, med ett begrepp myntat av 
Nelson Flores och Jonathan Rosa (2015), skulle kunna tala om en 
etablerad rasiolingvistisk ideologi. 
 Jag är naturligtvis medveten om att användningen av begreppet 
ras är betydligt mer kontroversiell i den skandinaviska kontexten 
än i den nordamerikanska där Flores och Rosa verkar, och att kate-
gorin här i allt väsentligt har kommit att ersättas av etnicitet i såväl 
politiska och mediala som vetenskapliga sammanhang (Beach och 
Lunneblad 2011; Lundström och Hübinette 2020:22). För många 
för ordet ras med sig obehagliga konnotationer om en rasbiolo-
gisk föreställningsvärld och därmed någonting förgånget; snarare 
förknippat med nazister, skallmätningar och Uppsala universitets 
rasbiologiska institut, än någonting i samtiden förekommande. 
Jag instämmer emellertid med kritiska ras- och vithetsforskare 
som Tobias Hübinette (2017), Jeff Werner (2021) och Andréaz 
Wasniowski (2017) i att utraderandet och tabubeläggandet av 
rasbegreppet i den svenska offentliga diskursen är problematiskt, 
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och att det har bidragit till etablerandet av en färgblind rasism där 
institutioner och enskilda tror sig motverka förtryck genom att 
blunda för skillnadsskapande baserat på just föreställningar om ras 
(se även Lundström och Hübinette 2020). Utan begreppet ras blir 
det exempelvis svårare att uppmärksamma och bekämpa samtida 
rasistiska yttringar på ett meningsfullt sätt, då rasism lätt kan tolkas 
och avfärdas som någonting som enbart har med den nu daterade 
föreställningen om biologiska raser att göra. Som historikern Ibram 
X Kendi (2020) skriver är ras visserligen ”en synvilla, men en syn-
villa som vi gör gott i att se, samtidigt som vi aldrig ska glömma 
att det är en synvilla, aldrig ska glömma att det är den rasistiska 
maktens kraftfulla ljus som skapar synvillan” (s 49).
 Vad Flores och Rosa framför allt vill framhålla är att katego-
rierna ras och språk väsentligen konstruerades och naturaliserades 
gemensamt i den bemärkelse vi oftast förstår dem idag (se även 
Heller och McElhinny 2017), som en oskiljaktig del av det mo-
dernitetsprojekt vars våldsamma skuggsida dekoloniala tänkare 
brukar benämna kolonialiteten (Mignolo 2014:51). Medan mo-
derniteten är den synliga, ljusa sidan av den globala kapitalismens 
expansion – förknippad med positivt värdeladdade ord som upp-
lysning, förnuft och utveckling – går kolonialiteten att förstå som 
dess mörka, gömda sida. Det är i denna ofta dolda aspekt av det 
moderna västerlandets utveckling som det bland annat går att finna 
historien om hur de koloniserade folkens sätt att kommunicera 
konstruerades som ”enkelt”, ”primitivt” och ”barnsligt” i kontrast 
till kolonisatörernas ”riktiga språk” (se Veronelli 2015:113ff). 
 Problemet med de namngivna språken är därför inte i första 
hand att de är ideologiska i någon mer allmän bemärkelse av ordet – 
att de ”inte finns” – utan att de har internaliserat en kolonial rela-
tion, och därmed också en rashierarki. De språk som kodifierats av 
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lingvistiken och dagligen reproduceras i språkklassrum världen över 
bär enligt detta sätt att se det på en inneboende strukturell rasism, 
genom att koppla samman de systematiska och korrekta sätten att 
använda språken främst med vita talande subjekt (Flores och Rosa 
2015:151). Ideologiska föreställningar om språk, och därtill hörande 
hierarkiseringar av språk och språkanvändning, går därför inte att 
se som på något sätt fristående från rasistiska strukturer i samhället 
(se kapitel 5 för en vidareutveckling av detta argument i relation till 
användningen av standardiserade prov på Fjällskolan). Bland annat 
av den anledningen kommer, menar Flores och Rosa (2019; 2017), 
rasifierade kroppar (vanligtvis konstruerade som icke-vita även om 
vithet naturligtvis också är en form av rasifiering) att konsekvent 
betraktas som bristfälliga och misslyckade språkanvändare, oavsett 
hur nära eller långt ifrån standardiserade normer deras språkbruk 
befinner sig. De monoglossiska språkideologier som positionerar 
en idealiserad enspråkighet i ett nationellt standardspråk som den 
norm mot vilken alla ska sträva (Silverstein 1998), har nämligen 
mer att göra med vad det vita lyssnande subjektet vill och klarar av 
att uppfatta, än vilken typ av språkliga strukturer som något enskilt 
talande subjekt faktiskt producerar (Flores och Rosa 2015:152).

Kodifieringen av maktens språk

Om strålkastarljuset flyttas från det (bristfälligt) talande till det 
(otillräckligt) lyssnande subjektet får det djupgående implikationer 
för vilken typ av åtgärder en språkdidaktik som strävar efter social 
rättvisa kan behöva åstadkomma (jfr Ortega 2019). Framför allt 
riktar det uppmärksamheten mot begränsningarna med några av 
de idag dominerande uppfattningarna om hur undervisningen för 
elever med svenska som andraspråk ska göras mer likvärdig. Dessa 
baseras ofta på någon form av sociokulturell teori i den sovjetiske 
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psykologen Lev Semjonovitj Vygotskijs anda, och systemisk-funk-
tionell lingvistik med rötterna i teorier av utbildningssociologen 
Basil Bernstein och lingvisten Michael Haliday (se t ex Glogic och 
Löthagen Holm 2021; Kaya 2016; Rehman 2016). Avgörande i den 
variant som fått spridning i det svenska utbildningssystemet, bland 
annat via inflytelserika skrifter av flerspråkighetsforskare som Jim 
Cummins (2001, 2017) och Pauline Gibbons (2013, 2018), är teo-
rin att språket kan delas upp i två olika system, det som Bernstein 
(2000) benämner begränsad och utbyggd kod, och som i de svenska 
styrdokumenten kommit att kallas skolspråk och vardagsspråk (se t ex 
Skolverket 2021c:7), eller med de begrepp av Cummins (2000) som 
formulerats specifikt i relation till andraspråkskompetens, grundläg-
gande mellanmänsklig kommunikativ förmåga (på engelska förkortad 
BICS) och kognitiv kunskapsrelaterad språkkompetens (CALP). 
 I korthet menar företrädarna för teorin att det finns en funda-
mental skillnad mellan det språk som används i vardagen och det 
som krävs för att nå framgång i skolan. Där det förra beskrivs som 
kontextbundet, förmedlat huvudsakligen via tal och uppbyggt av 
ett begränsat antal högfrekventa ord, antas det akademiska språket 
vara mer abstrakt, skriftspråksnära och grammatiskt mer komplext 
(Axelsson och Magnusson 2012:249ff; Skolverket 2011a:35ff). I och 
med att barn till högutbildade föräldrar bekantas med skolspråket 
redan i hemmet förutsätts de ha ett försprång gentemot barn till 
lågutbildade, vars vardagliga språkpraktiker befinner sig på ett 
längre avstånd från dem som leder till framgång i skolsammanhang. 
För andraspråkselever, särskilt de som anländer sent i skolåldern, 
tillkommer ytterligare en svårighet i och med att de måste ut-
veckla båda registren parallellt, en process som därtill påverkas 
av på vilket sätt förstaspråket/förstaspråken har utvecklats. Det 
progressiva pedagogiska imperativ som följer på denna ideologiska 
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förståelse av språkens konstitution är att skolan, som ett led i sitt 
kompensatoriska uppdrag, bör verka för att öka tillgången till 
detta skolspråk för marginaliserade grupper, inte sällan genom att 
arbeta med någon variant av så kallad genrepedagogik (se Axelsson 
och Magnusson 2012:320ff; Rehman 2016).
 Problemet med den i grunden sympatiska viljan att demokrati-
sera maktens språk och göra det mer tillgängligt för underordnade 
grupper, är att det för det första cementerar den koloniala före-
ställningen om en grundläggande skillnad i komplexitet mellan 
gruppernas språkpraktiker (Flores och Rosa 2015). En överordnad 
grupps språkpraktiker, formade under socio-historiskt specifika 
förutsättningar, antas inte bara vara annorlunda utan också mer 
lämpliga för den typ av maktutövning som gruppen redan har 
tillgång till (se även Bourdieu 1991b:53; samt Jones 2013 för en lik-
nande kritik av Basil Bernsteins ”koder”). Det blir för det andra då 
också lättare att framställa de enskilda individer som lär sig maktens 
språk (exempelvis standardsvenska) som de lyckade exemplen på 
institutionernas tolerans (se framför allt avsnittet ”Den lyckade 
invandraren” i kapitel 5), medan de som av olika anledningar trots 
skolans insatser fortsatt uppfattas som användare av avvikande 
varieteter kan ses som ansvariga för sitt eget misslyckande (se även 
Rosa och Flores 2017:641). 
 Men som en redan betydande mängd kritisk sociolingvistisk 
forskning visat är behärskande av maktens språk, förstått som 
utbyggd kod, skolspråk eller CALP, inte alls en tillräcklig förut-
sättning för att upphäva en marginaliserad position, då exempelvis 
sådant som ett ”icke-neutralt” namn (Arai och Thoursie 2009) eller 
till och med föreställningar om så kallade brytningar som i vissa fall 
saknar påvisbar lingvistisk grund (Rosa 2019) fortsatt kan innebära 
svårigheter att ta plats som legitima talare (se även Piller 2016:64ff 
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för en utmärkt översikt). Det är därför långt ifrån säkert att det 
svenska språket är den ”biljett in i det svenska samhället” som bland 
andra Liberalerna (2020b) vill ge sken av i en integrationspolitisk 
programförklaring sommaren 2020, eller den ”nyckel” som en 
rad andra samhällsdebattörer ser framför sig (t ex Bergman m fl 
2016; Forsberg Lundell 2020). De vars kroppar redan anses vara 
”på plats” (Ahmed 2011:130) kan dessutom i stort sett obehindrat 
nyttja icke-normativt språkbruk, utan att för den skull gå miste om 
sina privilegier. Deras nyckel passar till dörren oavsett hur den är 
utformad. Biljetten är alltid giltig. Det räcker med att tänka på en 
flitig twittrare och före detta amerikansk president för att inse hur 
väl detta stämmer (se t ex McWhorter 2018 för en underhållande 
analys av Donald Trumps ”oredigerade tal”).
 Men det är heller inte tillräckligt att bara försöka uppvärdera 
stigmatiserade språkpraktiker, vilket inte minst i vissa idealistiska 
tolkningar av så kallat transspråkande (se t ex Svensson 2017) kan 
ge det problematiska intrycket att skillnadsskapandet från början 
har med språk att göra (se även Jaspers 2018 för en liknande kritik 
av ”transspråkandets transformativa begränsningar”). Det ökade 
intresset för transspråkande i svensk skolpraktik och forskning 
(Jonsson 2013; Novosel 2019; Wedin, Rosén, och Hennius 2018; 
Yoxsimer Paulsrud m fl 2018) ser jag i grund och botten som ett 
välkommet och nödvändigt steg bort från bristperspektiv och 
enspråkigism, mot en mer realistisk syn på faktiskt existerande 
språklig mångfald. Jag delar också, som nästa avsnitt kommer att 
visa, många av dess förespråkares syn på mänsklig kommunika-
tion som bestående av heteroglossiska språkrepertoarer (Bailey 2015). 
Men i det här sammanhanget är det samtidigt viktigt att påpeka 
att värderingen av språk lika lite som faktiskt språkbruk är ensam 
orsak till systematisk ojämlikhet (jfr Block 2018). För att begreppet 
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transspråkande ska kunna förverkliga sin transformativa potential 
är det därför viktigt att inte stanna vid den i och för sig vällovliga 
ambitionen att synliggöra flerspråkighet i klassrummet, utan också 
fullfölja den inneboende kritiken mot hur språk förstås överhu-
vudtaget (Pennycook 2022:11). En verkligt transformativ ansats 
(jfr Fraser 2011:31) till svenska som andraspråksundervisningen 
behöver av den anledningen både vara beredd att ouppfinna de 
nuvarande språken (Makoni och Pennycook 2006) och utmana 
den ojämna fördelning av resurser som fortsätter ligga till grund 
för konstruktionen av dem (se även Stroud 2007).
 Jag inser riskerna med att på det här sättet ifrågasätta värdet av 
pedagogiska praktiker som många företrädare för nyanlända och 
flerspråkiga elevers rättigheter dagligen måste kämpa för att uppnå 
och upprätthålla i tröga och ibland motsträviga skolorganisationer, 
och jag vill inte på något sätt döma ut det viktiga arbete som bland 
andra sva-läraren Karin utför på Fjällskolan (se kapitel 4). Erkän-
nande och inkludering har betydelse men de kommer inte att på ett 
avgörande sätt förbättra underordnade gruppers möjlighet till jämlikt 
deltagande om inte de underliggande maktstrukturerna samtidigt 
adresseras och ifrågasätts (Fraser 2003a; jfr även O’Regan 2021:187f). 
Ett försök i den riktningen är att, som jag gör i den här avhandlingen, 
inte bara med deltagarnas hjälp avnaturalisera de språkliga kategorier-
na utan också rikta uppmärksamheten mot hur rumsliga såväl som 
språkliga gränsdragningar är föremål för en pågående maktkamp. 
På så sätt hoppas jag kunna öppna för möjligheten att radikalt tän-
ka annorlunda (jfr Fraser 2003a:9ff) om undervisningen i svenska 
som andraspråk, och bidra till föreställningar av ett klassrum som 
befinner sig i ”ett samhälle där olikheter tillåts och inte utgör grund 
för materiella orättvisor” (Fridolfsson och Tollin 2015:195).
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Heteroglossiska språkrepertoarer i tid och rum
I det här avsnittet ska jag titta närmare vad ett ”annorlunda” tänk-
ande om språk i praktiken skulle kunna innebära. För att hitta 
sätt att tänka bortom koloniala kategorier och ”kodifieringen av 
segrarnas språkpraktiker” (Thompson 1991:5), vill jag nu åter vända 
mig till en gestalt som jag redan kort presenterat, nämligen Michail 
Bachtin. Det är fascinerande – och något paradoxalt – att föreställa 
sig att en länge bortglömd rysk litteraturvetare, mer eller mindre 
samtida med de nationalistiska ideologiernas storhetstid i Euro-
pa, formulerade teorier om språk som närmare hundra år senare 
framstår som några av de mest icke-essentialistiska och radikala i 
den västerländska akademin. 
 Bachtins märkliga öde i det sovjetiska intellektuella livet är i 
sig anmärkningsvärt; där gick han från att vara en omtalad och 
kontroversiell deltagare i några av 1920- och 30-talens mest centrala 
filosofiska debatter, till en flera decennier lång exil som omtyckt, 
men på det stora hela marginaliserad litteraturlärare i Saransk, för 
att slutligen återupptäckas av en ny generation unga filosofer och 
avsluta sitt liv som någon form av akademisk nestor i 1970-talets 
Moskva (Holquist 2002). I väst är historien om Bachtin snarare 
tvådelad, då hans idag så inflytelserika skrifter om Dostojevskijs 
polyfona romaner (Bachtin 1991), det karnevaliska hos Rabelais 
(Bachtin 2007) och den Saussurska lingvistikens begränsningar16 
(Voloshinov 1972) länge hade svårt att nå utanför Sovjetunionens 

16 Boken som i engelsk översättning heter Marxism and the philosophy of 
language skrevs officiellt av Valentin Voloshinov (1972), en lingvist och 
nära vän till Bachtin som ingick i den så kallade ”Bachtin-cirkeln” i 
belarusiska Vitebsk. Senare skulle Bachtin hävda att det i själva verket 
var han som författat boken, liksom ett antal andra skrifter utgivna av 
cirkelns medlemmar. Detta hålls också för troligt av Bachtin-forskaren 
Holquist (2002; se även Bachtin 1994).



146 | 3. språkinlärningens gränser

gränser. De senaste decennierna kan man snarare säga att Bachtin, 
som hans levnadstecknare Michael Holquist (2002) uttrycker det, 
har gått från att ”vara en angelägenhet för en liten grupp excent-
riska slavister till en nödvändig referenspunkt för litteraturvetare 
världen över” (s xiii). 
 Men det är långt ifrån bara litteraturvetare som läser honom 
idag – också inom ämnen som tillämpad språkvetenskap och so-
ciolingvistik är Bachtins verk numera flitigt citerade (se t ex Bailey 
2007; Blackledge och Creese 2010; Blommaert 2005, 2015; Flores, 
Lewis, och Phuong 2018). Anledningen till det är framför allt hans 
förmåga att långt innan begrepp som transspråkande (Garcia och 
Wei 2014), metrolingualism (Otsuji och Pennycook 2011) och poly-
languaging (Jørgensen 2008) blev på modet i den västerländska 
akademin, se igenom de dominerande föreställningarna om de 
språkliga systemen på ett sätt som också är direkt relevant för den 
här avhandlingen.

Centripetala och centrifugala krafter

För Bachtin var det uppenbart att enspråkighet var en fiktion 
och att det normala tillståndet för någon som överhuvudtaget 
kommunicerar med andra människor är att ha flera varieteter. 
Saussures (1931) abstrakta språksystem, i all sin insiktsfullhet, missar 
att ta hänsyn till betydelsen av all kommunikations oundvikliga 
historicitet och rumslighet (se t ex Voloshinov 1972:59ff). I och med 
att alla yttranden realiseras i dialog med andra yttranden på spe-
cifika platser – som en lokal praktik för att använda ett begrepp av 
sociolingvisten Alastair Pennycooks (2010) – är språket till själva 
sin konstitution både partikulärt och situerat, inte objektivt och 
abstrakt. Det präglas därtill av en inre mångfald, som går att finna 
på språkets samtliga nivåer, ner till det enskilda ordet. Inte ens 
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den mest avlägset belägna ryska bonde, hävdade Bachtin med ett 
tidstypiskt exempel, går därför genom livet med en enda varietet, 
utan kommunicerar med hjälp av semiotiska resurser som står i 
en ständigt pågående dialog med andra yttranden, då, nu och sen. 
Trots att Bachtin själv levde ett liv präglat av språklig mångfald – 
omgiven av bland annat ryska, belarusiska, litauiska, jiddisch och 
hebreiska under sina många flyttar – var det alltså inte det många 
idag tänker på som flerspråkighet som han i första hand syftade 
på. Han skrev snarare om mångfalden inom det som kodifierats 
som ett språk, nämligen ryska (Bailey 2007:258).
 Bachtin (1981:74) ansåg att idéer om standardspråk, korrekt och 
bra språkanvändning, enspråkighet och liknande var uttryck för 
språkets centripetala krafter, och att dessa alltid strävar mot enande 
och homogenisering. Vardagligt språkbruk, med dess ständigt när-
varande mångfald av form och innehåll, konstituerar dess motsats: 
de centrifugala krafter som i stället verkar för heterogenitet och 
decentralisering. Spänningen dem emellan kan sägas åskådliggöras 
genom att skapandet av standardspråk – som idé och praktik – och 
av enspråkighet som det normala tillståndet, vanligtvis har krävt 
både arbete och ansträngning där det har genomförts; något som 
Bourdieu (1991b:46ff) exempelvis illustrerar i sin beskrivning av 
hur idén om ett språkligt homogent land marknadsfördes intensivt 
i 1700-talets revolutionära Frankrike, men endast delvis realisera-
des under de kommande seklerna (se även Heller och McElhinny 
2017:104). Ett liknande händelseförlopp kan förstås målas upp också 
när det gäller den mödosamma process som så småningom resultera-
de i föreställningen om ett standardiserat nationalspråk i Sverige på 
1800-talet (se t ex Josephson 2018:21ff). För den marxistiskt skolade 
Bachtin utgör emellertid de mot varandra verkande centripetala och 
centrifugala krafterna ingen dikotomi; han menar snarare att de 
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finns dialektiskt närvarande i varje konkret yttrande som görs av ett 
talande subjekt (Bachtin 1994:75). Tillsammans verkar de för att pro-
ducera språkets inneboende heteroglossiska karaktär, vilket innebär 
att alla yttranden bär på spänningar från de olika socio-ideologiska 
och historiska förhållanden som bidragit till att forma dem. 
 Bachtins beskrivning av språk som heteroglossiskt har i grund 
och botten med intertextualitet att göra, och visar hur ”betydelse 
och form beror på tidigare användning och associationer från dessa 
former, snarare än den godtyckliga referentiella betydelse formen 
bär på” (Bailey 2007:262). Varje yttrande bär med andra ord på 
en historia av tidigare användning och tolkning – det är alltid ”till 
hälften någon annans” (Bachtin 1994:77) – en historia som sedan så 
att säga klibbar fast vid yttrandet. Vad ett ord betyder kan aldrig vara 
så otvetydigt som ordbokens denotationer antyder, eftersom allt 
språk realiseras i singulära och situerade händelser och därför bara 
existerar i en form av organisk enhet mellan text och kontext (jfr 
Blommaert 2005:39ff). Det som i dagens dominerande diskurser 
om språkbruk vanligtvis ses som avvikande – det vill säga språklig 
mångfald och skillnad – betraktas med andra ord av Bachtin som 
den mänskliga kommunikationens grundförutsättning. Det är 
snarare föreställningen om homogenitet och enspråkighet som 
kräver en förklaring.

Levda erfarenheter av språk

Begreppet heteroglossi bidrar till att belysa de sociala och politiska 
spänningar som ofrånkomligen finns inbyggda i all kommunika-
tion (Bailey 2015). För mig har det i denna studie också inneburit ett 
stöd för att tänka bortom kolonialt konstruerade språkgränser och 
i stället fokusera de ideologiskt laddade gränsdragningspraktiker 
som genomsyrar de unga gymnasieelevernas kommunicerande 
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och, inte minst, språkinlärning. Snarare än att utgå från att elev-
erna på Fjällskolan lär sig ”svenska”, eller att de talar det ena eller 
det andra språket med varandra, har jag, på fenomenologiskt vis, 
försökt göra som utomjordingen i kapitlets inledning och träda 
in i Fjällskolans klassrum med så mycket som möjligt av mina 
förutfattade meningar om språkens gränser lagda åt sidan. Min 
ambition har i stället varit att försöka fånga ungdomarnas levda 
erfarenheter av språk och språkinlärning, genom att ta min ut-
gångspunkt i ”det förnimmande subjektet med hans eller hennes 
mångskiktade språkrepertoar” (Busch 2017:342). 
 I likhet med Brigitta Busch (2012, 2017) och andra fenomeno-
logiskt och kritiskt orienterade språkforskare (t ex Heller 2007; 
Pennycook 2010; Piller 2016) väljer jag av samma anledning att i 
den här avhandlingen genomgående i första hand tala om elevernas 
språkrepertoarer, snarare än vilka enskilda, namngivna språk de 
”har” (jfr även Blommaert m fl 2005:213). Begreppet språkrepertoar 
har en lång historia i den sociolingvistiska forskningen, och myn-
tades ursprungligen av John Gumperz (1964) i samband med hans 
studier av mindre talgemenskaper i Indien och Norge. Redan hos 
honom var det ett sätt att beskriva hur individers kommunikativa 
beteende utgjorde en form av helhet som överskred konventionella 
lingvistiska kategoriseringar, men samtidigt gjorde utgångspunkten 
i små, huvudsakligen sedentära samhällen att språkrepertoarerna 
kunde framstå som tämligen stabila och statiska i hans forskning. 
För att passa i en värld av ökade mobiliteter och allt mer kom-
plexa sociala formationer, menar många samtida forskare därför 
att Gumperz ursprungliga förståelse av språkrepertoarer som en 
”arsenal” av ”acceptabla sätt att formulera budskap” (Gumperz 
1964:137–38) behöver kompletteras (se t ex Busch 2017:344).
 Bland lärare och personal på Fjällskolan är det vanligt att tala 
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om elevernas flerspråkiga kompetens i termer av ”modersmål” och 
”andraspråk” – någonting som de sannolikt delar med lärare över 
hela Sverige. Att det idag finns en ökad medvetenhet i den svenska 
skolan om betydelsen av att se flerspråkighet som en resurs (se t ex 
Kindenberg 2016; Otterup 2018) är förstås i grunden bra, men 
problemet med att tänka på det genom modernistiska termer är 
att det i princip begränsar förståelsen av elevernas kommunikativa 
förmåga till ett fåtal tidsrumsliga konfigurationer: främst födelse-
platsen och nuvarande bostadsort (jfr Blommaert 2009). När de 
ideologiskt laddade begreppen modersmål och andraspråk läggs 
åt sidan, blir det tydligt att elevernas språkrepertoarer är betyd-
ligt mer komplicerade och mångfacetterade än så (se även García 
2009:57ff). I en värld som befinner sig i ständig, om än ojämlikt 
distribuerad, rörelse kommer språkrepertoarer inte bara reflektera 
de kommunikativa resurser som är tillgängliga på specifika platser, 
utan ett helt liv (Blommaert 2010:171) – ett liv som dessutom i allt 
högre utsträckning levs digitalt. Repertoarerna pekar heller inte 
bara bakåt, till biografin, utan också framåt, mot olika föreställda 
framtider (jfr Norton 2013:8).
 Den uppdaterade version av språkrepertoaren som idag tagit 
plats i sociolingvistisk forskning med utgångspunkt i Bachtins 
heteroglossi (t ex Blackledge och Creese 2010; Blommaert 2010) och 
Brigitta Buschs (2017) spracherleben kan så till vida sägas inta en 
mer dynamisk position än Gumperz ”arsenal” (Gumperz 1964:137). 
Det ska visserligen fortfarande förstås som någonting per defini-
tion komplett ur den enskilde individens perspektiv, bestående 
av kommunikativa resurser som inte nödvändigtvis sammanfaller 
med tydligt avgränsade och namngivna språk. Men allt eftersom de 
kommunicerande subjekten rör sig i tid och rum kommer dessa re-
surser att genomgå en serie av oavbrutna förändringar, både avseen-
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de hur de är utformade och hur de värderas (Blommaert 2010:41ff). 
De kommunikativa resurserna är därtill sällan lika tillgängliga för 
alla överallt, utan cirkulerar snarare, som Monica Heller (2007) 
konstaterar, ”ojämlikt i sociala nätverk och diskursiva rum” (s 2). 
Språkrepertoarer speglar därför både individuella livsbanor och 
heterogena livsvärldar, men också ideologiska uppfattningar och 
diskurser om språk och språkpraktiker (Busch 2017). De befinner 
sig i ständig utveckling genom livet, beroende på vilka behov och 
utmaningar språkanvändarna konfronteras med, på olika platser 
och vid olika tidpunkter. Men det är också viktigt att påpeka att 
det inte är enbart kognitiva fenomen – de utgör snarare en form 
av förkroppsligade sociala praktiker, och därmed en oskiljaktig 
del av det som Bourdieu (1999) kallar habitus eller, med Ron och 
Suzie Scollons (2004) mer genomskinliga begrepp, vår historiska 
kropp. Språk kan på så sätt förstås som en en del av kroppsminnet, 
vilket inte minst belyser språkrepertoarens biografiska dimension, 
här formulerat av Busch: 

[det är] en struktur som bär på spåren av tidigare erfarenheter 
av situerade interaktioner, och av de vardagliga språkpraktiker 
som härrör från denna erfarenhet, en struktur som är kon-
stant närvarande i våra nuvarande språkliga uppfattningar, 
tolkningar och handlingar, och samtidigt vänder sig framåt, 
mot framtida situationer och handlingar vi förbereder oss för 

att möta. (Busch 2017:352)

 Den som vill undersöka en individs eller grupps språkreper-
toarer som levd erfarenhet kan därför inte bara se till hur språk 
används på en specifik plats. Språkrepertoaren behöver nämligen 
inte bara ”inkludera vad man har utan också vad man inte har”, 
och kanske till och med ”vad man har förvägrats men som fortfa-
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rande finns närvarande som begär” (Busch 2012:7). Busch hänvisar 
till filosofen Jacques Derrida, som i sin gåtfulla text Den andres 
enspråkighet eller Den ursprungliga protesen beskriver den koloniala 
erfarenheten av att tvingats in i en språkrepertoar som han själv 
känner sig främmande för med orden: ”Jag har bara ett språk och 
det är inte mitt” (Derrida 1999:1). En sådan komplex upplevelse 
av språkliga begär, känslor och affekter (se även Kramsch 2006; 
Milani och Richardson 2020; Pavlenko 2002, 2006) kommer ett 
observationsprotokoll eller konstruerat test knappast att hjälpa mig 
komma åt. Av denna anledning har jag i den här avhandlingen 
behövt använda en bred uppsättning metoder – varav somliga 
inte tillhör de konventionella inom språkdidaktisk forskning – 
för att kunna upptäcka de komplicerade, ibland motsägelsefulla, 
erfarenheter av att utveckla språkliga repertoarer i Nyland som 
ungdomarna på Fjällskolan ger uttryck för (se kapitel 2).

Flerspråkighet och social rättvisa i 
andraspråksundervisningen

Efter alla dessa ord om heteroglossi, ideologi och språkrepertoarer 
kanske någon nu dristar sig till att fråga: ”allt detta låter ju bra 
och intressant på ett rent teoretiskt plan, men är det inte så att 
eleverna i verkliga livet ändå måste lära sig just svenska?” Det är 
en invändning som det vid en första anblick är svårt att värja sig 
mot. Styrdokumenten är tämligen tydliga i det avseendet, inte 
minst genom att ha avgränsat ”svenska” såväl som ”svenska som 
andraspråk” som egna ämnen, som ofta undervisas i separata rum 
av specialutbildade lärare. De hör därtill båda till de tre ämnen 
som det krävs godkända betyg i för att få påbörja studier på ett 
nationellt gymnasieprogram. För deltagarna i den här studien är 
uppgiften att lära sig svenska i vissa avseenden väldigt påtaglig, 
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materialiserad såväl i daglig klassrumspraktik som i återkommande 
nationella prov och betygsamtal. 
 Oavsett om svenska betraktas som en social konstruktion eller inte, 
går det alltså att konstatera att den är konkret närvarande i elevernas 
liv och att den strukturerar deras erfarenheter (jfr Heller 2008:250f). 
Det är otvetydigt så att ett av de centrala målen för elevernas skolgång 
formuleras just som att de ska lära sig svenska, och att detta av i stort 
sett samtliga inblandade aktörer (lärare, elever, politiker, myndigheter 
och forskare) beskrivs som avgörande för deras möjligheter att lyckas 
i skola och samhälle (jfr Dahlstedt m fl 2021).
 Trots det till synes självklara i påbudet, och den breda konsensus 
som råder i frågan, vill jag nu ändå ta ett steg tillbaka och reflektera 
över vad detta mål innebär för flerspråkiga elevers skolgång. Som 
jag tidigare konstaterat är det ofta via det förgivettagna – de idéer 
som medlemmarna i ett samhälle tar som de mest självklara och 
normala – som ideologier formar både vår bild av samhället och 
samhället som sådant. När ett samhälle med sådan kraft och enighet 
omfamnar en idé, kan det med andra ord vara skäl att undersöka 
den närmare, för att se både vilka premisser den bygger på och 
vilka konsekvenser den får för olika människor. 

Bristande måluppfyllelse

Som de flesta verkar vara överens om är ett av de grundläggan-
de problemen med målet ”att lära sig svenska” att det tycks så 
förtvivlat svårt att uppnå: endast 71,1 procent av de elever som 
läste ämnet svenska som andraspråk i årskurs 9 nådde exempelvis 
läsåret 2020/21 ett betyg mellan A och E (Skolverket 2022a). Det 
är, tillsammans med teckenspråk, överlägset lägst av grundsko-
lans samtliga ämnen, och kan jämföras med de 95,3 procent som 
får godkänt betyg i ämnet svenska eller de 90,3 procent som blir 
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godkända i ett omvittnat svårt ämne som matematik. Problemen 
avspeglar sig också i elevgruppens resultat i andra ämnen, vilket kan 
illustreras med att endast 52,8 procent av niondeklassarna födda 
utomlands uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2021, jämfört med 
82 procent av dem med ”svensk bakgrund” (Skolverket 2022b).17 
Det genomsnittliga meritvärdet skiljer dessutom 44,5 poäng mellan 
samma elevgrupper; 196,1 mot 240,6. Detta beskrivs ofta i termer 
av ”bristande måluppfyllelse” (jfr Hultén och Lundahl 2018) och 
tycks peka mot att elever med annat modersmål än svenska inte 
lär sig svenska på det sätt som skolan i Sverige förväntar sig (se 
även Cummins 2017:25ff; Glogic och Löthagen Holm 2021:28ff).
 När ett mål är så svårt att uppnå söks förklaringen vanligtvis på 
två ställen: antingen hos dem som är satta att klara av det eller i de 
organisatoriska ramar som omger dem. Det första har varit särskilt 
frekvent i relation till marginaliserade elever i västvärlden och har 
inte sällan beskrivits som ett systematiskt skuldbeläggande av offret 
(se t ex Cummins 2000). Även om dessa förklaringsmodeller fort-
farande är vanliga i skolpraktiken – och delvis omfattas av eleverna 
själva i den här studien – har det under de senaste decennierna 
blivit allt vanligare att i Sverige i stället tala om de organisatoriska 
ramarna (se t ex Bunar 2015; Kästen Ebeling och Otterup 2018; 
Lahdenperä och Sundgren 2016; Skolverket 2016b). Detta är även 

17 Eftersom det i Sverige inte är tillåtet att föra statistik över vare sig 
etnicitet, ras eller språk är det förstås inte helt lätt att veta exakt vad som 
döljer sig bakom de här sifforna. Skolverket (2022d) skiljer mellan elever 
som ”är födda utomlands” och elever som ”är födda i Sverige och vars 
båda föräldrar är födda utomlands”. Dessa kategorier sammanfaller na-
turligtvis inte helt med dem som läser ämnet svenska som andraspråk, 
i och med att framför allt elever ur den andra kategorin mycket väl 
kan läsa ämnet svenska i grundskolan. För att grovt illustrera poängen 
att elever med annat modersmål än svenska når sämre skolresultat än 
andra, bedömer jag emellertid att statistiken fyller sitt syfte. 



3. språkinlärningens gränser | 155

vad Skolverket främst fokuserar på i de ”riktade insatser för nyan-
lända och flerspråkiga barn och elevers utbildning” som Regeringen 
beslutade om 2019, där ansvaret i betydligt högre utsträckning läggs 
på huvudmännen (Regeringen 2019b; Skolverket 2020). 
 Det som de två förklaringsmodellerna ändå har gemensamt 
är att målet i sig är i stort sett oproblematiserat. Oavsett om det 
är eleven själv eller huvudmännen som ska utföra merparten av 
arbetet, så är ökad måluppfyllelse det självklara kvittot på att en 
förbättring har skett (se t ex Regeringen 2019b). Och vilket är då 
detta mål som ska uppfyllas? Ja, som det står beskrivet i kursplanen 
i svenska som andraspråk (likväl som i ämnet svenska, bör tilläggas) 
ska undervisningen framför allt ”syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om svenska språket” (Skolverket 2022c:235 min 
kursivering). Även här denna bestämda form singular alltså. Språket 
är målet och vad det är tycks både underförstått och givet.

Enspråkigism och inföddtalarism

Jag vill här, mot bakgrund av den förståelsen av språk som en 
uppsättning kommunikativa resurser skisserad ovan, ställa frågan 
hur förståelsen av det svenska språket som det självklara målet i sig 
kan komma att missgynna den grupp elever som deltagarna i den 
här studien tillhör. Till min hjälp kommer jag att ta andraspråks-
forskaren Lourdes Ortega (men se även t ex García 2009:113ff om 
olika typer av mål för undervisningen av flerspråkiga elever). I flera 
artiklar det senaste decenniet (Ortega 2013, 2018a, 2019; se också 
The Douglas Fir Group m fl 2016) har hon kommit att rikta skarp 
kritik mot det egna forskningsfältet, som internationellt går under 
benämningen Second Language Acquistion (SLA), och här i Sverige 
bland annat ingår som en del i den språkdidaktiska forsknings-
traditionen. Ett stort problem med mycket av den hittillsvarande 
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forskningen om andraspråksinlärning är enligt Ortega (2019) att 
den, märkligt nog, har tenderat att bortse från flerspråkighet. Trots 
att de individuella inlärarna per definition måste vara flerspråkiga 
har analysobjektet begränsats till deras andraspråk, utan att ta 
hänsyn till de samlade språkrepertoarerna. Det har, som Ortega 
beskriver det, skett på grund av två ideologiska snedvridningar i 
forskarnas blick: 1) the monolingual bias, där en idealiserad ensprå-
kighet betraktas som norm utifrån dess koppling till nationalsta-
ten (jfr Piller 2016:33; Silverstein 1998), samt 2) the native speaker 
bias, där så kallad ”infödd förmåga” ses som det naturliga målet 
för språkinlärning (se även Bonfiglio 2010; Holliday 2006; Kabel 
2009; Rampton 1990). Med ett par tungvrickande neologismer 
beskriver jag genomgående i den här avhandlingen dessa språkide-
ologiska övertygelser, som alltså även gör sig gällande i de dagliga 
undervisningspraktikerna på Fjällskolan, som enspråkigism och 
inföddtalarism (se även avsnittet ”Språk som social praktik” ovan). 
Avgörande enligt Ortega är att båda dessa fördomar, i undervisning 
såväl som i forskning, ”samverkar för att beskriva studieobjektet 
i termer av brist, och porträtterar språkinlärare som dömda att 
misslyckas” (Ortega 2019:25). 
 Att betrakta någon som ”dömd att misslyckas” kan låta både 
grymt och en smula nedlåtande, men i själva verket är det inte 
mycket mer än ett logiskt konstaterande. Ortega menar nämligen 
att forskarnas (ofta outtalade) förståelse av andraspråksinlärningens 
mål som en enspråkig infödd talares ideala förmåga handlar om 
någonting annat än det som de flerspråkiga inlärarna rimligtvis 
försöker, och kan, uppnå. Forskarna kommer därför, på grund av 
sina egna målformuleringar, att dokumentera en ändlös räcka miss-
lyckanden, alldeles oberoende av den enskildes faktiska framsteg.
 Detsamma vill jag hävda är vad som sker i såväl styrdokumenten 
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som skolpraktiken i Sverige. Den bakomliggande normaliseringen 
av språklig homogenitet utgör en form av social orättvisa i och 
med att den framställer det föreställda standardspråket som ett 
ideal mot vilket de individuella talarnas unika språkrepertoarer 
bedöms (se även Piller 2016:99ff). Genom formuleringar som ”det 
svenska språket”, och genom att låta en undervisningspraktik som 
strävar mot detta mål underförstås när resultaten ska förbättras, 
konstrueras flerspråkiga inlärare som oundvikligen misslyckade, 
med ett andraspråk som aldrig kan bli tillräckligt bra. 
 Det är också viktigt att påminna om att språkrepertoarer inte 
utvecklas i ett socialt vacuum. Därför påverkar sociala orättvisor 
som i sig inte nödvändigtvis har med språk att göra (till exempel 
ekonomisk ojämlikhet, rasism, sexism, homofobi) både möjligheten 
att utforma flerspråkiga repertoarer och huruvida de erkänns som 
legitima sådana eller inte (se t ex Ehrlich 2011; Trofimovich och 
Turuševa 2015). Att framhålla ett föreställt målspråk som det hu-
vudsakliga målet för andraspråksinlärningen döljer, som lingvisten 
Diane Larsen-Freeman (2019) påpekat, det faktum att det inte ”finns 
någon språkvetenskaplig grund för att skilja en språklig innovation 
från ett fel” (s 72; min kursivering). Ett exempel är hur rasifiera-
de människors språkbruk stigmatiseras systematiskt i Europa och 
Nordamerika, i stort sett oavsett grad av närhet till standardiserade 
normer (Flores och Rosa 2015; Rosa och Flores 2017). Det kan därför 
argumenteras för att det ofta är social ojämlikhet, inte språkförmåga, 
som i första hand avgör vems flerspråkighet som accepteras och 
uppmuntras, och vems som betraktas som ett problem. 
 Somliga människors och gruppers flerspråkighet framhålls i 
Sverige idag som ideala och eftersträvansvärda – det som bland 
andra Peter de Costa (2018) kallar elitflerspråkighet – medan margi-
naliserade grupper, däribland rasifierade, löper en mycket större risk 
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att få sin gräsrotsflerspråkighet (Han 2013) bedömd som bristfällig 
(jfr Piller 2016:50ff; se även Svendsen 2021). När svenskfödda ung-
domar kämpar med tyska kasus och verbböjningar i klassrummet, 
eller sittandes i disciplinerade rader försöker lära sig de brittiska 
regentlängderna på Internationella Engelska Skolan, betraktas det 
därför vanligtvis som både en lyckad investering i den egna karriä-
ren, och som ett led i EU:s övergripande ambition att ”främja den 
språkliga mångfalden i Europa” (Europakommissionen 2020). När 
elever, som deltagarna i den här studien, utvecklar sedan tidigare 
fungerande språkrepertoarer med resurser förknippade med svens-
ka ses det däremot plötsligt som ett problem. En brist. Tydligare 
blir det inte att någonting så till synes neutralt som språkförmåga 
sällan eller aldrig betraktas fristående från språkanvändarna, och 
att bedömningar av språk därför också alltid är ”bedömningar av 
talare” (Piller 2016:55). 

Jämlikt deltagande

För att motverka de ideologiska snedvridningarna argumenterar 
Lourdes Ortega (2019:34) för behovet av att dels betrakta flersprå-
kighet som det centrala analysobjektet, dels lyfta fram social rättvisa 
som ett mål för forskningen om andraspråksinlärning (se även 
Block 2003; samt García 2009 för ett liknande argument om un-
dervisningen av flerspråkiga). I denna avhandling avser jag att följa 
Ortegas uppmaning. Både på så sätt att jag uppmärksammar de 
deltagande elevernas heterogena språkrepertoarer snarare än deras 
färdigheter i ett tänkt målspråk, och genom att jag synliggör hur 
sociala orättvisor strukturerar deras möjligheter att utveckla och 
utforma sina språkrepertoarer på en specifik plats i norra Sverige, 
där både historiska och samtida orättvisor gör sig gällande. Men 
jag kommer också att föreslå att undervisningen i svenska som 
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andraspråk skulle behöva hörsamma Ortegas kritik, för att kunna 
komma tillrätta med några av de ojämlikhetsproblem som denna 
avhandling identifierar i Fjällskolans undervisningspraktiker. 
 När jag talar om social rättvisa ska det inte förstås som något 
tidlöst ideal, en gång för alla givet – eller ännu mer problematiskt: 
givet av mig – utan pragmatiskt, med utgångspunkt i de faktiska 
orättvisor som påverkar elever och lärare i den befintliga historiska 
kontexten. Inspirerad av filosofen Nancy Fraser (2011) betraktar jag 
jämlikt deltagande som den mest betydelsefulla aspekten av rättvisa. 
För att kunna åstadkomma mer rättvisa undervisningspraktiker är 
det viktigaste därför att ”undanröja sådana institutionella hinder 
som förhindrar vissa människor att delta på jämlik fot med andra, 
att bli fullvärdiga deltagare i sociala interaktioner” (Fraser 2011:22). 
 Sådana hinder kan å ena sidan vara ekonomiska, i form av 
ojämlik fördelning, och å andra sidan kulturella, i form av uteblivet 
erkännande (av exempelvis språkliga resurser). Men de kan också, 
som för flera av deltagarna i den här studien, bestå i den ”metaorätt-
visa” som det innebär att sakna tillträde till de forum där krav på 
omfördelning och erkännande skulle kunna ställas (Fraser 2011:107; 
se även Fridolfsson och Tollin 2015:181). I en globaliserad värld leder 
politisk representation som bygger på den ”keynesiansk-westfaliska 
ordningen” – det vill säga den moderna nationalstatens gränser – till 
”felavgränsningar”, vilket gör somliga grupper till icke-personer 
med avseende på rättvisa (Fraser 2011:25). Fraser förespråkar i stället 
någonting som hon kallar ”underställelseprincipen”, där den som 
är underställd en viss styrningsstruktur också har möjlighet att 
påverka den, som ett rättvisesubjekt (Fraser 2011:87).
 Om rättvisa definieras som jämlikt deltagande innebär det också 
att jämlikhet inte i första hand är ett mål, utan en utgångspunkt 
(Rancière 2010:5); det är med andra ord de ojämlikhetsskapande 



160 | 3. språkinlärningens gränser

relationerna som i första hand behöver förändras, för att en redan 
existerande jämlikhet mellan människor ska kunna realiseras. Inte 
minst i förhållande till nyanlända elever har det, menar jag, varit 
närmast legio att utgå från en motsatt idé i den svenska skolan: 
nämligen den om en grundläggande ojämlikhet, som medelst 
undervisning ska åtgärdas. Lärare och skolledningar intar ofta en 
ovanifrånposition gentemot eleverna, som de vill hjälpa till en 
bättre tillvaro. De vill förklara hur saker och ting ligger till, för 
de mindre vetande eleverna. Mellan dem befinner sig det objekt 
som endast den ena parten antas ha full kunskap om: det svenska 
språket. Detta görs vanligtvis med goda intentioner och elevens 
bästa för ögonen, men placerar samtidigt eleven i ett evigt underläge 
(se kapitel 4 för en utveckling av detta argument).
 För att kunna reflektera över vad en språkdidaktik utan sådana 
ojämlikhetsskapande relationer kan innebära, kommer jag i det av-
slutande kapitel 7 att i stället utgå från den franske filosofen Jacques 
Rancières radikala föreställning om intelligensernas jämlikhet. Där 
kommer jag också att utveckla mina tankar om några av hans cen-
trala begrepp, varför jag i detta avsnitt endast presenterar Rancières 
utmanande politiska filosofi översiktligt, tillsammans med dess 
relevans för undervisningen av flerspråkiga och nyanlända elever. 
Även om Rancières skrivande ofta kretsar kring relationen mellan 
estetik och politik (se t ex Rancière 2004, 2006, 2009), så gör han 
själv bruk av sina teorier i ett explicit pedagogiskt sammanhang i 
boken Le maître ignorant, i svensk översättning Den okunnige lä-
raren (Rancière 2011a). Där berättar han historien om läraren och 
upplysningsmannen Joseph Jacotot, som på 1800-talet mer eller 
mindre av en slump upptäcker att han kan undervisa om sådant 
som han själv inte vet någonting om. Genom att tillsammans med 
eleverna rikta uppmärksamheten mot ett objekt eller en handling 
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som de vet lika lite om, kan de lära sig utan att ta omvägen via 
lärarens ojämlikhetsskapande förklaringar:

Joseph Jacotots uppenbarelse kan därför sammanfattas en-
kelt: man måste vända på logiken för förklaringens system. 
Förklaringen är inte nödvändig för att avhjälpa en oförmåga 
att förstå. Det är tvärtom denna oförmåga som är den bärande 
fiktionen i förklaringens världsbild. Det är förklararen som har 
behov av den oförmögne, inte tvärtom. Att förklara någonting 
för någon är till att börja med att visa honom att han inte kan 
förstå det själv. Innan förklaringen var pedagogens handling, 
var den pedagogikens myt, en bild av en värld som är uppdelad 
i kunniga och okunniga, mogna och omogna, förmögna och 
oförmögna, intelligenta och dumma. Förklararens speciella 
trick är denna dubbla invigningshandling. Å ena sidan förkun-
nar han en inledning i absoluta termer: det är först nu lärandets 
akt kan börja. Å andra sidan kastar han en okunnighetens 
slöja över alla ting och ger sig själv i uppdrag att lyfta på den. 

(Rancière 2011a:13–14 kursivering i original)

 För Rancière illustrerar Jacotots experiment principen att den 
mänskliga intelligensen i själva verket är en och att människan 
därför i grunden är ”en vilja betjänad av en intelligens” (Ran-
cière 2011a:84). Den ”hypotes om frigörelse” han förespråkar är 
”en hypotes om förtroende” (Rancière 2011b:245), på så sätt att 
den tar jämlikheten mellan alla människor som en utgångspunkt, 
som behöver verifieras (snarare än testas) i varje enskilt möte. Till 
skillnad från den ”illusion om språklig kommunism” Bourdieu 
(1991b:43) ondgör sig över, bygger den nämligen på en ”intel-
ligensens kommunism”, som förverkligas ”när de ’oförmögnas’ 
förmåga demonstreras” (Rancière 2011b:241). Frigörelse kan därför 
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inte förstås som en enkelriktad process – det är alltså inte läraren 
eller skolan som frigör eleven, lika lite som jag gör det med den 
här texten. För att kunna bidra till elevens frigörelse måste läraren 
helt enkelt vara beredd att i motsvarande utsträckning frigöra sig 
själv (se även Biesta 2010; Bingham och Biesta 2010). 
 Av samma skäl vill jag i denna avhandling utmana den ensidiga 
empowerment-diskurs som återfinns i mycket av talet om nyanlända 
elever i den svenska skolan idag, och som exempelvis kommer till 
uttryck i pedagogiska praktiker baserade på uppdelningen mellan 
vardags- och skolspråk. De tycks nämligen ofta bygga just på såda-
na ojämlikhetsskapande förklarande handlingar som beskrivs av 
Rancière, och positionerar därför lärare och elever som på förhand 
över- respektive underordnade (jfr Flores och Rosa 2015). Det 
underförstådda målet är således att föra upp eleven till lärarens 
(och det omgivande majoritetssamhällets) redan starka position. 
 Det är emellertid, som den revolutionäre pedagogen Paulo Freire 
uttryckte det, en illusion att tro att någon kan ”gå in i en kamp 
som objekt för att sedan bli subjekt” (citerad i hooks 1994:46). 
Om eleverna kommer in i skolan ”utan språk” kommer de med 
andra ord inte mirakulöst att kliva ut med språk på andra sidan 
utbildningssystemet (jfr Rancière 2006:43). En pedagogik med 
jämlikhet som utgångspunkt kan därför inte bara sträva efter att 
stärka eleverna från en på förhand ojämlik position, utan måste 
åstadkomma ett rum där också ”lärare växer, och stärks av proces-
sen” (hooks 1994:21). Detsamma gäller förstås alla oss som forskar 
om flerspråkighet och så kallad andraspråksutveckling. Utan att 
påskina att det är gjort i en handvändning har jag själv i mötet med 
eleverna försökt realisera en sådan radikal jämlikhetstanke, genom 
att exempelvis låta deltagarnas levda erfarenheter och heteroglossiska 
språkpraktiker vara vägledande, snarare än mina egna föreställningar 



3. språkinlärningens gränser | 163

eller styrdokumentens formuleringar om språkens gränser. 
 Det emancipatoriska ideal som sålunda omfamnas i denna studie 
delar jag, i likhet med många av de teoretiker vars arbeten refereras 
här, med det som brukar kallas den kritiska teorin (se t ex. Heller 
m fl 2018; Pennycook 2022). Med det avses en uppsättning teori-
bildningar som har ett gemensamt ursprung i Karl Marx genom-
lysningar av det kapitalistiska samhällssystemet, och som vanligtvis 
har en uttalat normativ utgångspunkt. Syftet är med andra ord inte 
att, som i den positivistiska forskningstraditionen, undersöka olika 
samhälleliga fenomen utifrån någon förment neutral position, då 
en sådan överhuvudtaget inte antas existera. Den kritiska forskaren 
är medveten om att all vetenskap är ideologisk och positionerad, 
och vill snarare tydliggöra och blottlägga dessa positioner, samtidigt 
som det ingår i uppdraget att också ta ställning mot orättvisor och 
verka för deras avskaffande (Pennycook 2022:8). 
 I den klassiska marxismen kopplas denna emancipatoriska tanke 
huvudsakligen till arbetarklassens historiska roll, vilket har kom-
mit att kritiseras som ensidigt av senare tids poststrukturalistiska 
teoretiker, såväl som feministiska och postkoloniala tänkare med 
mer uttalade rötter i marxismen. Nancy Frasers tredimensionella 
beskrivning av social rättvisa – såsom bestående av ekonomisk om-
fördelning, kulturellt erkännande och politisk representation – är 
ett av samtidens mer ambitiösa försök att överbrygga klyftan mellan 
klassiska marxister och så kallade postmarxister, eller poststruk-
turalister, och landar i en delvis annorlunda syn på människans 
frigörelse än den som kan utläsas ur Marx egna arbeten. Likväl 
lever en av Marx mer fundamentala insikter kvar även hos välvilligt 
inställda kritiker som Fraser, Rancière och hooks: nämligen den 
om det nuvarande systemets historicitet, och den därpå följande 
slutsatsen att det skulle kunna vara annorlunda. Sociala orättvisor 
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är inte av naturen givna, utan följden av hur specifika människor 
har valt och väljer att organisera samhällen på en viss plats, vid 
en viss tidpunkt i historien. I och med att det skulle kunna vara 
annorlunda idag, kan det också bli annorlunda i framtiden. Eller 
som Nancy Fraser (2011) skriver apropå möjligheten att ändra på 
de samhälleliga maktförhållandena: ”Det har hänt förr och det 
kommer att hända igen” (s 14).
 Det är emellertid viktigt att påpeka att den här avhandlingen 
inte så mycket handlar om att utforma ramar eller strategier för 
en mer rättvis andraspråksundervisning, som om att bidra till 
föreställningen om vad en sådan skulle kunna innebära. Som en 
annan kritisk forskare, Wendy Brown, uttrycker det, kan en kritisk 
vetenskaplig studie inte heller förväntas utforska andra ordningar 
än dem som den undersöker, utan snarare genom att försöka ”förstå 
de konstituerande elementen och dynamikerna i vårt tillstånd” 
bidra till ”utvecklingen av sådana alternativ och strategier, som i 
sig är avgörande för en framtida demokrati” (Brown 2015:28). På 
motsvarande sätt hoppas jag att denna studie genom att belysa 
de utmaningar som präglar de unga deltagarnas möjligheter att 
utveckla språkliga repertoarer i Nyland, ska kunna göda den radi-
kala fantasi (Fraser 2003a) som krävs för att upptäcka de frön till 
en mer demokratisk och rättvis skolpraktik som jag menar redan 
finns i de marginaliserades egna praktiker. 

Motivationens gränser

Efter dessa utflykter till den politiska filosofin vill jag nu återvän-
da till klassrummet, för att se hur uppmärksamheten på sociala 
orättvisor kan bidra till förståelsen av de besvär så många elever 
tycks uppleva med att lära sig den sociala konstruktion som de 
flesta kallar ”svenska”. Är det någonting flerspråkiga och nyan-



3. språkinlärningens gränser | 165

lända elever ständigt påminns om är det vikten av denna kon-
struktion och deras eget ansvar för att tillägna sig den. Som ovan 
konstaterades reproduceras och materialiseras gränserna för vad 
som kan räknas som svenska dagligen, i klassrumspraktiker såväl 
som genom cirkulerande diskurser om språk och språkinlärning. 
Men det sker också genom mer banala och närmast slentrianmäs-
siga interaktioner, där kommentarer i klassrummet gör klart för 
eleverna vilka språkpraktiker som är mer eller mindre önskvärda. 
Eleverna på Fjällskolan är exempelvis knappast ensamma om att 
dagligen få sina konversationer avbrutna med uppmaningar om 
att de ”måste prata svenska” (se kapitel 6 för exempel på detta). 
Det är någonting som jag hört så många gånger under mina år 
som lärare för nyanlända elever att det närmast förvandlats till ett 
bakgrundsbrus: mer eller mindre explicita tillsägelser, inte sällan 
materialiserade som påbud i det språkliga landskapet (se t ex figur 
7), om att svenska ska användas i högre utsträckning. 
 Detta allestädes närvarande, och därtill tämligen ensidiga fokus 
på målspråket svenska, är givetvis ett typexempel på de monoglos-
siska språkideologiernas fortsatta kraft i ett svenskt utbildningssys-
tem som officiellt omhuldar idén om flerspråkighet som en resurs 
(se t ex Kindenberg 2016; Otterup 2018). Men i kapitel 5 och 6 
kommer jag också att analysera hur liknande mer eller mindre 
implicita ifrågasättanden av deltagarnas vilja att använda och lära 
sig svenska ingår i en alltmer kravpräglad migrationspolitisk diskurs 
i Sverige, där det har blivit vanligare att göra enskilda individer 
ansvariga för sina egna svårigheter att exempelvis etablera sig på 
arbetsmarknaden, eller uppnå skolframgång (se t ex Dahlstedt och 
Fejes 2020b:156; Rydell och Milani 2020). Denna kravdiskurs är 
också ett uttryck för de senaste decenniernas nyliberalisering av 
det svenska utbildningsväsendet (se t ex Allelin 2019; Englund 
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1993, 2020), vilket inte minst visar sig i en ökad betoning av det 
som Foucault (1988) har kallat technologies of the self, eller själv-
teknologier i svensk översättning (se Foucault 2008c). I stället för 
att uppmärksamma de samhälleliga faktorer som strukturerar lä-
randet av ett nytt språk, resulterar detta i en övertro på vad som 
kan åstadkommas genom att modifiera den enskilda individens 
så kallade motivation (se Allan och McElhinny 2017; Del Percio 
och Flubacher 2017; Miller 2016).
 Det är förstås mer eller mindre en truism att det för att lära sig 
någonting – däribland språk – krävs en vilja att göra så. Ju mer du 
vill lära dig, desto mer kommer du troligtvis anstränga dig för att 
göra det och konstigt vore om det inte hade någon effekt. Det är 
lika intuitivt rimligt som tron på att ökad användning av exempelvis 

Figur 7. En plansch i ett svenskt förberedelseklassrum, oktober 2018, som bland annat 
innehåller uppmaningen ”Vi måste prata svenska i klassrummet”. Bilden är inte tagen 
i Fjällskolan, men en skola som i många avseenden liknar den. Foto: Författaren.
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svenska i sig kommer att leda till ökad kompetens, vilket inte helt 
saknar grund i forskningen (se t ex The Douglas Fir Group m fl 
2016:27). Det är måhända därför inte så överraskande att just moti-
vation är en av de mest beforskade av alla faktorer som antas påverka 
andraspråksinlärningen (Ortega 2009:168). En tankestruktur från 
den tidiga motivationsforskningen som verkar ha levt kvar i klassrum 
såväl som skolpolitik är att integrativ motivation, det vill säga viljan 
att tillhöra den så kallade målspråksgemenskapen, har ett avgörande 
kausalt samband med slutlig språkbehärskning (se t ex Gardner och 
Lambert 1972). Förutom de svårigheter som generellt finns med att 
översätta en statistisk korrelation till en kausal relation (kan det inte 
lika gärna vara så att de som lär sig språket snabbare blir mer intres-
serade av att delta i sammanhang där det används?) dras slutsatser 
baserade på denna typ av studier med ett antal andra problem när 
de appliceras på andraspråksinlärare i ojämlika samhällen snarare 
än främmandespråksinlärare i kontexter av elitflerspråkighet (jfr De 
Costa 2018). Ett sådant, som andraspråksforskaren Bonny Norton 
(2013) lyft fram, är att det bygger på den felaktiga premissen att 
”språkinlärare kan välja under vilka förhållanden de kan interagera 
med medlemmar av målspråksgemenskapen” (s 44). 
 För en vit, väletablerad person i Sverige som lär sig högstatusspråk 
som engelska, franska eller spanska kan det säkert både framstå och 
delvis vara så. Men för eleverna på Fjällskolan liksom många andra 
marginaliserade grupper har det begränsad giltighet. I själva verket 
påverkas deras möjligheter att praktisera språket av en rad ojämlika 
maktrelationer som gör att tillgången till både formella och naturliga 
inlärningssammanhang delvis är utanför den enskildes kontroll (jfr 
Janks 2004 om ”the access paradox”; samt Pavlenko 2000). I och med 
att alla interaktioner per definition involverar mer än en person räcker 
det inte med att fokusera på viljan hos blott den ena parten – båda 
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måste vilja kommunicera för att en förståelse ska komma till stånd. 
Genom att återkommande förklara elevers tillkortakommanden 
med att ”de har inte språket” eller ”de är inte tillräckligt motivera-
de”, frånkopplas ansvaret från vad som skulle kunna kallas det vita 
lyssnande subjektet (Flores 2021; Flores och Rosa 2015). Det används 
här som benämning på alla de personer som i praktiken har makten 
att avgöra vem som är värd att lyssnas till, värd att bli förstådd; de 
som kan bestämma vilka ljud som ska uppfattas som ord, och vilka 
som ska avfärdas som obegripligt brus (jfr Rancière 2006:43). 
 Utöver denna så att säga ideologiska funktion hos upptagnings-
förmågan, är det viktigt att se att ojämlika maktstrukturer i sig 
också kan påverka viljan att delta i vissa sammanhang. För en elev 
som upplever sig diskriminerad, eller vars historiska kropp inte 
erkänns som giltig på en specifik plats, kan det se ut som om det 
Gardner och Lambert (1972) kallar integrativ motivation minskar, 
när det i själva verket är rasistiska eller sexistiska strukturer som 
omöjliggör eller kraftigt försvårar deltagande i de kontexter där 
språket används. Susan Ehrlich (2011) har till exempel belyst hur 
sexuella trakasserier (eller risken för dem) kan begränsa kvinnors 
möjlighet att använda ett andraspråk under utveckling, medan 
Pavel Trofimovich och Larisa Turuševa (2015) argumenterat för att 
identifikation med en viss etnisk grupp kan påverka viljan att lära 
sig ett andraspråk positivt såväl som negativt. I kapitel 4 kommer 
jag på motsvarande sätt att demonstrera att erfarenheter av rasistiskt 
våld till och med kan få personer att vilja radera kommunikativa 
resurser ur den egna språkrepertoaren.

Investering och andraspråksinlärning

Genom att utgå från Bourdieus (1991b:72ff) teori om språk som en 
form av symboliskt kapital (se även Bourdieu 1999:97ff; Bourdieu 
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och Passeron 2008:119ff) har Bonny Norton (2013; 1995) problema-
tiserat motivationsbegreppet och framhållit investering som en mer 
lämplig ram för andraspråksinlärning (se Darvin och Norton 2021 
för en grundligare genomgång av de epistemologiska skillnaderna 
mellan de två begreppen än vad jag kan redogöra för här). Begreppet 
myntades i samband med att hon undersökte klassrum för vuxna 
andraspråksinlärare i Kanada och såg att existerande SLA-teorier om 
motivation inte räckte för att förklara det som skedde där (Norton 
2013:5f ). De fem kvinnor hon följde hade nämligen alla en stark vilja 
att både lära sig engelska och bli en del av det kanadensiska sam-
hället, men det ledde ändå inte till någonting som skulle kunna be-
skrivas som framgångsrik språkinlärning. Medan de dittillsvarande 
teorierna betraktade motivation som ett individuellt karaktärsdrag 
såg Norton därför behovet av en övergripande poststrukturalistisk 
teori om social identitet, som ”integrerar språkinläraren och den 
samhälleliga kontexten” (Norton Peirce 1995:12).
 Med den ekonomiska metaforen investering betonas hur en fö-
reställning om framtida avkastning spelar en avgörande roll för 
huruvida någon är beredd att ge sig i kast med det ansträngande 
arbete som krävs för att utveckla ett andraspråk (Norton 2013:6; 
Norton Peirce 1995:17). För att vilja investera i en sådan process 
bör det nämligen betala sig i form av ett ökat symboliskt och/el-
ler materiellt kapital för inläraren (jfr Bourdieu 1991b:76ff). Detta 
förutsätter, för att gå vidare med den ekonomiska metaforiken, att 
inlärarens valuta är gångbar på den aktuella lingvistiska marknaden 
(se även Bourdieu 1991a). Om den däremot inte godtas, kan det vara 
rimligare att avstå från den kostnad som investeringen innebär. När 
forskare, pedagoger och politiker placerar sådan tilltro till de positiva 
konsekvenserna av inlärarens egen vilja att kommunicera, tenderar 
de enligt Norton att implicit förutsätta att de som talar betraktas 
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som värda att lyssnas på (Norton Peirce 1995:18). Detta är emellertid 
långt ifrån alltid sant. Eller som Bourdieu formulerar det:

Kompetensen att adekvat producera meningar som kan bli 
förstådda, är inte alltid detsamma som att producera mening-
ar som blir lyssnade till, eller som erkänns som godtagbara i 
alla situationer där det finns möjlighet att tala […] social ac-
ceptans kan inte reduceras till enbart grammatikalitet. Talare 
som saknar den legitima kompetensen är de facto exkluderade 
från de sociala domäner där denna kompetens krävs, eller så 

döms de till tystnad. (Bourdieu 1991b:55)

 Legitim kompetens är alltså för Bourdieu inte detsamma som 
faktiskt kompetens. Han exemplifierar detta med en hänvisning 
till John Austins (1976) talaktsteori. Som bekant ville Austin med 
denna utmana den förgivettagna kopplingen mellan språk och 
verklighet, och i stället visa ”hur vi gör saker med ord”. Språk 
beskriver inte bara verkligheten, utan skapar den också, som när 
prästen förklarar paret som gifta eller pappan uttrycker sin besvi-
kelse över sonens insats i fotbollsmatchen. Vad många uttolkare 
av talaktsteorin enligt Bourdieu tenderat att missa är emellertid 
att yttrandenas performativitet härrör från en auktoritet som finns 
utanför språket. Talaktens makt kommer ytterst från de sociala 
institutioner som yttrandena är en del av (Bourdieu 1991b:73). 
Det är inte vem som helst, var som helst som kan omsätta en 
namngivningsceremoni i konkret verklighet, eller lägga sordin på 
stämningen med ett yttrande. För det krävs sociala institutioner i 
form av exempelvis religiösa eller patriarkala strukturer som backar 
upp talaren med ett erforderligt symboliskt kapital. 
 Det är i ett sådant ljus jag tolkar det faktum att, som Flores 
och Rosa (2019) uttrycker det, ”i ett samhälle format av rasifierade 
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hierarkier är det mycket mer sannolikt att rasifierade talares språk-
praktiker förstås som avvikande snarare än innovativa” (s 147). Vem 
som betraktas som kompetent språkanvändare eller inte går alltså 
inte att avgöra endast med hjälp av lingvistiska kategorier, eller 
genom att studera faktiskt språkbruk. Det är minst lika viktigt att 
studera de institutionella sammanhang där språkanvändare kon-
strueras dels som språkinlärare, dels som legitima eller illegitima 
språkanvändare. Av den orsaken vänder jag i den här avhandlingen 
uppmärksamheten bort från själva språkpraktikerna och fokuserar 
i högre utsträckning det vita lyssnande subjekts roll i skapandet 
av mer eller mindre fungerande interaktioner (jfr Flores och Rosa 
2015). Förståelsen av vad som utgör språklig kompetens behöver 
därför också innefatta en idé om vem som har ”rätten att tala” 
(Norton Peirce 1995:18), vilket i princip kan översättas till makten 
att göra sin röst hörd (jfr Collins 2013).

Individuella ansträngningar och strukturella begränsningar

Föreställningen att språkinlärning är en abstrakt internaliserad 
förmåga, som i sin tur hänger samman med idén om avgränsade 
och räknebara språk, leder lätt till ett ensidigt fokus på den en-
skilde inlärarens (bristande) ansträngning och hårda arbete (jfr 
Allan och McElhinny 2017:87). Detta verkar också göra just språk 
och språkinlärning till så lämpliga ämnen att ta till i samtida dis-
kurser om social ojämlikhet. Till skillnad från andra kategorier 
som används för socialt skillnadsskapande – som klass, kön, ras 
eller etnicitet – framstår nämligen språkförmågan för många som 
självvald (se Heller och McElhinny 2017:108ff för en beskrivning 
av hur en sådan argumentation i själva verket varit väsentlig i kon-
struktionen av nationalstaten). Den beror – enligt den ideologiskt 
präglade uppfattningen – på hur mycket du har ansträngt dig (jfr 
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även Rydell och Milani 2020:145). Om du inte lär dig tillräckligt 
snabbt kan du därför beskyllas för att vara lat och bär själv ansvaret 
för ditt misslyckande. Det finns någonting till synes neutralt och 
objektivt i avskiljandet och uppfattas därför inte som en diskri-
mineringsgrund för många. 
 Antagandet att invandrare inte lär sig tillräckligt mycket svenska 
på grund av bristande motivation har varit särskilt framträdande 
i den svenska debatten (se t ex Milani 2008, 2009) och resulterat 
i återkommande politiska förslag som avser ställa högre krav på 
språkinlärarna (Dahlstedt och Fejes 2020b), i form av exempel-
vis språktest för medborgarskap (Regeringen 2019a), språkplikt 
(Regeringen 2020a) och obligatorisk språkförskola (Liberalerna 
2020a). Dessa ambitioner stämmer samtidigt väl överens med en 
svensk skoldiskurs som i allt högre utsträckning, från 1990-talets 
omfattande omdaningar av skolsystemet och framåt, har kommit 
att förflytta ansvaret för utbildningens konsekvenser från samhäl-
let till den enskilde eleven (se t ex Allelin 2019) i enlighet med en 
nyliberal styrningsrationalitet (Foucault 2008c).
 Om utvecklingen av språkrepertoarer betraktas som en komplex 
social praktik snarare än en individuell förmåga, blir begränsningar-
na med begreppet motivation snabbt uppenbara när det gäller dess 
förmåga att förklara resultatet av olika inlärningssituationer. Det 
är därför inte i elevernas bristande ansträngning – eller ens i deras 
observerbara språkpraktiker – som jag i första hand kommer söka 
förklaringen till att de, som både lärare och elever i Nyland uttryck-
er det, ”sitter fast” rumsligt och socialt (se kapitel 5). Såsom alla 
sociala praktiker inbegriper utvecklandet av språkliga repertoarer 
elevens multipla och föränderliga identiteter på ett sätt som inte går 
att reducera till binära karaktärsdrag som motiverad-omotiverad, 
introvert-extrovert, försiktig-risktagande och så vidare (Darvin och 
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Norton 2015:37). Den typen av affektiva faktorer ska i stället ses 
som ”socialt konstruerade i ojämna maktrelationer, föränderliga 
över tid och rum, och eventuellt samexisterande på motsägelsefulla 
sätt hos enskilda individer” (Norton 2013:2). 
 Detta dynamiska, poststrukturalistiska sätt att betrakta identi-
teter implicerar att det inte bara är de rådande förhållandena som 
påverkar hur de konstrueras. I likhet med den tidigare skisserade 
synen på språkrepertoarer som en form av levd erfarenhet (Busch 
2017), formas identiteter också i relation till föreställningar om 
framtiden, och dessa orienterar sig inte nödvändigtvis mot det 
omgivande samhället. Drömmar, begär och affekter kopplade till 
föreställda gemenskaper (Anderson 1992) och identiteter kan därför 
ha avgörande betydelse för möjligheten att utmana begränsningar 
i tid och rum. Inneboende i Nortons förståelse av investering finns 
med andra ord en stark betoning på mänsklig agens (Kramsch 
2013:195), vilket i stor utsträckning har saknats i tidigare teorier 
om andraspråksinlärning (se även Larsen-Freeman 2019). 
 Förhållandet mellan struktur och aktörskap är också av central 
betydelse i den handlingsfilosofi av Bourdieu som ligger till grund 
för Nortons investeringsbegrepp, och som var just ett uttryckligt 
försök att överbrygga denna sekelgamla konflikt inom samhälls-
vetenskaperna (se t ex Callinicos 2000:406f ). Den ekonomiska 
terminologi som Norton övertar kan vid en första anblick leda 
tanken till någon form av nyliberal homo oeconomicus (Foucault 
2014:197), som förutsätts agera på en fri marknad och rationellt 
kalkylera om vilka investeringar som ger bäst avkastning i varje 
givet ögonblick (se även Brown 2015:79ff). Sådana anklagelser om 
ekonomisk reduktionism missar emellertid målet, då ekonomi i 
snäv bemärkelse (det vill säga aktiviteten att köpa och sälja varor) 
bara är ett av de många fält som i Bourdieus ursprungliga teori 
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karakteriseras av sin egen distinkta uppsättning kapital (Thom-
pson 1991:14f ). Han underordnar således inte övriga fält under 
det som i vardagligt tal kallas ekonomi, utan använder begreppen 
som metaforer för att beskriva de varierande handlingsutrymmen 
som olika typer av dispositioner erbjuder (se även Darvin och 
Norton 2021:7f ). De förkroppsligade erfarenheter som Bourdieu 
benämner habitus orienterar personers handlingar, utan att strikt 
bestämma dem (Bourdieu 1999:18f ). Habitus kan därför liknas med 
en form av smak, som inger individer med en känsla för vad som 
är lämpligt och olämpligt i specifika situationer; ett slags praktiskt 
förnuft (Bourdieu 1999) som också innefattar upplevelsen av att 
vara på rätt eller fel plats (Cresswell 1996), utan att för den skull 
enbart reproducera en förutbestämd struktur. 
 Genom det senare resonemanget blir det tydligt att det i Bour-
dieus, och därmed även Nortons, teorier finns en idé om rum 
som någonting annat än en neutral kontext för sociala praktiker 
(Rönnlund och Tollefsen 2016:57ff; se även Salö 2022). Nortons 
egna texter saknar emellertid en explicit uttalad förståelse för hur 
den pågående produktionen av rum ytterligare strukturerar möj-
ligheterna för somliga subjekt att ta plats som legitima talare. I 
och med att det är en av denna avhandlings mer specifika frågor 
kommer jag nu att vända mig till några inflytelserika rumsliga 
tänkare, däribland Henri Lefebvre och Sara Ahmed, för att se hur 
de kan hjälpa mig att förstå detta komplicerade förhållande.

Approprierade och dominera(n)de rum

Traditionellt har rum, särskilt inom samhällsvetenskap och huma-
niora, behandlats som någonting absolut (Harvey 2009:119), det vill 
säga en redan på förhand existerande fysisk miljö, inom vars ramar 
sociala händelser sedan så att säga utspelar sig. Denna idé har som 
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en av sina utgångspunkter filosofen Immanuel Kants förståelse av 
rum som den ena av, tillsammans med tid, två grundförutsättningar 
för all vetenskaplig kunskap (Cresswell 2013:35ff), och kommer 
till uttryck i det närmast sunda förnuftsmässiga likställandet av 
rummet med kontexten, i bemärkelsen bakgrunden till det som 
händer (jfr Blommaert 2005:50ff). I studier där det inte finns en 
uttalad teoretisering och problematisering av rummet, går det i 
stort sett att ”utgå ifrån att det med stor sannolikhet är ett absolut 
rum som tas för givet” (Rönnlund och Tollefsen 2016:28). Denna 
kantianska syn på rummet som en given förutsättning – en neutral 
ram eller behållare för det sociala – dominerade länge även det 
geografiska tänkande, men har under senare decennier utmanats 
av andra konceptualiseringar av rummet, där rummet dels ses 
som relativt, och därmed påverkat av såväl orienteringspunkt som 
tidsperspektiv (Cresswell 2013:38; Harvey 2009:119f; Rönnlund 
och Tollefsen 2016:29f ), dels som relationellt, vilket implicerar 
att sociala processer så att säga ”definierar sitt eget rum” (Har-
vey 2009:121; se även Rönnlund och Tollefsen 2016:30ff). I stället 
för att – likt regionalgeografer som Paul Vidal de la Blache och 
Richard Hartshorne – försöka beskriva allt som finns i ett geogra-
fiskt avgränsat område, har fokus i rumsligt engagerad forskning 
därmed alltmer kommit att flyttas till ”de mänskliga aktiviteter 
och materiella processer genom vilka rum skapas och omformas” 
(Higgins 2017:102). Rum förstås med andra ord ofta idag som ett 
mer dynamiskt fenomen – någonting som utöver de mer uppen-
bara materiella dimensionerna också är socialt konstruerat, och 
därmed djupt sammanflätat med reproduktionen av ekonomiska 
och politiska maktordningar (Lefebvre 1991; Smith 2010).
 Detta perspektivskifte har utvecklats till någonting av en ”rums-
lig vändning” (Warf och Arias 2009) inom samhällsvetenskap och 
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humaniora, vilket även har fått djupgående konsekvenser för den 
språkvetenskapliga behandlingen av begrepp som rum och plats (se 
t ex Blommaert m fl 2005; Canagarajah 2017; Dailey-O’Cain och 
Horner 2019; Gal 2010; Higgins 2017; Jaworski och Thurlow 2011; 
Lou 2016; Pennycook 2010; Scollon och Scollon 2003). Inte minst 
har den uppdaterade synen på språk som bestående av (im)mobila 
och ojämlikt fördelade kommunikativa resurser (se t ex Blommaert 
2010; De Fina och Mazzaferro 2021; Heller 2007) nödvändiggjort 
ett förnyat intresse för rumslig teori, och som Pennycook (2010) 
framhållit är det i princip så att den som vill ta föreställningen 
om språk som ”en lokal praktik” på allvar, måste ”engagera sig 
med idéer om plats och rum” (s 2). Eller som Adam Jaworski och 
Crispin Thurlow (2010) skriver, med en något strängare formule-
ring: ”ingen akademiker med självrespekt kan i dessa dagar kosta 
på sig att förbise platsens diskurs/er och diskursens plats/er” (s 1). 
 Intresset för rum och plats är visserligen långt ifrån nytt inom 
den språkvetenskapliga forskningen. I den sociolingvistiska tra-
ditionen har tvärtom teoretiseringen av relationen mellan språk 
och plats en lång historia, där inte minst dialektologin och den 
variationistiska forskningen i William Labovs efterföljd varit sär-
skilt framträdande (se t ex Bayley 2013; Norrby och Håkansson 
2015:60ff). Denna var emellertid länge djupt präglad av såväl seden-
tism som absoluta rumsuppfattningar, och kunde därför betrakta 
samhörigheten mellan talare och specifika avgränsade platser som 
orsak till framväxten av språkliga varieteter (Higgins 2017:104). 
Delvis kan den tidiga sociolingvistiska forskningen också ses som 
implicerad i reproduktionen av nationalistiska och monoglossiska 
språkideologier, exempelvis genom det upprepade skapandet av 
språkkartor som framställde föreställda standardspråk som enande 
ideal över en mer eller mindre förutsägbar uppsättning folkliga 
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dialekter (Gal 2010:38), vars mest autentiska form därtill främst 
gick att finna hos så kallade NORM:s, det vill säga ”nonmobile 
older rural males” (Chambers och Trudgill 1998:29).
 Liknande antaganden kan emellertid också skönjas – om än van-
ligtvis mer implicit – i samtida sociolingvistisk forskning med intresse 
för det rumsliga. Till och med i det sedan ett par decennier tillbaka 
framväxande fältet Linguistic Landscape (LL), som förstås har språk 
och plats som uttalat centrum för analysen, har det höjts röster för att 
teoretisering av rum varit otillräcklig, åtminstone om syftet är att fånga 
komplexiteten i samhällen genomsyrade av mobilitet (Stroud och 
Mpendukana 2009:381f). Förutom att ofta präglas av en problematisk 
syn på flerspråkighet som förekomsten av flera, räknebara språk, har 
fokus inte sällan varit på synligt språk, vilket placerat forskaren (och 
dennes kamera) i en priviligierad, men likväl osynlig, position (se 
även Barni och Bagna 2015; Blommaert 2016). Denna problematik 
finns på sätt och vis inbyggd i själva landskapsbegreppet i LL, i och 
med att ett landskap närmast per definition är någonting vi tittar på 
(Cresswell 2015:18; Jaworski och Thurlow 2010:2ff). 
 I denna avhandling har jag i stället tagit avstamp i den social-
konstruktionistiska förståelse av rum och plats som präglat den 
etnografiska LL-forskningen i Stroud och Mpendukanas efterföljd 
(se t ex Blommaert 2013; Lou 2016; Martín Rojo 2014; Peck, Stroud, 
och Williams 2019), liksom litteracitetsforskning med utgångs-
punkt i den rumsliga vändningen inom samhällsvetenskaperna (se 
Leander m fl 2010; Leander & Sheehy, 2004). Platser ska i enlighet 
med en sådan förståelse betraktas som i stor utsträckning socialt 
konstruerade, vilket gör att den materiella dimensionen – den 
som kan avbildas med hjälp av en kamera – blott ska ses som en 
aspekt av de komplexa sociala praktiker som konstituerar en plats 
(se även Trumper-Hecht 2010). 
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 Ett genomgående argument i denna avhandling är att det inte 
finns några tomma rum, och därmed heller inte något neutralt 
språk (jfr Blommaert 2010:6). När deltagarna i studien anländer 
till Nyland kommer de inte till en värderingsfri kontext, utan till 
ett rum präglat av ojämlika maktrelationer, där språkliga feno-
men är hierarkiskt organiserade på flera olika skalnivåer (se även 
Blommaert 2007b). En anledning till att det inte bara är upp till 
inläraren att ”ta plats” som språkanvändare är just att dessa histo-
riska och samtida, lokala och globala, maktförhållanden kraftfullt 
strukturerar deras möjligheter att träda fram som legitima talare. 

Produktionen av rum

Av särskild vikt för att kunna analysera de konfliktfyllda rum som 
eleverna på Fjällskolan vittnar om, kommer i den här studien 
sociologen och filosofen Henri Lefebvres (1991, 2004) teorier om 
produktionen av det sociala rummet att vara. Till skillnad från 
de absoluta rumsföreställningarnas redan existerande containrar 
(Gren och Hallin 2003:86f ), bör rummet enligt Lefebvre över-
huvudtaget inte föreställas som ett ting, utan som någonting re-
lationellt och ständigt föränderligt. I den här bemärkelsen finns 
därför inte något rum som föregår de mänskliga relationerna; ”ett 
socialt rum”, fastslår han följdriktigt, ”är inte ett socialiserat rum” 
(Lefebvre 1991:190). Tvärtom ska rum betraktas som emergenta och 
ständigt (re)producerade i komplexa nät av sociala relationer, ma-
terialiteter och (im)mobiliteter (jfr De Fina och Mazzaferro 2021). 
 När jag i den här texten talar om plats är det i denna lefebvri-
anska bemärkelse av det sociala rummet, vilket inte heller gör det 
nödvändigt att skilja på begreppen plats och rum i teoretiskt avse-
ende (se även Massey 2004:7ff; Rönnlund och Tollefsen 2016:23ff). 
Det är alltså inte så att plats här ska betraktas som en mer konkret 
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eller meningsfull variant av abstrakta rum, som hos exempelvis de 
inflytelserika humanistiska geograferna Yi-Fu Tuan (1974, 1977) 
och Edward Relph (1976). Liksom dessa är Lefebvre visserligen 
influerad av existentialistisk fenomenologi, men hans konceptu-
alisering ser annorlunda ut, till stor del eftersom han kombinerar 
humanismen med en kritisk marxistisk förståelse av samhälleliga 
maktförhållanden (se t ex Elden 2004:15ff). 
 Det som Tuan och Relph kallar plats kan närmast jämföras 
med den aspekt av det sociala rummet som Lefebvre benämner 
léspace vécu, eller det levda rummet. Detta är ett imaginärt-affektivt 
rum (Rönnlund och Tollefsen 2016:40), ”’invånarnas’ och ’använ-
darnas’ rum” (Lefebvre 1991:39), eller rummet såsom det upplevs 
av människor av kött och blod, snarare än hur det föreställs eller 
betraktas (jfr Busch 2017 och hennes likaledes fenomenologiskt 
influerade förståelse av språk som levd erfarenhet). För Lefebvre står 
emellertid detta konkret levda rum inte i första hand i relation till 
ett mer abstrakt rum, utan till två andra aspekter av vad han kallar 
”en konceptuell triad” (Lefebvre 1991:33). Utöver det levda rummet 
innefattar denna rummets vardagliga praktiker (det materiella rum-
met) och rummets representationer (det ideologisk-institutionella 
rummet). Det första av dessa är det vardagligt och rutinmässigt 
erfarna rummet – exempelvis vad vi ”ser” med hjälp av en kamera 
(Trumper-Hecht 2010:237) – medan det senare går att finna främst i 
planerares och arkitekters (och andra makthavares) mentala föreställ-
ningar om rummet (Rönnlund och Tollefsen 2016:40). Ett annat sätt 
att förstå den konceptuella triaden skulle vara att tala om ett fysiskt, 
ett mentalt och ett socialt rum, men med det viktiga förtydligandet 
att de för Lefebvre inte utgör olika rum, eller olika slags rum – de är 
tre dimensioner av en teoretisk enhet, där rum förstås som någonting 
per definition socialt och relationellt (Lefebvre 1991:11). 
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 Det är förstås viktigt att framhålla att när Lefebvre skriver att 
varje samhälle producerar ett eget (socialt) rum, har han i första 
hand olika produktionssätt i åtanke, men det är uppenbart att 
denna grundläggande tanke går att översätta också till andra sam-
hälleliga enheter och skalnivåer, vilket inte minst de många språk- 
och utbildningsvetenskapliga studier som applicerat hans teorier 
i diverse kontexter visar (se t ex Middleton 2014; Trumper-Hecht 
2010). Möjligheten att kombinera Lefebvres teorier med andra 
vetenskapliga perspektiv, i många olika sammanhang, hänger san-
nolikt samman med att det finns en grundläggande öppenhet i hans 
arbeten, vilket i sin tur kan ha en prosaisk förklaring i den höga 
produktionstakt och stora intellektuella nyfikenhet som präglar 
hans skrivande (se t ex Elden 2004; Merrifield 2006). Lefebvre 
gjorde, menar exempelvis geografen Andy Merrifield (2006:xxii), 
”avgjort för mycket” och för fort i sin långa karriär – enbart hans 
publicerade verk uppgår till ett 70-tal volymer – och de flesta 
av hans filosofiska och akademiska projekt lämnades oavslutade. 
Samtidigt kanske detta oavbrutna skapande är vad som i slutän-
dan gjorde hans arbeten så experimentella och, i någon mening, 
lättillgängliga (vilket inte nödvändigtvis är detsamma som att de 
är lätta att läsa). Det är så att säga möjligt att kliva in var som helst 
i hans verk och skriva ett eget kapitel, vilket många uppenbarligen 
känt sig manade att göra.
 Även om jag på så sätt bara är en i en lång rad av forskare som 
pragmatiskt gör bruk av Lefebvres rumsliga teorier som del av en 
mer omfattande begreppsapparat, vill jag hävda att det trots allt 
finns en gräns för i vilken utsträckning hans teorier och begrepp 
kan kombineras med andras. Lefebvre är en annorlunda marx-
ist, med sina djupa influenser från filosofer som Heidegger och 
Nietzsche, men han är också en annorlunda humanist med sin 
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strukturalistiska förståelse av ojämn utveckling som ”den moderna 
världen mest framträdande lag” (Lefebvre 2008:297). Teorin om 
produktionen av rummet ingår på så sätt i ett större projekt, som 
i grund och botten var såväl marxistiskt som revolutionärt. Utan 
den förståelsen hänger hans verk knappast ihop, vilket bland an-
dra Stuart Elden, en annan av hans levnadstecknare, har påpekat: 
”Lefebvres skrivande var alltid teoretiskt förankrat och politiskt 
engagerat. Att skilja hans arbeten från någon av dessa aspekter är 
att göra honom en stor otjänst: hans politiska skärpa slätas ut, och 
hans filosofiska komplexitet förnekas” (Elden 2004:7).
 Det är således viktigt att påminna sig om att det centrala pro-
blemet för Lefebvre – utförligt analyserat och beskrivet inte minst 
i trebandsverket Critique de la vie quotidienne (Lefebvre 2008) – 
handlar om att vardagslivet i kapitalistiska samhällen tenderar att 
homogeniseras, i och med att det ideologisk-institutionella rummet 
så att säga konkurrerar ut de levda rummen. Detta skapar vad han 
benämner dominerade (och dominerande) rum, ”transformerade 
– och medierade – av teknologi” (Lefebvre 1991:164). Sådana rum, 
”oundvikligen realiseringen av en härskares projekt”, uppfattas 
vanligtvis av dem som befinner sig i dem som ”stängda, sterilise-
rade och tömda” (Lefebvre 1991:165). Han exemplifierar visserligen 
dessa monotona och livlösa rum med dammar, fortikationer och 
motorvägar, men de har också en tydlig lingvistisk parallell i den 
centripetala kraft som Bachtin (1994:74) såg förverkligad i idéer 
om standardspråk och korrekt språkanvändning. 
 I skolan såväl som i samhället i övrigt går det att se dessa ho-
mogeniserande tendenser i försöken att skapa enspråkiga rum, där 
föreställningen om språk som avgränsade, synkrona entiteter repro-
duceras. Detta känns naturligtvis igen från koloniala kontexter där 
språk som engelska och franska kommit att utgöra en integrerad 
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del av den imperialistiska maktutövningen (se t ex Phillipson 1992), 
men att samma grundläggande krafter är verksamma också i ett 
svenskt skolsammanhang framgår av figur 7 ovan, där eleverna i 
ett förberedelseklassrum dagligen möts av budskapet att de ”måste 
prata svenska”. Uppmaningar som dessa vittnar om rum domi-
nerade av monoglossiska ideal och enspråkigism – men också om 
en situation där det ideologiskt-institutionella rummet krockar 
med det levda rummets språkliga mångfald. De berättar således 
både om en rumslig konflikt, präglad av motstridiga centripeta-
la och centrifugala krafter på språket (Bachtin 1994:75), och om 
förekomsten av motsatsen till det explicita budskapet (för varför 
skulle annars disciplineringen av rummet behöva uttryckas på 
detta öppna sätt?).
 Lefebvre (1991) kontrasterar sådana dominerade rum med nå-
gonting som han kallar approprierade rum, och som enligt honom 
är ett mer ”naturligt rum modifierat för att möta en grupps behov” 
(s. 165). Här är det användarna, inte experterna eller härskarna, som 
formar rummen de bebor i enlighet med deras vardagliga rörelser 
och beteenden. Medan de dominerade rummen tenderar att bli 
sterila och monotona – tänk ”enspråkiga” – så är de approprie-
rade rummen heterogena och, som han uttrycker det i ett annat 
sammanhang, ”polyrytmiska” (Lefebvre 2004:41). Här är det inte 
idéerna hos en överordnad grupp som enväldigt producerar rum-
met, utan de varierande tempon som präglar kroppar med olika 
erfarenheter och drömmar om framtiden (Lefebvre 1991:205ff; se 
även Rönnlund och Tollefsen 2016:167ff). Dessa rum liknar på så 
sätt, som jag kommer att hävda i kapitel 6, de motsägelsefulla rum 
som Foucault (2008a) kallar heterotopier, samtidigt som de har 
sin språkliga motsvarighet i de centrifugala krafter som Bachtin 
(1994:75) såg ligga bakom språkets heteroglossiska karaktär. 
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Vita kroppar i vita rum

Ett approprierat rum är alltså ett rum som är taget i anspråk av dem 
som nyttjar det (Lefebvre 1991:165). Tack vare den levda erfaren-
hetens heterogenitet kommer sådana rum oundvikligen präglas av 
kulturell och språklig mångfald, till skillnad från de dominerade 
rummens homogenitet och enfald (jfr Foucault 2008a). I praktiken 
kommer emellertid rum inte att vara det ena eller det andra, lika 
lite som en person eller plats är antingen enspråkig eller flerspråkig. 
De mot varandra verkande krafterna (centripetala/centrifugala; 
approprierade/dominerade) bidrar i stället till att forma kommu-
nikationens inneboende heteroglossiska karaktär (Bachtin 1994:75), 
och det sociala rummet kan på ett liknande sätt förstås som föremål 
för alltjämt pågående kamper och intressekonflikter. En specifik 
persons eller grupps möjlighet att ta vissa rum i anspråk kommer 
därför också att präglas av samma skillnadsskapande mekanismer 
som gör sig gällande i all samhällelig maktutövning: klass, kön, 
sexualitet, ras, etnicitet, osv. 
 Ett belysande skönlitterärt exempel på en långtgående appro-
priering av rummet finns på ett kanske, i detta sammanhang, lite 
mer oväntat ställe; nämligen i Vilhelm Mobergs utvandrarepos – 
den mest älskade av svenska migrationsskildringar. Jag håller delvis 
med författaren Kristoffer Leandoer när han i L-ngta hem, l-ngta 
bort: en essä om litteratur på flykt frågar sig hur svenska folket kan 
rösta fram Vilhelm Mobergs utvandrarsvit till förra århundradets 
mest betydelsefulla roman18 och samtidigt ”undgå att se att det 
var Karl Oskar och Kristina som klev i land hos oss” (Leandoer 
2020:175) hösten 2015. Medan 1800-talets Amerikamigranter be-
traktas som en självklar del av vår, det vill säga den föreställda 

18 Omröstningen genomfördes 1998 i Sveriges televisions litteraturpro-
gram Röda rummet.
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gemenskapen Sveriges, historia, så ses dagens migranter, inte minst 
de så kallade ensamkommande ungdomarna, vanligtvis som de 
andra (se även Herz och Lalander 2019:29ff); några som varken 
hör hit eller till samma tradition av migration som flyktingarna 
från Ljuder i Småland. Kanske skulle en sådan identifikation som 
Leandoer önskar i högre utsträckning ha resulterat i inramningen 
av de landstigande som sörjbara (Butler 2009), och mindre av ett 
överväldigande hot (jfr Ahmed 2011:74)?
 Samtidigt finns det vissa avgörande skillnader i de respektive 
erfarenheterna av att migrera och anlända, som gör att jämförelsen 
med de småländska böndernas upplevelser i slutändan ändå riskerar 
att bli mer vilseledande än upplysande. En bit in i beskrivningen 
av Karl-Oskar, Kristina och de andra nybyggarnas vedermödor 
vid sjön Ki-Chi-Sagas strand, skriver exempelvis Moberg så här: 
”Genom det nya landets krav på invandrarna utvecklades i dem 
krafter, som de icke hade haft bruk för i hemlandet. De förvandlade 
Amerika – och Amerika förvandlade dem” (Moberg 1956:257).
 Citatet, som följer på en lång skildring av de hårt arbetande 
böndernas försök att omvandla den obrukade ”vildmarken” till 
bördig jordbruksmark, vittnar på sitt sätt om en lyckad approprie-
ring av rummet. Det är så många vill föreställa sig interkulturalitet 
när den fungerar som bäst; inte som assimilation utan som en 
reciprokt verkande integration, där du ger lika mycket av dig själv 
som jag av mig (se t ex Lorentz och Bergstedt 2021:19f ). Det sker 
visserligen en förändring av invanda kulturella praktiker men den 
är inte ensidig, utan ömsesidig. Det nya landets ”krav” framstår 
här i huvudsak som en positiv kraft, som de anländande subjekten 
inte bara förmår möta upp utan som också i dem väcker tidigare 
outnyttjade krafter. 
 Men oaktat skillnaden i Karl Oskars och Kristinas könsbestäm-
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da erfarenheter19 hade de en fördel som de flerspråkiga vagabon-
derna i min studie saknar, och som Vilhelm Moberg (såväl som 
Leandoer) lämnar i stort sett outtalad: deras vita kroppar tog plats i 
ett rum dominerat av andra vita kroppar.20 Ett rum kan bara ”tyckas 
vara tomt”, som den feministiska filosofen Sara Ahmed (2011:11) 
uttrycker det, ”om vi anlägger ett visst perspektiv”. I de svenska 
nybyggarnas fall innebär det att läsaren, med Vilhelm Mobergs 
hjälp, konsekvent betraktar skeendet ur deras ögon, och inte ur 
exempelvis perspektivet hos den ursprungsbefolkning som redan 
approprierat rummet för annat än åkerbruk långt före dem (jfr 
Connell 2011 om den koloniala föreställningen om ”terra nullius”). 
Med en annan orienteringspunkt, vore det minst lika rimligt att 
betrakta Utvandrarsviten som berättelsen om en grupp bosättar-
kolonialister som befäster den vita överhögheten i Nordamerika 
(jfr Bonds och Inwood 2016).

Stoppandets fenomenologi

För att förstå hur rasifierade rum och föreställningar om vithet 
påverkar elevernas möjligheter att appropriera rum som flersprå-
kiga subjekt kommer jag i den här avhandlingen att kombinera 
Nortons investeringsbegrepp och Lefebvres förståelse av det so-

19 Minns att Kristina i berättelsen faktiskt inte lär sig mer än en handfull 
ord på engelska, trots närmare ett decennium som amerikansk nybyg-
gare. Karl-Oskars kropp breder däremot redan från början ut sig på ett 
självklart sätt i nybyggarlandskapet, där hans svengelska successivt byggs 
ut till en för platsen väl fungerande kommunikativ repertoar. Att ”de 
förvandlade Amerika” är med andra ord en generalisering som döljer en 
könsrelaterad ojämlikhet.

20 Att de svenska invandrarna till Nordamerika skulle betraktas som vita 
var emellertid ingen självklarhet, utan en position de gradvis tillägnade 
sig, bland annat genom avståndstagande från andra icke-vita grupper 
(se t ex Werner 2021:171ff).
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ciala rummets konfliktfyllda karaktär med Sara Ahmeds teorier 
om stoppandets fenomenologi. Likt Henri Lefebvre är Ahmed 
influerad av Heidegger, men kanske i ännu högre utsträckning 
av fenomenologer som Edmund Husserl och Maurice Mearle-
au-Ponty, och svarta feministiska tänkare som Audre Lorde och 
bell hooks (se Dahl 2011). 
 I Ahmeds queera fenomenologi produceras rum genom hur en-
skilda kroppar orienterar sig rumsligt och tidsligt (Ahmed 2006). 
Kropparnas orienteringspunkter – varifrån och mot vad uppmärk-
samheten riktas – skapar linjer som sedan strukturerar på vilket sätt 
subjektet kan röra sig och ta plats i rummet. Vithet är på så sätt först 
och främst en form av orientering (Ahmed 2007:154), där det uppre-
pade, vanemässiga riktandet av uppmärksamhet mot vissa objekt – 
exempelvis ”det svenska språket” – tenderar att göra det kringliggande 
rummet osynligt. Det blir, förklarar Ahmed med en av sina många 
sinnliga metaforer, som ”en andra hud” (Ahmed 2011:152).
 I ett sådant rum kan den vita kroppen breda ut sig och känna 
sig bekväm. Den har sin självklara plats och allt som den sträcker 
sig efter finns inom räckhåll. Objekten befinner sig på sina bekanta 
platser och är alltid nåbara för den kropp som passar in. Tillvaron 
är i själva verket så bekväm att det i praktiken blir svårt att veta 
”var den egna kroppen slutar och världen börjar”:
 Man passar in och genom inpassandet blir kropparnas ytor 
osynliga. Vita kroppar är bekväma, eftersom de besitter rum som 
förlänger deras egna former. Kropparna och rummet ”pekar” i 
riktning mot varandra, utan att det märks eftersom riktningen 
sammanfaller med utsiktspunktens. (Ahmed 2011:138)
 Att leva i ett sådant rum är lätt; den vita kroppen i det vita rum-
met gör de rätta sakerna – som att tala det korrekta språket – inte på 
grund av någon särskild inre förmåga eller ansträngning, utan för 
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att ”världen är tillgänglig som rum för handling” (Ahmed 2011:130). 
För den som däremot intar avvikande orienteringspunkter, eller 
kommer till en plats där tidigare orienteringar inte längre fungerar 
som vägledning, framträder linjerna tydligare – men nu inte som 
stigar till en eftersträvansvärd destination, utan som barriärer. För 
kroppar som inte sträcks ut av det socialas skinn kommer rörlig-
heten att på så sätt begränsas avsevärt, samtidigt som objekten inte 
längre blir nåbara. 
 Dessa kroppar stoppas, i både bokstavlig och mer metaforisk 
bemärkelse. Ahmed (2007:162) illustrerar själv stoppandets fenome-
nologi med hur hennes eget efternamn – ett ”muslimskt namn” – 
innebär en ökad risk för att hejdas i flygplatsens säkerhetskontroll 
och därmed gör hennes kropp långsammare. När kroppar stop-
pas träder samtidigt den osynliggjorda bakgrunden fram; det vita 
rummet blir inte längre färglöst utan framträder som just, vitt. En 
fenomenologi som på så sätt ”utgår från en kropp som ’blir stoppad’ 
leder analysen i en annan riktning än en som utgår från en kropp 
som ’kan göra’ genom att flyta ut i rummet” (Ahmed 2011:142). 

Blicken från marginalen

I linje med Ahmeds resonemang ovan är det min uppfattning att 
den marginaliserade position som eleverna i denna studie intar 
åtminstone delvis kan uppfattas som en i epistemologiska avse-
enden priviligierad position; en utkikspunkt varifrån det går att 
få syn på förgivettagna normer och gränsdragningspraktiker om 
språk (jfr Heller 2013:17). Migration kan beskrivas som en form 
av desorienterings- och omorienteringsprocess, där kroppar rör 
sig bort från bekanta rum och befolkar nya. Det kan då bli tydligt 
att ”vissa rum breder ut vissa kroppar, och lämnar helt enkelt 
inte utrymme för andra” (Ahmed 2011:155). Kroppar som inte 
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passar in blir obekväma, vilket å ena sidan inte är en alltigenom 
behaglig upplevelse, men å den andra är något som får saker att 
hända – som ger bakgrunden livet åter. De välbekanta objekten 
kan börja framstå som främmande, och synliggör då i samma stund 
de förutsättningar som gjort dem nåbara för somliga till att börja 
med (jfr Clifford 1986:2).
 Jag instämmer därför också med Tommaso Milani (2014) i 
det att jag betraktar marginalen som en möjlig ”heuristisk lins”, 
möjlig att använda för att undersöka ”kunskapsproduktionen om 
specifika sociolingvistiska arrangemang” (s 9) – i det här fallet 
främst undervisningen av svenska som andraspråk. Ungdomarna 
i studien bär på upprepade erfarenheter av att bli stoppade, av att 
hindras och saktas ner i sina rörelser, i både skolan och samhället 
utanför. Det får ibland gränserna i dessa vita rum att träda fram ur 
bakgrunden, och orättvisan i deras skiftande nåbarhet blir därmed 
tydlig. Ungdomarnas upphackade transnationella rörelser – likt 
dem hos Zygmunt Baumans (1999) vagabonder orsakade av att 
de ”knuffas på bakifrån” (s 126) snarare än för att de, likt turisten, 
följer sitt begär21 – visar med all önskvärd tydlighet den dubbla 
standard som präglar Europas hypersammansatta gränser: öppna 
för somliga, stängda för andra (Herz och Lalander 2019:36). Deras 
svårigheter att få sina språkrepertoarer erkända av det vita lyssnan-
de subjektet och därmed ta sig vidare i det svenska skolsystemet, 
kommer samtidigt att kunna säga någonting väsentligt om de 
namngivna språkens konstruerade gränser; och mer specifikt om 
hur det svenska språket tenderar att avgränsas på sätt som placerar 
det utom räckhåll för vissa kroppar.
 Eleverna i den här studien befinner sig också i vad som skulle kun-

21 Min användning av Zygmunt Baumans begrepp turister och vagabonder 
kommer att utvecklas i samband med analysen i kapitel 4.
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na beskrivas som en tidslig marginal. Flera av ungdomarna kom till 
Sverige den där händelserika hösten 2015, och är de sista ur gruppen 
som är kvar i Nyland. Efter vårterminen 2020, då jag följde gruppen 
som mest intensivt, lades kommunens språkintroduktionsverksam-
het ner, och gruppen spreds ut över Sverige och, olyckligtvis och mot 
deras vilja, världen. Studien sker med andra ord i slutet av en period 
av flyktingmottagande i Nyland som hade en kvantitativ höjdpunkt 
åren kring 2015. I lärarnas narrativ framstår denna tid därtill som en 
kvalitativ höjdpunkt, samtidigt som de vid studiens genomförande 
ser det som att de befinner sig i slutet av en era.
 På samma sätt som rumsliga marginaler kan vara en utkikspunkt 
som det går att betrakta centrums förgivettagna konstruktioner 
från, hoppas jag att en sådan tidslig marginal har potential att spri-
da ljus över det klimax som den implicit förhåller sig till. När nu 
lärare och elever ser tillbaka på de senaste årens flyktingmottagande 
har de därför den sortens överblick som filosofen Hegel kanske 
syftade på med sitt berömda påstående om Minervas uggla, som 
lyfter först i skymningen (jfr Burman 2016:9). Deras erfarenheter 
har på så sätt potential att skänka förståelse över skeenden som, i 
dess omedelbara mitt, tycktes kaotiska och svårbegripliga. 
 Men marginalen – den tidsliga såväl som rumsliga – pekar 
samtidigt mot precis det som är ambivalent och osäkert i tillva-
ron; det kan beskrivas som en ”icke-central, icke-dominant och 
icke-hegemonisk” position som ”befinner sig i ständig förändring 
och är föremål för oavbrutna förhandlingar” (Milani 2014:9). Dess 
heuristiska potential ligger därför just i möjligheten att belysa 
”gränserna för den egna kunskapsproduktionen” (Milani 2014:14): 
Vad går egentligen att säga om ”det svenska språket” som intar en 
sådan central roll i dessa elevers liv? Och vad finns det för möjlig-
heter att radikalt tänka annorlunda om ämnet svenska som andra-
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språk och undervisningen av nyanlända elever, med utgångspunkt 
i dessa ungdomars levda erfarenhet av att utveckla språkrepertoarer 
i norra Sveriges glesbefolkade inland?
 Att befinna sig i marginalen är således inte att vara utanför 
någonting mer relevant. Det är en position som erbjuder det 
dubbla privilegiet att blicka inåt, mot marginalerna själva, och 
utåt, mot de olika centrum som tar sin egen relevans och kunskap 
för given (Milani 2014:9). För forskaren kan den på så sätt också 
ha en viss frigörande verkan, genom att bilda utgångspunkt för 
det som Edward Said, en av den postkoloniala teoribildningens 
nestorer, benämnde en ”intellektuell exil”. Även om exilen som 
sådan är ”ett av de sorgligaste öden som kan drabba en människa” 
(Said 1995:56), så har många intellektuella som ofrivilligt hamnat 
i en sådan situation ändå upplevt landsflykten som en plats där 
trycket från etablerade auktoriteter och disciplinära gränser lättat, 
och gjort det möjligt att formulera sig utanför det tidigare säg- 
och tänkbara. Said föreslår att det därför kan vara en position att 
utforska även för den som inte befinner sig i bokstavlig exil, som 
kan ”tänka som om man vore det [och] alltid röra sig bort från 
de centraliserade auktoriteterna mot marginalerna, där man ser 
sådant som vanligtvis förbigår dem som aldrig rör sig utanför det 
konventionella och bekväma” (Said 1995:70). När jag nu övergår 
till att undersöka den språkliga mångfaldens konfliktfyllda tillvaro 
på Fjällskolan i Nyland, hoppas jag med elevernas hjälp kunna 
åstadkomma just ett sådant ”perspektiv från marginalen” (Milani 
2014:7), som på sikt ska kunna leda till utformandet av en svenska 
som andraspråksundervisning på mer jämlik grund.
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4. (Im)mobila kosmopoliter 
och flerspråkiga vagabonder

[Innan jag kom till Nyland] förstår ingenting […] men nu 
jag förstår mycket dari.

Vali (Intervju, 2020-01-29)

Den biologiska kroppen kan betraktas som den ”förgivettagna 
skala” (Slembrouck och Vandenbroucke 2020:75) som alla sociala 
praktiker, inklusive de språkliga, utgår ifrån. Jag kommer därför 
inleda min undersökning av de flerspråkiga ungdomarnas tillvaro 
i Nyland med en analys av deras historiska kroppar (Scollon och 
Scollon 2004:13), för att se hur dessa formats av såväl återkom-
mande erfarenheter av mobilitet och immobilitet, som drömmar 
om framtida sådan. 
 Att jag på så sätt börjar en undersökning av möjligheter till 
språkutveckling med ett skenbart geografiskt begrepp som mobilitet 
är måhända överraskande, men egentligen inte så anmärkningsvärt. 
När den historiska kroppen är utgångspunkten hänger mobilitet 
och flerspråkighet i själva verket samman på ett närmast uppen-
bart sätt: rörde sig människor inte utanför sitt omedelbart lokala 
sammanhang skulle det finnas få anledningar att behärska mer 
än enskilda varieteter. Där kroppar befinner sig i rörelse kommer 
det däremot att finnas språklig mångfald. Det är därför inte för-
vånande att intresset för flerspråkighet har förnyats parallellt med 
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senare decenniers ökande fokus på mobilitet, flöden och migration 
i forskning såväl som offentlig diskurs (se t ex Blommaert 2010; Ca-
nagarajah 2017; Hawkins R. och Cannon 2017; Pietikäinen 2010).
 Ett av många tecken på detta var det genomslag antropologen 
Steven Vertovec fick några år efter millennieskiftet i stora delar av 
den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskarvärlden med 
termen superdiversity, som myntades för att beskriva en slags ”di-
versifiering av mångfalden” (Vertovec 2007:1025) som han ansåg 
uppstått i främst Storbritannien till följd av en intensifierad och 
alltmer komplex migration. Talet om den nya supermångfalden 
spred ringar på vattnet också inom flerspråkighetsforskningen, 
där det av somliga ansågs hänga samman med framväxten av en 
”extrem språklig mångfald” (Blommaert 2010:7) i de europeiska 
storstädernas periferier. 
 Alldeles oavsett det problematiska i att beskriva mångfald på 
detta i grunden romantiserande sätt (se t ex Makoni 2012:192f ) 
kan det argumenteras för att det nästan yrvakna intresset för mo-
bilitet och språklig mångfald avslöjar en betydande etnocentrism 
i flerspråkighetsforskningen (Piller 2016:22ff). Betraktat från det 
fåtal mottagarländer som på senare tid upplevt en kraftigt ökad 
migration22 är det visserligen tydligt att urbana, men i ökande 
utsträckning också rurala (se t ex Romme Larsen 2013), områden 
har blivit ”kontaktzoner präglade av en intensifiering av tillfällen 
för olika kulturella och etniska grupper och individer […] att leva 

22 67 procent av alla internationella migranter är koncentrerade i blott 
20 destinationsländer (Samers och Collyer 2017). Närmare 20 procent 
finns i ett enda land: USA. De därefter största destinationsländerna för 
migranter är Tyskland, Ryssland, Saudiarabien och Storbritannien. Som 
hem för 1,6 miljoner migranter ligger Sverige ganska långt ner på listan 
sett till absoluta tal; i relation till befolkningen är landet emellertid ett 
av de 10 största destinationsländerna i världen.
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sida vid sida och interagera med varandra” (De Fina och Mazza-
ferro 2021:3). Detta är inte minst sant i Sverige, som på bara några 
decennier, främst genom ökad invandring, gått från att vara ett 
tämligen homogent och enspråkigt land,23 till att idag ha en av 
västvärldens mer mångkulturella, och därmed flerspråkiga, befolk-
ningar (Hübinette och Lundström 2022:12ff). Samtidigt har större 
delen av världen förstås alltid varit mer eller mindre mobil och för 
de allra flesta människor har språklig mångfald, inte enspråkighet, 
varit normaltillståndet genom historien (Piller 2016:21ff). Det är 
därför enbart ur ett ganska snävt västerländskt perspektiv som 
heterogeniteten kan framställas som en anomali. 
 Den så kallade ”mobilitetsvändningen” (Urry 2007:6) inom 
forskningen kan betraktas som etnocentrisk också i en annan be-
märkelse; den ökade uppmärksamhet som riktats mot mobilitet 
har nämligen tenderat att skymma hur makten över, och tillgången 
till, rörlighet fortfarande är i allra högsta grad stratifierad i samtiden 
(Bauman 2000a:83; se även Sheller 2018a). En begränsning i mycket 
av den hittillsvarande sociolingvistiska forskningen kan därför sägas 
vara att den betraktat mobilitet som något uteslutande positivt (De 
Fina och Mazzaferro 2021:6), och på motsvarande sätt kommit att se 
all form av språklig mångfald som någonting i sig självt värdefullt (jfr 
Pennycook 2022:9ff). Att flerspråkighet nu i många sammanhang 
blivit ett positivt signalord för det nyliberala subjektet (Flores 2013), 
förknippat med ökad social såväl som rumslig rörlighet, hindrar 
emellertid inte att det för många kan vara ett tämligen begränsat 
och begränsande fenomen, beroende på ”vilka språk som ingår 

23 Det ska inte förstås som att Sverige någonsin varit fullständigt homo-
gent och enspråkigt – en viss form av språklig mångfald har naturligtvis 
alltid präglat detta område, inte minst de nordliga delarna (se Edlund 
2009; Westergren och Åhl 2007).
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och, framför allt, vem som talar eller skriver dem i vilken kontext” 
(Dailey-O’Cain och Horner 2019:2). I tillägg till att fungera som 
”en resurs” (Otterup 2018) eller ”en nyckel” (Kaya 2013), kan språk 
därför i enskilda personers liv mycket väl fungera som en barriär 
eller vara föremål för både kamp och motstridiga intressen. 
 Den positiva syn på språklig mångfald som idag präglar både 
akademisk och myndighetsdiskurs, kan också sägas kompliceras 
av att en viss typ av flerspråkiga praktiker i svenska utbildnings-
sammanhang alltjämt betraktas som en avvikelse från ett normalt, 
enspråkigt tillstånd (se t ex Jonsson 2018). Glappet mellan idealbild 
och faktiska praktiker har sannolikt att göra med den exceptio-
nellt snabba heterogeniseringen av den svenska befolkningen (jfr 
Lundström och Hübinette 2020 om hur självbilden av Sverige som 
ett homogent vitt land lever kvar hos många), men måste troligen 
också förstås mot bakgrund av de nationalistiska ideologier som 
dominerat det västerländska tänkandet om språk från 1800-talet 
och framåt (Gal 2010), liksom de rasiolingvistiska ideologier som 
naturaliserat föreställningen om språk och ras i samverkan med 
varandra (Rosa och Flores 2017:622). ”Riktiga” språk har i enlighet 
med detta tankesätt sin hemvist i en specifik och avgränsad plats 
(jfr Makoni och Pennycook 2006; Veronelli 2015) – en nationalstat 
som paradoxalt nog antas vara förverkligandet av modernitetens 
ideal samtidigt som det också är en oföränderlig gemenskap med 
djupa historiska rötter (se Anderson 1992). Mobilitet och migration 
blir i denna föreställningsvärld ett problem, då de utmanar både 
idén om platsers unicitet och, via dess påverkan på språkbruket, 
idealet om språk som rena och räknebara entiteter. 
 Sådana mer traditionella, identitetsbaserade ideologier om språk 
har av Monica Heller och Alexandre Duchêne (2012) kallats för 
stolthetsdiskurser, och utmanas enligt dem i samtiden av nyliberalt 
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präglade profitdiskurser, där språk snarare betraktas som kommodi-
fier- och konsumerbara entiteter, i princip lika tillgängliga för alla 
(se även Allan och McElhinny 2017:84). I stället för att förknippas 
med en lång, internaliserad historia på specifika platser, blir språ-
kinlärning i enlighet med dessa senare diskurser någonting närmast 
instrumentellt, som utförs av medvetna och motiverade individer, 
för att stärka sina positioner på den alltmer globala arbetsmarknaden 
(Del Percio och Flubacher 2017:7f ). I dessa föreställningar är mo-
bilitet inte ett problem, utan ett ideal, och kan ibland ge intryck av 
en värld där allt och alla är i rörelse, och där gränser mellan nationer 
såväl som språk helt har spelat ut sina roller (jfr Kramsch 2018). 
 Det är visserligen min övertygelse att en förståelse av språk i vår 
senkapitalistiska samtid måste bygga på någonting mer än bara 
nationalstatens gränser (jfr resonemanget om ”felavgränsningar” 
i Fraser 2011:25ff). Som geografen Peter Adey (2017:7) framhåller 
förändrar mobilitet ”hur vi förstår samhälle, kultur, politik och 
gemenskap; det omformar i grunden hur vi förstår världen” (s 
7). Detta är förstås lika sant när det gäller språk (jfr Blommaert 
2010:180ff). Men som jag kommer att visa i detta kapitel betyder 
det inte att nationalstatens gränser, eller för den delen moder-
na stolthetsdiskurser, är någon överspelad del av tillvaron för de 
flerspråkiga vagabonderna (Bauman 2000a:89) på Fjällskolan i 
Nyland. Kännbara och högst påtagliga gränser har stoppat deras 
kroppar såväl i samband med komplicerade migrationsbanor, som 
efter ankomsten till Sverige, och dessa stopp har på olika mer eller 
mindre subtila sätt letat sig in i deras språkrepertoarer. För att förstå 
elevernas komplexa erfarenheter av språkinlärning i olika kontexter, 
kommer jag därför att behöva uppmärksamma hur både mobilitet 
och immobilitet har spelat en avgörande roll för utvecklingen av 
deras flerspråkiga repertoarer. De heteroglossiska språkpraktiker 
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som materialiseras i Fjällskolans lokaler har på så sätt uppstått i 
spänningsfältet mellan centripetala och centrifugala krafter på 
språk (Bachtin 1994:74f ) såväl som i relation till det sociala rum-
mets konfliktfyllda och relationella karaktär (jfr Lefebvre 1991:132).
 I detta det första av tre analyskapitel kommer jag anlägga ett 
(im)mobilitetsperspektiv på elevernas transnationella språkreper-
toarer (jfr Dailey-O’Cain och Horner 2019; De Fina och Mazza-
ferro 2021), och jämföra dessa med de ideologiska uppfattningar 
om språk som formar svenska som andraspråksundervisningen i 
Nyland. Mitt argument kommer att vara att skolans uttalat posi-
tiva syn på flerspråkighet (som en resurs) bygger på en begränsad 
förståelse av språklig mångfald som avgränsade, objektiva entiteter 
kopplade till nationalstatens gränser. Denna avpolitiserade och 
just därför djupt ideologiska språkuppfattning hänger i sin tur 
samman med hur flerspråkighet begreppsliggörs i styrdokument 
och skolpraktik, samtidigt som det åtminstone delvis kontrasterar 
mot elevernas levda erfarenheter av språk och språkinlärning. Ung-
domarnas språkporträtt är visserligen påverkade av internaliserade 
monoglossiska språkideologier, där en idealiserad enspråkighet i 
ett standardiserat nationalspråk förstås som den norm mot vilken 
alla ska sträva (Silverstein 1998), men de utgör också ett implicit 
ifrågasättande av dessa. I stället för de neutrala och objektiva enti-
teter som skolan har lärt sig att se och undervisa om, framträder i 
porträtten och ungdomarnas narrativ en upplevelse av språk som 
affektiva och ideologiska fenomen, präglade av personliga och 
kollektiva erfarenheter av både mobilitet och immobilitet.

Motstridiga språkideologier

När jag först inledde mina fältstudier i Nyland var det framför allt 
med ett intresse för hur den språkliga mångfalden synliggjordes 
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i skola och samhälle (jfr t ex Brown 2018; Laihonen och Tódor 
2017; Menken, Pérez Rosario, och Guzmán Valerio 2018; Pesch 
m fl 2021; Szabó 2015). Min tanke var att de senaste decenniernas 
omfattande flyktingmottagning borde ha satt några, om än få, spår 
i Nylands språkliga landskap. Ganska snart tvingades jag emeller-
tid överge den idén. En promenad genom samhället ger i princip 
inga språkliga ledtrådar alls om att det här är en plats som från 
och med 00-talets början haft ett av landets största mottaganden 
av nyanlända i relation till sin befolkning. I stället framträder ett 
homogent, enspråkigt rum, med bara några enstaka undantag från 
den svenska hegemonin. I linje med kommunens uppdrag som 
samisk förvaltningskommun (se Sametinget 2019) syns exempelvis 
idag på officiella byggnader och skyltar spår av ett äldre och djupare 
lager av flerspråkighet, som fram till nyligen varit lika dolt under 
enspråkighetens primat. På det vandrarhem jag bor under en del 
av fältstudien kan närvaron av en annan typ av flerspråkiga subjekt 
skönjas: turisterna. Coronapandemins begränsande inverkan på 
även priviligierade gruppers rörlighet gör visserligen att jag efter 
de inledande veckorna träffar få av dem personligen, men deras 
tidigare närvaro går ändå att utläsa ur såväl de flerspråkiga uppma-
ningarna om att ”ta hand om din egen disk” som de kvarlämnade 
bästsäljarna på engelska, tyska och franska i vandrarhemmets lilla 
bokbytarhylla. Den historiska och samtida närvaron av hundratals 
invånare som i snart tjugo år talat tigrinja, somaliska, arabiska och 
dari på samhällets gator går däremot idag inte att sluta sig till enbart 
utifrån att betrakta Nylands språkliga landskap.
 En sådan storskalig utradering av mänskliga erfarenheter vittnar 
visserligen om assymetriska maktrelationer (jfr Kerfoot och Hyl-
tenstam 2017:8), men är i sig ingenting att förvånas över. Det finns 
idag mängder av forskning om språkliga landskap som visar att det 
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snarare är regel än undantag att minoritiserade gruppers språkbruk 
marginaliseras eller osynliggörs i offentliga och semioffentliga mil-
jöer (se t ex Brown 2018; Gorter m fl 2012). Det är heller inte så att 
ett språks synlighet nödvändigtvis ska likställas med ökad språklig 
rättvisa, såsom det mer eller mindre antogs i tidig LL-forskning (se 
framför allt Landry och Bourhis 1997) – för att avgöra vilken funktion 
ett specifikt språkbruk har i det språkliga landskapet är det nödvändigt 
att först analysera sådant som innehåll, form och genre (jfr Jaworski 
och Thurlow 2010:10f) och det kan då mycket väl visa sig att inklude-
ringen av ett språk huvudsakligen sker av estetiska och kommersiella 
skäl (se t ex Leeman och Modan 2009; Lou 2016) eller att det till och 
med har en diskriminerande effekt (se Angermeyer 2017; Hill 1998). 
 Osynligheten i denna kontext säger förstås ändå någonting om 
förutsättningarna för just de här specifika människorna att över 
tid appropriera rummet språkligt; de trädde in med sin mångfald 
av språkpraktiker i ett offentligt rum fullständigt dominerat av 
en enspråkig ideologi och lämnar det tjugo år senare i princip 
lika dominerat. Detta säger vidare någonting om hur Nyland för 
de allra flesta varit någonting annat än en slutdestination. Trots 
den krympande landsbygdskommunens uppenbara behov av nya 
invånare har den omfattande flyktingmottagningen inte lyckats 
mer än temporärt hejda befolkningsminskningen (Statistiska Cen-
tralbyrån 2020), och det finns symptomatiskt nog en utbredd 
uppfattning bland deltagarna i den här studien – särskilt bland 
dem som befunnit sig i Nyland i flera år – att ”alla flyttar därifrån” 
(se även kapitel 5). Och när de väl flyttar ser man dem aldrig igen, 
som Baktash krasst konstaterar: ”Ingen flyttar tillbaka. Jag vet både 
svenskar och flyktingar som åker iväg för att gå gymnasiet och ingen 
kommer hit igen. Dom är borta” (Fältanteckningar, 2020-01-13).
 Förutom inslagen av officiellt sanktionerade samiska varieteter 
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och kommersiellt motiverade turistspråk, fanns det vid tiden för 
denna fältstudie endast två kvarvarande öar av språklig mång-
fald i Nyland; den ena är biblioteket, där hyllorna vid tiden för 
min fältstudie ännu rymmer böcker på språk som före 2000-talet 
knappast fanns representerade där, men som nu åter borde ha en 
tämligen undanskymd roll i utlåningsstatistiken. Den andra är den 
lilla byggnad i skolområdets utkant som under ett antal år bland 
annat har inhyst gymnasiets språkintroduktionsprogram i Nyland. 
 Under min tid på Fjällskolan gick här mellan 19 och 21 elever, 
som kommit till Sverige under skiftande omständigheter och tids-
perioder. Dagligen kunde jag observera hur ungdomarnas aktivi-
teter materialiserade den språkliga mångfalden i byggnaden, och 
mina fältanteckningar är fulla av noteringar om allt från lekfulla 
tävlingar om vem i sällskapet som kan ”flest språk” till intrikata 
översättningsdiskussioner. Ett av de mest hörbara tecknen på att 
detta är en flerspråkig plats – som dessutom skiljer den från i stort 
sett alla andra platser i Nyland – är annars den kakofoniska ljudmat-
ta som elevernas konstanta musiklyssnande bildar i skollokalerna. 
Varje elev har, som ett led i kommunens satsning på digitalt lärande, 
fått låna en Ipad att förfoga över i undervisningen, och även om jag 
visserligen såg elever och lärare använda dessa med tydligt didak-
tiska intentioner, måste det vanligaste användningsområdet ändå 
sägas vara att spela musikvideos på Youtube. Ofta lyssnar eleverna 
i egna hörlurar, men emellanåt strömmar ljudet ut ur de externa 
högtalarna och fyller såväl klassrum som uppehållsrum med per-
siska ballader, amerikansk hiphop, filmmusik från Bollywood och 
hits från de senaste bongo flava-artisterna – för att nu bara nämna 
några av de stilar jag lyckas snappa upp under min tid i skolan. 
 Elevernas musiklyssnande speglar deras mångfacetterade 
språkrepertoarer men också deras världsomspännande kontakt-
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nät; förutom kopplingen till sina olika uppväxtländer, interagerar 
eleverna ofta digitalt med andra ungdomar som de lärt känna 
under sina ibland årslånga migrationsprocesser. Därför hörs också 
musik på exempelvis moldaviska, turkiska och arabiska i lokalerna, 
även om ingen någonsin identifieras som ”talare” av dessa språk i 
skolan. Trots sin lokalisering i utkanten av vad som ofta beskrivs 
som en både geografisk och kulturell periferi, långt ifrån de rum 
som vanligtvis står i centrum för samtida diskussioner om globa-
lisering och kosmopolitiska livsstilar, är detta med andra ord en 
plats genomsyrad av både mobilitet och språklig mångfald. 

Flerspråkighet som resurs

Bland de flesta lärare som arbetar på Fjällskolan tycktes det råda 
enighet om att elevernas flerspråkighet ska betraktas som en resurs, 
snarare än ett hinder eller ett problem. Liksom jag har de en uttalat 
negativ syn på den försvenskningspolitik som tidigare stundtals 
varit dominerande i undervisningsväsendet i Sverige, och som 
historiskt haft så förödande effekter på den språkliga mångfalden 
i dessa trakter (se Westergren och Åhl 2007; Wingstedt 1996). 
Det råder inget förbud mot att tala andra språk än svenska vare 
sig på lektioner eller raster och jag ser vid några tillfällen lärare, till 
allmän munterhet, tilltala elever med hjälp av språkliga resurser 
de snappat upp från de senare. I skolarbetet uppmuntras eleverna 
därtill ofta att använda andra språkliga resurser än svenska för 
att begripa komplicerat ämnesinnehåll i fysik, samhällskunskap 
och slöjd, exempelvis genom översättningsverktyg eller digitala 
plattformar med studiehandledning på olika språk.
 Även om jag observerar hur flera av lärarna åtminstone delvis 
bekänner sig till resursperspektivet är det tydligt att det positiva för-
hållningssättet till flerspråkighet i skolan förespråkas mest intensivt 
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av svenska som andraspråksläraren Karin. Det är även hon som har 
satt upp reproduktionen av den populära skribenten och sva-läraren 
Anna Kayas ”råd till dig som undervisar nyanlända elever” på dörren 
till lärarrummet i figur 8. Karin är aktiv på olika diskussionsforum 
för lärare på internet och den flitiga bloggaren och debattören Anna 
Kaya är något av en förebild för henne (Karin, intervju, 2020-06-05). 
En av Kayas återkommande käpphästar är vikten av att ha ett positivt 

Figur 8. Plansch på dörren till ett av lärarrummen på Fjällskolan, december 2019. 
Foto: Författaren.



202 | 4. (im)mobila kosmopoliter och flerspråkiga vagabonder

synsätt på flerspråkighet, vilket även under det senaste decenniet 
har kommit att bli ett vanligt budskap från forskare som ägnar sig 
åt andraspråksinlärning (se t ex Kindenberg 2016; Otterup 2018; 
Skolverket 2018a) efter att ha introducerats i ett språkvetenskapligt 
sammanhang av Richard Ruíz (1984) på 80-talet. Som många andra 
mindre kommuner med stort flyktingmottagande har Nyland de 
senaste åren tagit del av Skolverkets ”riktade insatser för nyanlända 
och flerspråkiga barns och elevers utbildning” (Skolverket 2020) 
där budskapet ytterligare har hamrats in. 
 Allt detta betyder inte att den positiva synen på flerspråkighet 
lever en helt konfliktfri tillvaro i Fjällskolan. Samtidigt som de 
flesta – från statliga myndigheter och forskare till enskilda lärare – 
verkar överens med Karin, beskriver hon det också ibland som ”en 
kamp” hon behöver föra och ett perspektiv hon måste ”kriga” för 
i verksamheten. Att hon har tejpat upp en reproduktion av Kayas 
affisch är tänkt som en sådan påminnelse till kollegorna, eftersom 
det i vardagen annars är lätt att ”glömma bort” sådant som de 
egentligen kanske vet när det gäller undervisning av nyanlända 
elever (Karin, intervju, 2020-06-05). Det blir genom sådana utta-
landen tydligt att det på skolan finns ett potentiellt glapp mellan 
den officiella språkpolicyn och de faktiska språkpraktikerna; något 
som kanske skulle kunna kallas en ”dold läroplan” (jfr Laihonen 
och Szabó 2018:1; Piller 2016:99) på skolan. 
 Tidigt under fältstudierna blir det också uppenbart för mig att 
denna diskurs, om flerspråkighet som en resurs, cirkulerar i skolan 
parallellt med andra motsägelsefulla, och ibland rent motstridiga 
budskap, om att svenska måste talas i högre utsträckning och att 
eleverna använder andra språk för mycket. En vanlig uppfattning, 
delad av både elever och lärare, är exempelvis att gruppen som 
ibland kallas ”dari-eleverna” använder dari för ofta, på bekostnad 
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av svenska (se kapitel 6). Samtidigt går många av de aktiviteter som 
präglas av språklig mångfald i skolan i stort sett obemärkt förbi, och 
när jag intervjuar eleverna om deras språkrepertoarer framträder 
en mängd kommunikativa resurser som inte alls uppmärksammas 
som en resurs i skolverksamheten. 
 Utan att förringa betydelsen av sådana ambivalenser menar jag 
ändå att det är tydligt att när Karin, som även har uppdrag som 
samordnare för nyanländas lärande i kommunen, påminner sina 
kollegor om resursperspektivet är det inga nyheter hon förmedlar 
och hon betraktar sig – på goda grunder – som en professionell 
representant för vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan. Det 
är också uppenbart att både skolledning och kollegor uppfattar 
hennes budskap i en sådan kontext, snarare än som en personlig 
åsiktsyttring, eller som någonting i sammanhanget överskridande.

Modersmålens banala nationalism

Strävan efter att betrakta flerspråkighet som en resurs har lämnat 
en hel del spår i skolans språkliga landskap, där den språkliga 
mångfalden är synlig på ett helt annat sätt än i samhället utanför. 
Ett exempel bland flera i mitt material finns i figur 9, som visar 
ett A4-ark som sitter upptejpat på utsidan av en av klassrums-
dörrarna på Fjällskolan. På lappen har en av lärarna skrivit ordet 
”Välkommen” i datorn, ovanför en animerad streckgubbe med 
armarna utsträckta i något som kan utläsas som en välkomnande 
gest. Runt det maskinskrivna ordet har lärarna sedan uppmanat 
elever att skriva motsvarande ord på, som Karin uttrycker det, 
”sina” språk med olikfärgade pennor. 
 Det svenska ordets centrala position, likväl som dess mer for-
mella utförande, gör det till vad som inom geosemiotiken brukar 
kallas den prefererade koden (Scollon och Scollon 2003:120) i bilden, 
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och överordnas således på ett ideologiskt plan övriga språk, men 
det är kanske att förvänta på dörren till ett klassrum där ämnet 
svenska som andraspråk undervisas. Likväl säger det någonting 
om vad flerspråkigheten betraktas som en resurs för, vilket jag ska 
återkomma till nedan. Mer avslöjande är emellertid vad bildens 
tillkomst berättar om synen på flerspråkighet på Fjällskolan. Så här 
säger Karin själv när jag ber henne kommentera bilden i figur 9:

eleverna har skrivit (.) det (.) lite (.) på sina språk så att (.) eh 
jag brukar ofta (.) säga det att det är ju- ska ju (.) synas i (.) 
klassrummet att vi är (1.0) elever med olika modersmål tänker 
jag (.) för det är skrämmande (.) många gånger som det inte 
syns ((skrattar tyst)) 

(Karin, intervju, 2020-06-05)

Figur 9. På dörren till ett av klassrummen på Fjällskolan sitter en papperslapp, där 
eleverna har blivit ombedda att skriva ordet ”välkommen” på de språk som enligt 
läraren förekommer i klassrummet. Bilden är tagen i januari 2020. Foto: Författaren.
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 Det finns vid första anblicken ingenting märkvärdigt med vare 
sig den enkla lappen eller Karins beskrivning av den. Liknande 
lappar, baserade på liknande tankegångar, kan säkerligen hittas i 
anslutning till förberedelseklasser och språkintroduktionsgrupper 
landet över. Ambitionen att flerspråkigheten ska synas, och den 
ackompanjerande förfäran över att det så sällan sker, känner nog 
också många progressivt sinnade pedagoger och skolledare igen. 
Jag tänker att det här mycket väl är någonting som skulle kunna 
skrivas i ett av de diskussionsforum Karin deltar i på nätet utan att 
möta annat än medhåll från övriga deltagare. Att hon använder det 
starka adjektivet ”skrämmande” visar att hon med emfas tar avstånd 
från osynliggörandet och ställer sig på den motsatta sidan – den 
som i enlighet med en mer modern (i bemärkelsen uppdaterad) syn 
på andraspråksundervisning menar att den språkliga mångfalden 
i klassrummet bör synas. 
 Men vilken är då denna språkliga mångfald som ska synliggöras? 
Jag vill för den skull uppehålla mig vid två ord i Karins beskrivning 
som blir intressanta just på grund av deras alldaglighet: det pos-
sessiva pronomenet ”sina” och substantivet ”modersmål”. Karin 
säger för det första att eleverna har skrivit ordet ”välkommen” på 
”sina” språk och för det andra att det som ska synas är att eleverna 
har ”olika modersmål”. Vad som enligt Karin ska synliggöras är 
alltså i första hand förekomsten av olika enskilda språk som i sin 
tur hör ihop med vissa enskilda individer. Just användningen av 
possessiva pronomen som genitivattribut till substantivet språk 
är mycket vanligt förekommande bland både lärare och elever 
på Fjällskolan, men kan knappast betraktas som unikt för dem; 
liknande kommentarer om att översätta fraser till ditt och erat 
språk känner jag igen lika väl från min tid som lärare som pratet 
om språket i bestämd form (se diskussionen i kapitel 3 ovan). Att 
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Karin säger så diskvalificerar henne inte på något sätt från rollen 
som kompetent svenska som andraspråkslärare. Snarare tvärtom – 
jag menar att det bland annat är genom uttalanden som dessa hon 
iscensätter en sådan identitet, formad bland annat genom flitigt 
deltagande i samtida pedagogiska och akademiska diskurser om 
transspråkande och flerspråkighet som en resurs.
 Det som jag här vill lyfta fram som problematiskt är således inte 
Karins personliga åsikter, utan snarare de motstridiga språkideolo-
gier som finns inbyggda i den roll som professionell lärare i svenska 
som andraspråk som hon både eftersträvar och realiserar. Ambi-
tionen att betrakta flerspråkighet som en resurs visar sig nämligen 
i det här fallet innehålla både en nyliberalt präglad syn på språklig 
mångfald som någonting i grunden bra, och en mer traditionell 
stolthetsdiskurs om flerspråkighet som bestående av separata och 
i slutändan hierarkiskt organiserade nationalspråk (jfr Duchêne 
och Heller 2012). Ditt och erat språk förutsätts helt enkelt vara 
detsamma som elevens modersmål, som alltid kommer i singular 
och alltid på något sätt är kopplat till en specifik nationalstat. 
 Som Ben Rampton (1990:97) redan för tre decennier sedan 
påminde den språkvetenskapliga gemenskapen bygger idén om den 
infödde talaren som har ett språk som sitt modersmål på åtminstone 
dessa fem antaganden:

1. Ett specifikt språk ärvs, genom genetisk tillhörighet eller föd-
sel in i den sociala grupp som stereotypiskt associeras med det.

2. Att ärva ett språk innebär att kunna tala det väl.
3. En person antingen är eller inte är modersmålstalare (det 

finns inga mellanting).
4. Att vara infödd talare innebär att kunna förstå ett språk.
5. Precis som man vanligtvis är medborgare i ett land, är man 

infödd talare av ett modersmål.
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 Till Ramptons redan utförliga dekonstruktion av modersmåls-
begreppet skulle jag vilja lägga att det därtill bygger på en upp-
fattning om språk som i grunden icke-mobila och platsbundna. 
Modersmålet hör för evigt till just mig genom att det – till skillnad 
från alla andra namngivna språk – alltid är mitt språk. Och jag 
har min givna plats, genom födsel och/eller arv, oavsett var jag för 
tillfället befinner mig, varför mitt språk aldrig kan bli detsamma 
som vårt (i bemärkelsen den här platsens gemensamma) språk (jfr 
Pesch m fl 2021:334). Det senare blir tydligt de gånger uttrycket 
används i kombination med deiktiska rumsadverbial, som här och 
där. Deiktiska adverb är ett av de konventionella sätt genom vilket 
språket enligt lingvistiska antropologer indexerar – det vill säga 
pekar mot – en social verklighet (Scollon och Scollon 2003:31ff), 
och de kan bland annat användas för att explicit befästa kopplingen 
mellan språkliga varieteter och specifika platser. Detta är exempelvis 
vad som sker på lektion här nedan, med gruppen som omväxlande 
kallas ”nybörjarna” och ”SI grund”, och där eleverna fått i uppgift 
att skriva en presentation av sig själva:

När eleverna har börjat skriva sätter sig Karin med Bob. Hon 
hittar ett fel i första meningen, där Bob skriver var han kom-
mer ifrån: ”Du har skrivit Etiopia, men vi säger inte så. Så 
säger man kanske på engelska, men vi säger Etiopien.” Karin 
skriver både det felaktiga och det korrekta ordet på tavlan. 
”När du är här får du säga och skriva så här. Det där är ditt 
sätt att skriva. Men här säger vi inte så”. 

(Fältanteckningar, 2020-02-18)

 Michael Billig (1995:105ff) framhåller i sin banbrytande studie om 
den banala nationalismen just deiktiska uttryck som vi och här som 
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ett av de vardagliga och till synes triviala sätt genom vilka en föreställ-
ning om nationell tillhörighet skapas i tryckta massmediadiskurser. 
I exemplet ovan kopplar Karin genom dessa deixis, i kombination 
med skillnadsskapande pronomen som du och ditt, därtill explicit 
en viss sorts språkanvändning till en särskild plats. Ditt sätt att skriva 
hör hemma någon annanstans. Här gör vi på det här sättet. Vi bety-
der i det här sammanhanget uppenbarligen svensktalande, medan 
adverbet här inte bara syftar på skolan eller den omedelbart lokala 
kontexten, utan den föreställda gemenskapen Sverige (jfr Anderson 
1992). I motsats till det uttalade syftet att betrakta flerspråkighet 
som en resurs, reproduceras vid interaktioner som dessa en logik där 
enskilda namngivna språk och varieteter antas ha en given hemvist, 
vilket i själva verket är det som från första början konstruerar den 
språkliga mångfalden som en avvikelse från ett enspråkigt idealtill-
stånd (Gal 2010; Makoni och Pennycook 2006). Som Ingrid Piller 
skriver är ett av de främsta sätten genom vilket så många börjar se 
”enspråkiga standardspråk som norm och avvikelser från det före-
ställda enspråkiga standardspråket […] som problematiska” just den 
”nära kopplingen mellan språk och plats” (Piller 2016:33).

Parallell enspråkighet

Vilken betydelse har dessa i grunden nationalistiska språkideologier 
för den språkdidaktiska praktiken, och för elevernas möjlighet 
att utveckla kommunikativa repertoarer? För att kunna reflektera 
vidare över kopplingen mellan ideologi och praktik ska jag nu 
demonstrera hur föreställningen om språk som avgränsade och 
platsbundna i Karins narrativ hänger ihop med bilden av en pro-
fessionell lärare för nyanlända elever. När jag ber Karin beskriva 
sitt uppdrag som svenska som andraspråkslärare, gör hon det efter 
en kort betänksam paus så här:
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min roll som svenska som andraspråkslärare (.) mm (.) ehm 
(2.5) det är ju att eh undervisa elever som kommer till (1.0) 
Sverige med ett annat modersmål (.) och som lär på ett (.) 
annat eh alltså (.) ofta har lärt sej läsa å skriva å (.) har lärt ett 
annat modersmål först och nu ska dom lära sej det svenska 
språket (.) ehm (1.5) och det är ju det jag försöker i eh största 
mån att ehm (.) utgå från (.) att dom har eh med sej kunska-
per och ett annat språk in i ehm (.) det nya (.) lärandet så att 
säga så (.) ju- ju mer vi kan stötta utifrån vad dom redan kan 
å (.) behärskar så (.) så eh (.) säger ju också forskningen att det 
är (.) lättare att lära sej (.) liksom det (.) det nya språket (.) om 
man utgår från (1.5) modersmålet (.) det har jag fått med mej 
i mina studier som (.) svenska som andraspråks (.) lärare då 

(Karin, intervju, 2020-02-25)

 Det som å ena sidan ser ut som ytterligare ett exempel på en 
modern, progressiv språkdidaktik – där flerspråkighet betraktas 
som en resurs – visar sig bygga vidare på vissa av de problematiska 
antaganden som jag redan berört. Karin ser det alltså som sin roll 
att undervisa ”elever som kommer till Sverige med ett annat mo-
dersmål” och ”nu ska lära sej det svenska språket”. På individnivå 
går det därför att skönja två språkliga objekt – modersmålet och 
svenska – som i sin tur är kopplade till två specifika platser: födel-
selandet och Sverige. Eleverna antas komma från en plats, där de 
redan lärt sig ett språk, och väntande på dem i det nya landet finns 
likaledes ett tydligt avgränsat språk: det svenska språket. Mellan 
dessa två platser förekommer visserligen (implicit) en migrations-
händelse, men den är dels enkelriktad, dels avslutad. Eleven har 
förflyttat sig, en gång för alla, från hemlandet till Sverige och bär 
med sig ett modersmål vars främsta funktion nu är att bidra till 
inlärningen av det svenska språket. Den bakomliggande logiken i 
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de deiktiska uttrycken ovan gör sig med andra ord gällande även 
här: här pratar vi på det här sättet, där pratar ni på ett annat sätt.
 Denna djupt ideologiska uppfattning bygger på en föreställning 
om immobilitet som språkens naturliga grundförutsättning. Platser 
består i denna tankemodell av väldefinierade befolkningar, bestän-
diga över tid, och språk uppstår som ett resultat av sådana orörliga 
befolkningars kommunikation. I synbar strid med ambitionen att 
se flerspråkighet och mångfald som en resurs framstår elevernas 
migration ur ett sådant perspektiv som ett problem, eller till och 
med en anomali. Det är den rörelse som stör renheten i de sedentära 
språken, som i sin tur bör förbli oförändrade av sagda rörelse.
 Det blir här också tydligt att när flerspråkighet uppmärksam-
mas som en resurs i den här diskursen är det inte behärskandet av 
en omfattande språkrepertoar som i första hand åsyftas, utan hur 
lärandet av det svenska språket kan underlättas med hjälp av mo-
dersmålet. Detta kan delvis förklara den till synes motsägelsefulla 
samexistensen av diskurser om ”flerspråkighet som resurs” och de 
upprepade tillsägelser om att ”prata svenska” som eleverna möter 
i skolan. Förekomsten av andra semiotiska resurser är nämligen 
framför allt motiverade om de leder till ökad användning av svenska.
 Jag vill här återigen understryka att jag inte betraktar det här som 
Karins eget påhitt eller för den delen ett utslag av felaktig förståelse 
av hur en lärare i svenska som andraspråk ska tänka och agera. Karin 
är en kunnig och kompetent svenska som andraspråkslärare. Hon 
betraktar sig själv som en sådan och uppfattas av andra på skolan 
som det. Som jag ser det är hon mer representativ för de professionel-
la och behöriga svenska som andraspråkslärare jag mött och arbetat 
med genom åren, än de många outbildade lärare jag sett placeras i 
klassrum med nyanlända elever. Den sista meningen i citatet ovan 
är signifikativ: i samtalen med mig hänvisar Karin ofta och gärna 
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till vetenskap och forskning – sina ”studier” – när hon motiverar 
sin didaktiska filosofi och praktik. Det är tveklöst så att hon inte 
bara tycker så här, utan att det är en del av den professionella iden-
titet som formats dels i samband med universitetsstudier i ämnet 
svenska som andraspråk, dels i samtal med andra lärare på diverse 
forum på internet (exempelvis facebookgrupper administrerade av 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk).
 Idén att ett centralt värde med att ha kunskaper i vissa språk 
är att det underlättar inlärningen av andra språk och ämnen har 
också en direkt motsvarighet i kursplanen för skolämnet moders-
mål, där det i den inledande ingressen står: ”Att ha tillgång till sitt 
modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom 
olika områden” (Skolverket 2011c:87). Det är en motivering som 
under senare årtionden har tagit allt större utrymme i såväl offent-
lig debatt som i de olika modersmålskursplanerna (se Josephson 
2018:149), och som både reflekterar och bidrar till ämnets och de 
därigenom indexerade språkpraktikernas förhållandevis låga värde. 
I kursplanen för ämnet moderna språk finns exempelvis ingen 
liknande formulering, utan där hävdas i stället att ”[k]unskaper i 
flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala 
och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- 
och arbetsliv” (Skolverket 2011c:76). 
 En ytterligare bidragande orsak till den motsägelsefullt domi-
nerande position det svenska språket får i diskursen om flersprå-
kighet som resurs går att finna i bedömningens och betygens roll 
i den svenska skolan. I en skolkultur präglad av det mätbara (se 
t ex Allelin 2019:137ff; Liedman 2018) finns det få andra sätt att 
bedöma flerspråkighetens värde än utifrån i vilken mån det leder 
till ökad måluppfyllelse. Där är det, som jag redan visat, en ideal 
enspråkig kompetens i svenska som räknas. Jag kommer i kapitel 5 
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titta närmare på den helt avgörande roll betygen har för deltagarna 
i den här studien, men för mina syften här räcker det att konstatera 
att ett godkänt betyg i svenska som andraspråk är ett mer eller 
mindre oavvisligt krav om eleven ska ta sig vidare i utbildnings-
systemet. Andra namngivna språk har ett betydligt lägre värde på 
skolmarknaden (Bourdieu och Passeron 2008) och många av de 
kommunikativa resurser som ingår i elevernas språkliga repertoa-
rer uppmärksammas överhuvudtaget inte om de inte kan leda till 
kompetens i någonting annat.
 Det går här att se hur de två ideologiska snedvridningar Lourdes 
Ortega (2019) har identifierat i forskningen om andraspråksinlär-
ning också gör sig gällande i den praktiska implementeringen av dis-
kursen om flerspråkighet som resurs på Fjällskolan. Flerspråkighet 
uppfattas helt enkelt som en multipel version av enspråkighet – vad 
Monica Heller (1999) har kallat ”parallella enspråkigheter” (s 271) – 
bestående av separata och avgränsade entiteter, kopplade till likale-
des separata och avgränsade nationalstater. Ett språk, modersmålet, 
finns i den enskilde talaren genom en slags ”genetisk tillhörighet” 
till en särskild social grupp (Rampton 1990) och bör aktiveras hu-
vudsakligen för att tillägna sig en form av enspråkig kompetens i 
det för tillfället överordnade språket. Som Ortega (2019) påpekat 
bidrar sådan enspråkigism och inföddtalarism till en uppfattning om 
språkinläraren som oundvikligen misslyckad och bristfällig, då det 
inte finns någon möjlighet att leva upp till de ouppnåeliga idealen. 
Att vara flerspråkig är nämligen, som decennier av forskning om 
andraspråksutveckling lärt oss, inte detsamma som att vara enspråkig 
på mer än ett språk (Biedron och Birdsong 2018).
 Vad jag här slutligen vill peka på, innan jag går över till att 
undersöka elevernas praktiker och erfarenheter, är hur den ideo-
logiska föreställningen om språk som avgränsade och sedentära, 
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kraftigt försvårar elevernas möjlighet att ta plats som jämlika del-
tagare i både skola och samhälle. Den gör det dels genom att inte 
erkänna elevernas språkliga resurser, men också genom en form av 
felavgränsning (Fraser 2011:25). En avgränsning av språk baserad på 
nationalstatens gränser överensstämmer nämligen mycket dåligt 
med ungdomarnas transnationella och (im)mobila erfarenheter. 
Att Karin, liksom många andra svenska som andraspråkslärare, 
ser det som sitt huvudsakliga uppdrag att hjälpa eleverna att till-
ägna sig det svenska språket, för att de på så sätt ska få tillträde till 
det svenska samhället, är en mer eller mindre direkt konsekvens 
av denna felavgränsning. Denna idé placerar lärare och elev på 
redan på förhand ojämlika positioner, som det sedan inte finns 
någon praktisk möjlighet att överbrygga (jfr Rancière 2011a). Det 
är nämligen bara läraren som har kunskap om det objekt eleven 
måste tillgodogöra sig: det svenska språket. Om det i stället är 
elevernas levda erfarenheter av språk och språkinlärning som står 
i förgrunden, tror jag att det går att hitta andra sätt att konceptu-
alisera språk, som i sin tur har bättre förutsättningar att leda till en 
språkundervisning baserad på jämlikt deltagande (Fraser 2011:80) 
och med utgångspunkt i en föreställning om intelligensernas jäm-
likhet (Rancière 2011a:61).

Fjällskolans kosmopoliter

Ett par månader in i mina fältstudier bestämmer sig lärarna på 
Fjällskolan för att de vill uppmärksamma den internationella mo-
dersmålsdagen. Denna dag, som instiftades av FN:s utbildnings-
organisation UNESCO år 1999, infaller varje år den 21 februari 
och syftar till att ”främja språklig och kulturell mångfald” (Förenta 
Nationerna 2021). Lokalt på Fjällskolan kan firandet ses som yt-
terligare ett av de sätt på vilket diskursen om ”flerspråkighet som 
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resurs” realiseras, samtidigt som det innebär ett försök att uppmärk-
samma elever och lärare utanför språkintroduktionsprogrammet 
på den språkliga mångfald som finns där (Karin, informellt samtal, 
2020-02-27). Eftersom skolans avskilda läge gör det svårt att syn-
liggöra det som där sker för utomstående, har lärarna kommit på 
att de ska bjuda in förskolebarnen som tillfälligt huserar i en av 
byggnadens flyglar. Att mångfalden på det här sättet knyts enbart 
till Fjällskolans elever och inte ses som en angelägenhet för hela 
samhället betraktar lärarna möjligtvis som ett problem, men det 
stämmer samtidigt väl överens med en avgjort rasiolingvistisk ide-
ologi (Flores och Rosa 2015) i diskursen om ”flerspråkighet som 
en resurs” ovan, där mångfald likställs med modersmål, vilket i sin 
tur knyts till de andras icke-vita kroppar. Mångfald blir på så sätt, 
som Ingrid Piller (2016) framhållit, ”en eufemism för ’språkligt 
och rasmässigt/etniskt utanför huvudfåran’” (s 19; se även Rosa 
och Trivedi 2017 för en liknande kritik). 
 Tanken är i alla fall att språkintroduktionseleverna, som delats in 
i tre olika grupper, ska visa upp ”sina” språk och kulturer för barnen 
och deras lärare, som på så sätt ska få en inblick i den mångfald 
som, får man förmoda, gått dem mer eller mindre obemärkt förbi, 
trots att de bokstavligen delar korridor med varandra. Hur själva 
uppvisningen ska gå till har i stor utsträckning lämnats till eleverna 
själva att bestämma, men inramningen av händelsen som en del av 
den internationella modersmålsdagen riktar förstås redan från början 
elevernas uppmärksamhet mot konstruktionen modersmål som en 
viktig komponent i den mångfald som ska uppmärksammas. Jag 
hör heller aldrig någon av eleverna ifrågasätta relevansen av detta 
begrepp under de veckor av diskussioner och övningar som föregår 
firandet, vilket jag uppfattar som att det även hos dem intar en 
hegemoniskt dominerande position i föreställningen om språk såväl 
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som flerspråkighet. Kopplingen mellan dessa språkliga entiteter och 
föreställda gemenskaper som Somalia, Afghanistan och Thailand 
är därtill så given, att det emellanåt inte tycks helt klart vad i deras 
framträdanden som faktiskt har med modersmål i bemärkelsen språk 
att göra. Gränsen mellan språk och andra kulturella uttryck kopplade 
till samma föreställda gemenskaper verkar helt enkelt vara flytan-
de – modersmålet antas i likhet med exempelvis förmågan att utföra 
specifika danssteg eller tillaga särskilda maträtter ha ärvts genom, 
som Ben Rampton (1990:97) uttryckte det, ”genetisk tillhörighet 
eller födsel in i den sociala grupp som stereotypiskt associeras med 
det”. Det är i det ljuset jag tolkar den självklarhet med vilken inter-
nationella modersmålsdagen kan firas med dans på Fjällskolan.
 I ungdomarnas iscensättning av modersmålsdagen går det 
emellertid också att se hur den rasiolingvistiska föreställningen 
om språk som avgränsade entiteter, kopplade till specifika platser 
och därtill hörande rasifierade kroppar (Rosa och Flores 2017), 
implicit ifrågasätts och utmanas av deras faktiska praktiker. På 
individnivå framträder eleverna som någonting annat än bära-
re av dessa färdiga entiteter, bekvämt förpackade i begrepp som 
modersmål och andraspråk. Den sedentära logik som genomsyrar 
modersmålsbegreppet stämmer nämligen väldigt dåligt överens 
med elevernas transnationella erfarenheter och (im)mobila liv, 
såsom de bland annat kommer till uttryck i deras kosmopolitiska 
sociala praktiker på den internationella modersmålsdagen. Deras 
språkrepertoarer fortsätter snarare kontinuerligt formas i relation 
till en värld karakteriserad av ojämna mobiliteter (Sheller 2016, 
2018b, 2018a), där friheten att röra sig är ”en ständigt knapp och 
ojämlikt fördelad tillgång” (Bauman 2000a:6). 
 Men av samma anledning blir Fjällskolan också till någonting 
mer än bara en mötesplats för personer med olika modersmål som 
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försöker lära sig ett nytt andraspråk. Den flerspråkighet som firas på 
modersmålsdagen, och som indexeras i lärarnas artikulation av re-
sursideologin, är inte densamma som den heteroglossiska mångfald 
som faktiskt praktiseras. Lika lite som språken existerar oberoende 
av kommunicerande kroppar, kan rummet sägas finnas utanför de 
sociala relationer som ständigt reproducerar det (Lefebvre 1991). 
Platsen Fjällskolan är således – i likhet med alla platser – i ett oav-
brutet tillstånd av blivande (jfr Adey 2006:80; Massey 2005:9; Pred 
1984), där förkroppsligade språkpraktiker, digital kommunikation, 
affekter och (im)mobiliteter tillsammans verkar för att skapa en 
form av rumsliga repertoarer (Pennycook och Otsuji 2014).

Från himlen till helvetet

Dagen då själva firandet ska gå av stapeln är det närmare 30 grader 
kallt ute, och jag befarar under den nästan plågsamma prome-
naden till skolan att många elever har stannat hemma. Frånvaro 
och sena ankomster betraktas som ett återkommande problem på 
Fjällskolan och med tanke på den svaga investeringen i skolans 
undervisningspraktiker somliga elever visat under min vistelse 
(mer om detta i kapitel 5), är jag kanske ursäktad för tanken att 
den bitande kylan för just dessa åtminstone skulle kunna vara en 
anledning att inte ge sig ut på morgonen. När jag kommer fram 
till skolan vid halv tio-tiden på förmiddagen är, mina farhågor 
till trots, de flesta elever redan där – därtill mer aktiva än jag sett 
dem på länge. Flera elever sitter i uppehållsrummet och för glatt 
uppsluppna samtal, medan andra rör sig fram och tillbaka mellan 
de olika klassrummen, bärandes på rekvisita till sina olika framträ-
danden. I hemklassrummet har SO-läraren Stig haft samhällskun-
skap med en stor grupp elever på morgonen och här och var ligger 
samhällsböcker uppslagna på avsnittet om privatekonomi. Det är 
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nu rast och i en av bänkarna sitter Vali klistrad vid en afghansk 
teveserie på sin surfplatta, medan Aftab Khan i bänken bredvid 
är så uppslukad av ett bollywoodskt dansnummer att han bara 
som hastigast tittar upp och hälsar. Några stolar bort, i botten av 
det U som bänkarna i klassrummet formar, ser Baktash ett sam-
mandrag av Champions League-åttondelen mellan Real Madrid 
och Manchester City från kvällen innan. Han vet betydligt mer 
än mig om vad alla spelare heter och hur de ser ut, men i övrigt 
verkar han faktiskt inte ha så mycket koll. Han tror till exempel att 
det han tittar på är finalen och frågar mig även vad turneringen de 
spelar heter. Jag antar att det är Youtubes algoritmer som serverar 
honom de här matchreferaten, snarare än något aktivt sökande. 
Men samtidigt är det någonting med fotbollen som uppenbarligen 
väcker Baktash begär, och tidigare har han förklarat för mig att det 
är kärleken till Real Madrid som gör att en av hans stora drömmar 
är att lära sig spanska (Baktash, intervju, 2020-01-30). 
 Vid ett av de runda borden i klassrummets ena hörn sitter 
den nygamla eleven Faranco, som någon vecka tidigare återvänt 
till Nyland efter ett par år i Hudiksvall. Vi hade bestämt träff för 
en intervju tidigare i veckan men då dök han aldrig upp, så jag 
bannar honom lite skämtsamt och frågar om vi kan ta den nu i 
stället. Det pågår ju ingen lektion och han verkar inte heller, likt 
flera av kamraterna, upptagen av förberedelser inför eftermid-
dagens framträdande. Han skrattar och säger att det nog är bäst 
så – han skulle inte heller lita på sig själv om vi bokade in en ny 
tid längre fram. Vi sätter oss i det lilla grupprummet och pratar i 
en dryg halvtimme om det språkporträtt han, några veckor senare 
än övriga elever, ritat på min uppmaning. Jag tycker att det blir ett 
spännande samtal, där Faranco berättar både om sin rika språkli-
ga bakgrund, som innefattar kommunikativa resurser från bland 
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annat somaliska, arabiska, moldaviska och hindi, och sina överlag 
negativa erfarenheter av att lära sig svenska i inlandet (Faranco, 
intervju, 2020-02-27). Han säger att han tyckte om att komma till 
ett nytt land, men inte till Nyland. Det första mötet med samhället 
beskriver han närmast som chockartat: allt var kallt, mörkt och 
tråkigt. När vi talades vid förra veckan beskrev han återkomsten, 
med en för honom karakteristiskt drastisk formulering, som att 
”komma från himlen till helvetet” (Fältanteckningar, 2020-02-20). 
Det är första gången jag hör det bara marginellt större Hudiksvall 
omtalas i termer av ”himlen”, men andemeningen går inte att 
missförstå. Där gick han på en gymnasieskola med många elever, 
som han dessutom umgicks med på fritiden på bio, köpcentrum 
och fritidsgård. Här i Nyland avviker han sällan från den dagliga 
rutten hemmet-skolan-hemmet, och träffar i princip ingen på 
kvällarna efter skoltid. Möjligtvis är det hans mer intensiva sociala 
liv vid kusten som ligger bakom att han muntligt tillhör de mer 
avancerade i klassen, och är en av dem jag för de längsta och mest 
komplicerade samtalen med under min tid på skolan. Hans flitiga 
användande av diskurspartiklar som ”asså”, ”ju” och ”typ” tyder 
också på en större förtrogenhet med informellt vardagsspråk än 
många av hans kamrater i klassen som varit lika lång tid i Sverige. 

Ambivalenta ursprung

När vi kommer ut ur grupprummet efter intervjun hör vi hög 
musik strömma ut genom den nu stängda dörren till hemklass-
rummet. Instrumentet som ackompanjerar den svängiga melodin 
låter som en rubab, ett lutliknande instrument som jag känner igen 
ljudet av eftersom Aftab Khan några veckor tidigare instruerat mig 
om skillnaden mellan olika centralasiatiska stränginstrument i 
samband med att han själv kämpade med att bygga en dombra på 
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träslöjden. Omid står utanför och bankar flera gånger på dörren 
innan Aftab öppnar med ett uppspelt ansiktsuttryck. ”Vi håller på 
med practice”, meddelar han och släpper in både mig och Omid i 
klassrummet. Faranco försvinner vidare till ett klassrum lite längre 
bort i korridoren, varifrån det också kommer höga ljud. Förskole-
barnen ska komma på besök direkt efter lunch och de olika grup-
perna håller nu alla på att finslipa sina respektive framträdanden. 
 På tavlan i hemklassrummet projiceras en Youtubevideo där 
högtidsklädda kvinnor och män framför en attan, en form av tradi-
tionell pashtunsk ringdans ackompanjerad av slagverk och sång på 
pashto. Vali och Aftab dansar i cirkel i mitten av klassrummet, och 
försöker följa med i dansarnas rörelser på filmen. De snurrar runt 
ett varv, klappar i händerna en gång och tar sedan ett omständligt 
steg framåt, med ena benet liksom roterande i luften. Baktash vill 
inte delta i själva dansen (”jag kan inte!”) utan står vid sidan av och 
klappar och skrattar, medan Omid har börjat blåsa upp ballonger i 
rask takt nere i ena hörnet. Både Vali och Baktash har bytt om under 
min korta frånvaro och har nu på sig ljusa kaftaner som liknar dem 
männen i Youtube-videon bär. Klädesplaggen har Aftab köpt i sam-
band med ett besök i Malmö och de är liksom dansen pashtunska, 
berättar de. Aftab själv har som tidigare på sig en t-shirt över ett 
par jeans och rycker bara på axlarna när jag frågar varför inte han 
också har bytt om. Det är Aftab som är pashtun, förklarar Vali och 
Baktash; själva är de hazarer. ”Men inte viktig”, säger Vali samtidigt 
som han lyfter på sin svarta FBI-keps och torkar lite svett ur pannan, 
”allt är Afghanistan”. Jag skrattar till lite och säger: ”Men du har 
väl aldrig varit i Afghanistan, Vali?” Aftab har nu slagit på en video 
med den afghanska popstjärnan Valy [یلو] på projektorn, som 
iklädd solglasögon, fet guldklocka och ett stort blänkande halsband 
dansar med behärskat återhållsamma rörelser bredvid en förföriskt 
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slingrande kvinna på vad som tycks vara en lyxyacht i Dubai, till 
tonerna av hitlåten Aman, Aman. Vali slår ut med armarna som för 
att säga ”vad ska man göra?”, och kastar sig sedan in i dansen i mit-
ten av klassrummet, samtidigt som både han och de andra killarna 
sjunger med i textraderna, som de uppenbarligen kan utantill. Den 
Herat-födde artisten Valy är Valis idol, och det är efter honom som 
han, med en lite annorlunda transkription än den gängse, valt sitt 
namn. Det går att förstå varför Vali, som själv är väldigt mode- och 
utseendeintresserad, dras till den här artisten och vill förknippas 
med honom, men hans tillvaro som fattig flykting i norra Sveriges 
inland kontrasterar naturligtvis kraftigt mot det överdådiga kon-
sumtionsliv Valy iscensätter i musikvideon med sitt blingbling och 
sina snabba sportbilar. Samtidigt är det ingenting förvånande eller 
avvikande i detta; i det senkapitalistiska konsumtionssamhället 
formas subjektiviteten inte minst av inköpsval, vilket tenderar att 
rikta begär mot just konsumtionsvaror, oavsett om de medel som 
krävs för att tillägna sig dem finns eller inte (Bauman 2008).
 Att Vali aldrig varit i Afghanistan är inte helt sant. Han är född 
där, men flyttade tidigt i livet till Iran och dess mångmiljonhu-
vudstad Teheran, som han enligt egen utsago älskar mer än alla 
andra platser på jorden. De andra eleverna tycker att det både 
hörs och syns på honom att han är mer teheranier än afghan och 
kommenterar bland annat återkommande kommenterar att han, 
till skillnad från dem, pratar ”riktig persiska” (Fältanteckningar, 
2019-12-02) – dari, det indoiranska språk som vanligtvis förknippas 
med folkgruppen hazara i Afghanistan, lärde han sig först efter 
ankomsten till Nyland 2015 (Vali, intervju, 2020-01-29). Vali sä-
ger att han älskar allt med Teheran – även (eller åtminstone trots) 
dess tveklöst mindre tilltalande sidor, som konstant förorenad 
luft, livsfarlig trafik och en bitvis skoningslös segregation. Vid ett 
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tillfälle några veckor tidigare åt jag lunch tillsammans med honom 
och Yama och vi började prata om några av de vackra platser i den 
iranska huvudstaden som vi alla besökt: Park-e-Laleh, Golestan-
palatset och den fantastiska Shah Abdol Azims helgedom i Shar-
e-Rey, en stadsdel i Teheran där många landsflyktiga afghaner bor 
idag. Yama skakade efter ett tag på huvudet och sa att han för sin 
del inte kunde uppskatta någonting med Iran, oavsett hur vackert. 
”Titta vad dom gör med afghanerna”, menade han och hänvisade 
bland annat till praktiken att skicka unga afghanska pojkar till 
fronten i Syrien. Månaden innan hade attentatet mot den iranske 
generalen Qasem Soleimani blivit en världsnyhet och Yama tackade 
nu USA:s president Donald Trump – som han annars inte hyste 
några höga tankar om – för att ha beordrat attacken. Det var 
nämligen Soleimani som varit ytterst ansvarig för rekryteringen 
av afghanska ungdomar som kanonmat till Bashar Al-Assads armé 
och det spelar ingen roll varför det skedde för världen blev ändå 
en bättre plats utan honom, menade Yama. Ja, vad honom anbe-
langade kunde hela Iran få försvinna och han skulle inte fälla en 
tår. Vali nickade och instämde i Yamas känslosamma beskrivning 
av hur illa afghanerna behandlades. Tvångsrekryteringarna var den 
direkta orsaken till att han själv för fem år sedan kände sig tvingad 
att lämna landet, där han fortfarande efter 15 år inte hade något 
uppehållstillstånd. Vali tystnade en stund och utbrast sedan: ”Men 
jag älskar ändå Teheran!” (Fältanteckningar, 2020-02-03). 
 Nu dansar Vali allt vildare i mitten av klassrummet. Han snur-
rar runt, runt i högre och högre tempo, med båda armarna rakt 
utsträckta åt sidorna, samtidigt som han och de andra killarna 
sjunger med i den romantiska texten, som beskriver den manliga 
huvudpersonens lönlösa försök att motstå lockelsen från en kvin-
na med ”förföriskt mörka ögon”. När låten så småningom tonar 
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ut hinner Vali bara pusta ut några sekunder, innan Aftab slår på 
en av sina favoritlåtar: Le Le Maza Le från den flerspråkiga Bol-
lywoodfilmen Wanted, där det sjungs på både engelska, spanska 
och hindi. Dansandet tar genast fart igen. Jag skrattar och lämnar 
dem för att gå till klassrummet bredvid, där jag hör en annan hitlåt, 
Luis Fonsis Despacito, spelas på minst lika öronbedövande hög 
volym som den indiska kavalkad Aftab samtidigt börjar leverera 
i sitt klassrum. I uppehållsrummet, mellan de två klassrummen, 
passerar jag Michael som – till synes oberörd av den musikaliska 
korselden – diggar till hiphopparen Maître Gims franska rap i de 
externa högtalarna på sin mobiltelefon. Bredvid honom sitter den 
snart pensionerade SO-läraren Stig, lojt tillbakalutad i sin stol, utan 
att med en min förråda vad han tänker om det tilltagande larmet.

Språkliga begär

När jag kommer in i klassrummet möts jag av Faranco, Bob och 
Mahamed, som alla tre sitter på katedern och dansar med till Des-
pacito och den musikvideo som projiceras på tavlan bakom dem. 
”Min favoritartist!”, ropar Faranco när han ser mig i dörren för 
att överrösta den väldigt höga musiken. ”Det är därför jag vill lära 
mig spanska!” Det var under intervjun lite tidigare idag som han 
avslöjade att han drömmer om att lägga spanska till de fem språk 
han redan anser sig behärska. När jag frågade varför svarade han:

Faranco:  asså det är så jä:vligt bra jag vet inte (2.5) asså 
  jag (.) älskar å lyssna sp- eh spanska låt (.) asså 
  spanska mus- musik
Andreas:  mm
Faranco:  ja alltså (.) jag vet inte (.) jag gillar typ jättemycket
Andreas:  mm
Faranco: ja men alltså när jag lyssnar jag fattar ingenting 
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  än (.) å jag ändå jag vill
Andreas:  mm
Faranco:  det är det jag vill lära mej
Andreas:  så du tycker det låter fint?
Faranco:  ja: (.) men jag fattar inte

(Faranco, intervju, 2020-02-27)

 Att inte ”fatta” är för Faranco uppenbarligen inte en orsak till att 
inte ha starka positiva känslor för ett språk. Det utgör heller inte ett 
hinder för att inkludera det i sin språkrepertoar. Notera också den 
starka övertygelse som kommer till uttryck i användningen av tids-
adverbialet ”än” – för Faranco verkar det bara vara en tidsfråga innan 
hans mer aktiva språkrepertoar också innehåller spanska. Som van 
språkinlärare, med erfarenhet av att utanför skolans väggar utveckla 
kommunikativ kompetens i både moldaviska och hindi, finns det 
ingenting orealistiskt i detta, trots att hans kompetens i svenska så 
många gånger bedömts som otillräcklig i skolan. Detta är bara ett av 
många exempel på hur elevernas språkrepertoarer ”inte bara inklude-
rar vad man har utan också vad man inte har, vad man har förvägrats 
men som fortfarande finns närvarande som begär” (Busch 2012:7). 
I just detta fall är spanskan inte uppenbart förvägrad Faranco, men 
att den är närvarande som ett begär råder ingen tvekan om. 
 Så fort Despacito tystnat får Faranco och de andra sällskap av 
Michael, Pax och Azizyangu. De ska nu öva på sin gemensamma 
dans; det är bröderna Michael och Pax som valt låten Yo Pe av den 
populära afrocongo-artisten Innoss’B. I videon har han samarbetat 
med ”kungen av bongo-flava”, Diamond Platnumz från Tanzania, 
och tillsammans har de koreograferat ett elaborerat och tämligen 
vågat dansnummer som spelats in med en stor grupp dansare på 
Dar es Salaams gator. De båda giganterna använder i låten språk-
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liga resurser från swahili, lingala och franska för att framföra ett 
uppfordrande budskap till dagens ungdom, om att de ska jobba 
hårt och undvika att lata sig. Pax och Michael kan tveklöst både 
dansen och låten bäst, men de övriga killarna kämpar med glatt 
humör när de om och om igen upprepar dansstegen för att få dem 
att sitta. Längst bak i klassrummet sitter Stig och följer med i re-
petitionerna; hans huvud rör sig långsamt fram och tillbaka i takt 
till musiken. Han tycker att dansen ser ”jättebra” ut men upprepar 
flera gånger att de måste sänka ljudnivån när barnen kommer. I 
övrigt är Stig nöjd: ”Bra flyt och bra samordning”, sammanfattar 
han, innan hela gänget går iväg till matsalen.

Kontrasterande representationer av rummet

Efter lunch kommer nio förskolebarn tillsammans med två lärare 
på besök till språkintroduktionsklassen. De delar upp sig i grupper 
om tre, som sedan besöker ett klassrum i taget. Jag börjar i samma 
klassrum som jag var i senast, där Faranco och de andra killarna 
står uppställda framför tavlan. Barnen slår sig ner på de utplace-
rade stolarna, längs en av klassrummets väggar. Deras lärare ger 
ett ganska lojt, ja nästan ointresserat intryck, när hon sätter sig 
med barnen och knappt hälsar på ungdomarna där framme. ”Tuff 
publik”, skriver jag i mitt anteckningsblock, men grabbarna verkar 
inte beröras nämnvärt. Pax intar en form av ledarroll i klassrummet, 
och efter att alla har presenterat sig kort säger han att de kommer 
att göra två saker: först armhävningar och därefter dans. Armhäv-
ningar? Ja, förklarar han, det vill de göra eftersom de tycker att det 
är så viktigt att röra sig – ”för alla, i hela världen”. Dansen däremot 
motiverar han med att det är någonting som ”vi gillar i Afrika”. Vi 
älskar att dansa, säger han. Förskoleläraren missförstår först och 
tror att det är barnen som ska göra armhävningar, men Pax hejdar 
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dem och förtydligar att det bara är språkintroduktionseleverna. 
Barnen ska räkna och se hur många de klarar. Alla sex eleverna 
lägger sig sedan ner på golvet och börjar pressa sina kroppar upp 
och ner från golvet. Somliga, som Mahamed och Azizyangu, gör 
inte många, men Michael och Pax matar på längre och längre. Den 
yngre brodern Michael håller ut allra längst och barnen räknar till 
hela 40 armhävningar innan han bestämmer sig för att avsluta. 
Han är tydligt uppe i varv när han hoppar upp på fötterna efter 
träningspasset och slår till och med ett litet knytnävsslag i betong-
väggen, innan han och de andra gör sig redo för dansen.
 Eleverna ställer nu upp sig i två led, tre i varje, och slår igång 
videon till Yo Pe på duken som rullats ner över whiteboarden. Under 
skratt och glada tillrop dansar de med till ett kortare avsnitt på 
drygt en minut, tre gånger om. När de sedan uppmanar publiken 
att göra dem sällskap gör de tre barnen det något försiktigt och 
avvaktande, förmodligen blyga. Men ungdomarna dansar entu-
siastiskt med ytterligare några gånger i koreografin. Pax förklarar 
sedan för åhörarna att det här är en ”typisk afrikansk dans”, men 
efter att ha sneglat på kompisarna rättar han sig själv och säger 
att det inte är i hela Afrika, utan bara i en del som de dansar så 
här. Det är framför allt i Kongo, Uganda och Tanzania. I Somalia 
dansar de till exempel på ett annat sätt. Det föranleder Faranco och 
Mahamed att slå på en ny video på projektorn, där nu en grupp 
män och kvinnor – i skarp kontrast till den närmast ekivoka dans 
de nyss reproducerat på klassrumsgolvet – står uppställda på led 
och dansar med en form av vaggande, långsamt framåtskridande 
rörelser. Faranco, Mahamed, Azizyangu och Bob dansar med i ett 
par minuter, medan Pax och Michael tittar på. Förskolebarnen och 
deras lärare är bara vagt engagerade i vad som sker nu. ”Jaha, så 
det här var en somalisk dans?” undrar jag, delvis för att bryta den 
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tystnad som uppstått. Men det var det tydligen inte ändå, för nu 
förklarar Mahamed att dansen i själva verket är från Ogaden, den 
somalisktalande region i nuvarande Etiopien som han själv kom-
mer ifrån. Somalia har han, påminner han mig nu, faktiskt aldrig 
varit i, så exakt hur de dansar där vet han inte. Faranco erbjuder 
sig därför att visa en ny video, men då säger läraren att det är dags 
att gå till nästa klassrum om de ska hinna med alla framträdanden.
 Jag stannar ändå kvar några minuter för att titta på den video 
Faranco ville visa, så när jag kommer in i klassrummet bredvid har 
Vali och de andra redan hunnit visa upp sin dans. Nu instruerar de 
i stället besökarna hur man räknar till 10 på dari. Det går snabbt, 
och varken barn eller lärare hänger med helt och hållet. Efter att 
ha räknat i högt tempo två gånger, vill Omid visa några bilder som 
han förberett på sin Ipad. Det är natursköna och färggranna foto-
grafier som bland annat föreställer en vintrig uppenbart välmående 
del av Kabul, det nybyggda slottet i Paghman och en underskön 
moské i Herat. Läraren reagerar på snöbilderna från Kabul och 
frågar förvånat: ”Har ni vinter där som här?” Baktash svarar att 
det finns snö på vintern, men att det inte riktigt blir lika kallt som 
i Nyland. När Omid sedan visar en bild på ett böljade landskap i 
nationalparken Band-e Amir utbrister läraren ännu mer förvånat: 
”Det var ju jättefint! Grönt! Ofta när man ser på teve är det som 
kargt. Mest jord.” Eleverna svarar ingenting på det, och strax där-
efter skiljs de åt i vad jag uppfattar som ett ömsesidigt missförstånd 
baserat på två olika representationer av rummet: ungdomarnas 
pittoreska landskapsbilder är del av en kollektiv minnesproduk-
tion som ofta förekommer i världens diasporor, där det så kallade 
hemlandet skildras med ett idealiserat och romantiserat bildspråk 
(jfr Dewilde, Kjørven, och Skrefsrud 2021). Läraren verkar däremot 
förvänta sig en mer entydigt negativ andrafierande representation 
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(jfr Hall 2013), präglad av otaliga medieskildringar av Afghanistan 
som ett fattigt och krigshärjat ”u-land”. 

Det lokalas tillsammanskastadhet

Om jag på ett mer övergripande plan ska sammanfatta vad som 
sker under dessa timmar på Fjällskolan uppfattar jag det som ett 
möte mellan två delvis motstridiga fenomen: å ena sidan situe-
rade rasiolingivistiska ideologier om modersmål som sedentära 
entiteter, kopplade till specifika kroppar och platser, och å an-
dra sidan elevernas mer dynamiska språkrepertoarer, präglade av 
alltjämt fortgående erfarenheter av ojämn mobilitet (Sheller 2016, 
2018b, 2018a). De senare bär spår av en helt annan typ av rörlighet, 
men också av andra orienteringspunkter, än vad som impliceras 
av den ideologiska konstruktion som tas som utgångspunkt för 
modersmålsdagen. Denna förhåller sig till två distinkta platser: (1) 
”hemlandet” eller ”ditt land”, förknippat med ”modersmålet” eller 
”ditt språk”, och (2) nationalstaten Sverige, tätt sammankopplat 
med svenska eller ”vårt språk”. Fjällskolan antas på så sätt utgöra en 
mötesplats för kroppar som bär med sig distinkt olika modersmål 
och den mångfald som hyllas projiceras så att säga på dessa kroppar. 
Det omgivande samhället och språket ”svenska” har ingenting med 
denna mångfald att göra – de förblir därmed homogena, i enlighet 
med den enspråkigism (Ortega 2019) som förutsätter kopplingen 
ett språk-ett land (Bauman och Briggs 2003; Gal 2010).
 Eleverna verkar också delvis acceptera den här idén. Aftab Khan 
och Vali har exempelvis, utan protester, gått med på att de kan 
fungera som representanter för ”afghansk kultur” och att detta är 
ett lämpligt sätt att uppmärksamma modersmålsdagen. Deras val 
att dansa vad de själva betecknar som en traditionell pashtunsk 
dans, klä sig i en högtidsdräkt Aftab köpt under ett besök i Mal-
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mö och visa googlade bilder från platser de finner vackra i landet 
befäster effektivt länken mellan språket dari (som för övrigt varken 
Aftab eller Vali betraktar som sitt modersmål, men väl ett språk de 
”kan”) och nationalstaten Afghanistan. Detsamma gäller förstås 
Pax och Michaels dansande. Länken mellan mångfald och mo-
dersmål har etablerats redan i firandets premisser, och genom att 
uppfylla förväntningarna på dess gestaltning visas sedan tydligt hur 
modersmålen, via dessa annorlunda kroppar, hör hemma någon 
annanstans (jfr Ahmed 2011). 
 Men jag vill nu ta ytterligare ett steg tillbaka och försöka följa 
Makoni och Pennycooks (2006) uppmaning att ouppfinna de 
koloniala språkkategorierna. Det tycks för mig då som att nå-
gonting mer ske i de interaktioner som utmärker den här dagen. 
Eleverna har visserligen internaliserat ideologiska föreställningar 
som säger att exempelvis ”dari” är ett avgränsat språk som hör 
hemma i nationalstaten Afghanistan, och att det via deras kroppars 
samhörighet med denna föreställda gemenskap är ”deras språk”. 
Det är i själva verket minst lika vanligt bland eleverna som bland 
lärarna på Fjällskolan att likställa uttryck som ”mitt språk” med 
den ideologiska konstruktionen modersmål: ”swahili är mitt språk 
(1.5) det är mitt språk som (.) jag föddes i”, som Michael (intervju, 
2020-01-22) säger med en typisk formulering. Elevernas faktiska 
språkpraktiker, såväl som de praktiker de intresserar sig för, tänjer 
samtidigt upprepade gånger på gränserna för vad begreppet moders-
mål kan inrymma, och orienterar sig inte ens alltid mot nationer i 
konventionell mening. Det är inte minst tydligt att cirkulationen 
av mediala representationer skapar möjligheter för en form av 
diasporiska identiteter som ”inte är strikt förankrade i etnicitet 
eller relationer mellan nationer” (Rosa och Trivedi 2017:336). Ung-
domarnas historiska kroppar är präglade av kulturella preferenser 
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och kommunikativa resurser från ett liv i rörelse – fysiskt såväl 
som digitalt – snarare än en tillvaro inramad av nationalstatens 
socialt konstruerade gränser. Det ord jag kommer att tänka på för 
att beskriva de ungdomar som i scenerna ovan med sådan kom-
petens och världsvana flyter mellan språk och kulturella uttryck 
från jordens alla hörn är varken modersmålstalare eller sva-elever, 
utan kosmopoliter.
 Det kan vid första anblicken verka en aning förvånande. Kos-
mopolitens förmåga att känna affektiv samhörighet med platser 
och kulturer bortom den egna bostadsorten är i alla fall jag van att 
förknippa med en global elit, snarare än med flyktingar bosatta i 
norra Europas glesbefolkade periferi. Jag tänker kanske i första hand 
på någon i stil med den ”geografiskt promiskuösa” medelålders 
affärskvinna som filosofen Ágnes Heller (1995) möter på en av sina 
många och långa flygresor över världen. Kvinnan är anställd av en 
internationell handelsfirma, ”talar fem språk och äger tre lägenheter 
på tre olika platser”. ”Hem” är för henne ett mindre meningsfullt 
namn på den plats där hennes katt för tillfället befinner sig:

Låt oss följa henne på hennes ständiga resor från Singapore 
till Hongkong, London, Stockholm, New Hampshire, Tokyo, 
Prag och så vidare. Hon bor på samma Hiltonhotell, äter 
samma tonfisksmörgås till lunch, eller, om hon så önskar, ki-
nesisk mat i Paris och fransk mat i Hongkong. Hon använder 
samma typ av fax, telefon och dator, tittar på samma filmer 
och diskuterar samma typ av problem med samma typ av 

människor. (Heller 1995:2)

 Socialantropologen Ulf Hannerz (1990) kontrasterade akade-
miska globetrotters som Heller och hennes stolsgranne med ”de 
lokala”, vars horisont inte sträcker sig bortanför en närliggande, och 
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tämligen tydligt avgränsad kultur. I samma anda påstod sociologen 
Manuel Castells (2000) att det är eliterna som är kosmopoliter, 
medan ”folk är lokala” (s 446). Litteraturvetaren Terry Eagleton 
(2003) ansåg i sin tur att ”de rika har mobilitet och de fattiga har 
lokalitet […] de rika är globala och de fattiga är lokala” (s 22). 
Allt detta låter på ett plan rimligt för en kritiskt sinnad forskare, 
men som Tim Cresswell (2015) invänder verkar fattiga människor 
i andra avseenden vara minst lika mobila som den globala eliten, 
och ibland till och med mer kosmopolitiska. Medan de rika rör 
sig över världen mellan olika icke-platser (Augé 2008) – flygplatser, 
hotell och mer eller mindre identiska shoppingkomplex – tas deras 
behov på varje sådant ställe omhand av en flerspråkig migrant 
vars umgängeskrets är betydligt mer global än den självutnämnda 
världsmedborgarens.24 I tillägg till den kosmopolitiska identitet 
som förknippas med turister, akademiker och andra globetrotters, 
menar Cresswell därför att går att tala om en kosmopolitism under-
ifrån, ”formad både på specifika platser och genom den globala 
underklassens resande” (Cresswell 2015:83; se även Go 2013 om en 
besläktad så kallad ”postkolonial kosmopolitism”).
 Elevernas kosmopolitiska repertoarer är på ett sätt ytterst lokala, 
i och med att de utformas på en specifik plats som har få kontak-
tytor med det omgivande samhället. Fjällskolan är en metaforisk 
ö i det lilla landsbygdssamhället Nyland, som därtill under flera 

24 Beskrivningen av sådana rum som ”icke-platser” är förstås ur det 
perspektivet problematisk. Det är bara för den hypermobila elit som 
rastlöst rör sig fram och tillbaka mellan dessa flygplatser, hotell och 
shoppingcentra som det kan framstå som platser som människor 
existerar på och utnyttjar ”utan att leva tillsammans” (Augé 2008:110). 
Som bland andra Hannam, Sheller och Urry (2006) påpekat innehåller 
exempelvis flygplatser både en ”kontingent materialitet” och ”avsevärd 
social komplexitet” (s 6). 
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decenniers tid kommit att politiskt, socialt och ekonomiskt mar-
ginaliseras i en både nationell och global kontext. Å andra sidan är 
ungdomarnas repertoarer en tydlig produkt av såväl historisk och 
samtida mobilitet, som drömmar om framtida sådan. Fjällskolan 
blir på så sätt ett nexus – eller en mötesplats – för historiska kroppar 
präglade av mobilitet, vilket i kombination med situerade diskurser 
om språk som huvudsakligen avgränsade och sedentära formar 
de sociala praktiker som jag bevittnade på modersmålsdagen (jfr 
Scollon och Scollon 2004). 
 I en värld där både kroppar, varor och information befinner sig i 
mer eller mindre ständig rörelse går det inte längre att förutsätta att 
språkrepertoarer enbart kommer att reflektera de språkliga resurser 
som finns tillgängliga på specifika platser (jfr Blommaert 2010). Att 
reducera Valis, Farancos och Michaels komplexa historiska kroppar 
till bärare av på förhand avgränsade modersmål, vars främsta syfte 
är att tjäna som resurs för inlärandet av svenska, är därför att blunda 
för den betydligt mer heteroglossiska mångfald som materialiseras 
i Fjällskolans lokaler. För att förstå denna behövs snarare någonting 
som liknar vad geografen Doreen Massey (1994) kallat för en global 
platskänsla, där det lokala inte ses som en dikotomi till det globala, utan 
som mötesplatser för multipla identiteter och historier. I stället för 
att representera någon lång internaliserad historia karakteriseras det 
lokala i samtiden av en slags throwntogetherness (Massey 2005:141) – en 
utmanande neologism som på svenska kanske skulle kunna beskrivas 
med det lika nyskapade ordet tillsammanskastadhet. Enligt Massey 
får senmoderna samhällen denna egenskap tack vare det oupphörliga 
sammanfogandet av otaliga människors livsbanor, vilket i sin tur är det 
som bidrar till att forma enskilda människors upplevelser av specifika 
platser. Platser konstrueras på så sätt utifrån, snarare än inifrån.
 Tänk nu att jag kunde göra som Massey (1994:148f ) i sin klas-
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siska essä, och förflytta mig hela vägen till yttre rymden, utrustad 
med en teknik som tillät mig att följa rörelserna från människor 
såväl som deras kommunikation sedan långsamt zoomade in över 
Fjällskolan. I stället för enkelriktade pilar, från ”era länder” till 
Nyland, föreställer jag mig då att jag skulle få se hur linjerna från 
elevernas komplicerade migrationsbanor cirkulerar genom sko-
lans lokaler tillsammans med deras samtida världsomspännande 
digitala kommunikation för att utforma ett synnerligen intrikat 
mönster. Om jag därtill la deras drömmar om framtida mobilitet 
skulle jag få se hur linjerna fortsatte sträcka sig ut över stora delar av 
jordklotet, och hur en mängd andra platser på så sätt kontinuerligt 
knyts samman och görs närvarande i det så kallat lokala (jfr även 
Massey 2004). Mobiliteterna snarare pulserar genom Fjällskolan än 
leder fram till den. Det verkar vara i relation till en sådan global 
platskänsla elevernas mångfacetterade språkrepertoarer behöver 
förstås, liksom deras förutsättningar för att inkludera resurser från 
det så kallade svenska språksystemet i dessa. Men som jag nu ska 
övergå till att demonstrera, är det samtidigt viktigt att inse att 
dessa mobiliteter inte flyter fram helt fritt över jordklotet. De ingår 
nämligen i en strukturerande maktgeometri (Massey 1994:148f ) 
som fördelar rörligheten på högst ojämlika sätt.

Flerspråkiga vagabonder

Allt språkbruk präglas, som jag tidigare konstaterat, av kamp mel-
lan enande och splittrande krafter (Bachtin 1994). I avsnitten ovan 
går det att på motsvarande sätt skönja två motstridiga diskurser om 
språk och plats, som båda gör sig gällande i undervisningspraktiken 
på Fjällskolan. Å ena sidan finns en utpräglat modern uppfattning 
om absoluta rum, sammanfogade med i grunden sedentära och 
avgränsade språk. Detta är språkets centripetala krafter (Bachtin 
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1994:74), manifesterade i en monoglossisk språkideologi (Silver-
stein 1998), där de idealiserade standardsspråken förutsätts höra 
samman mer eller mindre naturligt med specifika platser (se även 
Gal 2010). Detta sätt att tänka och agera hänger i sin tur ihop med 
de två ideologiska felsluten inom andraspråksforskningen – en-
språkigism och inföddtalarism – som ”samverkar för att beskriva 
studieobjektet i termer av brist, och porträtterar språkinlärare som 
dömda att misslyckas” (Ortega 2019:25).
 Å andra sidan finns här spår av vad som skulle kunna kallas en 
post- eller senmodern diskurs, där i stället relativa och relationella 
rumsuppfattningar dominerar, med nyckelord som flöden, rörelse 
och mobilitet (Harvey 2009:119ff). Detta tycks mer relaterat till 
de centrifugala krafter som bidrar till den mänskliga kommu-
nikationens heteroglossiska karaktär (Bachtin 1994:75). I synbar 
strid med den monoglossiska språkideologin blir flerspråkighet och 
mångfald i denna diskurs positivt värdeladdade ord – förknippade 
med progressivitet och framåtskridande. Konflikten mellan de två 
diskurserna blir emellertid temporärt löst genom att flerspråkighet 
på Fjällskolan definieras som en multipel version av enspråkighet 
vars huvudsakliga syfte är att tillägna sig kunskaper i svenska, 
medan mångfald blir en form av ”eufemism för ’språkligt och ras-
mässigt/etniskt utanför huvudfåran’” (Piller 2016:19). Detta tycks 
göra att de centripetala krafterna avgår med segern, utan att det 
explicit behöver erkännas. Rummet förblir därmed dominerat, och 
elevernas appropriering blir en tillfällig och marginell företeelse.
 Men en fråga infinner sig nu: I samtiden framhålls helt uppen-
bart mobilitet och mångfald som eftersträvansvärda ideal. Allt och 
alla påstås vara i rörelse, på samma gång som flöden och nätverk 
ersätter mer platsbaserade förståelser av samhälle och vardagsliv 
(Harvey 2009). Även flerspråkighet har i samma anda kommit 
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att lyftas fram som en åtråvärd förmåga på individuell såväl som 
samhällelig nivå i västvärlden generellt (Flores 2013) och Sverige mer 
specifikt, där det allt oftare har börjat betraktas som just ”en resurs” 
i både forskning (Kindenberg 2016) och officiella policydokument 
(Skolverket 2018a). För andra ungdomar, på andra platser, är det i 
linje med detta skifte idag en uteslutande positiv egenskap att – för 
att tala med kursplanen i moderna språk – ha ”[k]unskaper i flera 
språk” och därmed öka sina ”möjligheter att ingå i olika sociala 
och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- 
och arbetsliv” (Skolverket 2011c:76). Det går därför med rätta att 
undra varför ungdomarna på Fjällskolan, med sina gränsbrytande 
aktiviteter och kosmopolitiska repertoarer, så sällan betraktas i detta 
ljus? Hur kan det komma sig att deras språkförmåga värderas så lågt 
och nästan enbart i relation till en idealiserad enspråkig kompetens? 
Varför ses just de – och inte, säg, eleven som läser ett IB-program 
på Sigtunaskolans Humanistiska Läroverk – så konsekvent genom 
den monoglossiska språkideologins lins? 
 Siân Preece (2019) har mot bakgrund av en studie av flersprå-
kiga studenter i brittisk högre utbildning föreslagit att huruvida 
flerspråkighet verkligen behandlas som en resurs i praktiken – och 
inte bara blir till föremål för ett ytligt hyllande som i fallet med 
modersmålsdagen ovan – beror på en rad samverkande faktorer, 
varav studenternas socioekonomiska bakgrund är den enskilt vik-
tigaste. I jämförelsen mellan studenter från mångkulturella för-
ortsmiljöer och internationella studenter med mångårig erfarenhet 
av elitutbildningar – representanter för vad Preece med hänvis-
ning till Jürgen Jaspers benämner plebejisk respektive prestigefylld 
flerspråkighet – visade det sig dessutom att de identifierade språ-
kens position i en global och lokal språklig hierarki var avgörande. 
Medan den förra gruppens flerspråkighet förutom engelska bestod 
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av lågt värderade minoritetsspråk, uppmärksammades den senare 
gruppens färdigheter i supercentrala och centrala språk (jfr De 
Swaan 2002) som franska, kinesiska och japanska i betydligt högre 
utsträckning. Därtill värderades deras orientering mot standardi-
serade varieteter av engelska på ett helt annat sätt än den brittiska 
gruppens stigmatiserade dialekter. Trots att det vore rimligare att 
betrakta studenterna med bakgrund i storstadsförorter som ”mo-
dersmålstalare” av engelska, är det de internationella studenterna 
som positioneras som legitima talare på universitetet.
 Likt de ”flerspråkiga plebejerna” i Preeces (2019) undersökning 
bedöms flerspråkigheten hos ungdomarna på Fjällskolan utifrån 
andra måttstockar än de elitdiskurser (Thurlow och Jaworski 2017) 
som formar synen på exempelvis de internationella studenternas 
kommunikativa förmågor. Flerspråkighet påstås visserligen vara 
en resurs i skolan, men det är samtidigt tydligt att vissa språk – 
framför allt svenska men också delvis engelska – är högre värderade 
än andra, och att somliga språkliga resurser i stort sett enbart 
räknas i den utsträckning de leder fram till en idealiserad ensprå-
kig kompetens i svenska. I stället för att betrakta ungdomarnas 
språkliga och kulturella erfarenheter i termer av kosmopolitism, ses 
de därför nästan uteslutande i ljuset av sedentära och avgränsade 
konstruktioner som modersmål och hemland.
 Jag vill föreslå att detta också kan ses som ett uttryck för de 
två konkurrerande diskurser om språk som Heller och Duchêne 
(2012) identifierat i många senkapitalistiska samhällen. De menar 
att språk å ena sidan ofta fortfarande förstås i enlighet med en mo-
dern nationalistisk diskurs om stolthet, men att de å andra sidan i 
nyliberal anda också har kommit att ses som en källa till profit. Jag 
tror att det bland annat är detta som gör Fjällskolans ambition att 
betrakta flerspråkighet som en resurs så ambivalent och fylld av 
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spänningar; när språk förstås inom ramen för etablerade begrepp 
som modersmål och andraspråk (”ditt språk” och ”här säger vi inte 
så”) är det den nationalistiska stolthetsdiskursen som aktiveras, 
medan den instrumentella idén om det svenska språket som nyck-
el till integration och en nyliberal arbetsmarknad snarare går att 
koppla till profitdiskursen.

Turister och vagabonder

För att ytterligare fördjupa analysen av de både motsägelsefulla och 
motstridiga ideologier som aktualiseras (och inte) av ungdomarnas 
heteroglossiska språkpraktiker, kommer jag i det här avsnittet att 
undersöka dem med utgångspunkt i en insikt från det som brukar 
kallas ”det nya mobilitetsparadigmet” (Sheller och Urry 2006); 
nämligen att mobilitet inte är någon enhetlig företeelse (se även 
Dailey-O’Cain och Horner 2019; De Fina och Mazzaferro 2021). 
Allt och alla må vara i ständig rörelse, men är det sannerligen inte 
på samma sätt. Mobilitet är en i hög grad differentierad och ojämn 
företeelse (Adey 2017; Cresswell 2006; Sheller 2018b), där förmågan 
att själv styra den i önskvärd riktning skiljer sig åt beroende på en 
rad samverkande sociala faktorer som har med bland annat klass, 
ras, kön och sexualitet att göra. Doreen Massey (1994) menar att 
det av den anledningen går att tala om en maktgeometri där ”vissa 
har mer makt över den [mobiliteten] än andra; vissa initierar flöden 
och rörelser; vissa befinner sig mer på den mottagande sidan än 
andra; vissa är i praktiken fängslade av den” (s 149). 
 Skillnaden består således inte så mycket i vilka som rör sig och 
vilka som inte gör det – ”kosmopoliterna” och ”de lokala” med 
Ulf Hannerz (1990) begrepp – utan hur enskilda personer rör sig 
och hur de är positionerade i relation de faktiskt förekommande 
flödena och mobiliteterna. Sociologen Zygmunt Bauman (1999, 
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2000a) hävdade att det metaforiskt därför går att tala om två typer 
av migranter i dagens globala rum: ”turister” och ”vagabonder”. 
Grovt sett handlar skillnaden mellan de två om att resa för att 
man vill och kan, eller att resa för att man måste. I ett senmodernt 
konsumtionssamhälle är enligt Bauman en av de främsta stratifie-
rande dimensionerna just graden av rörlighet (se även Hannam, 
Sheller, och Urry 2006:3). I den ena ändan av spektrumet finns 
turisten, som på många sätt är den ideala konsumenten, i det att 
hen rastlöst rör sig över jordytan på jakt efter nya sensationer, som 
i sin tur blott leder till väckandet av nya begär:

För att öka deras konsumtionsförmåga får konsumenterna 
aldrig tillåtas vila. De måste ständigt hållas vakna och på 
alerten, konstant exponeras för nya frestelser och således 
förbli i ett tillstånd av en aldrig sviktande upphetsning – och 
förvisso också i ett tillstånd av oavbruten misstänksamhet 
och missnöje. De lockbeten som betingar dem att ändra 
uppmärksamhet måste bekräfta misstanken och samtidigt 
ge löfte om vägen ut ur missnöjet: ”Tror du att du har sett 

allt? Du har inte sett någonting än!” (Bauman 2000a:79–80)

 Vagabonden befinner sig i den andra ändan av rörelsekontinuu-
met; denne saknar turistens förmåga att följa begärets nycker – att 
välja och vraka ”bland destinationerna efter vilka nöjen som erbjuds” 
(Bauman 2000a:82) – och kastas i stället ideligen ut från de platser 
där de hellre skulle ha stannat kvar. Och om de inte kastas ut så 
kan marken rent bokstavligt försvinna under deras fötter, som för 
den dryga procent av jordens befolkning som på grund av krig, 
klimatförändringar och ekonomiska svårigheter befinner sig på flykt 
från sina hem enligt FN:s flyktingorgan UNHCR (2020). Medan 
turisten kan välja att lämna vagabonderna bakom sig när de så önskar, 
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har de senare ingen möjlighet att göra det omvända. De får i själva 
verket ”varken stanna där de befinner sig (det finns ingen plats som 
garanterar varaktighet, ett slut på den oönskade mobiliteten) eller 
söka efter någon bättre plats att vara på” (Bauman 2000a:88). 
 Jag menar att Baumans resenärer i dagens västerländska samhällen 
kan förknippas med två distinkta erfarenheter av flerspråkighet: å 
ena sidan vad som skulle kunna kallas elitflerspråkighet (Barakos och 
Selleck 2019), präglad av självvald kompetens i två eller flera status-
fyllda varieteter, och å andra sidan plebejisk flerspråkighet (Preece 
2019) eller gräsrotsflerspråkighet (Han 2013), bestående av mer partiellt 
och slumpmässigt sammanfogade repertoarer. På samma sätt som 
vissa former av rörlighet är mer åtkomliga för somliga, är med andra 
ord också språkliga resurser ojämlikt värderade och fördelade. Med 
utgångspunkt i Bachtins (1994) skrifter hävdade jag i kapitel 3 att 
enspråkighet är en myt och att all mänsklig kommunikation präglas 
av en inneboende mångfald – av heteroglossi. Det går således inte 
välja att leva i ett flerspråkigt samhälle eller inte, lika lite som någon 
idag kan välja att leva i ett stillastående samhälle. Språklig mångfald 
och mobilitet har såtillvida alltid präglat mänskliga gemenskaper, 
men har i det senmoderna samhället kommit att bestå av resurser 
präglade av en tilltagande ojämlikhet (jfr Piller 2016:12ff). Vad som 
framför allt skiljer individer och grupper åt är hur de är positionerade 
i relation till de kommunikativa resurser som, med Monica Hellers 
(2007:2) ord, cirkulerar ”ojämlikt i sociala nätverk och diskursiva 
rum” (s 2). Det är i grund och botten denna ojämlika fördelning av 
materiella och symboliska resurser som gör att flerspråkighet av vissa 
kan upplevas som en ”andegåva och av andra som en babylonisk 
förbannelse” (Ortega 2018b:2; se även Svendsen 2021). 
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Den rumsliga (re)produktionen av dari-elever

Jag ska i det här avsnittet visa hur erfarenheter av ojämna mobiliteter 
(Sheller 2016:16) strukturerar språkrepertoarerna hos två elever som 
i skolan ofta betraktas som del av en och samma grupp: Vali och 
William. Tillsammans med ytterligare sju elever i klassen identifieras 
de vanligtvis som ”dari-elever” eller ”afghaner” av både sig själv och 
andra.25 Ett av de tydligaste sätt som detta sker på är när eleverna 
ska delas in i grupper i skolan. Som jag tidigare konstaterat är en 
direkt konsekvens av Sveriges åtstramade asylpolitik att elevun-
derlaget i Fjällskolans språkintroduktion kontinuerligt minskat 
från toppnoteringen 2016 då mer än 70 ungdomar var inskrivna 
i skolan, till det 20-tal elever som går där vid tidpunkten för den 
här studien. Till lärarnas missnöje har skolledningen valt att inte 
tillföra resurser för mer än en klass detta läsår, då de inte sett det 
som motiverat i relation till antal elever (Rektor Stefan, intervju, 
2020-06-18). Med hjälp av lite kreativ planering – och användning 
av de två studiehandledarna Hassan och Mastoureh som något som 
närmast liknar lärarassistenter – lyckas Karin och Anna ändå med 
jämna mellanrum dela upp klassen i mindre undervisningsgrupper. 
Indelningen sker då vanligtvis enligt en av två principer: antingen 
utifrån tillskriven ”nivå” på svenskan, eller modersmål (Egen ob-
servation och personlig kommunikation med Karin). Det första 
resulterar i grupper som ”nybörjarna”, ”SFI D” och ”åk 9”, medan 
det senare bland annat leder till gruppen ”dari-eleverna”. De kan då 
få gå iväg till ett annat klassrum med studiehandledaren Mastoureh 
för att där lösa en uppgift – exempelvis titta på ett nyhetsprogram 

25 Som framgår av min analys utgår jag här från en poststrukturalistisk syn 
på identiteter som socialt konstruerade, inte på förhand givna. Kulturella 
och etniska identiteter är i enlighet med en sådan förståelse ”en positione-
ring snarare än en essens” (Hall 2005:234; kursivering i original).
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och sammanfatta det gemensamt (Fältanteckningar, 2020-02-24) – 
som de förväntas utnyttja modersmålet ”som resurs” för att klara av.
 Men de så kallade dari-eleverna söker sig också självmant till 
varandra när hela klassen är samlade i hemklassrummet. Med un-
dantag för en kort period i månadsskiftet mars-april 2020 – då 
rädsla för spridning av det nya coronaviruset gör att skolledningen 
inför fasta placeringar i alla klassrum – väljer eleverna på Fjällskolan 
själva i vilken bänk de ska sitta när de har lektion. Jag gör det till 
en vana att varje dag under mina fältstudier notera hur eleverna 
placerar sig i klassrummet, och vanligtvis ser det ut ungefär som 
i figur 10. Som synes placerar sig de elever jag här talar om kon-
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Figur 10. Skiss över hemklassrummet, som visar hur eleverna oftast själva valde att 
placera sig. Mönstret baseras på 25 klassrumsskisser utförda av författaren i fältan-
teckningarna. Illustration: Mikael Heinonen
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sekvent till höger i klassrummet, sett från min egen plats vid en 
av bänkarna längs bak. De skapar där en form av rum i rummet, 
varifrån det kontinuerligt hörs konversationer på dari (varvat med 
den polyfona ljudmatta som bildas av elevernas musiklyssnande 
och filmtittande). Betydelsen av detta kommer jag att analysera 
mer utförligt i kapitel 6, men det går åtminstone preliminärt att 
konstatera att det är ett exempel på hur plats aldrig kan betraktas 
som någonting färdigt, utan snarare som ”en konstant blivande 
mänsklig produkt” (Pred 1984:279). Det levda, mänskligt erfarna 
rummet befinner sig i ett spänningsförhållande till det uttänkta, 
ideologisk-institutionella rummet, men verkar samtidigt ha en för-
måga att sträcka sig utöver det (Rönnlund och Tollefsen 2016:191f ). 
Bänkarnas placering, styrdokumentens utformning och lärarnas 
lektionsplaneringar – allt del av rummets representationer (Lefebvre 
1991:33) – bidrar alla till att strukturera elevernas tillvaro rumsligt, 
men de determinerar den inte. Genom sin agens, sina upprepade, 
vanemässiga kommunikativa och sociala handlingar, approprie-
rar eleverna detta svenska som andraspråks-klassrum och gör det 
till en plats som i stor utsträckning definieras av språkpraktiker 
förknippade med det namngivna språket dari. Eleverna har en 
synnerligen ambivalent inställning till detta faktum, och betraktar 
det omväxlande som ett problem och en trygghet. I praktiken är 
det samtidigt ett av de sätt genom vilket inte bara rummet, utan 
också den grupp som kallas dari-eleverna reproduceras.
 Jag har redan demonstrerat hur förståelsen av språket daris funk-
tion i elevernas liv rutinmässigt filtreras genom en form av moders-
målsideologi (Bonfiglio 2010) på skolan. Det är i första hand ett 
föreställt modersmål som avses när eleverna exempelvis ombeds 
översätta ett svenskt ord till ”ditt språk”, eller när de ska använda 
flerspråkighet som ”en resurs” för att klara skolarbetet. I avsnitten 
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som följer kommer jag att visa att modersmålsideologin även är märk-
bart närvarande i Valis och Williams berättelser och språkporträtt, 
men att dess skenbara klarhet samtidigt grumlas när den relateras 
till deras levda erfarenheter av mobilitet och språklig mångfald. 
 Att jag här väljer att fokusera på bara två elevers narrativ innebär 
inte att jag betraktar dem som representativa för gruppen dari-elev-
er eller för ungdomar på språkintroduktion i Nyland. Möjligen är 
de representativa genom sin originalitet: Jag hade i princip kunnat 
uppehålla mig vid vem som helst av de femton elever som samtalade 
med mig om sina språkrepertoarer och fått femton olika historier, 
något som jag velat belysa genom att i detalj analysera enskilda 
narrativ snarare än att tematisera dem. Men anledningen till att 
jag koncentrerar mig på just Valis och Williams berättelser är att 
de, på två olika sätt, tydliggör en tendens som finns närvarande i 
samtliga de så kallade dari-elevernas narrativ: nämligen hur synen 
på språklig kompetens är föremål för omfattande och alltjämt pågå-
ende förhandlingsprocesser (jfr Rydell 2018), där gränsdragningar 
mellan och inom språken är allt annat än givna (se även Bailey 
2007). Bland annat på grund av deras erfarenheter av ojämna mo-
biliteter kan de, snarare än modersmålstalare av dari, förstås som 
en form av flerspråkiga vagabonder, vars gräsrotsflerspråkighet bär 
spår av förflyttningar som endast i viss utsträckning är självvalda. 

Vali: ideologi och levd erfarenhet

Vali är en av de elever som kom till Nyland läsåret 2015/2016 och 
vars språkinlärningsförmåga vid upprepade tillfällen bedömts som 
otillräcklig i skolan. Fortfarande efter fyra år är han långt ifrån 
att nå ett godkänt betyg i svenska som andraspråk, och placeras 
exempelvis av lärarna i den grupp som bör arbeta mot målen för 
SFI D, snarare än de kunskapskrav för årskurs 9 som han behöver 
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klara för att kunna påbörja gymnasiestudier (personlig kommu-
nikation med Karin). 
 Själv är Vali påtagligt ambivalent när det gäller hans fallenhet för 
att lära sig språk: samtidigt som han emellanåt skuldbelägger sig själv 
och sina förmodat otillräckliga kognitiva förmågor för att han inte 
får ett godkänt betyg i svenska, framhåller han minst lika ofta hur 
mycket han ”tycker om att lära” språk (Vali, intervju, 2020-01-29). 
Hans språkporträtt innehåller också flera exempel på lyckad (till 
stor del informell) språkinlärning, liksom drömmar om framtida 
sådan. Vali förklarar att han lär sig språk bäst när han har roligt – 
exempelvis när han tittar på sina älskade Bollywoodfilmer – eller 
när han umgås med kompisar. I hans tillvaro i Nyland tycks båda 
dessa faktorer saknas. ”[O]m man har (.) svenska kompisar (1.0) 
man lära lättare”, säger han, för att lite senare konstatera att det är 
svårt att hitta sådana ”här (.) Nyland” (Vali, intervju, 2020-01-29). 
 Vali bygger upp sitt språkporträtt baserat på tre principer som 
jag här vill lyfta fram. För det första fyller huvudet en väsentlig 
symbolisk funktion i bilden. Det är nämligen där han har placerat 
de två språk som är ”viktigast” för honom för tillfället: svenska och 
engelska. Att på så sätt tillmäta särskild vikt vid den övre delen av 
en bild är visserligen kännetecknande för visuell kommunikation 
i samhällen präglade av skriftsystem som rör sig uppifrån och ner 
(Kress och Van Leeuwen 2006:186ff; Scollon och Scollon 2003:120), 
men placeringen säger kanske också någonting om var och hur han 
tillägnat sig de olika språkliga resurserna. Svenska och engelska är 
enligt hans egen utsago två språk som Vali kämpar för att lära sig, 
och till skillnad från andra språk i hans språkrepertoar sker detta 
huvudsakligen i skolan – inte i samband med för honom mer 
lustfyllda aktiviteter som att umgås med kompisar eller titta på 
romantiska musikaler. Det är därför att betrakta som en kognitivt 
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ansträngande praktik, varför den också rimligen hör mer hemma 
i huvudet än någon annan del av kroppen. 
 Den andra principen som Vali själv lyfter fram är att språken 
i benen är sådana han säger sig bara delvis kunna, eller drömmer 
om att kunna i framtiden. Det finns dock en tydlig skillnad mellan 
vilka språk han placerar i respektive ben. I det högra benet (sett 
från betraktarens position) finns urdu och turkiska, två språk som 
han redan lärt sig så pass mycket att de kommit till användning 
i praktiska situationer. Turkiska, eller azari som Vali också kallar 
språket, har han lärt sig av arbetskamrater på byggarbetsplatser 
i Teheran, medan resurser från urdu tagit plats i hans reperto-
ar huvudsakligen som ett resultat av omfattande konsumtion av 
indiska filmer. Urdu är i det här sammanhanget samma sak som 
hindi för Vali. Spanska och franska är däremot två språk som Vali 
ännu inte kan så mycket av, men som han hoppas kunna lära sig 
så småningom, bland annat eftersom han i framtiden vill kunna 

Figur 11. Valis språkporträtt, 2020-01-14.
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resa till platser där dessa språk talas.
 Enligt Kress och van Leeuwen (2006:179ff) kan den horisontella 
axeln i visuell kommunikation tolkas i enlighet med principen om 
tema och rema i den så kallade systemisk-funktionella lingvistiken 
(se Halliday 1994): till vänster i bilden presenteras därför vanligtvis 
den givna informationen, temat, medan det nya, det vill säga re-
mat, förekommer höger om mitten. Vali har visserligen utvecklat 
litteracitet på både persiska och svenska, men i och med att han är 
uppvuxen i en visuell kultur präglad av skrivriktningen höger-vän-
ster, tolkar jag det som att också uppdelningen tema och rema följer 
den principen i hans bild. Det går då att förstå hur alla språk vars 
namn placerats till höger om figuren är sådana Vali bedömer att han 
”kan”, eller finns med som en del av hans historiska kropp, medan 
de två namngivna språken till vänster har mer att göra med hans 
drömmar om en framtida utveckling av den språkliga repertoaren.
 Den tredje principen, som Vali inte själv nämner men blir 
uppenbar för betraktaren, är att bilden präglas av ett par tydligt 
nationalistiska symboler, där den svenska flaggan i figurens huvud 
och användningen av den afghanska flaggans mönster och färger 
i dess bål är de mest framträdande. Detta kan sägas skriva in de 
namngivna språken i en diskurs som kopplar specifika språk till 
vissa platser, avgränsade i enlighet med vad som skulle kunna 
kallas en ”keynesiansk-westfalisk ordning” (Fraser 2011:17). Språ-
ken som på så sätt symboliseras av en vedertagen symbol för en 
specifik nationalstat, hör så att säga hemma på samma plats som 
flaggan indexerar. I våra samtal är det också tydligt att Vali delvis 
internaliserat en sådan nationalistisk språkideologi, som när vi 
här pratar om vad som ligger bakom hans val av motiv i figurens 
huvud. Han har just förklarat att den blå färgen, som är hans 
favoritfärg, symboliserar engelska, och den gula står för svenska, 
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och att placeringen i huvudet ska visa hur viktiga de är.

Andreas:  det b- eh bilden blir ju som Sveriges flagga
Vali:  ja
Andreas:  ja
Vali:  Sveriges flagga (2.0) eh ja (6.0)
Andreas:  ja? (.) så det står (.) både för Sverige (1.5) och för 
  svenska (1.0) och för engelska
Vali:  mm
Andreas:  mm (.) varför är det så viktigt då? (1.5)
Vali:  engelska (.) svenska (.) ja är här å måste lära mej 
  (.) svenska (.) gå till skolan å lära mej
Andreas:  mm (.) mm (.) tycker du det?=
Vali:  =ja (.) sen (.) engelska
Andreas:  mhm (.) så du tycker svenska är det viktigaste?=
Vali:  =ja
Andreas:  å så kommer [engelska] sen?
Vali:                                       [ja]                           ja 

(Vali, intervju, 2020-01-29)

 I likhet med läraren Karin använder Vali som synes det deik-
tiska adverbialet här för att framhålla vikten av svenska på den här 
specifika platsen. Det framstår på så sätt som någonting självklart, 
närmast naturligt, att hans belägenhet i rummet kräver en viss 
språkkompetens. I och med att hans kropp är ”här” behöver den 
modifieras, och ansvaret för det ligger uteslutande på honom; det 
är han som måste lära sig. Användningen av det modala hjälpver-
bet måste understryker att det inte är någonting förhandlingsbart, 
men det för också in en konnotation av tvång, som går emot den 
lustprincip han så ofta annars anger som avgörande i sin lärprocess. 
När han talar om hur han lärt sig turkiska/azari eller urdu/hindi 
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låter det exempelvis helt annorlunda; då betonar han snarare sin 
nyfikenhet och hur smidigt själva inlärningen går.

Vali:  jag lyssna å- ja: (.) jag tänker ’vad dom säger?’ (.) 
  jag tänker tänker (.) den hära (.) på fråga
Andreas:  ja?
Vali:  samma som dej du (.) lyssnar (.) va- vad betyder 
  (.) ja (.) °här så°
Andreas:  mm (.) just [det]
Vali:                                   [jag] kan (.) lite tag
Andreas:  så du är lite som en- en forskare (.) i språk då?
Vali:  °mm°
Andreas:  mm
Vali:  jag lyssnar bara å (.) lära mej

(Vali, intervju, 2020-01-29)

 Det finns en uppenbar skillnad mellan det kravfyllda ”ja är här å 
måste lära mej” i Valis beskrivning av svenska och engelska tidigare, 
och det betydligt mer lättsamma ”jag lyssnar bara å (.) lära mej” i 
skildringen av hur turkiska/azari tog plats i hans språkrepertoar. 
Även detta kan betraktas som ett resultat av motsättningen mellan 
dominerade och approprierade rum (jfr Lefebvre 1991:164), vilket 
jag kommer att få anledning att återkomma till längre fram i sam-
band med analysen av elevernas skiftande svårigheter att ta plats 
som legitima talare (se kapitel 6). De rum där han lärde turkiska/
azari verkar helt enkelt ha varit mer tillgängliga för Vali, än de 
där han nu ser sig tvingad att utveckla kompetens i svenska och 
engelska. De senare är dominerade av ideologiska uppfattningar 
som gör det till ett imperativ att tillägna sig just de språkpraktiker 
som är svåråtkomliga för honom.
 Men det som också är intressant är hur de språkpraktiker han 
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beskriver samtidigt strider mot den enspråkigism som ligger la-
tent i idén att ”ja är här å måste lära mej”. När han lite senare i 
vårt samtal ska motivera varför svenska (och engelska) gör andra 
språkpraktiker mindre viktiga i Sverige säger han: ”jag använder 
turkiska (.) när jag åker (.) Turkiet (.) ett annat land eller hur? […] å 
urdu (.) Hindien, Pakistan”. Utöver att präglas av en monoglossisk 
språkideologi så blir det här tydligt hur det är turistens idealiserade 
mobilitet som ligger till grund för den föreställning om språk 
och språkinlärning som kommer till uttryck i hans narrativ. Det 
subjekt som kan skönjas är en person som själv bestämmer över 
sin rörlighet, och som har makt att tillägna sig de språkliga koder 
som förknippas med olika destinationer (jfr Barakos och Selleck 
2019:367). När han åker till Turkiet lär han sig turkiska och när 
han kommer till Indien är det urdu som gäller. 
 Alldeles oaktat det faktum att de rumsliga repertoarerna på 
de olika platser som nämns är betydligt mer komplicerade än så, 
överensstämmer det heller inte med hur Vali själv har tillgodogjort 
sig sina språkliga resurser. Vali har aldrig varit i Indien och hade 
inga planer på att besöka Turkiet när han började lära sig turkiska. 
Båda språken har han börjat lära sig i Iran, ett land som han enligt 
samma dominerande ideologi definierar som en plats där persis-
ka talas. På de arbetsplatser Vali haft tillgång till som papperslös 
flykting i Teheran har persiska visserligen fungerat som en form av 
lingua franca, men som destination såväl som transitpunkt för ett 
mobilt prekariat från stora delar av Centralasien (se t ex Sepehr-
doust 2013; Wickramasekara 2009) har den språkliga mångfalden 
här förmodligen snarare varit legio än undantag. Det är dessa 
vagabonders överlag lågt värderade språkliga resurser som satt sin 
prägel på arbetsplatsernas språkliga mångfald. 
 I och med att det knappast funnits vare sig ideologiska eller 
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juridiska påbud om att specifikt lära sig azari i Iran, tolkar jag det 
som att tillägnandet av språkresurserna ur Valis perspektiv inte varit 
resultatet av en medveten inlärningsprocess, utan snarare en mer 
eller mindre indirekt följd av att han deltagit i interaktioner där 
dessa resurser förekommit som del av en rumslig kommunikativ 
repertoar (jfr Canagarajah 2018; Han 2013). Samtidigt har förstås 
också förutsättningarna för att dessa kommunikativa praktiker 
överhuvudtaget skulle uppstå i stor utsträckning varit bortom hans 
kontroll; varken han eller de azari-talande migrantarbetarna hade 
aktivt valt att söka sig till just dessa arbetsplatser, utan befann sig 
där på grund av de begränsade livsmöjligheter som kan förknippas 
med tillvaron som papperslös flykting i Iran. Att Vali så småningom 
fick användning för turkiska i Turkiet hänger därtill samman med 
ytterligare en ofrivillig migrationshändelse, när han till följd av 
hotet om tvångsrekrytering till den iranska armén såg sig nödsakad 
att ge sig av i riktning mot Europa. 
 Han påpekar att den form av turkiska han utvecklat tillsammans 
med sina azeriska arbetskamrater i Teheran inte var samma som 
den som talas i Turkiet, men att det ändå gick att göra sig förstådd 
med den i vissa situationer. De språkliga resurser han då nyttjade 
visar med all önskvärd tydlighet också på den utsatta position han 
befann sig i under den månadslånga flykten:

Andreas: men så- (.) när du var i Turkiet (.) då använde du 
  turkiska (.) som du hade lärt dej (.) i Iran?
Vali: ja
Andreas: mm (.) okej (.) å var det till- eh var det till hjälp 
  för dej eller?
Vali: ja jag fråga- (1.0) jag- eh (.) ’jag är jättetörstig jag 
  är hungrig’
Andreas: mm
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Vali: fråga (.) vars man kan hitta nån (.) hjälp här 
  och få
Andreas: nåt å dricka eller [(.) äta]
Vali:                                  [dricka] (.) affären (.) ja
Andreas: ja (.) å då eh (.) å då förstog dom [(.) vad] du sa?
Vali:                                                              [ja dom]   
            förstår

(Vali, intervju, 2020-01-29)

 Vad Vali här återberättar tycks i själva verket vara minnen från 
en nödsituation, där det akuta behovet av näring delvis har kunnat 
tillfredsställas tack vare språkliga resurser som han tillägnat sig 
på en annan plats, under helt andra omständigheter. Han, som i 
klassrummets kontext är van att ramas in som en ”bristfällig” och 
”misslyckad” språkinlärare, ter sig i denna berättelse snarare som 
en mycket kompetent språkanvändare. 
 Bakom det korta konstaterande ”ja dom förstår” döljer sig 
samtidigt med stor sannolikhet en djup erfarenhet av människo-
görande solidaritet (jfr Herz och Lalander 2019:87). Som tidigare 
konstaterats finns i språket ett potentiellt glapp mellan förmågan 
att skapa meningar som kan bli förstådda, och att faktiskt bli 
lyssnad på (Bourdieu 1991b:55). För det lyssnande subjektet finns 
alltid möjligheten att inte erkänna sin samtalspartner som legitim 
talare, oavsett vilken form det språkliga yttrandet tar (jfr Flores 
och Rosa 2019; Rosa och Flores 2017). Men det betyder också att 
potentialen för motsatsen i teorin måste vara lika närvarande i 
varje interaktionssituation, varför även minimala gemensamma 
språkliga resurser kan leda till fullt fungerande kommunikations-
situationer (jfr Eliaso Magnusson 2020:4). På samma gång som 
de flerspråkiga vagabonderna i den här studien ofta löper risken 
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att betraktas som illegitima språkanvändare, innehåller deras be-
rättelser faktiskt flera interaktioner som den ovan, där sympatiskt 
inställda främlingar anstränger sig och tar ansvar för de ibland 
komplicerade kommunikationshändelser som inträffar när både 
människor och språkliga resurser befinner sig i rörelse.
 Det sista jag vill lyfta fram i detta språkporträtt är de tre färger som 
fyller kroppens bål, och som enligt Vali ska efterlikna den afghanska 
flaggan. Genom denna symbol kopplas de namngivna språken pashto 
och dari till den föreställda gemenskapen Afghanistan, men det gör 
till synes också ett annat namngivet språk, persiska, som idag förstås 
vanligtvis förknippas med nationalstaten Iran. När detta kommer 
upp i samtalet förtydligar sig Vali och säger att den gröna färgen inte 
bara är en del av den afghanska flaggan, utan också kan symbolisera 
Iran, det land som han alltså levt större delen av sitt liv i. 
 Fast egentligen är persiska och dari ”samma” språk betonar 
han – genom liknelsen med den svenska som talas i norra res-
pektive södra Sverige nedan förstår jag det som att han kanske 
snarare betraktar det som två relativt avlägsna dialekter. Att Vali 
tillhör de få elever som aldrig använder ordet modersmål när han 
beskriver sitt språkporträtt är samtidigt talande. Kanske går det att 
förstå något av detta begrepps otillräcklighet med utgångspunkt 
i det resonemang som följer här nedanför om hur han utvecklat 
kompetens i de språk han kallar persiska och dari.

Andreas: va- va skulle du säga va- kan du (.) kan du 
  [använda] båda?
Vali:         [ja-]       eh (1.5) näej jag kan inte dari
Andreas: du kan inte?
Vali: dari eh (.) till- till exempel (1.0) här (.) norra 
  Sverige (.) och ner (.) Malmö
Andreas: mm
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Vali: skillnad 
Andreas: jo (.) just det (.) det är ungefär [samma skillnad 
  som] mellan [norra] och södra Sverige
Vali:  [dom pratar (X)-] 
                            [ja] samma som-
Andreas: just det (.) men du menar att=
Vali: =men jag för[står] allt
Andreas:                       [men] du förstår allt
Vali: ja [jag förstår]
Andreas:      [på dari] (.) men du kan inte prata riktigt 
  [eller?]
Vali: [tidigare] eh (.) förstår ingenting men-
Andreas: jaha (1.5)
Vali: men nu jag förstår mycket dari
Andreas: mm (.) så förut då förstog du bara persiska?
Vali: precis
Andreas: eh (.) men nu- när har du lärt dej förstå dari? (.) 
  är det här i (.) i Nyland?
Vali: °här i Nyland°
Andreas: ja just det (1.5) mm (.) å- eh (1.0) hur då?
Vali: här många kommer eh (.) från (1.0) Afghanistan 
  (.) dom talar dari

(Vali, intervju, 2020-01-29)

 Likt den före detta arbetsplatsen i Teheran är Fjällskolan i Ny-
land en mötesplats för flerspråkiga vagabonder, från stora delar av 
världen. Där positioneras han vanligtvis som en av ”dari-eleverna”, 
men själv lyfter han fram hur dari är någonting som han lärt sig 
förstå efter ankomsten till Nyland. Den egna förmågan att tala 
bedömer han fortfarande som otillräcklig, men det motsägs delvis 
av hans kamrater i klassen. Vali omtalas ofta som en person som 
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kan ”riktig” eller ”bra” persiska, och finner även en viss stolthet i 
det, exempelvis genom att inta en form av lärarroll gentemot mig 
under fältstudierna. Men som klasskompisen Tomas skrattande 
konstaterar har tiden i Nyland också förändrat hans sätt att tala: 
”nu han pratar som oss, *dari*” (Tomas, intervju, 2020-02-03). 
 Det är förstås viktigt att ha i åtanke de väldigt olika sociala 
positioner som dari respektive persiska indexerar i den centralasi-
atiska kontexten, och hur talandet av ”korrekt” eller ”bra” persiska 
lokalt i Iran säkert kan utöva samma hegemoniska dominans som 
standardspråksideologin gör i Sverige. Den ofrivilliga flytten har 
emellertid rubbat på värdehierarkierna och gjort att Vali – talaren 
av den i Iran mer prestigefulla varieteten persiska – har utvecklat 
kompetens i ett närliggande språk han tidigare inte funnit anled-
ning att lära sig. Hans förra hemstad Teheran ligger en dagsrutt 
med buss från gränsen till Afghanistan, det land vars flagga han 
förknippar så starkt med språket dari. Nu, när han bor 600 mil 
från samma gräns, har språket tagit en självklar och central plats 
i hans repertoar. Så till den grad faktiskt att det idag är det språk 
han själv anser sig använda mest (Vali, intervju, 2020-03-12).

William: fasta och töjbara gränser

Elevernas etniska grupptillhörighet såväl som kompetens som 
modersmålstalare aktualiseras även i Fjällskolan när det vid några 
tillfällen under terminen kommer nya personer till klassen. Elev-
erna ombeds då vanligtvis presentera sig med namn och land, 
ibland även språk (Egen observation). William är en av de elever 
som då brukar säga att han kommer från Afghanistan och att dari 
är hans modersmål. Det gör han även inledningsvis i vårt första 
inspelade samtal, men när jag därefter frågar hur länge han bott 
där rättar han sig och säger att han är född och uppvuxen i ett litet 
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samhälle i södra Iran. Afghanistan har han aldrig varit i – det är 
hans föräldrars hemland.
 Williams ambivalens i förhållande till det egna ursprunget har 
förstås ingenting med turistens sviktande hemkänsla i den flytande 
moderniteten (Bauman 2000b) att göra. Som Bauman (1999) för-
klarade är poängen med turistlivet ”att vara i rörelse, att inte kom-
ma fram” (s 124); det skiljer sig således i grunden från den tidigare 
moderna erans pilgrimsresor, vars syfte ju snarare var att nå fram 
till ett förutbestämt mål. Vagabonderna, som turisternas ”mörka 
alter ego”, befinner sig däremot överhuvudtaget inte i rörelse för 
att de vill, utan för att de ”knuffas på bakifrån” (Bauman 1999:126). 
Williams tillvaro har ända från början präglats av en sådan ofrivillig 
mobilitet, där först hans föräldrar varit tvingade att lämna hemmet 
i Afghanistan, och därefter han själv familjens lilla by i södra Iran. 
Vid inget av tillfällena har migrationen inträffat för att destinationen 
upplevts som ”oemotståndligt lockande”, utan snarare för att världen 
där de befunnit sig varit, i vissa avgörande hänseenden, ”outhärdligt 
ogästvänlig” (Bauman 1999:127; kursivering i original).
 Till Sverige och Nyland kom William hösten 2015, efter åtstram-
ningarna i den svenska asylpolitiken och övergången till att utfärda 
tillfälliga snarare än permanenta uppehållstillstånd som regel (se 
Sveriges riksdag 2016). Vid tidpunkten för den här studien har han 
varit drygt fyra år i Sverige och har ett treårigt uppehållstillstånd 
som snart går ut. I och med att han har levt större delen av sitt liv 
som papperslös flykting i Iran och därefter en lång period i Nyland 
med ett överhängande hot om att platsen ska ryckas ”bort under 
[hans] fötter” (Bauman 2000a:82), har han ännu inte upplevt vad 
det innebär att ha medborgerliga rättigheter någonstans i världen. 
 I jämförelse med Valis språkporträtt ser Williams vid en första 
anblick ut att vara förhållandevis fattigt på språk. Där Vali hade 
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placerat ut inte mindre än nio namngivna språk, innehåller Wil-
liams ”bara” tre. De är därtill tydligt separerade, med både färg, 
siffror och namn. Men det blir i Williams narrativ ännu påtagligare 
hur de namngivna språken på sin höjd är otillräckliga approxima-
tioner för den komplexa mångfald som präglar vagabondernas 
kommunikativa repertoarer. Den skenbara enkelheten i porträttet 
reflekterar en ideologisk uppfattning om språk som både hierar-
kiskt organiserade (genom siffror och placering) och avgränsade 
entiteter (genom siffror, färgfält och namn), men stämmer tämligen 
dåligt överens med Williams levda erfarenhet av språkanvändning 
såsom han också beskriver den. Det påminner om en insikt från de 
senaste decenniernas sociolingvistiska forskning om språkideologi-
er; nämligen att ideologier – vare sig de artikuleras på individuell 
eller samhällelig nivå – sällan är konsekventa, och ofta fyllda av 
ambivalens och motstridighet (se t ex Canagarajah 2019).
 De tre definierade fälten verkar inledningsvis motsvara lika 

Figur 12. Williams språkporträtt, 2020-01-14.
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många språkliga kompetenser: dari, svenska och engelska. Färgvalet 
fyller enligt William inte någon annan funktion än att skilja de tre 
språken åt, däremot har placeringen i bilden såväl som numreringen 
en särskild betydelse för honom. Siffrorna ska indikera graden av 
kompetens i respektive språk, vilket innebär att dari är det språk 
han för tillfället anser sig kunna bäst, följt av svenska och därefter 
engelska. Vad det emellertid inte fullt ut återspeglar är den vikt 
han tillmäter de olika språken, vilket går att utläsa ur det faktum 
att han i samband med siffran 2 och språket svenska har skrivit att 
”det är viktig för mig”. När jag frågar varför just svenska är viktigt 
svarar han likt Vali att det har med platsen att göra. 

William:  svenska (1.5) (X) det är viktiga (1.5) för mej (.) 
  mm (.) asså (.) man bor i S- (.) Sverige
Andreas:  mm?
William:  man måste (.) prata å veta (.) man (.) °måste°
Andreas:  ja varför då?
William:  därför man- (2.0) man måste veta å- (.) alltså 
  man gå- (.) man- (.) å- (.) vad heter (.) *till-* (1.5) 
  till exempel i äldreboende (.) måste prata med 
  chefen (.) alltså du måste veta va- (.) vad 
  säger jag
Andreas: mm (.) mm
William:  så ho- hon eller han pratar (.) jag måste veta (.) 
  vad säger hon

(William, intervju, 2020-01-30)

 Den självklara kopplingen mellan språket svenska och platsen Sve-
rige uttrycks även av William genom det modala hjälpverbet måste, 
som upprepas inte mindre än sex gånger i detta korta meningsutbyte. 
Ansvaret för kommunikationen tycks på så sätt ligga helt och hållet 
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på honom – inläraren – inte på det lyssnande subjektet, i form av 
chefen på äldreboendet. Att den föreställda konversationen sker på 
just ett äldreboende är inte någon slump; många av ungdomarna 
på Fjällskolan arbetar extra inom omsorgen, och när deras närvaro i 
kommunen omtalas i positiva termer görs det ofta i relation till den 
landsbygdsrelaterade dubbelproblematiken med åldrande befolkning 
och stora rekryteringsbehov (se t ex Nordens välfärdscenter 2020). 
 I bakgrunden anar jag här också den idé om kunskaper i svenska 
som en nyckel in i samhället som framkom i de politiska diskurser 
som refererades i kapitel 3, och som även är vanligt förekomman-
de bland elever och lärare på Fjällskolan (se även Dahlstedt m fl 
2021). William föreställer sig på ett liknande sätt att en förbättring 
av hans förmåga att förstå och göra sig förstådd på svenska är det 
som krävs för att han ska bli en legitim talare och därmed ta plats 
på den svenska arbetsmarknaden. Kunskaper i svenska är på så sätt 
förknippat med Williams orientering in i det svenska samhället, det 
vill säga en önskan att tydligare höra till den plats han för tillfället 
befinner sig på.
 Värdet av engelska är i Williams narrativ, liksom i de flesta av 
hans klasskamraters, ett annat: det ska i stället öppna dörren till 
en mer självvald mobilitet. En som i högre utsträckning liknar 
turistens än vagabondens, och orienterar honom mot andra, mer 
statusfyllda platser utanför Nyland. Även engelska är ett språk 
som han ”måste” kunna, men nu för att samtala med människor 
i ”andra länder” (William, intervju, 2020-01-30). 
 Att Williams begär på så sätt orienteras i två olika riktning-
ar – inåt och utåt – indikerar hur gränserna har slutit sig kring 
honom och hur han fastnat i ett ”in-emellan, varken inne eller ute, 
i ett sorts ingenmansland” (Herz och Lalander 2019:38). William 
kommer varken in eller ut, och ansvaret för det lägger han i stor 
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utsträckning på sig själv, i det att han anammar de dominerande 
monoglossiska språkideologierna (se även kapitel 5). I likhet med 
dessa föreställer han sig att språken bara kan förekomma ett åt 
gången, och att han för att övervinna de slutna gränserna behöver 
”byta plats” på språken i den interna språkhierarkin. 
 Det finns emellertid någonting till synes paradoxalt i Williams 
föreställning om språken som gränsbrytare eller dörröppnare. Han 
har ju själv, under sin flykt från Iran till Sverige, passerat åtskilliga 
nationsgränser utan att behärska något av de lokalt dominerande 
språken. Såvitt han kan minnas använde han heller inte ett enda ord 
engelska på vägen. I stället var det vad han betecknar som ”andra 
afghaner” som hjälpte honom vidare, från Turkiet, Grekland och 
så småningom hela vägen till nordliga Skandinavien. Allt han be-
hövde var de språkliga resurser han själv sammanfattar med orden 
persiska och dari – kollektivets samlade kommunikativa resurser 
löste uppenbarligen resten (jfr Blommaert 2010:9). Men när jag 
invänder att det kanske betyder att engelska eller svenska inte är 
nödvändiga för honom protesterar han: ”nä […] man måste (.) 
klara själv” (William, intervju, 2020-01-30). 
 Jag förstår detta som att det för William inte är ett attrak-
tivt alternativ att fortsätta vara utelämnad åt andra (lika utsatta) 
människor, på det sätt som han var under resan från Iran till Sve-
rige. Han vill ta kontroll över den egna mobiliteten, och i högre 
utsträckning efterlikna den idealiserade turisten, vars begär är det 
som uteslutande driver rörelsen över jordytan. Engelska framstår 
för honom som nyckeln – eller i det här fallet kanske en mer pas-
sande metafor är biljetten – till ett sådant liv. 
 Att de priviligierades rörlighet på det här sättet tar plats i ung-
domarnas språkrepertoarer, i form av ett begär för kommunikativa 
resurser förknippade med dessa gruppers mer självvalda mobilitet, 
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är i sig inte särskilt överraskande. Turisten och vagabonden må vara 
positionerade i relation till mobiliteten på väldigt olika sätt, men 
de lever fortfarande i samma värld poängterar Bauman: 

Vagabonden är turistens alter ego. Han är också turistens 
mest hängivne beundrare – desto mer så eftersom han inte har 
någon aning om turistlivets verkliga, men sällan omtalade, 
vedermödor. Fråga vagabonderna vilket slags liv de skulle vilja 
ha om de fick chansen att välja fritt – och man får en tämligen 
exakt beskrivning av turistens lycka ”såsom den visas på tv”. 

(Bauman 2000a:89)

 Men Williams språkporträtt aktualiserar inte bara relationen mel-
lan språk och samhälleliga gränser, utan också de namngivna språkens 
egna socialt konstruerade gränser (Bailey 2007; Heller 2007). Den 
prydliga uppdelningen i tre avgränsade fält motsvarar en ideologisk 
föreställning om språk som separata entiteter, därtill sammanflätad 
med en modersmålsideologi i beskrivningen av det språk som han 
enligt egen utsago kan bäst: dari. Det dröjer emellertid inte länge i 
vårt samtal innan William själv börjar töja på dessa gränser.

William: det här är (.) Iran (.) nej (.) på huvudet
Andreas: mm?
William: färger är (.) röda eller (.) modersmål
Andreas: ja (.) okej (.) å modersmålet (.) va- vad är det?
William: det är dari (.) persiska
Andreas: ja dari persiska?
William: ja
Andreas: är det samma?
William: ja de- (1.0) först dari ja- (.) jag bodde i Iran (.) 
  man kan (.) °prata persiska också° (.) °det är 
  samma vet du°
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Andreas: mm
William: °det är samma°

(William, intervju, 2020-01-30)

 Att William först säger ”Iran” när han pekar på figurens hu-
vud är måhända en felsägning, men likväl en avslöjande sådan. 
Vad William kallar sitt ”modersmål” är kanske inte i första hand 
ett specifikt namngivet språk, utan en form av rumslig repertoar 
(Pennycook och Otsuji 2014:166), bestående av den fragmentariska 
flerspråkighet som behövdes för att utföra en rad olika kommu-
nikativa uppgifter under hans tid i Iran (jfr Canagarajah 2019:11). 
Vad han i klassrummet såväl som inledningsvis i samtalet med mig 
kallar dari är i själva verket detsamma som persiska för honom. 
 Och inte nog med det: när vi fortsätter prata framkommer det 
att inkluderat i begreppet dari finns för William även språkliga 
resurser från bandari, eller baluchiska som han också kallar det, 
ett språk som enligt honom skiljer sig lika mycket från dari som 
svenska från samiska. Mina egna kunskaper om bandari är väldigt 
begränsade och jag ifrågasätter först liknelsen, då jag tror att han 
har missförstått någonting fundamentalt om de regionala språkens 
släktskap. Det visar sig emellertid vara jag som gravt underskattar 
både hans metaspråkliga kompetens och hans kännedom om lokala 
språkliga förhållanden i norra Sveriges inland. 

Andreas: samiska?
William: ja det är (.) skillnad
Andreas: eller nors- norska eller?
William: nä
Andreas: ((förvånat)) som svenska å samiska?
William: ja
Andreas: mm
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William: skillnad
Andreas: ja det är stor skillnad
William: mm (.) bandari och persiska också (.) *stor 
  skillnad*

(William, intervju, 2020-01-30)

 Mitt förslag att det är norska som är den relevanta jämförelse-
punkten hänger samman med att detta är ett vanligt sätt att beskriva 
skillnaden mellan dari och persiska bland eleverna (som därutöver 
likt Vali ovan också ofta jämför med de dialektala variationerna 
mellan norra och södra Sverige). Men det avfärdas direkt av Wil-
liam: han menar verkligen samiska, och han är väl medveten om 
hur mycket detta kan skilja sig från svenska. Tack vare vikariaten 
på kommunens äldreboenden är han också väl förtrogen med det 
faktum att svenska och samiska varieteter vanligtvis ingår i en samlad 
språkrepertoar. För samtidigt som William betonar att det är ”stor 
skillnad” mellan bandari och persiska, säger han i nästa andetag att 
det är ”samma”. Uppdelningen mellan de tre tycks i någon mån vara 
avsedd att göra de heteroglossiska språkpraktikerna begripliga för 
mig, som uppenbart präglad av enspråkigism är den som i samtalet 
föreslår att det ”egentligen” handlar om tre olika språk:

Andreas: mm (.) mm (1.0) okej så det här (.) i huvet här 
  (.) en färg men det är egentligen tre språk [eller?]
William:                                                                            [ja] 
Andreas: °ja° (.) just det (.) så du har tre- eh (.) kan man 
  säga du har tre modersmål?
William: ja
Andreas: mm (.) mm (3.0) mm (3.0) å vilket- eh (.) kan 
  man säga att du är bäst på nåt eller?
William: nä
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Andreas: är du [lika bra] på alla?
William:        [det är inte-]           °alla°
Andreas: ja (.) det är samma?
William: ja

(William, intervju, 2020-01-30)

 Tolkningen att ordet dari i figurens huvud ska stå för tre språk och 
att dessa i sin tur kan betecknas som tre olika modersmål är långt ifrån 
självklar, och ingenting som William självmant påstår någonstans i 
mitt material. För att förstå varför han så till synes reservationslöst 
håller med mig först är det viktigt att erinra sig maktrelationerna 
i själva intervjusituationen, där jag som vit, vuxen man – därtill 
präglad av ett decennium som svenska som andraspråkslärare – ofta 
tillskrivs auktoritet i frågor om språk i skolan. Det är också tydligt 
att flera av eleverna, åtminstone inledningsvis, förväntar sig att jag 
ska ha en viss hållning när det gäller exempelvis vikten av svenska, 
och att de anpassar sina narrativ utifrån sådana antaganden. 
 Det kan därutöver finnas en misstanke om att jag – trots mina 
upprepade försäkringar om motsatsen – har viss makt över deras 
prekära situation, och att det givet den enorma betydelse betyget 
i svenska har för deras framtid (se kapitel 5), kan finnas skäl att 
alliera sig med dominerande språkideologier i skolan inför mig. 
Bland annat med sådana farhågor i åtanke har jag varit ytterst 
försiktig med att själv introducera ideologiskt belastade begrepp 
som modersmål, andraspråk och liknande i samtal med eleverna, 
så att det i möjligaste mån ska vara deras emiska kategorier som 
framträder (jfr Hammersley och Atkinson 2007:41). När jag här 
misslyckas med att upprätthålla den principen och slentrianmässigt 
benämner delar av hans språkrepertoar med ordet modersmål, blir 
det svårare att avgöra om detta överensstämmer med Williams 
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uppfattning också i andra situationer än den här givna.
 Sättet som William själv introducerar namnen persiska och ban-
dari i samtalet, får mig emellertid att misstänka att dessa resurser 
snarare är del av en rumslig repertoar kopplad till det lilla samhälle 
i södra Iran som han levt större delen av sitt liv i. Där ingår även 
resurser från vad som skulle kunna kallas dari, men uppdelning-
en i olika språk verkar ha varit mindre meningsfull för honom 
så länge han befann sig där. De var på sin höjd olika aspekter av 
denna repertoar, som bara delvis kan förklaras i termer av skilda 
kompetenser eller funktioner. 
 De namn och uppdelningar som bland annat kommer till ut-
tryck i samtalet med mig, men också i diverse klassrumspraktiker, 
blir således fullt verksamma och meningsfulla kategorier först efter 
flytten till Sverige. Detta kan, som Ofelia García och Li Wei (2018) 
föreslår, förklaras med hjälp av filosofen Louis Althussers (1971) 
begrepp interpellation: tanken att subjektet delvis formas genom 
att tilltalas av dominerande institutioner och diskurser. De menar 
att ”interpellationen av tvåspråkiga subjekt i samhällen som be-
traktar språk som separata system kräver att talarna ibland agerar 
’enspråkigt’” (García och Wei 2018:37). I Nyland blir William vid 
upprepade tillfällen anropad som en ”dari-elev” och genom att 
(ibland) svara på tilltalet blir han i samma stund erkänd som en 
sådan (jfr Siekkinen 2021 om hur kategorin ”andraspråkselev” blir 
till i skolan på ett liknande sätt). När han emellertid undviker att 
svara, genom att exempelvis framhärda i beskrivningen av språ-
ken som ”samma”, misserkänner han det ideologiska tilltalet och 
öppnar för en annan form av subjektivitet.
 Jag instämmer i stor utsträckning med Bailey (2007) när han 
skriver att ”sociala förändringar, genom migration” kan ”bidra till 
att avnaturalisera och problematisera gränser och essentialiserade 
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enheter […] Genom att underlåta att behandla två eller flera språk 
som meningsfulla oppositioner i vissa kontexter, kan sådana aktörer 
effektivt utradera de gränser som konstituerar de två [sic] språken 
som distinktiva” (s 259). I Williams fall stämmer det uppenbarligen 
att mobiliteten både avnaturaliserat och problematiserat socialt 
konstruerade gränser, men samtidigt är de tydligen långt ifrån 
utraderade. Somliga gränser tornar rentav upp sig som kraftfulla 
barriärer, som stänger in och ut honom om vartannat (jfr Dai-
ley-O’Cain och Horner 2019:2). Andra gränser har uppstått i hans 
språkrepertoar till följd av själva migrationshändelsen. Medan Vali 
tillfogat språkliga resurser förknippade med det namngivna språket 
dari efter ankomsten till Sverige, så har kategorin som sådan blivit 
verksam för William i Nyland. Det som tidigare varit en funge-
rande språkrepertoar, präglad av en specifik plats kommunikativa 
behov och rumsliga begränsningar, har i den svenska kontexten 
omkategoriserats till modersmålet dari. På så sätt blir det tydligt 
hur elevernas mobilitet inte bara innebär att de korsar eller bryter 
gränser, utan att den också leder till ett ständigt omförhandlande 
och ibland till och med upprättande av nya gränser. 
 Deras tillvaro som flerspråkiga vagabonder är långt ifrån den 
frifräsande turistens, vars mobilitet såväl som kommunikativa kom-
petens i betydligt högre grad (om än naturligtvis inte fullständigt) 
kan beskrivas i termer av fria val (Bauman 1999:127). Den stämmer 
också dåligt överens med föreställningen, framförd exempelvis 
av läraren Karin, att modersmålet är ett språk som eleverna ”har 
med sig” – modersmål framstår här snarare som en ideologiskt 
laddad kategori vars innehåll och betydelse konstrueras lokalt, och 
vars syfte bland annat tycks vara att tjäna enspråkighetens primat. 
Eleverna har visserligen fört med sig språkliga resurser till Nyland, 
men dessa samverkar med lokala repertoarer och språkideologier 
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på ett betydligt stökigare och heteroglossiskt vis. 
 Valis och Williams både transnationella och translokala språkre-
pertoarer liknar på så sätt både Preeces (2019) plebejiska flerspråkig-
het och den gräsrotsflerspråkighet som Huamei Han (2013) beskriver 
i sin etnografiska studie av Africa Town i den kinesiska mångmil-
jonstaden Guangzhou. Till skillnad från den elitflerspråkighetsdis-
kurs som kan skönjas i svenska som andraspråksundervisningens 
föreställning om självvalda koder (jfr Barakos och Selleck 2019:367), 
uppstår en sådan som resultat av informell inlärning för ”lokalise-
rade syften” (Han 2013:84), och karakteriseras av både flytande och 
mer icke-standardiserade former. Det de båda typerna av flersprå-
kighet har gemensamt är att de hänger samman med globalisering 
och mobilitet, men de gör det utifrån helt olika maktpositioner. 
Som kommer att framgå ännu tydligare i nästa avsnitt är det heller 
inte bara mobiliteten som spelar roll i de flerspråkiga vagabondernas 
tillvaro – även återkommande erfarenheter av immobilitet, av att 
sitta fast, har satt avgörande spår i deras historiska kroppar.

Stoppad flerspråkighet

SO-läraren Stig och jag har någonting gemensamt som flera av 
eleverna finner fascinerande: vi har båda rest i Iran. Själv var jag där 
vid ett par tillfällen i början av 10-talet, då jag följde med en ung 
person jag var vårdnadshavare till och samtidigt passade på att resa 
runt i landet. Stig är en van resenär som besökt inte bara Iran flera 
gånger utan också många andra, i turistsammanhang lite udda, 
länder. Jag tror att det är en av de saker som gör honom populär 
bland eleverna i Nyland, som inte bara verkar uppfatta honom som 
kunnig om platser de själva bott på, utan även ovanligt respektfull. 
Det verkar främst vara nyfikenhet och vetgirighet, inte viljan att 
sprida civilisation eller konsumera den andre med sin blick, som 
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fört honom till platser som Esfahan, Kampala och Addis Abeba 
tidigare i sitt liv. Iran är vi båda väldigt förtjusta i som resmål och 
vi tillbringar mer än en lunchrast åt att tillsammans med elever 
prata om olika platser vi besökt i landet.
 Men, som Yama nyktert konstaterar i samband med ett av 
dessa livliga samtal: för turister är Iran en sak. För afghaner är det 
någonting helt annat. Ett fåtal av ungdomarna på Fjällskolan har, 
likt Vali, ibland lyckats passera som infödda (jfr Ahmed 2011:51), 
men för de allra flesta har tillvaron i Iran varit främlingens kraftigt 
kringskurna liv. Där Stig och jag har kunnat röra oss mer eller min-
dre fritt på gator och mellan städer, har ungdomarna vars kroppar 
lästs som afghanska inte ens kunnat gå till affären utan att ständigt 
vända sig om. De har hela tiden löpt risken att stoppas och har 
därmed inte kunnat unna sig lyxen att låta sina kroppar breda ut 
sig i rummet – att känna sig bekväma (jfr Ahmed 2007:153).
 Det är emellertid inte bara våra möjligheter att röra oss inom 
Iran som skiljer sig åt, utan också hur pass smärtfritt vi har kunnat ta 
oss dit respektive därifrån. Medan Stig och jag närmast obehindrat 
kunnat nyttja den senkapitalistiska tidrumkompressionens fördelar 
(se Harvey 1990:147) – helt enkelt köpt en flygbiljett och utan mer 
än smärre olägenheter tilldelats visum – har ungdomarnas i avstånd 
betraktat identiska förflyttningar tagit månader och ibland år i an-
språk. I kontrast till vedermödorna och glädjeämnena förknippade 
med mitt relativt priviligierade turistliv, är ungdomarnas berättelser 
om sina strapatsrika migrationsupplevelser fyllda av både syn- och 
kännbara gränser. Där jag har satt mig på ett flygplan och vaknat 
upp i Teheran några timmar senare, har ungdomarna vandrat mil-
tals utan vatten och mat, åkt rangliga gummibåtar över becksvarta 
hav och hängt under lastbilar tills armar och ben domnat bort 
av värk. Och lika påtagligt som deras mödosamma rörelser över 
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och förbi gränserna, är deras återkommande erfarenheter av hur 
gränserna stoppar dem – hur de fastnar i just de rum som andra 
med sådan lätthet rör sig genom. 
 För ungdomarna som flytt från eller via Iran handlar historierna 
bland annat om fängelser i Turkiet, överbefolkade flyktingläger 
i Grekland och beväpnade Frontex-soldater. Ungdomarna som 
kommer söderifrån berättar på snarlika sätt om långa, ofrivilliga 
vistelser i Etiopien, Sudan och Libyen, där förmågan att ta sig vi-
dare eller inte, som Mili uttrycker det, till stora delar befinner sig 
utanför ens egen kontroll: ”inte jag vill det gå inte jag vill (.) chance” 
(Mili, intervju, 2020-02-19). När han ska förklara vad som gör att 
just han plötsligt väljs ut av UNHCR som en del av den ”kvot” 
som helt legalt ska flygas till Europa, och inte den kompis som han 
tillbringat de senaste två åren med på ett kalt betonggolv i utkanten 
av Tripoli, är ödet den rimligaste förklaringen till godtyckligheten.
 För Sara Ahmed är det tydligt att ”idealiseringen av rörelse, eller 
omvandlingen av rörelse till en fetisch, hänger på uteslutandet av an-
dra som redan är positionerade som inte fria på samma sätt” (Ahmed 
2004:152; kursivering i original). Den som vill betrakta mobilitet som 
det universella grundtillståndet i världen måste nämligen blunda för 
den stora massa som inte åtnjuter rörlighetens privilegium, och som 
tillbringar en stor del av sin tid med att sitta fast, trots att de många 
gånger är högst delaktiga i kulturella och ekonomiska praktiker 
förknippade med den så kallade globaliseringen. Men det kan också 
vara värt att påminna sig att många typer av rörelse i sig implicerar 
en viss orörlighet, och att världens mobiliteter generellt konstitueras 
”av enorma mängder immobilitet, särskilt väntande” (Adey 2017:12). 
Detta gäller även för de förhållandevis lyckligt lottade turisterna, 
vars kringflackande liv perforeras av långa, händelselösa perioder i 
sterila väntrum eller fastspända i flygplanets säten. 



268 | 4. (im)mobila kosmopoliter och flerspråkiga vagabonder

 Samtidigt förutsätter dessa mer privilegierades mobiliteter andra 
människors immobilitet i en mer specifik bemärkelse. Flygplatsen 
är måhända ett särskilt belysande exempel på detta: dessa för glo-
baliseringen så emblematiska platser är å ena sidan en förutsätt-
ning för de hypermobila eliternas rörlighet, samtidigt som det är 
en i grunden immobil infrastruktur beroende av ett platsbundet 
prekariat för underhåll och service (Hannam m fl 2006:6–7). I 
stället för att betrakta mobilitet och immobilitet som varandras 
motsatser, går de därför att förstå som delar av en mer dialektisk 
relation mellan mobilitet och förtöjningar (moorings på engelska), 
där immobilitet helt enkelt ses som en ofrånkomlig komponent av 
mobiliteten (Hannam m fl 2006:3; se även Urry 2007:54). Det som 
idag präglar världen är därför inte bara ökad rörlighet, utan kanske 
framför allt en tilltagande ojämlikhet mellan dem som åtnjuter 
rörlighetens alla fördelar och dem som står för de nödvändiga 
förtöjningarna (se Sheller 2016, 2018a).
 För att synliggöra den maktutövning som ligger bakom den 
ojämlika fördelningen av mobilitet föreslår Ahmed (2011:143f ) att 
vi snarare än asylpolitik borde tala om en rörlighetens politik, som 
på den globala såväl som lokala skalnivån reglerar vilka kroppar 
som kan röra sig med lätthet och vilka som i stället drabbas av 
återkommande stopp. Framför allt Europas gränser skulle som 
tidigare nämnts kunna beskrivas som hypersammansatta (Herz och 
Lalander 2019:36), i egenskap av att vara både öppna och stängda, 
ofta till och med på samma gång: 

Gränserna både behandlar människor olika – genom att låta 
vissa passera, andra stoppas och ytterligare några balansera mitt 
emellan – och gör människor olika, genom hur de bland annat 
kategoriseras som medborgare eller ’papperslösa’. Gränserna 
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skär genom vissa människors kroppar, medan andra knappt 

uppmärksammar dem. (Herz och Lalander 2019:63)

 I detta avsnitt visar jag att det också på individnivå finns en 
tydlig semiotisk aspekt av hur gränserna gör människor olika, då 
de hypersammansatta gränserna lämnar olika typer av lingvistis-
ka spår i kroppar som stoppas, jämfört med i dem som inte gör 
det. Spår är ett mångbottnat begrepp (se t ex Bock och Stroud 
2019:13f ), men avser här främst olika typer av semiotiska resurser 
som sällan kommer till användning i den nuvarande kontexten, 
samtidigt som de blivit till en del av en individs historiska kropp, 
och på så sätt fortsätter vittna om kommunikationshändelser i 
andra tidsrumsliga konfigurationer. 
 Att kunna röra sig obehindrat genom världen, utan att ens be-
höva uppmärksamma de gränser som skär genom andras kroppar, 
innebär nämligen också osynliggörandet av en mängd rum som för 
den stoppade kan ha en tämligen bestående betydelse. Under mina 
veckor i Iran utnyttjade jag exempelvis en hel del engelska, men jag 
hade också stor glädje av några fraser på persiska som jag lärt mig av 
mina elever, och som jag successivt utvecklade genom interaktioner 
med de många välvilliga och kontaktsökande människor jag mötte 
på min resa. Själva förflyttningen i sig lämnade emellertid få semi-
otiska spår, utöver ett par artighetsfraser på ryska som jag snappade 
upp vid mellanlandningen på den generiska flygplatsen i Moskva. 
 För ungdomarna i Nyland ser det annorlunda ut; de har behövt 
utnyttja inte bara sina egna utan ofta ett helt kollektivs kommuni-
kativa resurser för att manövrera genom de ömsom stängda, ömsom 
öppna rummen. Ibland, när resurserna inte har räckt, har de varit 
tvungna att tillägna sig nya. Ibland har de tillgodogjort sig språk-
resurser mot sin vilja, ibland utan att veta om det eller till synes 
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utan ansträngning. Ibland har de även aktivt undvikit att lära sig 
språk, på grund av den smärta som talarna av det har tillfogat dem. 
Allt detta har lämnat outplånliga – men i somliga fall omsorgsfullt 
dolda – spår i deras språkrepertoarer i form av både specifika kom-
munikativa resurser, och affektiva, känslomässiga bindningar till 
vissa namngivna språk. Sammantaget pekar detta mot en typ av 
språklig mångfald som är ganska långt från den elitflerspråkighet 
som vanligtvis förknippas med turistens tillvaro, eller med skolans 
litteracitetsundervisning (jfr Han 2013; Preece 2019). 
 Jag kommer nu att undersöka detta närmare genom att analysera 
hur perioder av immobilitet bidrar till att strukturera några ung-
domars levda erfarenheter av i första hand ett specifikt namngivet 
språk: nämligen arabiska. Detta är ett språk som inte kategoriseras 
som modersmål för någon av eleverna i Fjällskolans språkintro-
duktion, och som således aldrig förekommer som ditt språk när 
flerspråkighet ska behandlas som en resurs i klassrummet. Likväl 
är det ett språk som förekommer i många elevers beskrivningar av 
sina språkrepertoarer, och som flera har en ofta stark känslomässig 
relation till. För de elever jag här ska lyssna till lite mer noggrant – 
Mili, Markus och Mahamed – är det därtill starkt förknippat med 
erfarenheter av att bli stoppad och sitta fast. Andra av de intervju-
ade eleverna vittnar delvis om liknande erfarenheter, men här har 
urvalet skett både på grundval av hur framträdande upplevelserna 
av stopp är i just dessa tre elevers narrativ, och för att de väldigt 
varierande språkpraktiker som de var för sig indexerar med ordet 
arabiska aktualiserar en del särskilt intressanta komplikationer när 
det gäller gränsdragningar inom och mellan språk.

Mili: ett både lätt och svårt språk

I de inledande kontakterna med mig ger Mili ett blygt och ibland 
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nästan lite barnsligt intryck. Jag blir därför först överraskad när 
jag får veta att han snart ska fylla 20 år. När jag så småningom får 
lyssna till berättelsen om hans flykt är det snarare det omvända 
som förvånar mig: hur han trots sina blott 19 år har hunnit vara 
med om så mycket.
 Redan som 13-åring var Mili tvungen att lämna hembyn i Er-
itrea, undan hotet om tvångsrekrytering till armén, för att tillsam-
mans med en kompis ta sig till grannlandet Etiopien. Efter två år 
i Addis Abeba, där han arbetade som servitör och diskare på en 
eritreansk restaurang, tog han sig vidare till Sudans huvudstad 
Khartoum. Där blev han kvar i ytterligare två år, främst eftersom 
han saknade pengar att fortsätta, men han satt också fängslad ett 
par månader för att han saknade ”personnummer” (det vill säga 
uppehållstillstånd). Genom att arbeta långa nätter på ett bageri i 
Khartoum sparade han långsamt ihop de medel som krävdes för 
att finansiera flyktens, som han trodde, sista etapp: färden över 
Medelhavet till det hägrande Europa. 
 När Mili så småningom lämnade Sudan för att under en flyk-
tingsmugglares ledning ta en båt till Italien, stoppades han emellertid 
redan i hamnen och greps av libysk polis. De kommande två åren 
tillbringade han som fånge i Libyen. Alla pengar hade gått åt till båt-
färden och något avlönat jobb gick inte att få, så i stället användes han 
som oavlönad arbetskraft – med andra ord en form av slav – för att 
transportera olja genom öknen. Varje dag tvingades han lyfta tunga 
tunnor upp och ner från lastbilsflak. Mat och vatten fick han en gång 
per dygn och under de två år han hölls som fånge tilläts han inte ens 
duscha eller tvätta sig. Han berättar att han var mager och sjuk, med 
utslag över hela kroppen, när UNHCR valde ut honom som en av 
hundratals inspärrade eritreaner som skulle föras till ett flyktingläger 
i Niger. Där bodde han så i fem månader innan han fick komma 
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på intervju med svenska Migrationsverket och valdes ut att som så 
kallad kvotflykting flygas till Sverige och Nyland. Mili minns hur 
överlycklig beskedet gjorde honom: ”*jag inte sova jag glad alltid*” 
(Mili, intervju, 2020-02-19). Han hade då varit på flykt i 6,5 år. 
 Men vad innebär det egentligen att säga att Mili var ”på flykt” 
under alla dessa år? Ur hans eget perspektiv går det att tolka som att 
han ännu inte var framme vid sin tänkta destination. Han hade gett 
sig av från hemmet i Eritrea, för att likt så många andra ungdomar 
från detta land söka ett drägligare liv på andra sidan Medelhavet, 
och så länge han inte nått fram är det förstås rimligt att se det som en 
ännu inte avslutad flykt. Samtidigt ger orden intryck av en pågående 
rörelse, vilket det av Milis berättelse att döma till stora delar inte är. 
Den tid han befinner sig i ett tillstånd av mobilitet är i själva verket 
betydligt kortare än de långa perioderna av påtvingad immobilitet – 
då han hindras från att fortsätta på sin önskade rutt. Det är också 
dessa erfarenheter av ofrivilliga stopp som har satt de djupaste spåren 
i hans språkrepertoar, såsom han beskriver den för mig.
 Milis språkporträtt innehåller som synes fyra namngivna språk: 
tigrinja, amhariska, svenska och arabiska. Tigrinja, amhariska och 
svenska delar på utrymmet i huvudet, men svenska är dessutom 
placerat i den högra höjda handen. Detta har, förklarar han, med 
skrivande att göra; till skillnad från hur han tillägnat sig andra 
språk placerar han på så sätt svenska i en tydlig litteracitetskontext. 
Arabiska ser ut att vara ritat med svart färg på den ena axeln, men 
det ska enligt Mili vara placerat i hjärtat. Både amhariska och ara-
biska tar plats i Milis språkrepertoar till följd av ofrivilliga stopp 
på hans väg till Europa – och är alltså inte i grunden resultatet 
av självvald mobilitet eller språkinlärning – men beskrivningen 
av hur det sker och vilka spår det lämnat skiljer sig åt avsevärt. I 
Etiopien arbetade han på en eritreansk restaurang samtidigt som 
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han bodde i ett slags kollektiv tillsammans med andra eritreaner 
i huvudstaden. De amharisktalande personer han träffade under 
de två åren där var enligt egen utsago få, och den amhariska han 
lärde sig snappade han framför allt upp från filmer de såg på teve 
i kollektivet. Med arabiskan är det annorlunda. Dess placering i 
figurens hjärta kan förstås tolkas som central, med överlag posi-
tiva känslomässiga konnotationer, och när jag frågar Mili varför 
arabiska finns i hjärtat svarar han så här:

Mili: ja jag första gången jag kommer till Sudan (.) 
  jag tänker jag måste (.) eh måste jag prata 
  arabiska (.) jag tänker (.) inte lära (.) men jag (.) 
  prata med alla eh vara där med Sudan komp- (.) 
  jag eh (.) trevlig Sudan kompisar (.) på Sudan 
  kompisar (.) i Sudan (.) jag prata arabiska (.) 
  jag tänker må- jag måste prata arabiska (.) jag 
  bor ar- jag bor Sudan (.) jag måste prata arabiska 
  tänker (.) jag prata (.) ja (1.0) i eh (1.0) eller (1.0) 

Figur 13. Milis språkporträtt, 2020-01-14.
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  sju eller åtta månader (.) jag prata arabiska bra 
  (.) i Sudan (.) efter (.) åtta månader
Andreas: efter åtta månader?
Mili: *ja*
Andreas: kunde du prata arabiska
Mili: ja
Andreas: samma som svenska nu eller kunde du mer eller?
Mili: ja samma den svenska eller ja (.) inte svår arabiska 
  (.) bara lätt (1.0) men det finns inte lära (1.0) det 
  finns inte skolan för mej=

(Mili, intervju, 2020-02-19)

 Mili menar alltså att han lärde sig arabiska på åtta månader i 
Sudan, men han gjorde det uteslutande på informell väg – genom 
att prata med människor på gatan och vara, som han säger, ”trevlig” 
med sudanska kompisar. Placeringen i hjärtat pekar därför kanske 
i någon mån mot det angenäma i denna erfarenhet och vad han 
uppfattar som sin egen framgångsrika utveckling till kompetent 
arabisktalare. Trots den anmärkningsvärda likheten med Valis och 
Williams användning av det modala hjälpverbet måste för att un-
derstryka hur en specifik plats nödvändiggör vissa språkkunskaper, 
framhåller han själv hur ”lätt” det var att lära sig arabiska på det 
här sättet. Jag tolkar användningen av ordet bra i beskrivningen 
av den egna kompetensen som att han helt enkelt utvecklat den 
kommunikativa repertoar som krävdes för att delta i de samman-
hang han då befann sig i. 
 Lite senare i samtalet påpekar han att det för honom väsentliga 
för den framgångsrika språkutvecklingen var just enkelheten i att 
skaffa kompisar i Sudan, och att detta skiljer sig på ett avgörande 
sätt från hans nuvarande situation i Nyland, där han bara har en 
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80-årig granne som han kan prata svenska med. Det skiljer sig också 
avsevärt från hans erfarenhet av att använda arabiska i Libyen, där 
han ju kom att sitta fast nästan exakt lika länge som i Sudan.

Andreas: då eh (.) pratade du arabiska (.) i Libyen 
  också? (1.0)
Mili: ja arabiska jag eh bara (.) jag jobba (.) eh (1.5) 
  du- du eh för Libyen du polisen (.) det finns här 
  eh (.) eller tio person (.) jobba eh för Libyen eh 
  person (.) inte pengar inte lön (.) bara jobba 
Andreas: mhm?
Mili: dom säger eh l- du- dom säger (.) till exempel 
  den här mycket eh snö den här (.) det finns 
  Libya mycket (.) ehm (1.0) vad heter be- (.) 
  bensin (X) bensin förstår?
Andreas: mm olja
Mili: olja det finns många (.) ja dom säger ’kom å ta 
  olja’ (.) eh (.) lyfta till (1.5) eh bå- eh bil (.) förstår 
  du? (.) ja
Andreas: du skulle bära
Mili: ja (.) lyfta till bil (.) inte lön eller inte ät mat (.) 
  bara jobbar
Andreas: mhm
Mili: ja (.) jag prata lite lite arabiska (.) inte samma 
  Libya och eh (.) Sudan arabiska (.) ja för mej 
  jättesvår arabiska (.) samma Saudiarab (.) jag för 
  Libya Sudan (.) eh lite lite (2.0) för lå- lätt (.) 
  förstår du?

(Mili, intervju, 2020-02-19)

 Att den arabiska som talas i Libyen skiljer sig åt från den i 
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Sudan är naturligtvis sant, men jag uppfattar det inte som att det 
är främst lingvistiska egenskaper, i snäv bemärkelse, som förklarar 
de väsensskilda erfarenheterna av de libyska respektive sudanesiska 
varieteterna. Dessa tycks snarare ha med Milis varierande tillgång till 
rummet att göra och hans i motsvarande grad skiftande möjligheter 
att ta plats – att appropriera rummet – som legitim talare. I Sudan 
var han visserligen av ekonomiska skäl hindrad från att ta sig vidare, 
men han var fortfarande en sörjbar människa (jfr Butler, 2009) i 
det att där fanns människor som bemötte honom med viss respekt. 
Han hade ett avlönat arbete att gå till och kompisar att konversera 
med, även i vad som måste ha varit ett mycket tidigt skede av hans 
utveckling till arabisktalare. I Libyen däremot var han fullständigt 
fråntagen sin status som rättvisesubjekt (jfr Fraser 2011:82ff). Utan 
medborgarskap, utan försörjning och till och med förvägrad rätten 
att ta hand om sin egen kropp, var ojämlikheten total.
 Bakom det bedrägligt enkla ordet arabiska i Milis språkpor-
trätt döljer sig således en närmast tudelad upplevelse av språkliga 
praktiker, vilket i sin tur hänger samman med två mycket olika er-
farenheter av immobilitet. Å ena sidan den behagliga och stärkande 
erfarenheten av att på bara åtta månader lära sig ”bra” arabiska i 
Sudan, å andra sidan den förnedrande tillvaron som slav i Liby-
en, där avsaknaden av lyssnande subjekt gjorde språkinlärningen 
”jättesvår”. I Milis fall verkar den positiva erfarenheten åtminstone 
vid tillverkandet av språkporträttet väga över; det är minnet av den 
som får honom att placera arabiska i hjärtat. 

Markus och Mahamed: utraderade språkresurser

Ibland kan de språkliga resurser som inte syns eller hörs vara minst 
lika intressanta och talande som de som finns med. Kommunikativa 
repertoarer inkluderar på så sätt inte bara ”vad man har utan också 
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vad man inte har, vad man har förvägrats men som fortfarande finns 
närvarande som begär” (Busch 2012:7). Men språkrepertoarer kan 
också bestå av resurser som aktivt förnekas eller undanhålls. Bob, 
en av eleverna som vuxit upp i den omtvistade Ogadenregionen, 
ritar exempelvis ett porträtt innehållande fyra namngivna språk: 
somaliska, engelska, spanska och svenska. När jag frågar honom 
om han inte kan lite amhariska också, med tanke på att han levt en 
stor del av sitt liv och dessutom gått i skola inom nationalstatens 
Etiopiens gränser, förnekar han först att så är fallet. Jag tycker att 
det låter osannolikt att han inte skulle ha några som helst kunskaper 
i språket och när jag frågar igen medger han att han kan ”lite”, 
men säger sen: ”but ja- jag gillar inte amhariska”. På frågan varför 
det är så skrattar han: ”*jag vet inte* (.) min mamma säger ’jag 
gillar inte’, jag säger ’jag gillar inte’” (Bob, intervju, 2020-02-03).
 I Bobs fall har en kollektiv erfarenhet av förtryck så att säga 
klibbat fast vid det namngivna språket amhariska, och gjort inte 
bara hans vilja att investera i inlärning av språket obefintlig utan 
också hans benägenhet att erkänna en befintlig kompetens. Han 
har faktiskt viss kunskap i amhariska, och förstår exempelvis vad 
de säger på teve och i radio. Men hans motvilja mot den förtryck-
ande elit han förknippar med språket är så stark att det inte tillåts 
ta plats som en del av hans uttalade språkrepertoar. 
 Någonting liknande kan ses hos Markus, men för honom har 
det mera direkt med erfarenheten av att bli stoppad på vägen till 
Europa att göra. Liksom för Mili gick Markus flyktväg från Eritrea 
via Etiopien, Sudan och Libyen, men inte med lika långa perioder 
av immobilitet på varje ställe. Sammantaget tillbringade han drygt 
ett år på flykt, varav tre respektive sex månader i Sudan och Libyen. 
När han berättar om sitt år på väg mot Europa reagerar jag på att 
arabiska saknas i hans språkporträtt, där fyra andra namngivna 
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språk i stället finns upptagna: tigrinja, amhariska, svenska och 
engelska. I samtalet har han också nämnt en mängd andra språkre-
surser som han vill tillägna sig – högstatusspråken tyska och franska 
men också samiska och samtliga Eritreas åtta nationella språk vid 
sidan av tigrinja – så viljan att investera i språkinlärning verkar inte 
saknas. När jag för arabiska på tal reagerar han emellertid som Bob 
och tonar först ner sina kunskaper, för att sedan förklara att han 
inte tycker om språket (Markus, intervju, 2020-01-22). Jag blir 
lite förvånad, både eftersom han uttryckt en så stark önskan att 
lära sig många språk, och för att han tidigare framhållit engelskans 
internationella karaktär som en avgörande aspekt av just det språ-
kets särskilda vikt. Arabiska är väl också ett internationellt språk? 
invänder jag. Markus tillstår att så är fallet, men att det ändå inte 
är viktigt för honom. När jag återigen frågar varför säger han:

Markus: *jo:* (.) hä det alltså dom eh (.) när eh alltså (1.0) 

Figur 14. Markus språkporträtt, 2020-01-14.
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  när dom pratar (.) arabiska (3.0) hä finns alltid 
  när man säger arabiska (.) nån farlig ord
Andreas: mh[m:?]
Markus:     [alltid] (.) jag hörde- jag förstår alltså (.) va 
  s- när jag fråga nån Eritrea kille som kan arabiska 
  (.) ’va sa han?’ (.) nån farlig ord- ’va sa han?’ (.) 
  ’oj, då ska jag inte lära mej arabiska!’ (.) jag tänkte
Andreas: jaha:
Markus: ja
Andreas: vad betyder ’farligt ord’- ’farliga ord’ då?
Markus: farliga [ord]
Andreas:            [vad] kan det vara?
Markus: alltså ehm (2.0) ’idioten’- ja [alltså så alltså] såna- 
  fula [ja] 
Andreas:                                                  [jaha: så fula-]  
        [fula] ord?
Markus: ja ja

(Markus, intervju, 2020-01-22)

 Markus erfarenhet av arabiska kommer i stort sett uteslutande 
från hans längre vistelser i Sudan och, framför allt, Libyen. På 
båda dessa platser har han varit omgiven av andra tigrinjatalande 
ungdomar, som precis som han varit på väg mot Europa. Det har 
alltså varit fullt möjligt att ta sig fram utan att, som Mili, lära sig 
arabiska. Däremot har det knappast varit möjligt att befinna sig där 
så lång tid utan att möta skriven och talad arabiska i olika varieteter. 
Detta har också gjort att Markus, vare sig han ville det eller inte, har 
fångat upp ett antal ord, som han med hjälp av mer arabiskkunniga 
kompisar kunnat göra begripliga. Den typ av språkbruk han då 
utsattes för sammanfattas med uttrycken ”farliga” och ”fula” ord, 
och innehåller säkerligen allt från mer plumpa förolämpningar 
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av typen ”idioten” till grova rasistiska tillmälen som Markus – en 
synnerligen mild och försiktig person (som velat manifestera sin 
kristna identitet med en medvetet vald biblisk pseudonym) – aldrig 
själv skulle få för sig att ta i sin mun. Dessa erfarenheter har skapat 
en affektiv, närmast invärtes, motvilja mot själva språket, fångad 
i utropet: ”oj, då ska jag inte lära mej arabiska!”
 En närbesläktad historia berättas av Mahamed, vars språkpor-
trätt dock innehåller någonting som han kallar arabiska. Han har 
placerat det i huvudet, tillsammans med engelska. Detta är två språk 
som han förstår, men inte själv kan använda så mycket (Mahamed, 
intervju, 2020-01-29). Det är, skulle man kunna tolka det som, 
språkliga resurser som han lagrat i sitt minne och som kan användas 
för att begripliggöra andras tal, fast som inte kan omvandlas i egen 
produktion. När vi lite senare samtalar om det år han tillbringade 
inspärrad i ett garage i Libyen – sovandes på golvet tillsammans 
med 600 andra somalier – inser jag emellertid att det som han 

Figur15. Mahameds språkporträtt, 2020-01-14.



4. (im)mobila kosmopoliter och flerspråkiga vagabonder | 281

betecknar som arabiska i bilden inte är vilken arabiska som helst; 
det syftar enbart på koranens arabiska. Han blir bestört när jag för 
in det språk han hörde talas under sin tid som fånge i den religiösa 
och högtidliga sfär han själv haft i åtanke när han ritat porträttet.

Andreas: du- eh du säger du lärde dig bara arabiska från 
  koranen 
Mahamed: koran ja:
Andreas: men sen så var du ju i (.) både Sudan och 
  (.) Libyen
Mahamed: ja:
Andreas: ganska länge (.) använde du arabiska när du 
  var där?
Mahamed: ja: inte samma sak (.) koran [ara-] arabiska
Andreas:                                                   [näej]
                 näej
Mahamed: inte- inte samma (1.0) arabis- (.) i koran (.) ara- 
  du eh (2.0) hittar eh (.) sam- inte samma pratar, 
  du pratar annat (.) koran läsa annan
Andreas: just det
Mahamed: ja: (.) ja (.) bara som eh (.) litegrand lika (.) °ja:°
Andreas: så det här som du har placerat här det är koran- 
  (.) koranens arabiska?
Mahamed: ja
Andreas: ja (.) men li- libysk arabiska [(.) å] sudanesisk 
  arabiska [(.)] finns dom inte med här?
Mahamed:                                                     [ja:]
                  [ja:]
                              jo: (.) eh inte sam- inte- 
  inte eh (.) prata eh (.) koran- koran som (.) som 
  (.) en like eh (1.0) arabiska koran (1.5) läsa annan

(Mahamed, intervju, 2020-01-29)
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 Flera gånger upprepar han att det inte är ”samma”. Det är som att 
han inte riktigt kan förstå hur någon kan få för sig att sammanfoga 
hans i grunden positiva upplevelse av koranskolan hemma i Ogaden, 
med det språk han hörde talas under sin tid som inspärrad i Libyen. 
Det är här återigen de namngivna språken som riskerar att vilseleda 
oss; de morfologiska och syntaktiska skillnaderna mellan den skrivna 
varietet av arabiska som barn lär sig recitera i koranskolor världen 
över, och de talade varieteter som nyttjas på Khartoums och Tripolis 
gator är naturligtvis till att börja med stora. Koranens arabiska är 
därtill kopplad till religionen islams betydligt längre tidscykel (jfr 
Slembrouck och Vandenbroucke 2020:74), och har därmed sannolikt 
för Mahamed en mer beständig karaktär, jämfört med den efemära 
och volatila politiska situation som arabiskan i Libyen förknippas 
med för honom. Men det är inte bara av sådana historiska och språk-
vetenskapliga formskäl som Mahamed reagerar mot jämförelsen – det 
har också med innehållet i de respektive upplevelserna att göra, och 
de diametralt olika affektiva värden han därför tillskriver dem. 
 Mahamed har inte som Markus raderat det namngivna språket 
arabiska ur sitt språkporträtt. De högtidliga och vackra stycken 
han lärt sig utantill som barn har ett starkt känslomässigt värde för 
honom, och han framhåller med stolthet att han inte bara upprepar 
vad någon annan sagt utan att han också förstår det skrivna. Detta 
är samtidigt någonting helt annat än det språk han associerar med 
att vara ofrivilligt fast i Libyen. Där var han överhuvudtaget inte 
en värdig samtalspartner, och det är därför han reagerar med be-
störtning på min fråga om han inte ”pratade” arabiska med någon 
när han var där. 

Mahamed: ((upprört)) dom inte prata, bara dom säger ’jobb’ 
Andreas: mm [mm]
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Mahamed:           [ja] dom också dom prata eh inte bra eh (.) 
  inte bra (.) prata, dom säger (.) kanske (1.5) 
  ’helvete’ å kanske inte bra språk  
Andreas: nä okej (.) [dom säger fula-] fula ord
Mahamed:                    [man inte-]
                  ja: 
Andreas: mm
Mahamed: ja dom säger [måste- måste]
Andreas:                                    [å ger-]             ger order
Mahamed: ja:, måste jag jobbar, sen ja- jag slut (.) jag frågar 
  (.) ’pengar?’ (.) dom säger ibland ’jag har inga 
  pengar, försvinner!’
Andreas: mhm
Mahamed: ’gå härifrån’, dom säger (1.0)
Andreas: mm
Mahamed: ja: (.) ibla- jag jättedålig tid i Libya
Andreas: jättedålig tid?
Mahamed: ja: (.) i Libya (.) °inte bra° ((grimaserar och skakar 
  på huvudet))

(Mahamed, intervju, 2020-01-29)

 Att namnet arabiska står skrivet i Mahameds bild innebär inte att 
allt som kan förknippas med den beteckningen har en plats i hans 
språkrepertoar. Vissa varieteter inkluderas helt enkelt inte i hans 
förståelse av vad arabiska är i porträttet, och kan på så sätt betraktas 
som utraderade i samma bemärkelse som hos Markus eller Bob ovan. 
När Mahamed i konversationens sista rad konstaterar att Libyen inte 
är ”bra”, sänker han rösten samtidigt som han gör en grimas som 
med all önskvärd tydlighet signalerar den avsmak eller avsky han 
känner vid minnet av sin ”jättedåliga tid”. Denna negativa affekt 
spiller liksom över på språket arabiska, men anmärkningsvärt nog 
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inte på det namngivna språket som helhet. En del av detta har han 
lyckats skydda från de negativa upplevelserna, genom att förknippa 
det med en fullständigt annorlunda tid och plats.
 Liksom hos Markus och Mili har emellertid den plågsamma 
erfarenheten av att stoppas och bli berövad sin status som rättvi-
sesubjekt, lämnat mer eller mindre permanenta spår i Mahameds 
språkrepertoar, här i form av de ”fula ord” han blivit tilltalad med 
under sin tid som fånge i Libyen. Dessa utgör en form av semiotiska 
rester, inbäddade i hans historiska kropp, och med förmåga att 
väcka starka affekter till liv när de lyfts fram från sin delvis dolda 
position. De upprepade erfarenheterna av att bli stoppad och sitta 
fast, fortsätter med andra ord göra avtryck i hans liv också idag – på 
avsevärt geografiskt avstånd från de platser där de kommunikativa 
resurserna först införlivades i de språkliga repertoarerna – inte 
minst genom de affektiva kopplingar dessa upplevelser skapat till 
vissa namngivna språk och varieteter. Detta vittnar om vikten 
av att betrakta språkrepertoarer som en form av levd erfarenhet 
(Busch 2017), genomsyrad av kroppar och känslor, vilket står i skarp 
kontrast till den ”abstrakta objektivism” (Voloshinov 1972:45) som 
dominerar andraspråksundervisningen inte bara på Fjällskolan, 
utan i västvärlden mer generellt (jfr Ortega 2018a, 2018b, 2019). 
 De tre ungdomarnas erfarenheter i det här avsnittet illustrerar 
dessutom hur den rörlighetens politik som fördelar möjligheten till 
mobilitet olika (Ahmed 2007:143), också bidrar till att strukturera 
språkrepertoarer. Det finns inget språk som bara ligger och väntar 
på det lärande subjektet, tillgängligt i lika hög grad för alla som vill 
börja använda det (jfr Blommaert 2010:6). Språkliga praktiker är 
inte bara socialt utan också rumsligt strukturerad, vilket innebär att 
samma ojämlika maktordningar som reglerar vem som kan röra sig 
fritt över gränser som blir till fysiska barriärer för andra, påverkar 
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med vilken möjlighet specifika språkliga resurser kan tillgodogöras.

Avslutande reflektioner

Jag har nu på sätt och vis gått hela varvet runt i det här kapitlet; 
från de sedentära stolthetsdiskurser om språk som i stor utsträck-
ning präglar undervisningen på Fjällskolan, via kosmopoliter och 
flerspråkiga vagabonder, för att till sist återigen landa i en form 
av immobilitet: de stoppade kropparna. Detta betyder inte nöd-
vändigtvis att det ursprungliga konstaterandet om mobilitet som 
en avgörande egenskap hos både platser och språkliga praktiker 
är felaktigt. Vad det däremot innebär är att det alltid är viktigt att 
ha i åtanke vems mobilitet och vems flerspråkighet som står i fokus 
(jfr Dailey-O’Cain och Horner 2019). På samma sätt som vissa 
människor i den senkapitalistiska samtiden har mer kontroll över 
sin mobilitet än andra (Bauman 1999) är också de prestigefyllda 
formerna av flerspråkiga praktiker mer tillgängliga för somliga (se 
t ex De Costa 2018). Både mobilitet och flerspråkighet kan på så 
sätt beskrivas som sociala praktiker som i hög grad är definierade 
av rumsliga maktdimensioner. 
 Som framgår av min analys i detta kapitel bär ungdomarnas 
språkrepertoarer spår av mobiliteter som är långt från den privili-
gierade form av rörlighet som motiverar Internationella engelska 
skolans val av engelska som undervisningsspråk, eller kursplanen 
i moderna språks orientering mot ”internationella studie- och 
arbetsliv” (Skolverket 2011c). Men deras erfarenheter av ojämna 
mobiliteter är i grunden också helt annorlunda än den sedentära 
stolthetsdiskurs som gömmer sig i föreställningen om de platsbund-
na och avgränsade nationalspråken. Undervisningen i svenska som 
andraspråk bygger, trots ambitionen att betrakta flerspråkighet som 
en resurs, i stor utsträckning på enspråkigism och avgränsningar i 
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enlighet med en ”keynesiansk-westfalisk” ordning (Fraser 2011:17), 
där ungdomarna antas bära med sig ett modersmål från sina så 
kallade hemländer som de sedan ska utnyttja för att tillgodogöra 
sig det mer prestigefyllda målspråket svenska. Språken i sig kon-
strueras på så sätt som avgränsade entiteter, sammanhörande med 
vissa kroppar, som i sin tur kopplas till vissa specifika platser. 
 Även om eleverna delvis internaliserat denna konfliktfyllda 
språksyn – präglad som den är av både stolthets- och profitdis-
kurser om språk (Heller och Duchêne 2012) – stämmer den dåligt 
överens med deras mer levda erfarenheter av språk (jfr Busch 2017). 
Ungdomarnas språkrepertoarer formas visserligen lokalt, men det 
är en lokalitet som karaktäriseras av en global platskänsla (Massey 
1994:146) och tillsammanskastadhet (Massey 2005:141), snarare 
än någon lång internaliserad historia. Att elevernas kommunika-
tiva repertoarer bär tydliga spår av mobiliteter innebär heller inte 
att det är turistens till synes fria rörlighet, med dess tillhörande 
elitflerspråkighet, utan en som både kännetecknas av tvång och 
samspelar med erfarenheter av immobilitet (jfr Blommaert 2021). 
Med ett till synes paradoxalt uttryck har jag därför i rubriken till 
det här kapitlet kallat dem för ett slags (im)mobila kosmopoliter. 
 I ljuset av vad som framkommit här kan det också vara värt 
att fundera över vad det i den svenska skolan numera så populära 
uttrycket flerspråkighet som resurs (se t ex Kindenberg 2016; Otte-
rup 2018; Skolverket 2018a) egentligen betyder. Å ena sidan verkar 
det, trots de i allmänhet positiva konnotationer som uttrycket för 
med sig, faktiskt kunna artikulera någonting som väl snarast bör 
betraktas som en nyliberal språkideologi, där avgränsade språk 
betraktas huvudsakligen som en förmåga hos den enskilda indi-
viden (Allan och McElhinny 2017:84). Att kunna flera språk kan 
därför i samtiden vara någonting självklart värdefullt, men syftar 
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då framför allt på en form av ”parallella enspråkigheter” (Heller 
1999:271), där någon lär sig statusspråk som engelska eller franska 
på prestigefyllda utbildningsinstitutioner (jfr Preece 2019), för att 
sedan använda dessa som en biljett eller nyckel till den internatio-
nella arbetsmarknaden (Del Percio och Flubacher 2017:7). Den 
gräsrotsflerspråkighet som flera av deltagarna i den här studien 
utvecklar har ett betydligt lägre värde på den lokala såväl som 
globala språkmarknaden (jfr Bourdieu 1991a) än sådan idealiserad 
elitflerspråkighet, varför den blir svår att omsätta i annat kapital om 
den inte först omvandlas till någonting annat. Kanske är det så det 
går att tolka tendensen på Fjällskolan att huvudsakligen betrakta 
elevernas flerspråkighet som en resurs för att lära sig svenska?
 Å andra sidan är påståendet att flerspråkighet är en resurs också 
del av ett pågående språkideologiskt projekt, med syfte att erkänna 
och uppvärdera mer flytande språkpraktiker förknippade med det 
globaliserade och alltmer mobila samhället. Det kan då visserli-
gen tyckas generöst att, som lärarna på Fjällskolan i enlighet med 
en sådan språksyn försöker göra, uppmärksamma ungdomarnas 
flerspråkiga repertoarer och tillskriva dem ett värde, även om det i 
praktiken bara blir med det lite motsägelsefulla syftet att lära sig ett 
hierarkiskt överordnat språk. Samtidigt blir begräsningarna med 
sådana enbart affirmativa ansatser (Fraser 2011:30) tydliga när de 
ställs mot ungdomarnas narrativ. Att erkänna elevernas flersprå-
kighet som en tillgång, gör i själva verket väldigt lite för att utmana 
de ojämna maktrelationer som strukturerat deras språkrepertoarer 
i första hand, om det inte dels kompletteras med en dekolonial 
kritik av globala maktordningar, dels en grundlig dekonstruktion 
av dominerande språkideologier (se även Pennycook 2022). 
 Att säga att språkliga resurser som tillägnats under omständig-
heter som Milis eller Markus är värdefulla, är om jag ska dra det till 



288 | 4. (im)mobila kosmopoliter och flerspråkiga vagabonder

sin spets i grunden lika märkligt som att säga att tiden som slav eller 
fängslad i Libyen är det. Ingen av dessa ungdomars migrationsrela-
terade upplevelser – inklusive den att befinna sig i Sverige – har skett 
för att de själva önskat det. De har hela tiden knuffats på bakifrån 
(jfr Bauman 1999:126) och på vägen tillgodogjort sig och använt sig 
av de resurser som varit inom räckhåll för dem (jfr Ahmed 2011:132). 
Detta gäller även deras språkrepertoarer. De språkliga resurserna 
har således inte tillägnats för att öppna några låsta dörrar, eller för 
att de uppskattar de dynamiska språkpraktiker som följer på en 
mobil livsstil, utan för att olika rum har varit tillgängliga för dem 
i varierande grad.
 Vad som saknas i Fjällskolans konceptualisering av språk tycks 
därför i första hand vara en föreställning om makt – och mer speci-
fikt en idé om hur ojämlika maktrelationer baserade på exempelvis 
klass, ras och etnicitet (men förstås även kön och sexualitet, även 
om dessa inte aktualiseras i samma utsträckning av deltagarna i 
just den här studien) strukturerar såväl språkpraktiker som möj-
ligheten att utveckla språkrepertoarer (Piller 2016), men också 
potentialen att överhuvudtaget bli betraktad som en legitim talare 
av en specifik varietet (Flores och Rosa 2015). Som Lourdes Ortega 
(2018b) konstaterat har andraspråksforskningen inte bara hämmats 
av essentialistiska språkideologier och en ämnesidentitet fokuserad 
på andraspråket, utan också av ett kategoriskt avvisande av ”etis-
ka överväganden av värderingar, makt och ideologi” (s 10) som 
relevanta för vetenskapliga undersökningar av språkutveckling. 
Jag tror att detta också har kommit att hämma undervisningen i 
svenska som andraspråk. 
 Synen på språken som neutrala entiteter, i princip lika tillgäng-
liga för alla, förutsätter därtill en föreställning om rum som en 
form av sociala vacuum (jfr Blommaert 2010:165). I stället för att 
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röra sig mellan konfliktfyllda rum, redan genomsyrade av sociala 
relationer och kommunikativa normer, förutsätts ungdomarna i 
Nyland ha burit med sig sina så kallade modersmål som en liten 
ryggsäck på färden, för att sedan ta sig an uppgiften att lära sig 
det redan existerande målspråket svenska. Som kommer att bli 
ännu tydligare i nästa kapitel, går det att argumentera för att den-
na föreställning också är nära besläktat med en vithetsnorm, där 
det talande subjektet liksom smälter samman med bakgrunden. 
De samhälleliga maktförhållanden som möjliggjort talaren av de 
prestigefyllda varieteterna och bedömt denne som värd att lyssnas 
på redan på förhand, osynliggörs på så sätt.
 Om beskrivningen av tillvaron i stället, som Sara Ahmed (2011) 
föreslagit, ”börjar med en kropp som förlorar sitt säte” (s 144), kom-
mer världen att framstå som i grunden annorlunda. I den stund en 
kropp blir stoppad träder bakgrunden nämligen fram, i skarp relief, 
och synliggör de ojämlika förutsättningar som både strukturerar 
olika människors rörelser i rummet och möjligheterna att ta plats 
som legitima talare. ”Vithet”, påminner Ahmed (2011:132), ”är en 
orientering som gör vissa saker nåbara”. Dessa ”saker” behöver inte 
vara fysiska ting eller materiella fördelar, utan kan också – som jag 
bland annat demonstrerat i detta kapitel – vara möjligheten att 
röra sig eller tillgodogöra sig vissa språkliga resurser. Den insikten 
kommer jag att bära med mig när jag nu övergår till att analysera 
ungdomarnas levda erfarenheter av att lära sig svenska i Nyland.
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5. Fast i periferins marginaler

Hur skulle du känna det om du kämpat jättemycket på ditt 
jobb och så får du ingen lön? Sen säger din chef att du inte 
ska titta i backspegeln utan titta framåt? 

Yama (Fältanteckningar, 2020-02-25)

Sociologen Zygmunt Bauman (1999) påstod att det ”centrala i den 
postmoderna livsstrategin” inte är ”att bygga en bestående identitet 
utan att se till att inte bli fast” (s 123; kursivering i original). Rummet 
präglas därför till skillnad från under moderniteten – med sina 
traditionstyngda föreställda gemenskaper (Anderson 1992) – av 
”ett ständigt nu” och det enda som betyder någonting är ”förmå-
gan att snabbt röra sig dit där det händer saker och vara beredd att 
tillägna sig erfarenheterna när de infinner sig” (Bauman 1999:122f; 
kursivering i original). 
 För det ideala nyliberala subjekt som formats i den utbild-
ningspolitiska diskursen efter 1980-talet har det på motsvarande 
sätt blivit viktigt att aldrig stanna upp, vare sig geografiskt eller 
kunskapsmässigt, och i stället fortsätta bygga på sitt flexibla, kos-
mopolitiska jag i ett evigt självförbättringsprojekt (Del Percio och 
Flubacher 2017; Foucault 2008c). Detta mobila ideal påverkar 
också synen på flerspråkighet, som i dess elitform – bestående av 
självvalda standardvarieteter av högstatusspråk – i själva verket kan 
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bli en viktig beståndsdel av det nyliberala jaget (Flores 2013; se även 
Kubota 2016). Kompetens i flera olika språk betraktas därför i allt 
fler sammanhang som en värdefull resurs, med förmåga att bidra 
till både social och rumslig rörlighet. 
 Men det är långt ifrån all flerspråkighet som kan användas som 
kapital på detta instrumentella vis. Eleverna på Fjällskolan omtalas 
exempelvis ofta som migranter, vilket naturligtvis implicerar liv i 
rörelse, men deras gräsrotsflerspråkighet präglas inte bara av mobili-
tet utan i minst lika hög utsträckning av återkommande erfarenhet 
av immobilitet (jfr Blommaert 2021; Dailey-O’Cain och Horner 
2019; De Fina och Mazzaferro 2021). De kan därför beskrivas 
som en form av flerspråkiga vagabonder (Bauman 2000a:87), vars 
låga grad av kontroll över sin egen rörlighet avspeglar sig i deras 
språkrepertoarer, på tvärs mot den idé om språkinlärning som 
”självvalda koder” som kan skönjas i elitflerspråkighetdiskurser 
(Barakos och Selleck 2019:367). 
 I detta och nästa kapitel kommer jag att analysera de skiftande 
uttryck erfarenheten av att sitta fast tar sig i ungdomarnas och deras 
lärares vardag. Fokus är i det här kapitlet främst på hur samhällspo-
litiska förändringar, avhängiga beslut fattade på en nivå långt över 
både elevernas och lärarnas huvuden, artikuleras och materialiseras 
i sociala praktiker på den lokala nivån (jfr Scollon och Scollon 
2004) och hur dessa i sin tur bidrar till att effektivt stoppa de unga 
människornas kroppar (jfr Ahmed 2011). Cirkulerande diskurser 
om krav, integration och mätbarhet situeras på Fjällskolan bland 
annat i konflikter rörande bedömningen av elevernas språkförmåga 
och jag kommer att titta närmare på några av dem som specifikt 
har med användningen av standardiserade prov att göra.
 Trots vad som i allmänhet tycks vara goda intentioner, lägger 
rektor och lärare mer eller mindre subtilt ansvaret för oförmågan 
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att komma vidare på ungdomarna själva, som bland annat med 
hjälp av olika självteknologier (Foucault 2008c) förväntas omforma 
sig själva för att bättre leva upp till de entreprenöriella ideal som 
dominerar samtiden. Detta menar jag delvis hänger samman med en 
mer allmän nyliberal omsvängning av utbildningsväsendet i Sverige 
från 1980-talet och framåt (Englund 2020), delvis med det migra-
tionspolitiska skiftet efter hösten 2015 (Dahlstedt och Fejes 2021). 
 De deltagande eleverna har i någon mån internaliserat denna 
disciplinerande maktutövning och tar frekvent på sig skulden för 
sin ofrivilliga immobilitet (jfr Axelsson och Qvarsebo 2017:52). 
Med utgångspunkt i fältanteckningar från några särskilt konflikt-
fyllda interaktionshändelser i skolan, kommer jag emellertid också 
kunna visa hur ungdomarna gör en form av motstånd mot detta 
skuldbeläggande och i stället pekar ut de stoppande handlingar 
som i praktiken begränsar deras rörelsefrihet. Genom att skifta 
orienteringspunkt från skolpersonalen och det omgivande ma-
joritetssamhället, för att i stället följa de ansvarskedjor som lyfts 
fram av eleverna, går det exempelvis att se den roll de standardi-
serande proven spelar som vita lyssnande subjekt (Flores 2020a), 
och stoppande objekt, i deras tillvaro. 
 Genom att om och om igen bedömas som illegitima talare av 
svenska, förhindras ungdomarnas rörlighet på ett mycket konkret 
och frustrerande sätt, samtidigt som de därmed stoppas från att ta 
plats i de rum där den efterfrågade språkförmågan rimligtvis skulle 
kunna utvecklas (se även kapitel 6). Det svenska betygssystemets 
betydelsefulla godkändgräns (Hultén och Lundahl 2018:272) får 
därtill, i och med den nya striktare asyllagstiftningen, en ytterli-
gare laddning för somliga av eleverna i den här studien; genom att 
koppla betygskrav till uppehållstillstånd bär den nämligen med sig 
det överhängande hotet om en ofrivillig mobilitet. Detta innebär 
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också en ny, och inte så välkommen roll för de bedömande lärarna, 
som blir utövare av makt i asylprocessen, samtidigt som de ser sin 
handlingsfrihet inskränkt på ett högst påtagligt sätt. 

Nyliberala kravdiskurser

En utgångspunkt för analyserna i detta kapitel är sociolingvistisk 
och utbildningsvetenskaplig forskning inspirerad av den franske 
filosofen Michel Foucaults teorier om styrningsmakt som ett sätt 
att forma aktiva och självreglerande medborgare (Axelsson och 
Qvarsebo 2017:90ff). Till skillnad från den suveräna makt över 
territoriet som präglade förmodern tid, menar Foucault (2010a) att 
det från 1500-talet och framåt har utvecklats en liberal styrnings-
konst som kommit att handla om att skapa medborgare som ser 
sig själva som ”samarbetspartners i ordningens upprätthållande” 
(Gustavsson 2004:60). Det är således en form av decentraliserad 
maktutövning där de underordnade inte nödvändigtvis upplever 
sig som styrda, och där deras individuella frihet rentav betraktas 
som central (Lemke 2019:268). Genom vad Foucault (2008c) be-
skriver som technologies of the self, eller självteknologier på svenska, 
förväntas individer mer eller mindre självmant transformera sina 
kroppar och tankar, vilket i samspel med maktens övriga teknolo-
gier bidrar till att forma en viss typ av eftersträvansvärda subjekt. 
I samtiden bär detta ideala subjekt vanligtvis nyliberalismens och 
entreprenörens prägel; ”ett autonomt, flexibelt och uppfinnings-
rikt subjekt, med förmågan att anpassa sig till vår sociohistoriska 
periods snabbt förändrade kontexter” (Flores 2013:503).
 Att språk idag så ofta beskrivs som en nyckel (se Dahlstedt m fl 
2021; Kirilova och Lønsmann 2020) kan betraktas som signifikativt 
för en samhällsförändring som den Foucault beskriver. Individen 
görs genom denna metafor själv ansvarig för sitt tillägnande av en 
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i grund och botten social och relationell praktik, liksom för sin 
inkludering i samhället. Men betoningen av språkkunskaper som 
en nödvändighet för integration och vidare mobilitet ingår också 
i en tilltagande kravdiskurs i det svenska samhället idag (Dahlstedt 
och Fejes 2020b). Två parallella och delvis sammanflätade processer 
har, menar jag, samverkat för att forma de uttryck denna diskurs 
tar sig på Fjällskolan: det handlar dels om nyliberaliseringen av 
utbildningsväsendet från sent 80-tal och framåt (Englund 2020), 
dels om det migrationspolitiska skifte som kan dateras till perioden 
efter 2015 (Johansson 2021:260f ). Jag kommer i detta avsnitt att 
visa hur båda dessa processer har kommit att ömsesidigt förstärka 
varandra och bidra såväl till den minskade makt över sin rörlighet 
som ungdomarna på Fjällskolan upplever, som det osynliggörande 
av institutionell och strukturell makt som följer på betoningen 
av det nyliberala subjektet som ”sin egen entreprenör” (Foucault 
2014:197). Senare kommer jag demonstrera hur också elevernas 
lärare påverkas av dessa politiska förändringar, som i vissa avgö-
rande bemärkelser krymper även deras handlingsutrymme.

Den marknadsorienterade skolan

Det är väl dokumenterat att det svenska utbildningsväsendet ge-
nomgick ett omfattande systemskifte med start i slutet av 1980-talet 
(Englund 2020). Genom reformer som kommunaliseringen, frisko-
lereformen och införandet av ett upphandlingssystem för vuxenut-
bildningen har den svenska skolan på kort tid bytt skepnad från att 
vara ett globalt föredöme när det gäller dess utjämnande effekter, 
till att bli ett av de mest marknadsorienterade utbildningssystemen 
i världen (Dahlstedt och Fejes 2018, 2020a). Med pedagogikprofes-
sorn Tomas Englunds (1993) ord har utbildningen i Sverige ändrat 
karaktär från en ”allmän” till en ”privat angelägenhet”. Den svenska 
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skolan har på så sätt blivit en ”skola för lönsamhet” (Allelin 2019), 
där stora friskolekoncerner tar ut vinster ur skattefinansierad verk-
samhet, samtidigt som kunskapsnivåerna både sjunker och präglas 
av en sällan tidigare skådad segregation och ojämlikhet (se även Fejes 
och Dahlstedt 2020). Dessa huvudsakligen organisatoriska och 
strukturella förändringar har samtidigt bidragit till en omvandling 
av undervisningens form och innehåll (Allelin 2019:151ff), med 
bland annat ett ökat fokus på bedömning (Hultén och Lundahl 
2018) och mätbara kunskaper (Liedman 2018) som följd.
 Detta systemskifte på nationell nivå hänger på den globala 
tydligt samman med framväxten av vad som brukar kallas den 
nyliberala ideologin. Begreppet nyliberalism är visserligen noto-
riskt svårfångat (Holborow 2015:8), men kopplingen mellan den 
politiska och ekonomiska kursändring som inleddes av framför allt 
Margaret Thatcher i Storbritannien och Ronald Reagan i USA på 
1980-talet, och de svenska utbildningsreformerna ett decennium 
senare, är samtidigt väl belagd i forskningen (se t ex Dahlstedt 
och Fejes 2019; Schierup och Dahlstedt 2007). Även om det på så 
sätt beskriver ett klassbaserat politiskt projekt, uttänkt och plane-
rat för att motverka keynesiansk ekonomisk styrning (se Harvey 
2005), kommer jag i det här kapitlet främst att utgå från en mer 
foucaldiansk förståelse av nyliberalism som en styrningsrationalitet 
(se Foucault 2014:187ff), eller ”en ordning av normativt förnuft” 
(Brown 2015:30). Mer än att bara vara en specifik fas i kapitalis-
mens utveckling, med syfte att maximera profiten för ägare av 
produktionsmedel, förstår jag det med andra ord som en form av 
logik som genomsyrar alla sfärer av mänskligt handlande.
 Signifikativt för den nyliberala styrningskonsten är att den pre-
mierar individuell frihet på bekostnad av kollektiva lösningar, och 
som en konsekvens av detta betraktar marknadens funktionssätt som 
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en förebild även inom icke-ekonomiska sfärer av samhället (Brown 
2015:20f; Foucault 2014:207ff). Till skillnad från den klassiska libe-
ralismen, som gör en distinktion mellan ekonomiska och icke-eko-
nomiska handlingar, kan nyliberalismen därför sägas ”interpellera 
individer som entreprenöriella aktörer i alla skeden av livet” (Allan 
och McElhinny 2017:80; se även Martín Rojo och Del Percio 2019:7).
 I reproduktionen av nyliberala idéer och praktiker har språk och 
utbildning spelat en central roll i många västerländska stater, både 
som föremål för nyliberalisering och som verktyg och platser genom 
vilka nyliberala ekonomier och samhällen reproduceras (se Del 
Percio och Flubacher 2017). Båda kan också sägas vara avgörande 
för produktionen av den självständiga, flexibla och produktiva 
medborgare som var målet för de utbildningspolitiska reformer 
som svepte över västvärlden från 1980-talet, och som så småningom 
intog Sverige med sådan kraft. Till skillnad från under välfärdseran, 
då utbildning generellt förstods som en social rättighet, framträd-
de nu den aktiva och ansvarstagande medborgaren som ett ideal: 
”Detta ideal premierar aktiverande åtgärder som tar sikte på att 
fostra medborgare till att ta eget ansvar för sig själva och till att bli 
en del av samhällsgemenskapen genom att nå upp till de krav som 
ställs på dem” (Dahlstedt och Fejes 2020a:193).
 Denna förändrade syn på medborgarskapets och utbildningens 
roll är synligt i det vardagliga språkbruket – där tidigare utpräglat 
ekonomiska ord som kund, marknad och incitament nu figurerar 
i samband med alla typer av sociala relationer (Holborow 2015) – 
men har enligt flera sociolingvistiska forskare också påverkat hur 
vi konceptualiserar och förstår språk i samtiden. Som exempelvis 
Kamilla Kraft och Mi-Cha Flubacher (2020) uttrycker det har 
språk i tilltagande grad kommit att konstrueras som både löfte 
och hot i det offentliga samtalet. Det är på samma gång det som, 
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med rätt arbetsinsats, ska ge den utifrån kommande migranten 
tillträde till samhället, och det som hotar att ställa hen utanför – 
inte sällan sker detta skillnadsskapande i samband med det som av 
Foucault (2017:235) betecknas som en av den disciplinära maktens 
främsta tekniker, nämligen examinationen, som får en form av 
schibbolet-liknande funktion i språkinlärarens tillvaro; simultant 
inkluderande och exkluderande (McNamara 2012). Språk förstås 
därmed huvudsakligen som en individuell förmåga eller kom-
petens, för vilken den flexible arbetaren själv bär ansvaret (Allan 
och McElhinny 2017:84). Språkinläraren behandlas på så sätt som 
en slags konsument, med förmåga att ”’välja’ vissa koder framför 
andra” (Barakos och Selleck 2019:367). 
 I linje med sådana elitflerspråkighetsdiskurser omsignifieras 
kompetens i språk som svenska som en nödvändighet för nationell 
mobilitet, medan engelska i likhet med på så många andra platser i 
världen betraktas som en förutsättning för internationell rörlighet 
(Del Percio och Flubacher 2017:8). Detta är i sin tur del av en tydligt 
nyliberal logik där rätt sorts flerspråkighet, i likhet med en mer 
generell multikulturell kompetens, alltmer framställs som förmå-
gor som ökar individens värde på den globala arbetsmarknaden 
(Kubota 2016:486; Martín Rojo och Del Percio 2019:13). De ingår 
som delar i individens ”humankapital”, som inläraren, likt en homo 
oeconomicus, ständigt förväntas sträva efter att maximera (Brown 
2015:33; Foucault 2014:197), bland annat genom att med olika 
självteknologier omforma sig själv och sina kompetenser i enlighet 
med den rådande styrningsrationaliteten (Foucault 2008c). Språ-
kinlärning ges på så sätt en huvudsakligen instrumentell karaktär, 
avhängig den enskilde inlärararens motivation och vilja. 
 Även om den nyliberala ordningen är transnationell till sin karak-
tär (Fraser 2003b:167), är det viktigt att komma ihåg att ideologin 



298 | 5. fast i periferins marginaler

alltid situeras i specifika kontexter och på så sätt vävs samman 
med ”längre, lokalt förankrade historier av kolonialism, moder-
nism och kapitalistisk exploatering” (Martín Rojo och Del Percio 
2019:9). Som jag exempelvis redan konstaterat är de instrumentella 
profitdiskurserna om språk inte allenarådande i samtiden, utan 
samexisterar med mer traditionella stolthetsdiskurser om språk 
(se Heller och Duchêne 2012), där de i stället betraktas som oskilj-
aktiga från föreställda nationella gemenskaper (Anderson 1992). 
I förra kapitlet visade jag hur dessa delvis motstridiga diskurser 
bidrog till ambivalensen i synen på flerspråkighet som en resurs på 
Fjällskolan. Som analysen i detta kapitel kommer att demonstrera 
möts båda dessa diskurser om språk – en som skulle kunna kallas 
nyliberal och en som snarare har med moderniteten att göra – även 
i skolans användning av de standardiserade proven, som därmed för 
ungdomarna i den här studien får karaktären av ett vitt lyssnande 
subjekt, snarare än ett neutralt urvalsinstrument (Flores 2021). 

Språkkravens migrationspolitiska sammanhang

Den andra process som kan sägas ha förstärkt den nyliberala krav-
logiken i den svenska undervisningskontext som ungdomarna i 
Nyland befinner sig i, är det skifte som den svenska migrations-
politiken genomgick i kölvattnet av flyktingsituationen 2015 (se 
Johansson 2021:260–61). Denna benämns idag i allmänhet som 
”en kris”, vilket emellertid inte längre tycks syfta på vad de en-
skilda flyktingarna gick igenom, utan det svenska samhället (jfr 
Dahlstedt och Fejes 2021:17). Mottagandet av 162 877 asylsökande 
under 2015 (Migrationsverket 2016) påstods av ledande politiker 
ställa Sverige på randen till en ”systemkollaps” (se Berg 2015), 
vilket är ett narrativ som därefter mobiliserats för att motivera en 
allt striktare asyllagstiftning (Krzyżanowski 2018) – först tillfällig 
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(Regeringen 2016b), därefter permanent (Regeringen 2021). Till 
skillnad från innan den nya tillfälliga asyllagstiftningen infördes 
i juli 2016 är numera tidsbegränsade uppehållstillstånd regel sna-
rare än undantag, och möjligheterna till familjeåterförening har 
kraftigt försämrats. Detta har både drastiskt minskat antalet nya 
asylsökande till Sverige och påverkat situationen negativt för dem 
som redan befinner sig i landet, särskilt för de så kallade ensam-
kommande barnen (Darvishpour och Månsson 2021). 
 Parallellt med detta har det offentliga samtalet om migration 
genomgått en transformation; både på så sätt att det inkluderar 
fler frågor än dem som traditionellt ansetts höra dit (som gäng-
skjutningar och förortsvåld) och genom att deltagarna generellt 
har intagit en allt mer negativ inställning till den i Sverige länge 
omhuldade idén om det mångkulturella samhället (Milani m fl 
2021). Idag råder i princip politisk konsensus om att den så kall-
lade integrationen i Sverige har misslyckats (Dahlstedt och Fejes 
2020b:155). Successivt har frågeställningen i det offentliga samtalet 
förskjutits, från att handla om hur integrationen bäst ska genom-
föras, till hur dess påstådda sammanbrott ska hanteras. Problem-
bilden som målas upp har huvudsakligen två sidor: å ena sidan 
en förståelse av det svenska samhället som historiskt sett för naivt 
och tillåtande, å den andra en föreställning om migranterna som 
ovilliga att anpassa sig och bli en del av det mottagande samhäl-
let (Dahlstedt och Fejes 2021:28). Som en konsekvens har en allt 
kraftigare kravdiskurs vuxit fram, där politikerna idag närmast 
tävlar om vem som kan införa de mest drakoniska åtgärderna på 
migrationsområdet (Dahlstedt och Fejes 2020b:156).
 Vid sidan om sådant som försörjningskrav och nolltolerans för 
brottslighet har på senare tid språk visat sig vara ett särskilt populärt 
ämne för kravrelaterade åtgärder. Detta är egentligen del av en 
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längre utveckling, både i Sverige (Milani 2008, 2013) och i en rad 
andra länder där exempelvis språktest för medborgarskap kommit 
att användas som ett migrationspolitiskt verktyg (Shohamy och 
McNamara 2009). Som en del av den restriktivare asylpolitiken 
efter 2015 är det emellertid tydligt att språk återigen fått en central 
roll i den politiska debatten, med förslag om sådant som språkkrav 
och språkplikt allt oftare framförda från i stort sett samtliga svenska 
partier (Rydell och Milani 2020).
 Att kunskaper i majoritetsspråket är viktiga för samhällsdelta-
gande råder ingen tvekan om. Vad som däremot kan ifrågasättas 
är som jag återkommande hävdat i denna avhandling dels hur 
gränserna för vad som kan räknas som svenska ska dras, dels vil-
ken relationen är mellan de allt högre ställda kraven och faktiskt 
kompetens i majoritetsspråket svenska. Mötet mellan det nyliberala 
skiftets betoning på standardisering och bedömning, och kravreto-
riken sammanhörande med migrationspolitiken har i det närmaste 
skapat en perfekt storm i de unga språkintroduktionselevernas 
tillvaro på Fjällskolan, där betyg i svenska som andraspråk baserade 
på standardiserade prov har fått en helt livsavgörande roll. Men 
till skillnad från de återkommande argument i debatten som säger 
att språkkrav leder till ökad motivation, snabbare språkinlärning 
och förbättrad integration (se t ex Nilsson och Hannah 2021), har 
de på ungdomarna i den här studien snarare en motsatt verkan; 
investeringen i språkundervisningen minskar och inkluderingen 
i samhället blir alltmer avlägsen.
 Även lärare och skolledare hamnar i en svår sits när en av deras 
främsta funktioner blir att bedöma och kontrollera asylsökande 
migranter, snarare än att undervisa elever. I och med den tilltagan-
de politiseringen av språkkunskaper och språkutbildning är det 
nämligen tydligt att lärare ”alltmer blir en kontrollinstans” (Rydell 
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och Milani 2020:149), med uppgift att avgöra huruvida den där 
nyckeln passar i dörren eller inte. I de kommande avsnitten ska jag 
följa några av de konfliktlinjer som under min tid på Fjällskolan 
kunde skönjas till följd av dessa nya förhållanden.

Erfarenheter av att sitta fast

Det nav kring vilket de olika analyserna i detta kapitel kretsar 
är den frustrerande och högst påtagliga erfarenheten av att sitta 
fast. Men även om denna känsla är både utbredd och märkbar 
på Fjällskolan, är det viktigt att framhålla att den inte delas av 
alla elever i den här studien. De deltagande ungdomarna är, som 
tidigare konstaterats, präglade av högst varierande livs- och mig-
rationsbanor, vilket också visar sig i deras ibland kontrasterande 
inställning till skolgång och samhällsdeltagande i Nyland. Det går 
att se det som att ungdomarnas historiska kroppar, i mötet med 
situerade diskurser och lokala interaktionsordningar, formar deras 
erfarenheter av de sociala praktikerna i samhället på väldigt olika 
sätt (jfr Scollon och Scollon 2004). Medan somliga uppfattar livet 
i det lilla landsbygdssamhället som monotont och tråkigt, ja till 
och med som ”helvetet” (se avsnittet ”Från himlen till helvetet” i 
kapitel 4), ser andra därför ett tydligare positivt värde i det lugna 
tempot och de få sociala relationerna.
 En elev som upprepade gånger protesterar mot klasskamraternas 
beskrivning av tillvaron i Nyland som tråkig och mardrömslik är 
Pax. I klassrummet håller han ofta en låg profil när klagomål och 
missnöje yttras av Tomas, Yama och de andra, men i våra återkom-
mande samtal i lunchmatsalen och i intervjuerna är varken han eller 
hans bror sena att framhålla vad de uppfattar som Nylands mer 
tilltalande sidor, som dess lugn och trygghet. De gillar uppenbarli-
gen att bo i Nyland trots att det ibland blir långtråkigt och ensamt 
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och kan till och med tänka sig att flytta tillbaka dit efter avslutad 
skolgång. I och med att det inte finns något riktigt gymnasium på 
orten är de helt inställda på att flytta så fort gymnasiebehörigheten 
är avklarad, men det tycks för dem vara mer en fråga om när än om 
det kommer att ske. Till skillnad från den livliga uppväxtstaden i 
östra Afrika, som de ofta beskriver med värme och tillgivenhet, är 
det visserligen svårt att finna jämnåriga kamrater att musicera och 
umgås med här, men samtidigt värdesätter de möjligheten till stu-
dier och självutveckling. I klassrummet är det också tydligt att Pax 
är betydligt mer investerad i språk- och undervisningspraktikerna 
än de flesta andra; han sitter långt fram (se figur 10 ovan), ställer 
ofta frågor till lärarna och tar sig an många av deras uppgifter med 
mer eller mindre synbar entusiasm.
 I en av de fokusgruppsintervjuer jag genomför med ungdomarna 
i slutet av vårterminen artikuleras dessa motstridiga positioner till 
tillvaron i Nyland, när jag frågar dem hur de skulle beskriva erfaren-
heten av att komma som ung från ett annat land till det här samhället. 
Tomas börjar med att säga att han inte tror att någon skulle komma 
till Nyland om de själva fick bestämma, och att det enligt honom är 
”tråkiga plats *i hela Sverige*” (Fokusgruppintervju 1, 2020-05-28). 
Samtidigt som han sedan räknar upp de olika företräden som gör 
det till Sveriges tråkigaste plats (kallt, ingenting att göra, långt från 
stan, lite folk etc) skakar Pax eftertänksamt på huvudet. 

Pax: jag skulle säga att de- (1.0) det är både bra å dålig 
  (.) kan säga både positiv å negativ
Andreas: mhm?
Pax: det är det som jag kan säga om Nyland
Andreas: mm? (2.0) på vilket sätt då?
Pax: ehm (2.0) jag ska börja med positiv, de- (.) det är 

att alltså Nyland är ju (.) en liten plats där alltså 
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(2.0) där man kan få sej att- man kan få (.) tid för 
sej själv å tänka (1.5) som en person ja man kan 
koncentrera sej på (.) viktiga saker (2.0) som till 
exempel skolan eller- (2.0) å andra (.) viktiga sa-
ker (.) så det är det som är positiv men eh (.) som 
Tomas sa att me- det är det som är då- det är långt 
bort från andra- från- (.) från andra städer (1.0) 
men om man behöver nånting då man behöver 
resa (1.5) alltså de- (.) byta bussen å såna saker 
å (.) om man ska köpa nånting (.) på- kanske 
på Dollar eller- (1.5) eller på (.) Willys, då man 
behöver resa, så vi har inga affärer här (1.0) såna 
saker (.) det är det som är dåligt med Nyland (.) så 
det är långt bort å man behö- man måste resa för 
att köpa nånting eller (2.5) ja å man är- (.) tappar 
mycket pengar för resa å- (.) om man behöver 
köpa nånting till (.) kanske (.) Umeå (.) Stensele 
(.) Gransele (1.5) så vi har inga affärer här i Nyland 
som man kan (.) köpa saker i (2.5) å tråkigt också 
som Tomas sa (.) det är tråkigt för oss ungdomar 
man- (.) vi har nästan ingenting å göra här (.) det 
är bara- vi är bara hemma (1.0) vi (1.5) alltså- bara 
inne (1.0) å göra ingenting men vi kan inte gå ut 
å (.) träffa- alltså det är (.) ganska svårt å (.) träffa 
andra här i Nyland som ungdomar (.) inte många 
aktiviteter å göra alltså med ungdomar (.) vi är 
bara inne å (1.0) ingenting å göra asså 

Tomas: det är- (.) till exempel vi lever som en djur (.) 
Andreas vet du vi bara äta å sova (.) varje dag är 
samma sak (2.5)

Pax: som jag sagt att de- (.) varje sak har (.) både 
positiv å negativ så det är det som jag säger (.) så 
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(.) Nyland har sitt- (.) sin- (1.0) sitt eget positiv 
och sitt eget negativ 

(Fokusgruppintervju 1, 2020-05-28)

 Pax håller vid intervjutillfället med Tomas om den negativa 
beskrivningen av Nyland, men vill balansera den och framhålla 
att det även finns en del positivt med att bo där. Att han väljer att 
”börja” med det positiva kan ses som ett sätt att ytterligare väga 
upp det han menar är en alltför svartmålande bild av samhället; det 
må i stunder vara tråkigt att bo där, men det går också att använda 
tiden till, som han uttrycker det, ”viktiga saker”. Att dessa viktiga 
saker inkluderar skolan visar hur investerad han är i klassrummets 
praktiker, inklusive den språkundervisning som pågår där. 
 När Tomas bryter in är det för att bekräfta och förstärka sin 
tidigare beskrivning av samhället. Det som för Pax är någonting 
positivt – ”tid för sej själv å tänka” – är för honom bara ytterligare 
en aspekt av det olidliga med att bo där. För Tomas är tillvaron i 
Nyland knappt värdig en människa, och jag tolkar det som en upp-
levelse av att inte vara sörjbar (Butler 2009) när han jämför sitt eget 
liv med ett djurs: ”bara äta å sova (.) varje dag är samma sak”. Det 
levda rummet verkar på så sätt också präglas av en monoton rytm 
(Lefebvre 2004), med ytterst små möjligheter att appropriera det 
för egna intressen. Med hjälp av Lefebvres (1991) begreppsapparat 
uppfattar jag det som att det ideologisk-institutionella rummet har 
konkurrerat ut det levda rummet, och skapat en homogeniserad och 
i allt väsentligt dominerad tillvaro för Tomas (se vidare kapitel 6). 
 Tomas investering i språkinlärningen och skolpraktikerna är 
därför också minimal. I klassrummet säger han flera gånger att han 
inte vill vara där och uttrycker inte sällan avsky mot både skolan 
och de lärare som jobbar där. I de båda enskilda samtalen med 
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mig upprepar han att han ”sitter fast” i Nyland och att han inte 
ser någon framtid där (Tomas, intervju, 2020-02-03). Till skillnad 
från Pax, som i sitt språkporträtt placerar svenska i hjärtat och 
beskriver det som ”hopp i mitt liv” (Pax, intervju, 2020-01-21), 
har Tomas ingen klar bild av vilken roll språket kan komma att 
spela för honom i framtiden. För Pax är det rimligt att föreställa 
sig en framtid där han är en del av den föreställda gemenskapen 
Sverige, men för Tomas är allt oklart; allt han vet är att ”jag vill 
inte bo i Nyland […] men nu jag måste (.) jag är som fast” (Tomas, 
intervju, 2020-02-03). Till Afghanistan kan han inte återvända, 
så mycket är klart, men han funderar högt om Kanada eller något 
annat land i Europa kan erbjuda bättre levnadsvillkor.

Immobilitetens problem

Även om Pax långt ifrån var ensam om att lyfta fram fördelarna med 
Nyland, var Tomas sätt att uttrycka sig betydligt vanligare under 
min tid i Fjällskolan. Många är eleverna i klassen som dagligen 
vädrar sin frustration över tillvaron i Nyland, och deras missnöje 
sätter tydligt sin prägel på klimatet i klassrummet. Det visar sig 
inte bara i hörbara klagomål, utan också i stundtals hög frånvaro 
och det bland somliga märkbara ointresset för skolarbete som 
exempelvis kommer till uttryck i det konstanta Youtube-tittandet 
på surfplattor avsedda för skolarbete.
 Missnöjet är så påtagligt att det knappast går någon omärkbart 
förbi. Redan vid mina första besök i Fjällskolan varnar läraren Ka-
rin för den stora frustration som erfarenheten av att inte ”komma 
vidare” genererat och vi återkommer ofta till detta problem i våra 
samtal. Lärare och skolledning har under terminen flera möten 
där de diskuterar och, som jag uppfattar det, delvis grälar om vilka 
lösningar som vore de mest lämpliga för eleverna. Det finns också 
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en pågående analys av orsakerna till problemet, där allt från elev-
ernas ”korta studiebakgrund” till ”språkliga tillkortakommanden” 
och ”språkstörningar” återkommande nämns (Karin och Anna, 
intervju, 2020-02-25). Men lärarna framhåller därtill ofta resurs-
brist och organisatoriska svagheter som skäl till att de inte kunnat 
stötta eleverna på bästa sätt (Stig, intervju, 2020-03-25). Särskilt 
situationen efter den kraftiga elevminskningen läsåret 2018/2019 
anges som en grundläggande källa till missnöje från både lärares och 
elevers sida, eftersom skolledningen då beslutat att inte finansiera 
mer än en undervisningsgrupp, trots den på alla vis heterogena 
elevgruppen. Som Karins kollega Anna uttrycker det: 

jomen så är det ju (.) hä har ju aldrig varit så stort spann (.) 
på nivåerna hos mej (1.0) alltså nånsin förut som det hä är nu 
i den här gruppen (.) för här är ju verkligen den som kan (.) 
nästan ingenting å som är alldeles ny till dom som kan ganska 
mycket å har varit många år 

(Anna, intervju, 2020-02-25)

 Skolans enda behöriga svenska som andraspråkslärare, Karin, 
upplever det som att hon hamnat i en omöjlig sits – en ”rävsax” som 
hon uttrycker det (Karin, intervju, 2020-02-25) – klämd mellan 
skolledningens besparingskrav, betygsättningens förändrade roll 
och elevernas tilltagande ilska och frustration. På den blogg som 
Karin uppdaterar några gånger per termin skriver hon exempelvis 
några veckor efter jullovet om utmaningarna med att ansvara för 
en grupp där helt nyanlända elever har blandats med sådana som 
studerar mot kunskapskraven för årskurs 9. Utan de båda stu-
diehandledarna Mastoureh och Hassan hade hon ”försmäktat på 
denna ö”, skriver hon, och avslutar med att betona den egna känslan 
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av att inte räcka till (Fältanteckningar, 2020-02-03). Beskrivning-
en av Fjällskolan som en ”ö” där hon ”försmäktar” är talande. 
Uttrycket är förstås en parafras på en replik ur Astrid Lindgrens 
saga om Pippi Långstrump och förmedlar på ett humoristiskt sätt 
känslan av isolering och utsatthet, som emellertid i praktiken är 
långt ifrån någon källa till nöje för Karin. Som hon säger till mig 
vid ett annat tillfälle uppfattar hon sitt arbete på skolan delvis som 
”en kamp” för elevernas rättigheter, där omgivningen inte alltid 
har den förståelse hon skulle önska (Karin, intervju, 2020-06-05). 
 Under blogginlägget har Karin klistrat in en tecknad bild på 
en hund som sitter och dricker kaffe i ett brinnande personalrum. 
Tidspress, otillräckliga resurser och alla dessa olika nivåer i ett och 
samma klassrum bidrar uppenbarligen till stress och känslan av att 
inte räcka till. Detta tycks för Karin krocka på ett svårhanterligt 
sätt med hennes roll (och identitet) som professionell svenska som 
andraspråkslärare och jag blir inte förvånad när hon i slutet av min 
vistelse på Fjällskolan närmast ber om ursäkt för vad jag har fått se: 

du har ju (.) fått se (1.0) vaskavisäga (.) en del av vår verksamhet 
(.) som den ser ut nu men (.) det skulle ha varit (.) väldigt (.) 
intressant om du hade (.) kunnat eh (2.0) om det hade varit så 
att du hade varit där för (2.0) ja (3.0) tjugi- innan tjugihund-
rafemton (.) för det var en helt annan (.) skola då (.) känns 
det som (1.5) med väldigt (.) strukturerade lektioner å (.) jag 
tyckte den var (.) väl fungerande å vi lyckades bra med eleverna  

 (Karin, intervju, 2020-05-29)

 Identifierandet av 2015 som en brytpunkt för undervisningen 
i skolan är förstås intressant mot bakgrund av de ovan beskrivna 
förändringarna i den svenska migrationspolitiken som tog sin 
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början den hösten. Här kommer jag emellertid inte att intressera 
mig så mycket för eventuella brister i undervisningens planering 
och genomförande på Fjällskolan – jag är väl medveten om de 
organisatoriska utmaningar Karin beskriver, och har ingen annan 
uppfattning än att hon och de andra lärarna gör sitt bästa i en 
ytterst komplicerad situation. Men jag kommer heller inte att 
uppehålla mig vid de kognitiva och språkliga utmaningar som 
frekvent påstås ligga bakom somliga elevers svårigheter. Det är 
möjligt att detta – utifrån en annan utkikspunkt än min – kan vara 
en betydelsefull faktor i enskilda fall, men som jag bland annat 
visade i förra kapitlet kunde även elever som i skolan bedömts 
tillhöra de ”språksvaga” eleverna, exempelvis Vali, i själva verket 
identifiera sig som en funktionellt flerspråkig person, med åtskilliga 
erfarenheter av lyckad språkinlärning för specifika syften bakom 
sig. Flera elever som klassificeras på detta sätt för också långa och 
komplexa samtal med mig både på raster och fritid, och i de lite 
mer strukturerade intervjusituationerna. 
 Med synen på språk som levd erfarenhet följer därtill en upp-
fattning om språklig kompetens som sträcker sig utanför det snävt 
mät- och observerbara (Busch 2017). En av utgångspunkterna för 
denna avhandling är, som beskrevs i kapitel 3, att det kognitiva 
perspektivets dominans i andraspråksforskningen har skymt andra 
dimensioner av språkinlärning som kan vara minst lika viktiga; 
exempelvis sociala, ideologiska, affektiva och identitetsrelaterade 
(Norton 2013; Ortega 2013; The Douglas Fir Group m fl 2016). 
Att elevernas egna beskrivningar av sina språkliga kompetenser 
avsevärt skiljer sig från hur de bedöms i skolan är på så sätt talande 
(jfr Flores 2021).
 Vad som främst intresserar mig i detta kapitel är snarare i rela-
tion till vilka situerade diskurser som erfarenheten av att sitta fast 
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får sin särskilda laddning på Fjällskolan. Att så många av lärarnas 
och elevernas våndor handlar om den ofrivilliga immobilitetens 
problem just i Nyland skulle förstås delvis kunna ses som ett re-
sultat av den geografiska kontexten. Den frustrerande upplevelsen 
av språkintroduktion som ett väntrum (Jepson Wigg 2011) eller 
en plats ”vid sidan om” (Sharif 2017:170) delar de visserligen med 
många andra ungdomar i en liknande situation (se även Hagström 
2018; Nilsson Folke 2018), men på Fjällskolan tillkommer den 
extra komplikationen att eleverna befinner sig i ett litet lands-
bygdssamhälle där normen är att, i deras ålder, flytta därifrån. Som 
NO-läraren Anna, själv född och uppvuxen i Nyland, säger: 

hä e ju det att finns det inte (.) en gymnasieskola på orten då 
måste man flytta (1.0) å då (.) då kommer man inte tillbaka 
(.) ofta (2.5) å då vet dom ju också det att dom måste flytta 
(.) för å kunna gå gymnasiet 

(Intervju, Anna, 2020-06-01)

 Detta förklarar emellertid inte de olika inställningar till tillvaron 
i Nyland som Pax och Tomas ger uttryck för och representerade 
i avsnittet ovan. Alldeles oaktat övriga skillnader i ungdomarnas 
historiska kroppar som säkerligen spelar in, går deras polariserade 
uppfattningar att se som en konsekvens av skillnader i civilrättsligt 
status: Pax har kommit som kvotflykting med sin familj och har per-
manent uppehållstillstånd, medan de flesta av de missnöjda eleverna 
på Fjällskolan kom till Sverige hösten 2015 och lever med osäkerheten 
från ett tillfälligt uppehållstillstånd hängande över sig. Detta avspeglar 
sig också i deras skiftande investering i inlärningen av svenska. Pax 
har ännu goda skäl att förvänta sig avkastning i form av både sym-
boliskt och ekonomiskt kapital på sin investering i språkinlärning, 
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vilket de senare ungdomarna inte har. På så sätt skulle eventuella 
skillnader i språklig kompetens åtminstone delvis kunna ses som ett 
resultat av dessa grundläggande skillnader i medborgerlig status; en 
indirekt konsekvens av att somliga inte erbjuds den trygghet som 
ett permanent uppehållstillstånd åstadkommer skulle då kunna bli 
att de inte är lika investerade i språkinlärning och därför eventuellt 
kommer att behärska det svenska språket i lägre utsträckning. 
 Men ”språket”, som svenska rätt och slätt ofta kallas, har också 
en mer direkt roll att spela i ungdomarnas erfarenheter av att sitta 
fast. Det är nämligen detta objekt som allt som oftast anges som 
skäl till ungdomarnas ofrivilliga immobilitet. Det gör det dels på 
ett mer abstrakt plan, genom metaforiken som betraktar språket 
som nyckel till en mängd samhälleliga nyttigheter (Dahlstedt m 
fl 2021), dels på ett mer konkret sätt i form av det godkända betyg 
i svenska som andraspråk som krävs för att kunna påbörja studier 
på ett nationellt gymnasieprogram. Att inte ”ha språket” blir här 
förklaringen till oförmågan att få ett godkänt betyg, som i sin tur 
förklarar varför ungdomen inte tillåts ”komma vidare”. 
 För de ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen har 
betyget i svenska som andraspråk fått en ytterligare dimension, då 
det för dem i praktiken blir till ett lagstiftat krav kopplat till rätten 
att stanna i Sverige överhuvudtaget. Immobiliteten – omständig-
heten att sitta fast i Nyland och inte ”komma vidare” – utvecklas 
för dem till ett mycket påtagligt hot om en ofrivillig mobilitet. De 
riskerar med andra ord att mot sin vilja tvångsförflyttas till sina 
så kallade ”hemländer” om de inte, som lagen stipulerar, gör fär-
digt sina studier och inom sex månader finner en fast anställning 
(Sveriges riksdag 2017). 
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Det nyliberala subjektets begränsningar
I mitten av terminen har frustrationen bland eleverna tilltagit så 
pass mycket att det råder en slags krisstämning på skolan. Det 
tiotal elever som kom till skolan kring hösten 2015 vill bara en 
sak: att ta sig därifrån. Skolpersonalens tid och ansträngningar går 
samtidigt alltmer åt till att förklara för eleverna varför de inte kan 
släppas iväg. Under några veckor handlar många av samtalen och 
konflikterna om de nationella prov som är tänkta att genomföras i 
mars. Lokalt på skolan har lärarna bestämt att eleverna först måste 
klara SFI D-provet, för att det överhuvudtaget ska vara någon idé 
att skriva ett nationellt prov i svenska som andraspråk för årskurs 
9. Och för att få ett godkänt betyg måste de klara nationella provet. 
Samtidigt verkar alla turer kring provens genomförande vara mest 
en formsak; Karin förklarar flera gånger för mig att hon betraktar 
det som ”helt orealistiskt” att somliga av eleverna ska kunna bli 
godkända i svenska som andraspråk (Karin, intervju, 2020-02-25; 
Fältanteckningar 2020-02-19).
 Bland eleverna – särskilt de som lever med hotet från de tidsbe-
gränsade uppehållstillstånden över sig – stegras ilskan. Den riktas 
främst mot Karin, som ju är den lärare som har makten över det 
åtråvärda betyget i sin hand. Många vädrar öppet hur missnöjda de 
är med hennes sätt att undervisa och bedöma deras språkkunskaper, 
men de uttrycker även hårdare anklagelser i enrum. Karin säger att 
hon de senaste veckorna både blivit kallad för rasist och att hon har 
blivit skrämd av elever som säger att hon ska ”tänka på vad som 
händer med dem om de inte blir godkända” (Fältanteckningar, 
2020-02-19). För Karin är den här terminen sammanfattningsvis 
den mest ansträngande under hennes 10-åriga karriär som lärare 
(Karin, intervju, 2020-05-29).
 Hos eleverna utvecklas också en del tankar om deras ofrivilliga 
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immobilitet som jag närmast skulle beteckna som konspirations-
teorier. Exempelvis säger Tomas till mig vid några tillfällen att det 
finns en motvilja mot att godkänna dem som förmodligen har 
att göra med beslut högre upp i den kommunala hierarkin. Han 
tycker nämligen att det inte spelar någon roll hur många gånger 
och hur bra han skriver proven – han blir ändå underkänd. Och 
det är aldrig klart för honom vad han behöver träna mer på: ”alltså 
dom aldrig inte säger till mej på vilket (.) sätt du har problem (.) 
skriva eller prata eller lyssna alltså (.) bara alltså (.) ja dom inte (.) 
säga till me- ja dom kan väl bara säga ’ni får inte godkänt’” (To-
mas, intervju, 2020-03-16). Så det måste, sluter han sig till, vara 
kommunen som sätter stopp för honom.

Andreas: å varför- varför gör dom så?=
Tomas: =jag vet inte (1.0) det är *kanske* (.) Nyland be-

höver till- till ungdomar i framtiden (3.0) alltså 
det finns ingen mycket svenska ungdomar här 
vet du, *dom allt flyttar till andra städer* (3.0) 

Andreas: så då tänker du att dom vill ha eh=
Tomas: =ja
Andreas: att dom vill ha flykting[ungdomar]
Tomas:                                                   [ja:]   *ungdomar i 
  framtiden*
Andreas: *dom blir-* (2.0)
Tomas: dom tycker att i framtiden kanske blir kvar ingen 

ungdomar i Nyland (3.0) 
Andreas: men du vill inte vara den personen?
Tomas: nej, jag vill inte vara i Nyland (2.0) °hela mitt liv° 

(Tomas, intervju, 2020-03-16)

 Den idé som Tomas framför här är förstås inte helt tagen ur 
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luften. Nyland är ett samhälle som under lång tid präglats av ut-
flyttning, inte minst av ungdomar. Och kommunen har, som Karin 
uttryckte det till mig, aldrig stuckit ”under stolen med att [de en-
samkommande ungdomarna] var en stor resurs pengamässigt” (Ka-
rin, intervju, 2020-02-25) under den femtonårsperiod det senaste 
flyktingmottagandet har pågått. Stig går steget längre och beskriver 
ungdomarna som en ”mjölkko” för det lilla landsbygdssamhället 
(Stig, intervju, 2020-03-25). Talet om ungdomarna som en slags 
landsbygdens räddare är utbrett i Nyland och ungdomarna är väl 
medvetna om att det till exempel har funnits en förhoppning på 
dem att fylla vakanser inom främst äldreomsorgen. Men Tomas är 
skeptiskt till att spela en sådan roll. Att kommunpolitikerna skulle 
ligga bakom hans underkända betyg i svenska som andraspråk är 
förvisso osannolikt, men detta sätt att uttrycka sig – som Tomas 
inte alls är ensam om på Fjällskolan – kan ses som ett symptom på 
ungdomarnas känsla att vara brickor i ett politiskt spel. Om det 
inte är politiseringen av migration på ett nationellt och globalt plan 
(Krzyżanowski m fl 2018) så är det den regionalpolitiska strävan 
att motverka urbaniseringen som minskar deras agens. Protesterna 
och missnöjesyttringarna är tydliga tecken på att de inte stillsamt 
accepterar en sådan passiv roll.

Att ansvara för sitt eget misslyckande

När det står klart att flera av eleverna i gruppen inte kommer att nå 
ett godkänt betyg i svenska som andraspråk – och således inte heller 
kommer att kunna lämna Nyland för att studera på ett nationellt 
gymnasieprogram på annan ort – utlovar lärarna ett möte med skolans 
rektor, Stefan. Besöket aviseras några dagar i förväg och föranleder 
en hel del förväntansfullt prat bland eleverna. Men några uttrycker 
också skepsis om huruvida rektorn verkligen kommer att dyka upp, 
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baserat på, som de säger, upprepade erfarenheter av svikna löften. 
 När dagen för besöket infaller är det någonting helt annat som 
är på allas läppar: det nya coronaviruset. Regeringen har bara dagen 
innan beslutat att rekommendera alla gymnasieskolor att övergå 
till distansundervisning, men på förmiddagen berättar Stig att 
kommunledningen bestämt att ändå hålla både språkintroduktion 
och SFI fortsatt öppna. Detta motiveras med att ”verksamheten 
i liten eller obefintlig grad kan minska risken för smittspridning 
genom att bedriva distansundervisning” (Fältanteckningar, 2020-
03-18). Eleverna bedöms helt enkelt ha så lite kontakt med andra 
människor i Nyland att regeringens försiktighetsåtgärder inte är 
nödvändiga för dem (se också kapitel 6).

Halv två på eftermiddagen, den tid då rektorn ska komma 
enligt den text som stått på tavlan i flera dagar, samlas elev-
erna åter i klassrummet. Någon rektor syns emellertid inte 
till. ”Han kommer när som helst”, försäkrar Stig, och undrar 
om de har några fler frågor om coronaviruset. Tomas blir 
genast upprörd och förstår inte varför de hela tiden ska prata 
om corona. ”Vi är inte barn!” utbrister han. ”Vi förstår om 
ni säger en gång. När ni pratar hela tiden vi känner stress.”
 Omid sitter längst bak i klassrummet och skakar misstro-
get på huvudet: ”Var är rektor?” undrar han. ”Han kommer 
eller han skoja med vi?” Stig tittar på klockan och konstaterar 
förfärat att den redan är fem över halv. Han går kvickt ut i 
korridoren för att leta rätt på rektor Stefan. I farten på väg ut 
påminner han eleverna om att de ska lägga bort sina Ipads, en 
uppmaning som bara delvis åtlyds.
 Några minuter senare återvänder Stig med rektorn i släp-
tåg. Stefan är i 35-årsåldern, klädd i stentvättade jeans och en 
rutig skjorta som hänger slappt utanpå byxorna. Håret och 
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skägget är snaggade i samma korta längd och han ger, i kon-
trast till den lediga klädseln, intryck av att vara en upptagen 
man, ständigt i farten. ”Jamen hej hörni”, hälsar han hurtigt. 
”Är ni hela gänget?”
 Några nickar. Trots Tomas protester börjar Stefan ändå 
med att prata om corona. ”Vi fortsätter som vanligt eftersom 
det är en så liten grupp och det inte finns smittspridning”, 
konstaterar han och tillägger att ett nytt beslut kommer på 
fredag. ”Finns det andra frågor om corona?”
 Klassen är helt tyst. ”Nej då kan vi lämna det och över-
går till er situation. Och framtiden”, säger han. När Stefan 
förklarar att han lämnar ordet fritt är Yama den första som 
tar till orda. Han säger utan omsvep att han inte har lärt sig 
någonting i klassen och att han vill byta lärare. Det tycker 
rektorn är en enskild fråga som är lite onödig att ta i hela 
gruppen. Stig nickar instämmande och föreslår att rektorn tar 
de mer allmänna sakerna nu och enskilda samtal sedan. ”Som 
det är nu”, tillägger han med blicken riktad mot rektorn, ”är 
många elever rätt stressade tyvärr.”
 Stefan instämmer i det föreslagna upplägget och börjar 
sedan förklara att han är rektor för grundskolan och gymnasiet, 
inte för vuxenutbildningen. Till hösten kan det bli föränd-
ringar i organisationen och det är till och med möjligt att SI 
kommer att läggas ner, på grund av sviktande elevunderlag. ”Vi 
vill verkligen att ni ska vara kvar här”, betonar han. ”Ni betyder 
mycket för oss här i Nyland. Så då försöker vi hitta sätt som 
gör att ni kan vara kvar.” Det finns emellertid inga konkreta 
besked att ge om vad detta kan innebära i praktiken just nu, 
men de ”tittar på olika alternativ”, som han uttrycker det.
 Det blir tyst en stund innan Faranco räcker upp handen. 
Han undrar varför läraren kan bestämma vem som får göra 
nationellt prov eller inte, en fråga som alltså varit synnerli-
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gen aktuell för eleverna de senaste veckorna. Stefan svarar 
inte direkt på frågan, mer än att bekräfta att det är läraren 
som bestämmer det. Det ingår i lärarens befogenheter, så att 
säga. Därefter fortsätter han att utveckla sina tankar om den 
framtida organisationen, utan att säga någonting konkret. De 
har tittat på andra kommuner av samma storlek och försökt 
hitta något som passar här. Som jag förstår det handlar det 
om någon form av mer praktisk yrkesutbildning.
 Michael undrar vad som händer om en elev inte klarar 
nationella provet. Stefan svarar att det är upp till läraren att 
avgöra hur resultatet från det nationella provet ska bedömas. 
Nationella provet utgör en stor del av betyget, men inte allt. 
Det är inte kört om man misslyckas där.
 Det blir återigen tyst och Stefan slänger ut en allmän fråga 
om hur de har det. Är det något som är fel? Något som de är 
missnöjda med? ”Nej, allt är jättebra”, tycker Yakini. ”Som 
vanligt”, säger Michael och rycker på axlarna. Omid invänder 
försiktigt, och artigt, att en del av dem har lite problem med 
”programmet”. På svensklektionerna sitter läraren till exem-
pel med en person åt gången och hinner därför bara hjälpa 
4–5 personer per lektion. 
 Om det handlar om en specifik lärare vill Stefan inte dis-
kutera det, men Omid tycker att det gäller alla. Stefan ger ett 
ytterst generellt svar om att lärare ska hjälpa alla elever, men 
att det är svårt att hinna med i en klass om 19–20 elever. Har 
de mer specifika synpunkter så kan han träffa eleverna enskilt 
efter lektionen.
 ”Äh, det ändrar ändå ingenting”, utbrister Baktash. ”Tiden 
bara går och går men inget händer.”
 ”Ja, tiden går, så är det”, säger Stefan. ”Och ibland måste 
man låta det ta tid.” Därefter följer en lång utläggning som 
innehåller mycket ”process”, och att saker inte kan ändras 
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från en dag till en annan. ”Man måste lära sig att hantera 
situationer som är stressande. Det ingår liksom i livet. Att bara 
bli frustrerad och slå ifrån sig fungerar inte”, slår han fast.
 Faranco säger att han håller med om allt rektorn just sagt, 
men att det samtidigt inte är normalt att sitta 4–5 år i samma 
klassrum. ”Man blir trött”, säger han. ”Ja det stämmer”, säger 
Stefan, ”4–5 år i samma klassrum är inte vanligt, och det är 
heller inte bra att bli kvar så länge. Därför måste vi titta på 
alternativ”, upprepar han. ”Men så länge vi har det så här är 
det viktigt att alla tar sitt ansvar.” 
 Apropå ansvar vill Michael veta vem som egentligen be-
stämmer om någon går vidare. Är det läraren eller är det 
papper? Det är först lite oklart vad han menar med ”papper” 
men det tycks efter lite dividerande som att han syftar på 
regler och alltså undrar om det är godtyckligt eller regelstyrt. 
Stefan säger att det finns regler som lärarna följer, men att det 
i slutändan är lärarna som måste göra bedömningen.
 Stefan förtydligar sedan att det de tittar på inför nästa 
termin är framför allt möjligheten att kombinera studier med 
praktik, inom något område som passar de olika eleverna. Det 
kan vara allt från vård och omsorg till bilverkstäder. ”Grejen 
är väl att man vill ha ett arbete?” frågar han retoriskt. ”Det är 
liksom därför vi har skolan.”
 Stig håller med, men lägger till att det också är pengar som 
är av intresse. Man vill ha ett jobb för att tjäna pengar. Han 
säger också att flera av eleverna är duktiga på att arbeta: ”dom 
är duktiga med händerna.”
 Omid börjar nu mässa ”ett år till, ett år till” från sin plats 
längst bak i klassrummet. Några av de andra eleverna skrattar. 
”Vår lärare säger hela tiden ’ett år till’”, understryker Omid. 
”Man orkar inte.”
 ”Nej”, säger Stefan, ”man orkar inte. Det är därför vi kollar 
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på alternativ. Det här kanske inte funkar för alla”, lägger han 
till. ”Ni är 19 individer här inne”, säger han till sist, ”och vi 
kan inte ha samma väg för alla.”
 Lektionen avslutas med en applåd, initierad av Stig och 
halvhjärtat åtföljd av eleverna. Därefter har Baktash, Yama 
och Omid enskilda samtal med rektorn i det lilla grupprum-
met bredvid entrén. Det är oklart vad som blir sagt där, men 
ingen av dem tycks nöjd efteråt. När Baktash kommer ut och 
jag säger att vi ses imorgon svarar han, uppenbart missnöjd, 
”nej, jag åker till helvetet imorgon”. 

(Fältanteckningar, 2020-03-18)

 I avsnittet ovan framgår att elevernas ofrivilliga immobilitet be-
traktas som ett självklart problem för samtliga inblandade. Rektor, 
lärare och elever ser det alla som någonting negativt att inte kommer 
vidare. Faranco uttrycker det som att det inte är ”normalt” att vara 
kvar i samma klassrum så länge, och får medhåll av rektor Stefan. 
Det är någonting som uppenbart avviker från det önskvärda; att 
vara i rörelse (jfr Bauman 1999:123). Eleverna vill vidare, till en 
annan nivå, en annan plats, och rektorn och lärarna verkar stödja 
denna strävan och samtidigt beklaga att den inte har förverkligats.
 Vi ser också flera exempel på hur frustrerande upplevelsen av 
att sitta fast är för eleverna. Baktash uttrycker resignation och sä-
ger att ”tiden bara går”; Omid upprepar de provocerande ord om 
”ett år till” som han ständigt tycker sig höra från lärarna; Farancos 
fastslår uppgivet att allt detta gör honom ”trött”. Sammantaget 
illustrerar utsagorna dels den repetitiva monotoni som präglar 
deras levda rum, dels deras oförmåga att appropriera rummen för 
egna drömmar och önskemål (Lefebvre 1991). Men det är även 
viktigt att ha i åtanke att det bakom elevernas önskan att bryta 
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det immobila tillståndet finns ett överhängande hot om ofrivillig 
mobilitet. De är vagabonder som varken kan räkna med att ”stan-
na där de befinner sig […] eller söka efter någon bättre plats att 
vara på” (Bauman 2000a:88). Det avgörande är således elevernas 
bristande makt över sina egna rörelser i rummet – de är ständigt 
utelämnade åt andras beslut. Detta leder i sin tur till den svaga 
investering i undervisningspraktikerna som exempelvis kommer 
till uttryck i Baktash sarkastiska kommentar innan vi skiljs åt för 
dagen. Han tänker inte återvända till skolan imorgon eftersom 
han ska till ”helvetet”.
 Även om rektor Stefan på sätt och vis erkänner elevernas miss-
nöje – och delvis bekräftar problembilden – är det tydligt att han 
och ungdomarna förlägger ansvaret för situationen på helt olika 
subjekt. Medan eleverna främst fokuserar skolans organisation och 
undervisningens upplägg, förlägger rektorn mer eller mindre subtilt 
ansvaret dels på en nivå ovanför hans egen, omöjlig att påverka, dels 
på eleverna själva. Han säger visserligen att det är viktigt att ”alla 
tar sitt ansvar”, men underförstått i situationen är att några inte 
gör det. Att det är eleverna det handlar om går att förstå genom att 
Stefan strax innan adresserat dem som verbaliserat sin frustration 
och betonat att ”man måste lära sig att hantera situationer som är 
stressande”. De sociala och politiska omständigheter som försatt 
eleverna i denna plågsamma situation framställs på så sätt som 
någonting objektiv och allestädes närvarande, utom kontroll, som 
det är upp till eleverna att lära sig ”hantera”, inte att förändra (jfr 
Martín Rojo och Del Percio 2019:11).
 Betoningen av det individuella ansvaret att som svar på sin 
egen underordning omforma sig själv – snarare än av strukturella 
faktorer som implicerar behovet av politisk handling – ingår i det 
nyliberala idékomplex som beskrevs ovan (se även Del Percio 2016). 
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Detta är det sätt på vilket nyliberalismen vanligtvis kommer till 
uttryck på den individuella nivån, genom formandet av ett nytt 
idealt subjekt; det entreprenöriella jaget (Flores 2013; Foucault 
2014). Tillhörighet i ett land förstås i linje med detta mindre som 
en uppsättning rättigheter och mer som ett antal plikter, som att 
vara aktiv och ansvarstagande (Dahlstedt och Fejes 2020a) och inte 
minst att göra sig anställningsbar (Allan och McElhinny 2017). För 
att leva upp till dessa ideal förutsätts individen utveckla en flexibel 
personlighetstyp, redo att med diverse självteknologier (Foucault 
2008c) kontinuerligt bearbeta sig själv för att leva upp till arbets-
marknadens ständigt skiftande krav (se även Berardi 2012).
 Rektorn på Fjällskolan tycks också ha en delvis annan idé om 
vart den önskvärda mobiliteten ska föra eleverna. Till skillnad 
från eleverna, som är fokuserade på hur de ska komma därifrån, 
understryker han att det för honom är viktigt att eleverna blir 
kvar. Målet tycks således inte som för eleverna vara en social och 
geografisk mobilitet, utan enbart en social. Eleverna ska visserli-
gen lämna klassrummet de befinner sig i nu, men inte Nyland, 
där de uppenbarligen har en viktig funktion att fylla. Att Stefan 
här använder pronomen i plural – ”vi vill verkligen att ni ska vara 
kvar här” – gör honom inte bara till representant för skolledningen 
eller skolan, utan indexerar också det vidare samhället Nyland. 
Det bekräftas av den därpå följande meningen där han säger att 
eleverna ”betyder mycket för oss här i Nyland”.
 Samtidigt som rektorn med sådana deiktiska uttryck på ett till 
synes banalt sätt konstruerar språkintroduktionseleverna som be-
finnande sig utanför den föreställda gemenskapen Nyland (jfr Billig 
1995) går det att fråga sig varför det är så viktigt för honom – eller 
”oss” – att de ska stanna kvar. Särskilt när de själva så desperat för-
söker hävda sin rätt att komma därifrån. Rektorn tycks här utgå hu-
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vudsakligen från Nylands behov av unga människor för att motverka 
utflyttning och personalbrist, inte så mycket från elevernas egna 
önskemål och drömmar. När han antyder att elevernas problem att 
ta sig vidare beror på bristande inställning och fallenhet för studier 
(”det här kanske inte funkar för alla”) förlägger han ansvaret för 
misslyckandet på dem, samtidigt den erbjudna lösningen åtmins-
tone delvis tycks finnas i hans egna händer. För om det vore så att 
”grejen” väl är ”att man vill ha ett arbete”, och Nyland har så stort 
behov av arbetskraft, varför är problemet då inte redan löst?
 Som Stefan skrattande konstaterar när jag ställer just den frågan 
till honom vid terminens slut, borde det ju helt enkelt bli en ”win-
win”: ”vi har behoven å här kommer- (.) *å här kommer dom* (.) 
*liksom* […] det bo- borde ju vara som två pusselbitar som ska 
(.) sättas ihop bara” (Stefan, intervju, 2020-06-16). Att det inte är 
så enkelt tyder på att den nyliberala ideologin inte är så allomfat-
tande som den i förstone kan verka. Den instrumentella synen på 
kompetenser, däribland språk, som ingår i det Heller och Duchêne 
(2012) kallar profitdiskursen, konkurrerar i elevernas fall med mer 
traditionella föreställningar om språk och nationell tillhörighet, 
som gör att deras uppenbara vilja att passa in inte räcker till. 
 Kori Allan och Bonnie McElhinny (2017:85) menar att den 
nyliberala ideologins skenbart totala dominans kommer sig av att 
forskning om språk, migration och nyliberalism har tenderat att 
undersöka mobila snarare än immobila grupper (jfr Adey 2006). 
Om den som jag gör i den här avhandlingen snarare skulle utgå från 
kroppar som stoppas, eller förlorat ”sitt säte” (Ahmed 2011:144), 
skulle den vara bättre skickad att upptäcka hur ”ideologin om 
språk som förvärvbara och kommodifierbara förmågor existerar i 
en spänningsfylld relation med ideologier om språk som bundna 
till essentialiserade etniska eller nationella skillnader” (Allan och 
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McElhinny 2017:84; se även Heller och Duchêne 2012). Detta 
illustrerar enligt författarna begränsningarna med den nyliberala 
självförbättringen som strategi. Du kan förbättra dig bäst du vill, 
det är likväl, som Aftab uttrycker det, ”något mer som behöver 
göras” (Fältanteckningar, 2020-04-03). 

Den lyckade invandraren

Konstruktionen av det nyliberala subjekt som ungdomarna på 
Fjällskolan förutsätts eftersträva sker inte bara genom interaktio-
ner som den ovan, där de mer eller mindre subtilt uppmanas att 
omforma sig själva som svar på de utmaningar de ställs inför, utan 
också genom att de presenteras för idealbilder (jfr Martín Rojo 
och Del Percio 2019:17f ). Ofta sker dessa i form av berättelser 
om exceptionella individer – personer som trots att de till synes 
är omgivna av samma strukturer, genom egen ansträngning och 
”mot alla odds” bryter sig fram i livet. På Fjällskolan, i likhet med 
många andra skolor jag har arbetat på, är det exempelvis vanligt att 
tala om tidigare elever som på kort tid gjort stora framsteg. De som 
på bara ett eller två år ”lärt sig språket” och sedan klarat studierna 
på ett nationellt gymnasieprogram med samma framgång. Karin 
berättar även i en av intervjuerna för mig om hur de i lärarlaget 
till och med talat om att inrätta en ”hall of fame” på Fjällskolan, 
med dem som ”studerat här å gått vidare” (Karin, intervju, 2020-
05-29). Det skulle i så fall vara ett mer permanent sätt att visa både 
på skolans framgångar, och inför de elever som går där för tillfället 
demonstrera de möjligheter som öppnar sig i det svenska samhället 
för den som anstränger sig. 
 Även om idealbilderna säkert presenteras med de bästa intentio-
ner, och det kan finnas skäl att tro att sådana berättelser inspirerar 
somliga elever, är de på samma gång dubiösa. De bidrar nämligen till 
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individualiseringen av skolframgång, genom att fokusera den indivi-
duella viljan och arbetsinsatsen som avgörande, snarare än sådant som 
tur och lyckliga omständigheter (jfr Sandel 2020 om ”meritokratins 
tyranni”). De passar på så sätt bra in i den övergripande kravdiskursen 
som omger eleverna, och medverkar till att osynliggöra de strukturella 
förutsättningarna som i praktiken behandlar människor olika (se 
även Dahlstedt m fl 2021; Rydell och Milani 2020).
 Att lyfta fram exceptionella icke-vita personer som nått fram-
gång i vita institutioner och accepterats av det vita lyssnande sub-
jektet kan samtidigt ses som ”en integrerad del av den fortsatta 
legitimeringen av en rasialiserad kapitalism” (Rosa och Flores 
2017:641). Sannolikt är det också ett utslag av den nyliberala sam-
tidens starka meritokratiska mytbildning (se Sandel 2020), för-
stärkt i Sverige av den färgblinda ideologins dominans (Hübinette 
2013:25f ). Problemet med det ständiga framhävandet av de lyckade 
undantagen är i grund och botten att de inte är representativa för 
de erfarenheter som görs av det stora flertalet nyanlända ungdo-
mar. De bidrar därmed till att osynliggöra de strukturella hinder 
och orienteringar som gör att vissa objekt – exempelvis svenskhet 
och svenska – knappast är lika nåbara för alla (jfr Ahmed 2007). 
Genomströmningen på språkintroduktionsprogrammet är i själva 
verket omvittnat låg; exempelvis visar en rapport från Skolverket 
(2016a) att endast nio procent av de elever som påbörjat språkin-
troduktion fem år tidigare hade avslutat ett nationellt gymnasie-
program, ett mönster som inte såg nämnvärt annorlunda ut två år 
senare (Skolverket 2018b). Dessa ungdomar kan snarare ses som 
del av ett socialt prekariat (Standing 2013) i det svenska samhället, 
vars möjligheter att utnyttja den ”valfrihet och integration” som 
utlovades i de nyliberala utbildningsreformerna är ”så gott som 
obefintliga” (Dovemark och Beach 2018:187). För eleverna blir det 
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därför inte bara nedslående, utan ibland även provocerande att 
lyssna till de långt ifrån karakteristiska framgångssagorna. 
 Det blir också tröttsamt att hela tiden höra att de ska göra det 
bästa av en situation som i många stycken faktiskt är bortanför deras 
påverkans horisont. Som den politiska filosofen Michael J. Sandel 
uttrycker det är idén om att var och en har ödet i sina egna händer 
”ett tveeggat svärd, å ena sidan inspirerande, å den andra stötande. 
Det hyllar vinnarna och förnedrar förlorarna, till och med i deras 
egna ögon” (Sandel 2020:25–26). En av eleverna, Yama, berättar 
vid ett annat tillfälle för mig om en lärare som, för att bemöta deras 
frustration, visat dem en bild på en bil och sagt att de i stället för 
att hela tiden titta i backspegeln måste börja se framåt, genom 
vindrutan: ”Hur skulle du känna det om du kämpat jättemycket 
på ditt jobb och så får du ingen lön? Sen säger din chef att du inte 
ska titta i backspegeln utan titta framåt? Du blir arg och besviken” 
(Fältanteckningar, 2020-02-25). Vad Yama här uttryckligen säger 
är att en investering som inte ger någon som helst avkastning (i 
form av socialt, kulturellt eller ekonomiskt kapital) knappast kan 
betraktas som värd att göra (jfr Norton Peirce 1995). 
 De sällan infriade löftena placerar även elevernas lärare i en 
mycket besvärlig position. Å ena sidan vill de gärna tro att det kan 
vara upplyftande att höra om elever som det gått bra för ”trots 
alla hinder”. Å andra sidan förstår de att eleverna funderar över 
skillnaderna mellan de lyckade före detta elevernas tillvaro och 
deras egen (Karin och Anna, intervju, 2020-02-25). Hur kan alla 
de här andra eleverna bli godkända på bara ett eller två år, när allt 
de själva får höra är det ständiga ”ett år till, ett år till”? 
 Jag ska i det följande titta på några av de dilemman lärarna 
på språkintroduktion ställs inför till följd av de utbildnings- och 
migrationspolitiska skiften som beskrivits tidigare i detta kapitel. 
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Ett ökat fokus på bedömning och mätbara kunskaper (Hultén och 
Lundahl 2018), i kombination med en tilltagande kravdiskurs i 
samtalet om de nyanlända eleverna (Dahlstedt och Fejes 2020b), 
gör att lärare som Karin hamnar i en form av ”rävsax”, som hon 
själv beskriver det (Karin, intervju, 2020-02-25). Klämd mellan den 
egna professionella läraridentiteten, det åtstramade regelverket och 
elevernas frustration, blir det i praktiken omöjligt för läraren att 
göra rätt, då hon förväntas inte bara undervisa nyanlända elever i 
det svenska språket, utan också agera kontrollant i en allt besvär-
ligare asylprocess (jfr Rydell och Milani 2020).

Motstridiga lärarpositioner

Språkintroduktionslärarnas arbete efter det migrationspolitiska 
skiftet 2015 har träffande beskrivits som ”en balansakt mellan oli-
ka dilemman, positioner och beslut, som alla har ett betydande 
inflytande på de nyanlända elevernas liv” (Högberg, Gruber, och 
Nyström 2020:1). I en studie som undersökte lärarnas egna po-
sitioneringar delades dessa av forskarna in i fyra olika kategorier, 
vars väldigt olika konnotationer säger någonting om det svåra 
uppdrag lärarna på Fjällskolan står inför: lärarna i studien beskrev 
sig nämligen omväxlande som ”den engagerade beskyddaren”, ”det 
distanserade jaget”, ”den motvilliga spärrvakten” och ”fostraren 
till svenskhet” (Gruber, Högberg, och Nyström 2021). Sådana am-
bivalenta och delvis motstridiga inställningar till uppdraget som 
lärare i språkintroduktion återfinns också bland den deltagande 
skolpersonalen i min studie. 
 Som jag redan åtskilliga gånger visat i denna avhandling intar 
läraren Karin en central position på Fjällskolans språkintroduktion. 
Utöver att organisera och planera svenska som andraspråksundervis-
ningen lokalt på Fjällskolan har hon även vissa kommunövergripan-
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de skolutvecklingsuppdrag, varigenom hon bland annat försöker 
implementera synen på flerspråkighet som resurs (se kapitel 4). I 
egenskap av skolans enda behöriga svenska som andraspråkslärare 
är det också hon som hamnar i centrum för många av de bedöm-
nings- och betygsrelaterade konflikterna den här terminen. Det 
kan därför vara av intresse att lite närmare fundera över hur hennes 
historiska kropp tar plats i och påverkar de sociala praktiker jag här 
undersöker (jfr Scollon och Scollon 2004:13). 
 Karin är liksom flera av lärarna på Fjällskolan och den närliggan-
de Inlandsskolan född och uppvuxen i Nyland. Hon betraktar sig 
emellertid ändå inte – som exempelvis rektorn Stefan och kollegan 
Anna – som en ”typisk Nylandsbo”. I stället ser hon det som att 
det finns ”två Karin”; en som är orienterad mot inlandssamhällets 
ikoniska praktiker (främst jakt, fiske och skoterkörning) och en 
annan som är orienterad mot världen utanför – en ”världsmed-
borgare” (Karin, intervju, 2020-05-29). Denna andra Karin finner 
hon det ibland svårt att kombinera med livet i Nyland, och hon 
beskriver det också som att hon delvis har något av en utanför-
skapsposition i samhället: ”jag brukar ha hört ofta att jag inte är 
som andra Nylandsbor så jag vet inte (2.0) nån- nånstans ligger 
det väl kansk- å jag har ofta eh (.) kontakt med (.) människor som 
har flytta hit av nån anledning” (Karin, intervju, 2020-05-29).
 I Karins beskrivning av sig själv hänger detta samman med ett 
livslångt intresse för resor och språk, och hon formar på så sätt en 
kosmopolitisk självbild som kontrasteras mot ”andra Nylandsbor”; 
de som i hennes beskrivning kan se som ”de lokala” (jfr Hannerz 
1990), utan intresse för världen utanför och med en många gånger 
inskränkt och rasistisk människosyn (Karin, intervju, 2020-05-29). 
Gentemot hennes nuvarande elever, de flerspråkiga vagabonderna, 
blir hon emellertid snarare en representant för de turister som själv 
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kan välja när och hur de ska röra sig över jordklotet (Bauman 2000a), 
och vilka språkliga resurser hon ska tillägna sig. Symptomatiskt nog 
positionerar sig Karin som innehavare av en form av elitflersprå-
kighet (Barakos och Selleck 2019), med självbeskriven kompetens 
i flera av de stora och prestigefyllda europeiska majoritetsspråken, 
och hon har även innan sin tid som lärare arbetat länge i den lokala 
turistnäringen. 
 Enligt Karin är det samma drivkrafter, baserade alltså främst i 
hennes kosmopolitiska identitet, som för tio år sedan låg bakom 
valet att byta från turistbranschen till undervisning av nyanlända. 
Hon värjer sig till och med mot min fråga om arbetet med ungdo-
mar på språkintroduktion inte innebär en annan grad av personligt 
engagemang än det med utländska turister i ett turistföretag: ”näe 
[…] jag tror att alltså jag var (.) jätte (.) engagerad också där då för 
min bygd å för [företagets] utveckling […] jag vet inte det är nog 
lite hur jag har varit” (Karin, intervju, 2020-05-29). 
 En skillnad som kan utläsas ur Karins narrativ är samtidigt att 
medan engagemanget i det senare fallet främst rörde Nylands och 
turistföretagets utveckling, samt hennes egen möjlighet att, via 
turisterna, se världen och praktisera olika språk, så finns i beskriv-
ningen av arbetet med de nyanlända ett tydligare medmänskligt 
engagemang. Karin lär sig visserligen mycket av eleverna men hon 
vill också hjälpa dem och, som hon säger, ”ge dom en- en chans till 
ett (.) bättre liv” (intervju, 2020-05-29). Intresset för andra kulturer 
och den personliga drivkraften att hjälpa utsatta personer till en 
drägligare tillvaro är en ingång till arbetet som hon sannolikt delar 
med många andra lärare i språkintroduktion (Gruber m fl 2021).
 I praktiken tvingas dock Karin allt oftare konstatera att hon, 
som i sin självbild är någon som hjälper dem som har det svårt, 
positioneras som en slags grindvakt, betraktad av eleverna som 
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den som hindrar dem från att ta sig vidare, eller till och med även-
tyrar deras rätt att befinna sig i landet. Genom den nya, striktare 
migrationslagstiftningen blir hon nämligen tilldelad en roll som 
hon inte efterfrågat: den som kontrollant med makt att påverka 
elevernas asylprocesser (Rydell och Milani 2020). Det är framför allt 
de så kallade gymnasielagarna (Sveriges riksdag 2017) som placerar 
henne i denna oönskade position. I och med att Migrationsverket 
inhämtar uppgifter om närvaro och studieresultat för de ensam-
kommande ungdomar som har ett tillfälligt uppehållstillstånd, 
hamnar hennes bedömningar i blickfånget, och får i vissa fall en 
helt livsavgörande karaktär.
 Konflikten mellan positionen som ”engagerad beskyddare” och 
den som ”motvillig spärrvakt” (Gruber m fl 2021) kan sannolikt 
förklara en del av den stress Karin upplever den här terminen. Här 
tycks också Karins professionalitet som svenska som andraspråkslä-
rare paradoxalt nog innebära ytterligare ett ok. Karins engagemang 
för de hjälpbehövande eleverna hamnar nämligen i konflikt med 
hennes lojalitet med den professionella läraridentiteten, som för 
henne innebär att det är av stor vikt att känna till och implementera 
styrdokumenten på ett korrekt sätt. När delar av de lagar som reglerar 
hennes elevers tillvaro efter 2015 förändras i allt striktare riktning, 
blir hennes egen roll som undervisande lärare alltmer kringskuren, 
med ett tilltagande fokus på den godkändgräns som för eleverna 
kan innebära skillnaden mellan en framtid i Sverige, och utvisning.
 I avsnittet som följer kommer jag att undersöka några av de 
spänningar som uppstår till följd av dessa förändringar i elever-
nas såväl som lärarnas tillvaro. Jag kommer då att visa hur den 
nyliberala utbildningspolitikens ökade fokus på bedömning och 
mätbara kunskaper, i kombination med de migrationspolitiska 
kravdiskurserna, ger framför allt olika typer av standardiserade 
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prov en besynnerlig karaktär på Fjällskolan. Genom att framhålla 
de nationella proven som en form av objektiva hinder frigör sig 
lärarna delvis från det ansvar som deras oönskade roll i asylpro-
cessen givit dem. Men de nationella prov som Karin och de andra 
lärarna på Fjällskolan använder sig av är långt ifrån några neutrala 
urvalsinstrument. De kan snarare betraktas som en form av vitt 
lyssnande subjekt (Flores och Rosa 2015), som konsekvent vägrar 
höra vad ungdomarna försöker säga.

Det vita lyssnande subjektet i asylprocessen

Jonathan Rosa och Nelson Flores (2019) har föreslagit att forsk-
ningen om andraspråksinlärning ska förflytta fokus från ”det rasi-
fierade talande subjektet till det vita lyssnande subjektets upptag-
ningsförmåga” (s 146–147). Detta går att förstå som att forskarna 
traditionellt sett har varit så upptagna av att undersöka emergent 
flerspråkiga individers kompetens (avseende produktiv såväl som 
receptiv förmåga) att inlärarnas samtalspartners förblivit i stort sett 
osynliga. Det är som om förmågan att förstå och göra sig förstådd 
på ett så kallat andraspråk skulle ha utvecklats i ett socialt och 
rumsligt vacuum, alldeles oberoende av vem som lyssnar eller inte. 
Selektiva beskrivningar av situerade språkliga praktiker reifieras 
därmed, och ges karaktären av neutrala system.
 Att belysa det vita lyssnande subjektets roll handlar som jag ser 
det framför allt om att synliggöra de maktrelationer som ound-
vikligen genomsyrar all språkutveckling, och som genom dess täta 
sammanflätning med olika former av mobilitet och migration 
(Baynham 2011; Blommaert 2010; Canagarajah 2017) inte minst 
aktualiserar etnicitet och ras som samhälleliga maktdimensioner. 
Deras förslag ansluter på så sätt i bredare mening till den kritik mot 
andraspråksforskningen som formulerats av bland andra Lourdes 
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Ortega (2013, 2018b, 2019) och The Douglas Fir Group (2016), 
och som jag i kapitel 3 ovan beskrev som del av en social vändning 
inom fältet (se även Block 2003 för ett tidigt exempel).
 Detta perspektivskifte kan också beskrivas som ett slags byte av 
orienteringspunkter (jfr Ahmed 2006). I stället för att som forskare 
ställa mig jämsides med lärarna och anta deras eller styrdokumentens 
perspektiv på eleverna, försöker jag i den här avhandlingen inta den 
radikalt lyssnande (Tobin 2009) position som ska göra det möjligt 
för mig att förstå vad det är ungdomarna ser när de tittar ut på dessa 
olika centrala platser från sina egna positioner i periferins marginaler 
(jfr Milani 2014). Deras stoppade kroppar (Ahmed 2007) gör det 
på så sätt möjligt att synliggöra vitheten i det som vanligtvis bara 
betraktas som en del av bakgrunden, det normala, med de standar-
diserade proven som ett särskilt framträdande exempel. Det blir då 
uppenbart att vissa kroppar helt enkelt inte tillåts passa in, oavsett 
hur mycket de anstränger sig för att, i nyliberal anda, förmera sitt 
så kallade humankapital (Foucault 2014:197). 

Att inte bli hörd

En utbredd erfarenhet bland eleverna, som jag återkommit till flera 
gånger, är den att inte bli lyssnad på. Detta leder förståeligt nog 
till stark frustration bland många elever, vilket bland annat gick 
att se i samband med rektorns besök i klassen ovan. Lärarna är de 
som under hösten 2019 och våren 2020 dagligen befinner sig mitt 
i denna storm av ilska och uppgivenhet, och de gör vad de kan för 
att bemöta och adressera elevernas besvikelse. 
 Men det blir för mig med tiden uppenbart att skolpersonalen 
och eleverna visserligen talar om samma symptom – det vill säga 
ungdomarnas oförmåga att ”komma vidare” – men att de varken 
i grunden ser samma problem, eller har likartade idéer om vilka 
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lösningar som är möjliga. Delvis förstår jag detta som ett resultat 
av deras olika orienteringar. Lärarna pratar och pratar, rektorn 
pratar och pratar, men eleverna vill att det ska hända någonting. 
Eleverna vill att deras ofrivilliga mobilitet ska ta slut, att de ska 
få bli en del av samhällets gemenskap på samma sätt som andra 
utflyttande Nylandsungdomar, medan lärarna alltmer verkar se det 
som sin uppgift att förklara för eleverna varför det inte är möjligt 
att uppfylla deras önskemål. Vad de olika orienteringspunkterna 
gör för vad lärarna och eleverna kan se, är möjligt att utläsa ur föl-
jande citat från min intervju med Karin, där hon reflekterar över 
sin egen roll i somliga elevers svårigheter den gångna terminen.

det är ju nyttigt för dom å möta en Karin som står där å står kvar 
där å inte viker sej för dom kommer å möta (.) andra personer 
(.) i framtiden som är så å (.) eh (.) vi må va (.) vänliga å tillmö-
tesgående men när vi säger stopp i vårat samhälle då är det ju 
ofta ganska (.) ordentligt stopp (.) alltså jag menar vi har regler å 
konsekvenser och (1.0) så (1.0) det går inte å förhandla sej fram 
(.) alla gånger som många av dom har gjort (2.0) i systemet 

(Karin, intervju, 2020-05-29)

 Genom samma typ av deiktiska pronomen som jag flera gånger 
lyft fram i Fjällskolans språkpraktiker identifierar sig Karin här med 
den föreställda gemenskapen Sverige, och konstruerar samtidigt elev-
erna som några som befinner sig utanför denna gemenskap. De är inte 
en del av det ”vi” som Karin själv ingår i, utan befinner sig liksom i 
nyckelmetaforen på andra sidan en stängd dörr. Här identifierar hon 
sig också som delaktig i stoppandet av eleverna, och hon medger att 
det, precis som i elevernas beskrivningar, är ett ”ordentligt stopp” 
som möter dem. De sitter verkligen fast. Hennes orienteringspunkt, 
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inifrån det vita majoritetssamhället, får det emellertid att se ut som 
att den stoppande handlingen blott är en konsekvens av ”regler” som 
finns där på förhand, och som därmed i någon mån behandlar alla i 
gemenskapen på ett neutralt och jämlikt sätt. På så sätt osynliggörs 
de ojämlikhetsskapande maktrelationer som exempelvis tenderar 
att stoppa just rasifierade kroppar oftare än andra (Ahmed 2011). 
Hennes eget aktörskap förblir också höljt i dunkel.
 Med en orienteringspunkt som befinner sig närmare de mar-
ginaler eleverna själva sitter fast i, skulle det som Karin uppfattar 
som otillbörliga och lönlösa ”förhandlingar” kanske snarare kunna 
ses som en desperat, ständigt upprepad, vädjan. Eleverna upplever 
det som att deras röst inte är värd att höras (jfr Collins 2013) och 
försöker med de medel som står dem till buds göra sin omgivning 
uppmärksam på detta. För lärarna och rektorn framstår ungdo-
marnas immobilitet som en konsekvens av att de inte har lärt sig 
svenska på det sätt som ”systemet” kräver, men eleverna vill rikta 
uppmärksamheten mot själva dörren som håller dem ute. De vill 
att den ska öppnas av dem som, likt läraren Karin, befinner sig på 
insidan. I och med att de riktar blicken framåt snarare än bakåt, 
handlar grundfrågan för dem inte om en redan utförd språkin-
lärning, utan om deras önskan att bli betraktade som sörjbara 
människor (Butler 2009) och att få ta plats som rättvisesubjekt i 
samhället (Fraser 2011:87). När de på dessa sätt försöker hävda sin 
rätt till jämlikt deltagande (Fraser 2011) möter de emellertid inte 
en annan medmänniska, utan hänvisas till ett anonymt ”system”. 
De vill fånga uppmärksamheten från Karin, Stefan eller vem som 
helst som för tillfället står framför dem (ibland mig), men vad de 
ständigt upplever sig möta är en stängd dörr – kort sagt, ett vitt 
lyssnande subjekt som redan på förhand verkar ha bedömt deras 
kommunikationsförmåga som otillräcklig (Rosa och Flores 2017).
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Bedömningens nya dilemman

Karin upplever själv att mer och mer av hennes tid går åt till att 
prata med eleverna om bedömning (Fältanteckningar, 2020-02-25). 
På ett plan går detta att se som ett resultat av en allmän tendens 
i den svenska skolan, där framför allt de nya läroplaner som år 
2011 antogs för grundskolan (Skolverket 2011c) respektive gym-
nasiet (Skolverket 2011b), enligt tongivande forskare inneburit en 
form av avprofessionalisering av lärarrollen, som alltmer kommit 
att karakteriseras av regeluttolkning (se t ex Hultén och Lundahl 
2018). Detta är i sin tur del av en den nyliberala utvecklingen av 
utbildningssystem världen över, med ökade inslag av standardise-
ring och pseudokvantifierande bedömningsmetoder (Hawkins R. 
och Cannon 2017). I Sverige har därtill införandet av en absolut 
godkändgräns i samband med utbildningsreformerna 1994 skapat 
en situation där bedömningen i praktiken karaktäriseras av höga 
insatser för alla elever, på så sätt att skillnaden mellan ett godkänt 
och ett icke-godkänt betyg i de behörighetsgivande ämnena avgör 
om en elev överhuvudtaget kan fortsätta studera på ett nationellt 
gymnasieprogram eller inte (Hultén och Lundahl 2018). Detta 
tenderar också att förändra undervisningens innehåll, bland an-
nat genom att alltmer av lärarens fokus riktas mot de elever som 
befinner sig i närheten av godkändgränsen (Allelin 2019).
 För att förstå de konflikter som utspelar sig kring bedömning på 
Fjällskolan – och den tid och energi som lärare och skolledning läg-
ger ner på bedömningsrelaterade frågor – måste hänsyn emellertid 
också tas till hur betygens roll förändrats för elever som befinner sig 
i asylprocessen i och med den åtstramade migrationspolitiken som 
följde på flyktingsituationen 2015. För dessa elever menar jag att 
särskilt de så kallade gymnasielagarna (Sveriges riksdag 2017) har 
inneburit att de inte bara utsätts för höginsatsbedömning, som alla 
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andra elever, utan en bedömning präglad av superhöga insatser, där 
deras möjligheter att överhuvudtaget ta plats som rättvisesubjekt 
i det svenska samhället står på spel. Utan godkända betyg i åtta 
grundskoleämnen, varav det absolut svåraste för samtliga att nå är 
det i svenska som andraspråk, riskerar de att inte uppnå de högt 
ställda kraven för fortsatt tillfälligt uppehållstillstånd, och förlorar 
då fullständigt tillträdet till de rum där deras röst eventuellt skulle 
kunna bli hörd, och krav på erkännande och omfördelning av 
resurser skulle kunna ställas (Fraser 2011:87).
 Den erfarna svenska som andraspråksläraren Karin säger flera 
gånger till mig att hon betraktar det som orealistiskt att flera av de 
elever som suttit fast i Fjällskolans klassrum de senaste fyra-fem 
åren ska nå den betydelsefulla godkändgränsen: ”det är svårt å se 
att dom överhuvudtaget (.) kanske nån gång (.) ska nå dom här 
nivåerna i (.) i- i s- (.) den språkliga utvecklingen” (Karin, inter-
vju, 2020-02-25). Resultatet av denna nedslående prognos blir 
under den termin jag befinner mig på Fjällskolan att lärarna inte 
så mycket, som vissa amerikanska studier visat (se t ex Brown och 
Clift 2010) ägnar sig åt att undervisa för proven, utan att de snarare 
utgår fram att somliga elever aldrig kommer att klara de nationella 
proven och därför använder mycket tid till att, som Karin uttrycker 
det, ”försöka få dem att förstå hur svårt det är” (Fältanteckningar, 
2020-02-25). Syftet med att göra proven är alltså inte i första hand 
att göra en adekvat bedömning av elevernas språkförmåga; det är 
i stället att övertyga de frustrerande ungdomarna om det lönlösa 
i att ”förhandla” med läraren för att få ett godkänt betyg.
 Även om det i någon mån framstår som självklart, kan det vara 
viktigt att påminna sig om att varken det svenska betygsystemet 
eller de standardiserade proven har utformats för att fungera som 
migrationspolitiska verktyg. Likväl har de fått den rollen i och 
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med den nya asylpolitiken, och på Fjällskolan ställer det lärarna 
inför en rad ytterst besvärliga etiska dilemman. Detta aktualiserar 
också viktiga frågor om de standardiserade provens roll i undervis-
ningen av emergent flerspråkiga elever. I praktiken blir de en form 
av schibbolet, som ”simultant inkluderar och exkluderar” elever 
(Mcnamara 2011:575). Språkets potential som dörröppnare innebär 
nämligen att det också alltid kan fungera i motsatt bemärkelse. 

Nationella provet som schibbolet

Språkintroduktion är ett udda program i den svenska gymnasie-
skolan; i likhet med andra introduktionsprogram, men till skill-
nad från de nationella programmen, finns inget fastställt innehåll, 
utöver att fokus ska vara på ”svenska språket” (Skolverket 2021b). 
I kombination med att det saknas nationella examensmål för in-
troduktionsprogrammen gör det att undervisningen potentiellt 
kan se ut på väldigt olika sätt på olika skolor, vilket den i många 
fall också gör (Skolverket, 2018). Eftersom målet med utbildningen 
är att förbereda eleven för övergång till annat gymnasieprogram 
eller annan utbildning sker undervisningen ofta med utgångs-
punkt i grundskolans kursplaner. När det gäller språkintroduktion 
finns emellertid inga enhetliga krav för vilken form av kompetens 
eleverna ska behöva uppvisa i svenska språket för att gå vidare 
från språkintroduktion, och genomströmningen är som redan 
konstaterats anmärkningsvärt låg i hela landet (Skolverket 2016a).
 För de elever som befunnit sig på Fjällskolan i över fyra år är det 
framför allt det icke godkända betyget i svenska som andraspråk 
som tornar upp sig som ett närmast oöverkomligt hinder. Detta är 
visserligen inget formellt krav för att få gå vidare från språkintroduk-
tion, men efter att en gymnasieskola i grannkommunen invänt mot 
att somliga elever hade ”alldeles för lite svenska”, fyller det numera 
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i praktiken ändå en sådan funktion (Fältanteckningar, 2020-03-16). 
Många av eleverna har betyg i flera andra grundskoleämnen, till och 
med så många som sju av de åtta som krävs för att påbörja studier 
på ett yrkesprogram. Men i svenska som andraspråk har de, som 
Karin säger, ”lång väg för att nå årskurs nie-målen” (Karin, intervju, 
2020-02-25). Som skolans enda behöriga gymnasielärare i svenska 
som andraspråk har hon bedömt deras språkliga kompetenser över 
lång tid i relation till kunskapskraven, och hennes slutsats är att 
de inte är realistiska i förhållande till den här elevgruppen. Det är 
principiellt inte alls omöjligt att som nyanländ i övre tonåren nå 
godkänd nivå i ämnet, men det kräver väldigt mycket av främst 
eleven, menar hon: ”då måste du […] jobba dygnet runt å ha väldigt 
lätt för dej” (Karin, intervju, 2020-02-25).
 Trots att eleverna enligt Karin alltså befinner sig så långt ifrån 
den betydelsefulla godkändgränsen, ägnas väldigt mycket tid åt 
bedömningsrelaterade diskussioner med just denna gräns i stän-
digt fokus. Lärarna har åtskilliga enskilda möten med eleverna, 
kunskapskraven gås igenom i detalj på lektionstid, och det klass-
rumsbesök av rektorn som jag beskrev ovan handlar också först 
och främst om detta. Rent konkret kommer många av dessa dis-
kussioner att handla om två varianter av standardiserade prov som 
används lokalt på Fjällskolan; dels SFI D-provet, dels nationella 
provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9. Dessa 
diskussioner rör ibland lika mycket vem som ska få göra proven 
som hur de bedöms, i och med att lärarna på Fjällskolan bestämt 
att eleven, för att det överhuvudtaget ska vara värt att försöka med 
provet för årskurs 9, först måste klara SFI-provet. Detta förfarande 
motiverar Karin så här:

å vi har ju valt SFI D-prov för att det är nånting som är fors-
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kat på å de- det bedömer både talet å att lyssna å (.) liksom 
skriva å (.) å läsa (.) så- å vi har inget inom SI som liksom (.) 
vi annars kan plocka fram- vi har ’Bygga svenska’-materialet 
som jag jättegärna skulle jobba med men det (.) kräver i så 
fall att ledningen går in å säger ’det här materialet ska ni få 
tid å möjlighet å använda å (.) utbildning i det’ å så (.) å nån 
sån (1.0) äh! (.) det finns inte (.) nå såna (.) ambitioner utan 
vi- (.) ’ni fixar det där så bra’ säger dom (.) ungefär (.) åsså får 
vi (.) vi får ordna det (.) bäst (.) vi kan 

(Karin, intervju, 2020-02-25)

 Här blir det återigen tydligt hur Karin upplever sig vara klämd 
mellan motstridiga krav från olika håll. Hon vet att det finns mer 
lämpliga alternativ till användningen av SFI-provet som bedöm-
ningsunderlag i språkintroduktion, men tycker sig inte ha fått den 
tid och de resurser som krävs för att sätta sig in i dem. I och med att 
det inte finns några enhetliga examensmål för språkintroduktion, 
finns det heller inga krav på att genomföra nationella prov, och 
Skolverket avråder explicit från användandet av SFI-proven då 
dessa är utformade i relation till andra styrdokument än grund- 
och gymnasieskolan (Skolverket 2021a). Även om Karin visserligen 
motiverar deras roll med stöd i forskning, tolkar jag framhävandet 
av de organisatoriska inskränkningarna som ett tecken på att hon 
känner till provens begränsningar i bedömningsarbetet. 
 I egenskap av konkret barriär till möjligheten att pröva sina 
kunskaper mot den för dem avgörande godkändgränsen, får just 
SFI D-provet en oerhörd betydelse för flera av eleverna i den här 
studien. Den period de genomförs, några veckor innan den or-
dinarie provperioden för de nationella proven i grundskolan, är 
stämningen därför väldigt laddad på Fjällskolan. Som läraren Anna 
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uttrycker det kan man ”ju skära (.) *stämningen med kniv i klass-
rummet nästan*”. Hon berättar att en av eleverna kommit till 
henne och gråtit innan provet, och hur dom flesta ”blir ju ganska 
låg” (Anna, intervju, 2020-02-25). 
 Dagen då eleverna ska skriva läsförståelsedelen av ett äldre SFI-
prov konstaterar jag också att flera av eleverna är irriterade och 
kortfattade i klassrummet. Många ser nedslagna ut och visar ytterst 
liten entusiasm för övriga uppgifter som de ombeds göra. Det är 
också hög frånvaro på förmiddagen. I uppehållsrummet möter 
jag Aftab Khan, som uppgivet pratar om sin tid i Nyland: ”Fem 
år har vi varit här. Inget betyg, inget jobb, ingenting. Vad gör vi 
här?” (Fältanteckningar, 2020-02-24). Senare på eftermiddagen 
träffar jag eleverna just när de kommer ut ur klassrummet där de 
har gjort provet. Vali verkar nedstämd och säger till mig att provet 
var ”jättejättesvårt”. Flera går därifrån utan att vilja prata med mig, 
men Aftab, Michael och Pax säger att också de upplevde provet 
som väldigt svårt. ”Du läser och förstår”, säger Michael, ”men 
frågorna är komplicerade” (Fältanteckningar, 2020-02-24). 

Dagen efter möter jag Karin i skolans entré. Hon har själv 
sett sliten ut de senaste veckorna och är nu uppenbart orolig 
för vad som ska hända de närmaste dagarna. Idag, berättar 
hon, ska hon använda en del av den första svenska som an-
draspråkslektionen till att gå igenom provresultaten. Utifrån 
Karins suckar och modfällda tonläge är det inte svårt att förstå 
att det inte gått särskilt bra för eleverna, men på något sätt 
verkar det både ha varit förväntat och en del av själva syftet 
med att göra provet. Karin formulerar det som att en av hen-
nes uppgifter nu är att ”försöka få dem att förstå hur svårt det 
är”. En del av dem verkar inte vilja förstå, menar hon, och de 
tror att det går att beställa eller argumentera sig till ett betyg. 
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 Strax efter klockan 10 ber Karin de elever som skrev provet 
att följa med henne till en intilliggande sal. Många är frånva-
rande konstaterar hon, så det blir till sist bara fyra elever som 
går iväg: Baktash, Tomas, Michael och William. De sätter sig 
utspridda i klassrummet och sjunker ner i sina stolar. ”Var det 
svårt?” undrar Karin när alla är på plats. När ingen av eleverna 
säger någonting svarar hon själv: ”Jag tror det var svårt”.
 Karin börjar sedan med att prata om vikten av att moti-
vera sina svar. Men vad betyder det egentligen att motivera? 
Eleverna har olika förklaringar och ingen låter riktigt rätt. 
Därefter delar Karin ut texten som de läste igår; en artikel 
om den tyska partisanen Sophie Scholl ur tidskriften Allt om 
historia. I samtalet som följer visar eleverna ytterst lite enga-
gemang och få yttre tecken på att de har förstått vad texten 
handlar om. Det är i stort sett bara Karin som pratar och jag 
misstänker, likt henne, att det måste ha varit väldigt svårt för 
dem att formulera meningsfulla svar på frågor i samband med 
provet igår. När Karin frågar eleverna vad en nazist är säger de 
sig exempelvis inte ha någon aning – utan den förförståelsen 
är det såklart inte lätt att skapa mening utifrån en text om 
den tyska motståndskampen under andra världskriget.
 Karin går sedan igenom Skolverkets bedömningsstöd, 
som hon har projicerat på tavlan med hjälp av en så kallad 
Ladybug. Syftet är främst att visa hur man behöver svara för 
att få de olika poäng som kan ges, men så säger hon också: 
”Varför jag ville visa er det här är för att visa att det här är 
jättemycket text och att det är svårt att hinna allt. I Sverige 
kräver vi väldigt mycket av er när vi säger att ni ska klara de 
här proven för att bli godkända. Ni kan behöva lite mer tid. 
Svenska ungdomar har gått många år i skola för att klara det 
här. Ni har kanske gått skola i era hemländer, men det här 
är… Det var det jag ville att ni skulle få se.”
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 När eleverna sedan får tillbaka sina prov ser de resignerade 
ut. De bläddrar snabbt igenom proven och ställer inga frå-
gor. Tomas, Baktash och William börjar prata lågmält med 
varandra på dari och skrattar uppgivet. De går tillbaka till 
hemklassrummet där övriga elever ägnar sig åt ”eget arbete” 
med surfplattorna framför sig. Baktash ber att få sätta sig själv 
i uppehållsrummet i stället och går iväg. William och Tomas 
ser dystra ut, även om de skrattar litegrann när de berättar 
om sina provresultat för Omid och Shamtalo. Men det är ett 
ihåligt skratt, som om de säger ”så långt ifrån att det är löj-
ligt”, eller kanske ”skrattretande omöjligt”. Allt som återstår 
nu är det eviga mantrat ”ett år till, ett år till”. 

(Fältanteckningar, 2020-02-25)

 Att döma av vad Karin säger till mig vid andra tillfällen, och hur 
hon lägger upp den här genomgången, verkar hon ha kommit till 
en punkt där hon ser det som en av sina huvuduppgifter att förklara 
och visa för eleverna just hur långt ifrån de är att klara kraven för 
ett godkänt betyg i svenska som andraspråk. Hon vill främst de-
monstrera den lucka som finns mellan elevernas egna förmågor och 
kunskapskravens formuleringar. Skolverkets krav betraktas därmed 
som en form av objektivt hinder som hon själv inte kan göra så 
mycket åt. De standardiserade proven framställs i sin tur som en 
materialisering av dessa hinder, med förmåga att konkretisera regel-
verket i enskilda läsförståelse- eller skrivuppgifter. I och med betygens 
nuvarande roll som migrationspolitiskt verktyg, blir i det här fallet 
därför en populärvetenskaplig text om motståndsledaren Sophie 
Scholl ett exempel på vad du förväntas förstå – i den bemärkelse 
som finns angivet i det av Karin använda bedömningsstödet – för 
att få tillstånd att stanna i nationalstaten Sverige.
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 Att ett standardiserat prov får en sådan betydelsefull roll har 
sannolikt att göra med den nyliberala utvecklingen inom utbild-
ningssektorn, med en ökad tilltro till mätbarhet och standardiserade 
former av både undervisning och bedömning som följd. Detta har 
orsakat en allt snävare definition av vad som kan räknas som språk 
respektive litteracitet, givet att ”skolor måste undervisa dem och att 
elevers behärskning av dem måste mätas och jämföras” (Hawkins R. 
och Cannon 2017:524). Samtidigt har standardiserade prov alltid haft 
en viktig roll att spela i formandet av nationella identiteter, och som 
verktyg för att implementera enspråkiga ideologier är de svårslagbara 
(Shohamy 2007). När dessa funktioner i samtiden samspelar med 
nyliberala utbildningsideologier, bidrar de standardiserade proven 
uppenbarligen också till konstruktionen av de motstridiga profit- 
och stolthetsdiskurserna om språk (Heller och Duchêne 2012).
 Detta tycks göra proven särskilt svårbemästrade för elever som de 
på Fjällskolan. Den instrumentella idén om språket som en nyck-
el, som vem som helst med rätt ansträngning och vilja ska kunna 
tillägna sig, krockar nämligen med de traditionellt nationalistiska 
värderingar som finns inbäddade i provens monoglossiska karaktär 
(jfr Bauman och Briggs 2003). Proven är inte alls lika tillgängliga 
för alla, och som Skolverket (2021a) mycket riktigt skriver är de 
främst avsedda för elever ”som gått en stor del av sin skolgång i 
Sverige”, och därmed, exempelvis, kan förväntas ha viss kännedom 
om de dominerande svenska skoldiskurserna om andra världskriget. 
Användningen av de nationella proven som en objektiv norm för 
eleverna att sträva efter, blir därför också ett exempel på vad Lourdes 
Ortega (2019) menar med att många emergent flerspråkiga elever 
är ”dömda att misslyckas” (s 25). Standardiserade prov, baserade på 
enspråkigism och inföddtalarism, intar här rollen av vita lyssnande 
subjekt (Flores och Rosa 2015) i klassrummet, och gör att det i 
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praktiken inte spelar så stor roll hur eleverna uttrycker sig. Deras 
språkliga kompetens kommer ändå alltid uppfattas som bristfällig. 
 Å den andra sidan får de standardiserade proven på Fjällskolan 
en säregen karaktär som en form av sköld för lärarna. Genom att 
framhålla proven som de konkreta objekt som stoppar ungdomar-
nas tillträde till Sverige, riktar de uppmärksamheten mot ett annat 
håll än sitt eget. När lärarna pekar ut ”reglerna” eller systemet” som 
de objektiva hindren som eleverna behöver övervinna – men som 
Karin samtidigt vet att de aldrig kommer att klara – lyfter de en 
del av bördan från sina egna axlar. Att framhålla konsekvenserna 
av politiskt fattade beslut som neutrala och naturliga är visserligen 
vilseledande, men kan samtidigt betraktas som en i någon mening 
rimlig reaktion på den oönskade roll som betydelsefull makthavare 
i asylprocessen som framför allt Karin har tilldelats. Det var för att 
ge ungdomar ”en chans till ett bättre liv” (Karin, intervju, 2020-
05-29), inte för att avgöra asylärenden, hon en gång valde att bli 
lärare för nyanlända elever.
 Resultatet av detta sätt att hantera den komplicerade bedöm-
ningsprocessen blir inte bara att eleverna uppfattar det som att de 
inte blir lyssnade på. De upplever också systemet som orättvist 
och, till syvende och sist, diskriminerande. Med de anklagelser om 
rasism som jag kommer att analysera närmare i nästa avsnitt, kan 
eleverna sägas avtäcka och avslöja den rasialiserade logiken som 
ligger bakom användningen av de standardiserade proven som vita 
lyssnande subjekt. Det de erfar är helt enkelt att deras kroppar inte 
tillåts ta plats på lika villkor i det av vithet dominerade rummet.

Att avslöja vithetens hegemoni

Att tala om ras och vithet är delvis ovant i en svensk forsknings- och 
utbildningskontext. Ända fram till slutet av 1960-talet användes 
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ordet ras visserligen frekvent i offentligheten i Sverige, men syftade 
då ofta på den nu i stort sett daterade föreställningen om mänsklig-
heten som uppdelad i olika biologiska undergrupper (Wasniowski 
2017). Därefter kom den nu dominerande, och för Sverige tämligen 
specifika, så kallade färgblinda ideologin att etableras, och med den 
föreställningen att Sverige utvecklats till ett postrasialt samhälle, 
där rasideologier inte längre spelar den roll som de gör i exempelvis 
USA (Hübinette 2017; Hübinette och Tigervall 2009). För många 
har ordet ras i sig därtill kommit att laddas på ett sätt som gör 
det närmast tabubelagt i många svenska sammanhang (Hübinette 
2013), inte minst skolan (Hübinette och Lundström 2022).
 Ras är heller inget begrepp som direkt används av deltagarna 
i den här studien, och framför allt lärarna känner sig säkerligen 
främmande inför de konnotationer som ordet för med sig. I stället 
används tämligen obekymrat ord som etnicitet, kultur och svensk 
för att beteckna sådant som, ibland, snarare verkar ha med just 
rasifieringen av kroppar att göra. Detta är ingenting unikt för perso-
nalen på Fjällskolan; det finns forskare inom fältet kritiska ras- och 
vithetsstudier (t ex Hübinette och Wasniowski 2018; Lundström 
och Hübinette 2020; Werner 2021) som menar att föreställningar 
om vithet i Sverige på 1900-talet har kommit att flätas samman 
med svenskhet på ett tämligen exceptionellt sätt – så till den grad 
att ett uttryck som etnisk svensk i allmänhet tycks syfta på just en 
vit svensk, snarare än någon som är ”kulturellt svenskt oavsett 
utseende” (Lundström och Hübinette 2020:22). Genom den ra-
siolingvistiska kopplingen mellan språk, nation och ras (Flores och 
Rosa 2015) kan socialt konstruerade föreställningar om vithet (som 
lika väl som dess negering, icke-vitheten, bör ses som ett resultat 
av rasifiering) därmed också spela en avgörande roll för vem som 
uppfattas som legitim användare av språket svenska eller inte. 
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 Sociala konstruktioner av ras förekommer bland deltagarna i 
denna studie främst i en mer indirekt bemärkelse, genom de an-
klagelser om rasism som en bit in på terminen riktas mot skolan 
och enskilda lärare från eleverna. Ordet rasism kan förstås används 
i den mer allmänna betydelsen ”etnisk diskriminering”, som det 
ofta görs i Sverige, men vissa av eleverna på Fjällskolan vittnar 
samtidigt explicit om upplevelsen av att ha en kropp som inte 
passar in i de här rummen. Exempelvis Mahamed, som för att 
förklara varför han till skillnad från en del andra elever i gruppen 
aldrig bedöms som godkänd i svenska som andraspråk, nyper sig 
i skinnet på sin ena arm och säger: ”dom gillar inte (.) hudfärget” 
(Mahamed, 2020-03-17). Genom att rikta anklagelsen om rasism 
mot bedömningspraktiker kopplade framför allt till användningen 
av nationella prov, menar jag att eleverna också kan sägas avtäcka 
en ofta dold funktion hos de standardiserade proven som vita 
lyssnande subjekt, utformade som de är efter en specifik typ av 
talarposition som inte är lätt åtkomlig för de rasifierade deltagarna 
i denna studie (jfr Flores 2020a).
 Skolpersonalens kraftiga reaktioner på några av dessa anklagelser 
är i sammanhanget intressanta, och skulle också kunna förstås som 
ett av de sätt på vilket vithetens hegemoni blir synliggjord, men 
inte erkänd, på Fjällskolan. Jag kommer här specifikt att analysera 
några av dessa interaktioner som uttryck för en form av vit skörhet 
(DiAngelo 2021), där lärare och skolpersonal i stället för att ta an-
klagelserna om rasism på allvar, vägrar se dem som förenliga med 
uppfattningarna om sig själva som ”goda, antirasistiska svenskar” 
(jfr Lundström och Hübinette 2020). 

Bedömningens orättvisa

Det finns en utbredd syn bland eleverna på Fjällskolan att be-
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dömningen och betygsättningen är inkonsekvent och orättvis (jfr 
Dovemark och Beach 2018). Anledningarna till att just de själva 
stoppas, och inte andra, upplevs nästan som en uttänkt plan, och 
många känner som Aftab Khan när han säger till mig: ”Jag tycker 
att jag följer alla regler, men det hjälper inte. Det är alltid något 
mer som behöver göras. Någonting annat, och jag förstår inte vad” 
(Fältanteckningar, 2020-04-03). Många har berättelser om ung-
domar på andra platser som blir godkända snabbare, och somliga 
har även kamrater som lämnat Nyland och som de menar nästan 
direkt har tagit sig vidare. Ett typiskt exempel på en sådan historia 
är den Tomas berättade för mig om sin vän Mahmoud:

Tomas: ja alltså, men jag hade en kompis (.) som har 
flyttat (.) härifrån Nyland, ja det var han som 
flyttade förra året (.) han hette Mahmoud alltså 
(.) vet du, han var till första klassen, första grup-
pen (.) så där, tidigare var tre gruppen (.) första 
(.) andra, tredje (.) han var i första gruppen (.) 
men sen så nu han flyttade från Nyland till Upp-
sala (1.0) nu han börja Komvux vet du (.) nu han 
studera (.) Komvux, han göra klart på sommaren 
Komvux (.) ja, nu började på Komvux (.) men i 
Nyland *vi inte slut i nian* (.) fem år 

Andreas: så du känner- men (.) tänker du att dom (.) håller 
tillbaka dig [eller?] 

Tomas:                        [ja]  jag tror dom så där alltså (.) 
varför dom göra sådär?

 (Tomas, intervju, 2020-03-16)

 Huruvida dessa berättelser stämmer är förstås omöjligt att veta, 
men vad deras flitiga upprepande ändå vittnar om är somliga elevers 
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mycket låga tilltro till det Karin kallar ”systemet”. Det lärarna 
på Fjällskolan vill framhålla som objektiva och neutrala hinder, 
uppfattas av flera elever snarare som del av en diskriminerande 
struktur; ett system bestående av människor som behandlar andra 
människor olika, beroende på bostadsort, härkomst eller, i vissa fall, 
ras. Den fråga Michael ställer till rektorn i ett av avsnitten ovan är 
signifikativ för denna misstro: är det läraren eller är det ”papper” 
som avgör vem som får komma vidare eller inte? Både lärarna och 
rektorn vill gärna att det ska framstå som att det är en byråkratisk 
procedur bestående av genomskinliga regler och krav – det vill 
säga ”papper” – som fäller det slutgiltiga omdömet. Eleverna är 
mer tveksamma. 
 I samband med de klassrumsobservationer som jag nu ska under-
söka närmare, går det att se hur eleverna aktualiserar frågan om ras 
som en del av denna upplevda diskriminering. I stället för att avfärda 
anklagelserna om rasism som ogenomtänkta kraftuttryck, kommer 
jag att fullfölja det skifte av orienteringspunkter som beskrevs ovan 
och ta elevernas diskursivt formerade upplevelser på allvar. Frågan 
är vad som går att se om jag utgår från att eleverna faktiskt menar 
vad de säger när de kopplar samman sina fruktlösa försök att göra 
sina röster hörda med hierarkiserade föreställningar om ras? Och 
vad säger skolpersonalens konsekventa ovilja att göra så?
 Jag kommer att börja med två utdrag ur fältanteckningarna som 
skildrar några händelser som inträffar första veckan efter sportlovet 
2020, i samband med att en del av eleverna på Fjällskolan ska skriva 
nationella provet i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 9. 
Som beskrevs ovan föregås beslutet om vilka som ska skriva detta 
prov av en initial bedömning, där SFI D-provet fungerar som en 
form av grindvakt. Även om genomgången av provsvaren förstås 
gett eleverna en föraning om huruvida de själva befinner sig i 



5. fast i periferins marginaler | 347

närheten av godkändgränsen eller inte, levereras det slutgiltiga 
avgörandet av Karin på en lektion dagen innan det första delprovet 
ska genomföras.

När den sista lektionen innan lunch börjar klockan 10.50 ber 
Karin eleverna Yama, Vali, Baktash, Mahamad och Faranco att 
följa med henne till ett angränsande klassrum, för att hon, som 
hon säger, ska ”ge lite besked”. Eleverna följer med, somliga 
med tunga steg och böjda huvuden. När vi talades vid innan 
lovet sa Karin att hon helst inte ville att jag skulle vara med 
när beskeden delgavs eleverna, eftersom hon befarade att det 
kunde bli ett mycket jobbigt ögonblick. Av den anledningen 
stannar jag kvar i klassrummet när hon går iväg med eleverna.
 Studiehandledaren Mastoureh går fram till Markus, som 
i likhet med många andra morgnar var väldigt sen till sko-
lan i morse, och säger att han måste komma i tid till provet 
imorgon. Om han kommer för sent är dörren låst, och då får 
han gå här ett år till. ”Då bränner jag ner skolan”, säger han 
förfärat, men skrattar sedan till för att visa att han inte menar 
hundra procent allvar.
 De elever som är kvar i klassrummet jobbar vidare med egna 
uppgifter, samtidigt som Mastoureh förflyttar sig runt mellan 
dem som ber om hennes hjälp. Somliga läser tunna, lättlästa 
böcker, andra besvarar nutidsfrågor och gör grammatikövningar 
i en app på sina Ipads. Eleverna behöver inga utförliga instruk-
tioner för att sätta igång med sina uppgifter – lektionerna flyter 
liksom in i varandra, på det där närmast sömlösa sättet som de 
ofta gör på Fjällskolan. Pax och Markus ljudar innehållet i sina 
böcker högt, samtidigt som de läser. Shamtalo placerar väskan 
som en kudde på bordet och vilar huvudet på den. Tomas tar 
fram sin mobil och fipplar med den en lång stund.
 Efter en dryg halvtimme kommer Omid in i klassrummet. 
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Han säger genast någonting på dari som innehåller ortsnam-
net Stensele till sina kompisar. En stunds oroliga diskussioner 
följer, innan alla tar fram sina uppgifter och börjar jobba igen. 
Stensele är en närliggande ort med en mindre gymnasieskola, 
som jag vet att flera av eleverna inte betraktat som ett bra 
alternativ tidigare.
 En kvart senare kommer Karin in i klassrummet och ber 
Shamtalo, William, Tomas, Michael, Pax och Markus följa 
med henne. Jag frågar Omid vad de pratat om och han säger 
att de har fått beskedet att de måste studera ett år till innan de 
kan gå vidare. Han är mycket ledsen och tycker att det är ”fel 
regel” som Karin hänvisar till. Nu funderar han på att lämna 
skolan, men vet samtidigt inte vad han ska göra i stället.
 I soffan i uppehållsrummet sitter Baktash, Yama och Vali 
och ser både arga och ledsna ut. Baktash tar sig hela tiden om 
foten, och Yama säger till mig att det är för att han sparkat 
den i väggen och skadat sig. Allt är just nu ”huller om buller”, 
säger Yama, och de vet inte längre vad som ska hända med 
dem. Sedan börjar de prata med varandra på dari och jag 
bestämmer mig för att lämna dem ifred. Det känns inte rätt 
att ställa fler frågor till dem i den här situationen.
 På lunchen kommer Yama ändå och sätter sig bredvid 
mig i matsalen. Han har bestämt sig; nu ska han flytta till 
Boden, säger han. Fram till dess kommer han också att sluta 
gå på svensklektionerna med Karin. Det är hon som hindrar 
honom från att få betyg, menar han, och han tror att han 
ändå bara kommer att bli arg när han ser henne. Att skrika 
och vara otrevlig, som Baktash, tjänar ändå ingenting till, 
säger han. Det blir inte bättre. De andra skulle också vilja 
sluta och flytta, tror han, men de vågar inte. Förmodligen 
för att de inte vill förlora CSN-pengarna. Jag föreslår att det 
kanske också beror på att han, till skillnad från de andra, har 
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ett permanent uppehållstillstånd. ”Ja, kanske det”, säger han.
 Yama är inte förvånad över det negativa besked han just 
fått, men tycker samtidigt att det är konstigt. Hur kommer 
det sig att han kan ta skoterkort, jägarexamen och truckkort 
med höga poäng på de teoretiska delarna, men hela tiden bli 
underkänd på proven i svenska? Det går helt enkelt inte ihop 
för honom. När vi ätit färdigt tackar han artigt för sig, säger 
hej då, och går mycket riktigt hem i stället för att återvända 
till klassrummet. (Fältanteckningar, 2020-03-09)
 Dagen efter träffar jag Karin i uppehållsrummet. Hon 
suckar och säger till mig att det var en riktigt turbulent dag 
igår. ”Ja, jag fick det intrycket”, säger jag, och lägger till att 
jag uppfattade det som att många elever var väldigt ledsna och 
arga. Karin suckar igen. Hon förstår deras frustration och vill 
verkligen sätta sig in i deras situation, ”men”, säger hon sedan 
upprört, ”det var första gången en elev kallat mig rasist. Då sa 
jag att det fick vara nog. Att han fick gå till rektorn om han 
ville diskutera vidare.” Utifrån vad andra lärare och elever 
senare säger till mig förstår jag att hon syftar på Baktash, den 
av eleverna som verkade allra argast igår. Han kommer heller 
aldrig till skolan idag, liksom Vali. Yama dyker däremot upp, 
men precis som han sagt struntar han helt i svenskan, och 
ägnar sig bara åt matteuppgifter resten av dagen. 

(Fältanteckningar, 2020-03-10)

 Den anklagelse om rasism som Baktash framför i enrum med 
Karin, i ett som det tycks väldigt affekterat tillstånd, tar de när-
maste veckorna skruv på Fjällskolan. För Karin är påståendet up-
penbarligen helt oacceptabelt, och i hennes egen återgivning av 
interaktionen framställer hon det som att Baktash i och med denna 
överträtt en skarp gräns. Efter den tar hennes tålamod slut, och 
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hon vill inte längre lyssna till vad han har att säga. SO-läraren Stig 
uttrycker i ett annat samtal med mig förståelse för Karins reaktion; 

nu- nu var det ju nån som hade uttryckt sej (.) tydligen alltså 
förfärligt (.) mot- mot eh kollegan här å påstått att hon var 
så att säga rasist (.) för att hon- för att hon inte låter dom gå 
vidare (1.5) å det är ju överhuvudtaget fruktansvärt å behöva 
höra (.) för har man jobbat nu med så att säga (.) eh ensam-
kommande (.) man är ju fullständigt alltså införstådd med 
den där värdegrunden att all- att alla ska behandlas lika

(Stig, intervju, 2020-03-25)

 I och med att lärarna talar sinsemellan om denna upplevelse, 
och dessutom vidareförmedlar den till skolledningen som ett ex-
empel på deras egen utsatthet i denna svåra situation, tolkar jag 
en del av det Stefan säger vid sitt besök i klassrummet som ett sätt 
att indirekt fördöma elevens anklagelse. Det är en av de överilade 
reaktioner eleverna enligt honom måste lära sig ”hantera”. 
 Samtidigt har jag visat hur Karin många gånger i samtal med 
såväl mig som eleverna identifierar sig med det ”system” som en-
ligt hennes uppfattning är det som sätter ett ”ordentligt stopp” 
för eleverna. Hon och de andra lärarna använder exempelvis ofta 
pronomenet vi när de försöker förklara för ungdomarna varför 
de inte kan få tillträde till de rum som de eftersträvar. Är det då så 
konstigt om eleverna också själva betraktar henne som en repre-
sentant för samma system? I slutändan är det ju faktiskt hennes 
omdöme om deras språkliga kompetens som har potential att fälla 
avgörandet i deras asylprocesser. Det går således att förstå det som 
att Baktash, genom att rikta ordet rasist till en närvarande repre-
sentant för en diskriminerande struktur, synliggör en orättvisa som 
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från hans orienteringspunkt har med hans egen kropp att göra. 
Det är nämligen hans icke-vita kropp som ideligen bedöms som 
oförmögen att producera de språkliga praktiker som ges legitimitet 
i detta sammanhang (jfr Flores och Rosa 2019; Rosa 2016). Han 
upplever det som att han talar och skriver, men ingen finns där 
som hör vad han vill förmedla.
 Karins starka reaktion, och det solidariska sätt som kollegor 
och rektor sluter upp bakom henne, kan å ena sidan tolkas som 
en rimlig respons på en grov anklagelse, som de kanske finner ge-
nuint obefogad. Å andra sidan tyder sättet att överhuvudtaget inte 
bemöta anklagelsen, utan i stället omedelbart avsluta diskussionen 
och hänvisa till en högre instans, på att den synliggör någonting 
i sammanhanget laddat och närmast tabubelagt. Jag föreslår att 
detta ”någonting” som väcker sådan uppståndelse är just föreställ-
ningar om ras – den i den svenska offentliga diskursen i stort sett 
utraderade kategori, som för många väcker obehagskänslor bara 
genom att nämnas (Hübinette 2013, 2017). Vad Baktash påtalar 
i sin upprördhet är med andra ord inte bara hans egen icke-vita 
kropps utsatthet, utan också Karins vithet.
 Att vithet ofta förstås som någonting osynligt har enligt Sara 
Ahmed (2007) i grunden med orienteringar att göra. Det är nämli-
gen bara för den som besitter den som vitheten kan betraktas som 
dold – för den icke-vita kroppen är vitheten inte bara synlig, utan 
också påtagligt kännbar. Den lätthet med vilka andra ungdomar 
rör sig mellan och inom olika rum går inte obemärkt förbi för 
Baktash och de andra ungdomarna. Som Faranco uttryckte det 
är det inte ”normalt” att befinna sig i samma klassrum så länge 
som de har gjort, och de kan med egna ögon se att det vanliga för 
jämnåriga i Nyland inte är att göra så.
 De nationella proven i svenska – utformade för elever ”som gått 
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en stor del av sin skolgång i Sverige” (Skolverket 2021a) – är blott 
en annan variant av sådana fysiska rum; även i dessa skriftspråkliga 
rum känner sig den vita kroppen bekväm och hemma, medan den 
icke-vita upplever ett ständigt obehag. För den som levt merparten 
av sitt liv i Sverige, och därtill har den borgerliga klassbakgrund som 
utbildningens arbiträra innehåll utgår från (Bourdieu och Passeron 
2008), blir det standardiserade provets språkpraktiker som en ”andra 
hud” (Ahmed 2011:152). För elever som Baktash är de ett främmade 
rum, där de förkroppsligade orienteringarna är till liten hjälp. Så går 
det också på en övergripande nivå att förstå det anmärkningsvärda 
i att 96,5 procent av alla elever i årskurs 9 som bedöms utifrån kun-
skapskraven i svenska klarade godkändgränsen på nationella provet 
2019, medan blott 67,3 av dem som följer kursplanen i svenska som 
andraspråk gjorde detsamma (Skolverket 2021e).
 Standardiserade prov är på så sätt inte bara en del av ett na-
tionalstatligt projekt med syfte att konsolidera olika föreställda 
gemenskaper (Bauman och Briggs 2003), utan också ”ett rasprojekt 
utformat för att bibehålla vit överhöghet på global nivå” (Flo-
res 2021:1). De nationella proven manifesterar rasiolingvistiska 
ideologier genom att baseras på en föreställning om språk som 
utomkroppsliga entiteter, samtidigt som de är konstruerade med 
utgångspunkt i situerade kommunikativa kompetenser som är allt 
annat än generella (Prinsloo 2021). De ger med andra ord sken av 
att behandla alla som skriver det lika, men bygger i själva verket 
på det vita talande subjektets språkliga praktiker:

standardiserade bedömningar av litteracitet [tar] sin utgångs-
punkt i att litteracitet är någonting som människor ’har’, 
snarare än en praktik som de ’gör’. Genom att abstrahera 
litteracitet från specifika sociala kontexter och omvandla det 
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till en universell förmåga, bidrar de standardiserade bedöm-
ningarna till att reifiera bristperspektivet på rasifierade två/

flerspråkiga elever. (Flores 2021:1)

 När Karin av eleverna pekas ut som en form av grindvakt till 
dessa vita rum, synliggörs såväl hennes egen vithet som de natio-
nella provens funktion som vita lyssnande subjekt. Av reaktionerna 
att döma är detta uppenbarligen inte önskat på Fjällskolan, och 
inte heller anklagelserna om rasism när de riktas mot de egna prak-
tikerna. Det betyder naturligtvis inte att personalen på skolan inte 
är medvetna om, eller inte tar ställning mot, etnisk och rasmässig 
diskriminering. I många andra sammanhang ser jag både lärare 
och rektor ta explicit avstånd från rasism, och som jag framhöll 
tidigare innefattar Karins kosmopolitiska positionering en direkt 
distansering från de ”vanliga Nylandsbor”, som hon bland annat 
menar kan ha en rasistisk inställning till de utifrån kommande 
(Karin, intervju, 2020-05-29). Det förekommer också att lärarna 
griper in och kraftfullt fördömer rasistiska handlingar och uttryck 
mot enskilda elever i exempelvis skolmatsalen. Varför tas då inte 
Baktash anklagelse – som en dag senare får instämmande medhåll 
från både Yama, Tomas och Mahamed – på samma allvar?
 Jag menar att det finns två ömsesidigt förstärkande förklaringar 
till detta: den ena har att göra med förståelsen av rasism som en 
medveten, ondskefull handling; den andra med vad en sådan för-
ståelse gör med viljan hos vita personer att hantera sin egen privili-
gierade position i rasistiska strukturer. Skolpersonalens upprördhet 
skulle kunna ses som uttryck för en form av vit skörhet (DiAngelo 
2021), något som brukar syfta på de många försvarsmekanismer 
som ofta utlöses hos självpositionerade icke-rasistiska vita när de 
impliceras i någon form av rasism (se även Ninivaggi 2001). I 
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och med att det är uteslutande onda (eller okunniga) människor 
som antas begå rasistiska övergrepp, blir ”varje ifrågasättande av 
vår rasmässiga världsbild […] ett ifrågasättande av självaste våra 
identiteter som goda, moraliska människor” (DiAngelo 2021:24).
 Om rasism enbart förstås som intentionella handlingar, utförda 
av individer med mer eller mindre onda avsikter, kan det naturligt-
vis uppfattas som en oerhörd kränkning att, likt Karin, bli kallad 
för rasist. Det är någonting ”förfärligt”, som kollegan Stig uttrycker 
det, och kan bara bemötas med fördömanden och ilsken tystnad. 
Hon och de andra ”är ju fullständigt alltså införstådd med den där 
värdegrunden att all- att alla ska behandlas lika” (Stig, intervju, 
2020-03-25) och kan därför per definition inte vara inbegripna i 
någonting som kan benämnas rasism.
 Eleverna på Fjällskolan vittnar visserligen om åtskilliga erfaren-
heter av vad som knappast kan beskrivas som annat än medvetna, 
rasistiska övergrepp – som när Tomas berättar att andra elever, bara 
några veckor efter ankomsten till Nyland, kastat snus på honom i 
korridoren (Tomas, intervju, 2020-03-16) eller när Yama häpet be-
skriver hur en kvinna, helt opåkallat, visat fingret mot honom genom 
bilrutan när han promenerat genom samhället (Fältanteckningar, 
2020-03-11). Men det är inte den typen av handlingar Baktash och 
de andra syftar på när de pekar på rasismen i Karins stoppande 
handling. Det är inte hennes intentioner som är avgörande för dem, 
utan snarare hennes roll som representant för ett diskriminerande 
system; en struktur där elevernas egna språkpraktiker konsekvent 
bedöms som illegitima, inte minst av det vita lyssnande subjekt som 
materialiseras i de nationella proven (jfr Flores 2020a).
 Återigen går här att se hur orienteringslinjerna från ungdo-
marnas stoppade kroppar får ”saker att hända, genom att ge 
bakgrunden livet åter” (Ahmed 2011:144). Med en förståelse för 
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hur rasiolingvistiska ideologier kan finnas inbäddade i vardagliga 
språkpraktiker blir det tydligt hur det är själva målet som eleverna 
ställs i relation till som är det orättvisa. Deras emergent flerspråkiga 
repertoarer bedöms nämligen i skolan ständigt mot bakgrund av 
en kolonial epistemologi som ”positionerar [huvudsakligen vita] 
provdesigners som experter med förmågan att objektivt utvärdera 
litteraciteten hos befolkningen i allmänhet” (Flores 2021:2). 
 Slutligen kan jag konstatera att detta har en påtagligt negativ ef-
fekt på elevernas investering i Fjällskolans undervisningspraktiker. 
De nationella proven fungerar på skolan som en form av schibbolet 
som ”simultant inkluderar och exkluderar” (McNamara 2012:575) 
elever. För de ungdomar som aldrig ges tillträde till svenskhetens 
rum sjunker investeringsviljan i takt med att utsikterna för av-
kastning blir alltmer avlägsen. När vad de uppfattar som det sista 
halmstrået – möjligheten att bevisa sin kompetens i svenska mot 
kunskapskraven för årskurs nio – försvinner, gör också flera av 
eleverna successivt just det. De går inte längre till skolan, eller sätter 
sig demonstrativt och arbetar med annat än det som lektionen för 
tillfället sägs innehålla.
 Som bland annat elevernas språkporträtt vittnar om saknas inte 
viljan att lära sig svenska bland ungdomarna på Fjällskolan. Flera 
placerar initialt det svenska språket i hjärtat, eller på andra platser 
i kroppen som de uppfattar som centrala. Att behärska svenska är 
det viktigaste just nu fastslår exempelvis Vali: ”ja är här å måste lära 
mej (.) svenska (.) gå till skolan å lära mej” (Vali, intervju, 2002-
01-29). Men oavsett hur mycket inlärarens motivation och egna 
ansvar betonas i samtidens förenklade, nyliberala kravdiskurser, är 
viljan att lära sig svenska uppenbarligen inte nog för att åstadkom-
ma en språkutveckling som betraktas som framgångsrik i skolan. 
För de flerspråkiga vagabonderna i Nyland hänger detta, som jag 
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demonstrerat i det här kapitlet, i stor utsträckning på faktorer som 
befinner sig utanför den enskildes kontroll (se också Darvin och 
Norton 2015; Flores och Rosa 2019; Ortega 2019; The Douglas Fir 
Group m fl 2016).

Avslutande reflektioner

I Sverige är det idag vanligt att beskriva språket som en nyckel till 
vidare studier, arbete och integration i samhällets gemenskap (se t ex 
Forsberg Lundell 2020; Kaya 2013; Regeringen 2016a). Samhället 
beskrivs på så sätt metaforiskt som ett rum eller hus, som den utifrån 
kommande behöver förtjäna sitt tillträde till (Dahlstedt m fl 2021). 
Sättet att göra det på är via självteknologier (Foucault 2008c) främst 
kopplade till inlärning av ”språket”, det vill säga svenska. Men det 
som i den samtida debatten kan verka som en instrumentell och 
närmast ensidig process, där framgången är beroende av den en-
skilde inlärarens vilja och motivation att förmera sitt humankapital 
(jfr Foucault 2014:197), har i det här kapitlet visat sig vara tämli-
gen komplicerat. Även om det från det vita majoritetssamhällets 
sida finns en uppenbar vilja att visa upp de enstaka individer som 
omformat sig själva och fått tillträde till svenskhetens rum, är det 
många fler vars nycklar redan på förhand bedöms som felaktigt 
konstruerade (jfr Rosa och Flores 2017). 
 Den instrumentella idén om språket som en nyckel faller ytterst 
tillbaka på den nyliberala ideologi som jag i detta kapitel visat är 
verksam också i Fjällskolans undervisningspraktiker. Språk kon-
stitueras i enlighet med denna som neutrala entiteter, i princip lika 
tillgängliga för alla som är beredda att lägga ner det arbete som 
krävs för att lära sig dem (Barakos och Selleck 2019). Men genom 
att undersöka erfarenheterna hos de kroppar som stoppas, blir det 
möjligt för att se det nyliberala subjektets begränsningar (Allan och 
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McElhinny 2017:93; se även Hawkins R. och Cannon 2017). Med 
hjälp av Heller och Duchêne (2012) går det att förstå som att den 
profitdiskurs om språk som exempelvis nyckelmetaforen ingår i 
är sammanflätad med politiska och kulturella uppfattningar om 
språk som ihopkopplade med nationalstaten på komplexa sätt, 
vilket även aktualiserar vithetens hegemoni (Ahmed, 2011) i ung-
domarnas tillvaro. För de flerspråkiga vagabonderna på Fjällskolan 
visar sig de konkurrerande stolthetsdiskurserna inte minst i den 
roll som standardiserade prov får i ungdomarnas tillvaro – en roll 
som jag med Flores och Rosas (2015) rasiolingvistiska vokabulär 
här har beskrivit som ett vitt lyssnande subjekt. 
 Denna roll accentueras ytterligare på Fjällskolan genom det 
sätt som det utbildningspolitiska skiftet i Sverige, med dess ökade 
fokus på standardisering och bedömning, möter den åtstramade 
flyktingpolitiken i kölvattnet av flyktingsituationen 2015. När dis-
kurser om flexibilitet, ansvarstagande, krav och motivation slutli-
gen situeras i Fjällskolans språkundervisning, leder det till påtagliga 
inskränkningar av både lärarnas och elevernas rörelsefrihet. Värst 
drabbas naturligtvis eleverna, som med tilltagande desperation 
stångas mot de nationella provens vita lyssnande subjekt, utan att 
få något annat gensvar än ”icke godkänd”. 
 Men även lärarna på Fjällskolan sitter i någon mening fast. När 
Karin i allt högre utsträckning ser sig tvingad att hänvisa eleverna 
till policytexter och styrdokument – anonymiserade och mystifie-
rade bakom abstrakta termer som ”samhället” och ”systemet” – är 
det ett uttryck för hennes egen känsla av maktlöshet. Samtidigt är 
det förstås ett sätt att undvika att hantera den maktposition som 
kontrollant i asylprocessen som de nya gymnasielagarna tilldelat 
henne (jfr Högberg m fl 2020). ”Systemet”, materialiserat i påstått 
objektiva standardiserade prov och kunskapskrav, blir här en form 
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av skyddande sköld som hon placerar mellan sig själv och de frus-
trerade ungdomarna. I elevernas ögon är dock Karin (inte minst 
just därför) en tydlig makthavare, och kanske hade några av de 
konflikter som uppstod under min tid på Fjällskolan utvecklats 
annorlunda om denna makt hade erkänts och problematiserat, 
snarare än att gömmas undan. Om lärarna, i stället för att alliera 
sig med den (ur elevernas perspektiv) diskriminerande strukturen 
och ensidigt försöka förmå eleverna att förändra sig, hade varit 
beredda att betrakta sig själva som i lika stort behov av empower-
ment, genom att exempelvis våga utmana sociala orättvisor och 
hierarkier tillsammans med de frustrerade ungdomarna (Flores 
och Rosa 2015:166ff).
 Samtidigt är det viktigt att understryka att lärarnas i vanliga 
fall komplexa uppdrag har komplicerats ytterligare för lärarna på 
Fjällskolan till följd av senare tids migrationspolitiska beslut, i 
kombination med bedömningens förändrade roll i Sverige. Den 
absoluta godkändgräns som gör att all betygsättning i den svenska 
skolan blir en form av höginsatsbedömning (Hultén och Lundahl 
2018), får för de elever som befinner sig i asylprocessen karaktären 
av superhöga insatser, där deras möjlighet att överhuvudtaget ta 
plats som rättvisesubjekt i det svenska samhället står på spel. I stället 
för att främst undervisa unga människor i det svenska språket, går 
därför alltmer av Karins tid åt till att förklara för eleverna varför 
de inte är godkända. 
 Detta är slutligen någonting som kan vara värt att påminna 
sig om när nu förslag om så kallade språktest för medborgarskap 
diskuteras i såväl politiska som vetenskapliga sammanhang (se 
Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt 
medborgarskap och andra frågor om medborgarskap 2021). Genom 
de samverkande diskurser som möjliggjort de nationella provens 
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helt centrala roll för eleverna på Fjällskolan, har dessa vita lyssnande 
subjekt i praktiken tilldelats rollen som schibbolet i asylprocessen 
(jfr McNamara 2012). Snarare än att bara vara ett bedömningsstöd 
för lärare i svenska och svenska som andraspråk, är det med andra 
ord ett verktyg för att utesluta möjligheten för somliga kroppar 
att ta plats som rättvisesubjekt i Sverige. Vad det gör för de unga 
människornas investering i språk- och undervisningspraktiker i 
Nyland manar till eftertanke.
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6. Ingen plats för oss

Jag har tak, jag är glad åt det här. Men det räcker inte med 
taket […] man måste ha ju en bra framtid, och det har jag 
tyvärr inte här. 

Aftab Khan (Intervju, 2020-03-19)

 

Vem ska vi prata svenska med? Det finns inga här som vi kan 
prata svenska med. Bara med lärarna, och nu med du. 

Yama (Fältanteckningar, 2020-02-25) 

 
Den idag så vanligt förekommande metaforen som liknar språket 
med en nyckel tenderar som jag konstaterat att lägga över ansvaret 
på den enskilda individen för vad som, i grunden, är en social 
praktik. Men den utgår också från ytterligare en problematisk 
premiss: nämligen att språklig likhet är någonting som föregår 
social inkludering. Den nyckel som utgörs av det svenska språket 
måste enligt metaforens egen logik först konstrueras, för att dörren 
till samhället sedan ska kunna låsas upp. Det antas med andra ord 
att det är genom att utveckla en språklig förmåga som efterliknar 
de redan inkluderades, som tillträdet till svenskhetens rum ska 
kunna ske. I det här kapitlet kommer jag att utmana denna syn 
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på språk och lärande, som jag menar inte tillräckligt tar hänsyn till 
de sociala och rumsliga förutsättningarna som sätter ramarna för 
språkinlärningen, och som i avgörande hänseenden är bortanför 
den enskilde inlärarens kontroll (jfr Piller 2016:49).
 I stället för att tänka på social inkludering som resultatet av att 
människor med liknande egenskaper närmar sig varandra, kommer 
jag i detta kapitel att ta min utgångspunkt i Sara Ahmeds (2011) 
motsatta insikt att ”likhet är en effekt av den närhet som följer med 
en delad boplats” (s 133; kursivering i original). Den likhet som 
beskrivs med rasmässiga och etniska kategoriseringar som vit och 
svensk, är med andra ord enligt Ahmed ingen i tingen/personerna 
inneboende egenskap som mer eller mindre automatiskt leder 
fram till möjligheten att appropriera vissa platser. De är snarare 
ett uttryck för de orienteringar som hänger samman med den 
priviligierade tillgången till rummen ifråga. Vithet ska därför i 
första hand förstås som en form av orientering som ”gör vissa saker 
nåbara” (Ahmed 2011:127), genom att tillåta somliga kroppar att 
breda ut sig i rummet, medan andra effektivt stoppas.
 Jag vill här föreslå att språkliga repertoarer är just en av de 
saker som på så sätt är både ojämlikt fördelade och i varierande 
grad nåbara för olika kroppar i det rasifierade och social skiktade 
rummet. De kommunikativa praktiker som går under namnet 
svenska är med andra ord en slags likhet, som uppstår till följd av 
den närhet som erbjuds av en delad boplats. Mellan namngivna 
språk och sociala konstruktioner av ras finns i just denna bemär-
kelse en avgörande överensstämmelse, vilket gör Ahmeds insikt 
överförbar till det språkdidaktiska sammanhanget: Ingen är vit i 
sig själv, lika lite som någon egentligen har svenska som vare sig 
modersmål eller andraspråk (jfr Blommaert m fl 2005:213; se även 
Siekkinen 2021). Att passera som vit, eller att bli erkänd som legi-
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tim talare av ett visst språk, har båda i första hand att göra med i 
vilken utsträckning ”världen är tillgänglig som rum för handling” 
(Ahmed 2011:130). 
 Av den anledningen är det heller inte så att en person automa-
tiskt blir det ena eller andra, genom att vistas i exempelvis vita eller 
svenska rum. Sara Ahmed tycker att ordspråket ”som två ärtor i en 
ärtskida” [like two peas in a pod] i det avseendet är särskilt talande:

Detta är inte bara ett argument för att miljö är viktigare än 
arv (med ärtskidan som positiv miljö), eftersom det sättet att 
tänka stödjer sig på en förenklad kausalitetslogik (ärtskidan 
skapar ärtorna). Snarare är det närheten mellan ärta och ärta, 
liksom intimiteten i boet som omsluter dem som ett skinn, 
som formar ärtorna. Likhet är följaktligen inte inneboende 
”i” ärtorna, inte heller ”i” ärtskidan, utan en effekt av deras 
omedelbara närhet till varandra, av hur de berörs av varandra 
och omfattar varandra. Eller, om vi säger att ärtorna ”delar” 
ärtskida, då kan vi genast se hur ”ärtskidan” inte bara tillhan-
dahåller det som ”delas” i meningen det som är gemensamt, 

utan också det som fördelas och sprids ut. (Ahmed 2011:133)

 Av samma skäl som att ingen direkt blir betraktad som vit bara 
genom att vistas på platser präglade av hegemonisk vithet, kommer 
heller inte alla att i samma utsträckning nå positionen som legitim 
talare av svenska enbart genom att befinna sig i rum där svenska 
talas. Den språkliga likhet som exempelvis beskrivs med ordet 
svenska förutsätter att där först finns en intimitet i boet, vilket inte 
bara innebär fysisk närhet utan också möjligheten att sträcka ut 
sig i rummet och interagera med andra svensktalande – att helt 
enkelt språkligt vara ”på plats” (Ahmed 2011:131). 
 Ahmeds insikt stämmer därför väl överens, menar jag, med 
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synen på språk som en social, och därmed oundvikligen lokal, 
praktik (Pennycook 2010; Scollon och Scollon 2007). Det är genom 
att inte bara leva nära varandra, utan också rutinmässigt interagera 
med somliga människor snarare än andra, som grupper utvecklar 
gemensamma rumsliga repertoarer (jfr Pennycook och Otsuji 2014) 
med liknande morfologiska, syntaktiska och fonologiska känne-
tecken. Språk ska således inte förstås som en uppsättning färdiga 
kommunikationssystem som sedan används i olika kontexter, utan 
som ”produkten av djupt sociala och kulturella aktiviteter som 
människor ägnar sig åt” (Pennycook 2010:1) i tid och rum. 
 Specifika rumsliga repertoarers komplexitet kommer med an-
dra ord vara avhängiga komplexiteten i de sociala och kulturella 
aktiviteterna. Därför är det också så, som forskarkollektivet The 
Douglas Fir Group (2016) konstaterat i sitt ämnesövergripande 
ramverk för andraspråksforskning i en flerspråkig värld, att ”ju fler 
och mer varierade interaktionskontexter inom och mellan sociala 
institutioner som andraspråksinlärare vinner och ges tillträde till, 
och är motiverade att delta i, desto rikare och mer språkligt varierade 
kommer deras framväxande semiotiska resurser att vara” (s 27).
 Tillgången till ”delad boplats” (Ahmed 2011:133) kan med andra 
ord betraktas som allt annat än en språkdidaktisk detalj; den är i 
själva verket helt avgörande för att tillägna sig de språkliga resurser 
som förekommer på en specifik plats. Men på motsvarande sätt 
kommer också de språkliga praktiker som är möjliga att utöva på 
en viss plats att sätta sin prägel på det rummet, i och med att varje 
levande kropp inte bara produceras i ett rum, utan också bidrar till 
produktionen av det (Lefebvre 1991:175). Möjligheten för en mång-
fald av människor att appropriera rum med sina, av varierande 
levda erfarenheter formade historiska kroppar, kommer att leda till 
platser karakteriserade av en mångfald av språkliga praktiker, likt de 
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motsägelsefulla rum som Michel Foucault (2008a) i en föreläsning 
från 1967 beskrev som andra rum, eller heterotopier. Här kommer 
de centrifugala krafterna (Bachtin 1981) att utöva sin påverkan på 
språkbruket, vilket åstadkommer heterogena, polyrytmiska rum 
(se även Lefebvre 2004). I sociala rum som i stället domineras av 
ideologisk-institutionella krafter går det att på motsvarande sätt 
förvänta sig monotona rytmer, och språklig enfald.
 Med hjälp av framför allt Lefebvres (1991) teoretiska begreppsap-
parat kommer jag i det här kapitlet undersöka vilka rum i Nyland 
som ur ungdomarnas perspektiv finns tillgängliga för språkutveck-
ling. Först identifierar jag några av de motstridiga ideologier om 
språk som kan sägas utgöra del av de ideologisk-institutionella rum 
som eleverna har att orientera sig med och mot. Det blir här tyd-
ligt hur den enspråkigism (Ortega 2019:25) som kan utläsas ur de 
ständiga uppmaningarna att ”tala svenska” visserligen dominerar 
deltagarnas tillvaro, men också utmanas på olika mer eller mindre 
subtila sätt. Även om eleverna är eniga med sina lärare om att de 
borde tala mer svenska i skolan, och således tar på sig en stor del av 
ansvaret för oförmågan att leva upp till skolans krav, ifrågasätter flera 
av dem både möjligheten och den faktiska nyttan med att göra så. 
 Därefter vänder jag uppmärksamheten mot elevernas vardagliga 
praktiker för att se i vilken utsträckning olika rum i Nyland är 
tillgängliga för de i skolan högst värderade typerna av språkanvänd-
ning. Genom att analysera såväl elevernas visuella framställningar 
av deras tillvaro, som narrativ och fältanteckningar från deltagan-
de observationer, kan jag visa att de i själva verket erbjuds högst 
begränsade möjligheter att använda svenska på ett sätt som skulle 
leda till ”rika” och ”varierade” semiotiska resurser (The Douglas 
Fir Group m fl 2016:27). I stället präglas deras rumsliga såväl som 
språkliga tillvaro i relation till det namngivna språket svenska av 
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monotoni och homogenitet, vilket i lefebvrianska termer kan tol-
kas som att de befinner sig i ett dominerat socialt rum, som inte 
lämnar utrymme för de levda erfarenheternas mångfald. 
 Slutligen visar jag hur de svenska rummens slutenhet tycks 
möjliggöra uppkomsten av andra former av språklig mångfald, 
som varken värderas eller uppmärksammas i skolan. De upprepade 
misslyckandena i skolan, i kombination med svårigheterna att få 
tillträde till rum där svenska kan användas och utvecklas, leder 
överlag till en minskad investering i skolans undervisningspraktiker. 
Investeringen i språklärande som sådant tycks däremot inte minska. 
Tvärtom visar elevernas handlingar såväl som deras berättelser om 
dessa på en anmärkningsvärd vilja att utveckla rika och varierade 
språkliga repertoarer, vilket leder dem till att appropriera både digi-
tala och fysiska levda rum som tillåter dem att göra just detta – dessa 
tolkas här som en form av heterotopier (Foucault 2008a). Genom att 
analysera ungdomarnas investering i språk som hindi, moldaviska 
och turkiska, sluter jag mig till att språk för dem inte är så mycket 
en nyckel, som en del av själva rummen de befinner sig i.

”Prata mer svenska”

Ideologiska skiften förknippade med den så kallade flerspråkiga 
vändningen inom tillämpad lingvistik och språkdidaktisk forsk-
ning (May 2019) har lämnat en hel del spår i Fjällskolans under-
visningspraktiker. Inte minst de båda utbildade sva-lärarna Karin 
och Anna har – förvisso i varierande utsträckning – anammat en 
syn på flerspråkighet som resurs, vilket framför allt innebär att de 
betraktar elevernas övriga språkliga resurser som en tillgång i ”det 
nya (.) lärandet” (Karin, intervju, 2020-02-25), men också att de 
tycker det är viktigt att de olika språken ska ”synas” (Karin, intervju, 
2020-06-05). Detta är uppfattningar som ligger väldigt nära den 
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officiella språkideologi som idag ofta förmedlas till lärare av skol-
forskare (Kindenberg 2016) såväl som myndigheter (Otterup 2018; 
Skolverket 2018a) i Sverige, och som Fjällskolans pedagoger på så 
sätt har mött många gånger i samband med både universitetsstudier 
och fortbildningsinsatser arrangerade av exempelvis Skolverket.
 På en mer språkteoretiskt abstrakt nivå visade jag i kapitel 4 
hur resursperspektivet i skolan präglas av en tämligen reduktio-
nistisk förståelse av flerspråkighet, som går att kontrastera mot 
elevernas mer heteroglossiska språkrepertoarer. Detta tolkar jag 
som ett uttryck för motstridiga språkideologier, på samma gång 
som det tyder på ett osynliggörande av de ojämlika maktrelationer 
som genomsyrar elevernas tillägnande av olika språkliga resurser. 
Men detta är inte det enda exemplet på hur det i den dagliga 
undervisningspraktiken råder en hel del ambivalens kring vilken 
roll ungdomarnas flerspråkighet ska ha i skolan, och vilka språk-
praktiker som ska anses vara legitima (Bourdieu 1991b:45) och ”på 
plats” (Ahmed 2011:130) på Fjällskolan. 
 På en mer vardaglig nivå går de rutinmässiga uppmaningar elev-
erna får höra om att ”prata mer svenska” att förstå som ytterligare 
ett sätt på vilket alternativa språkideologier gör sig gällande, och 
därmed utmanar den uppvärderande synen på flerspråkighet som 
en tillgång och resurs. Det kan visserligen argumenteras för att elev-
ernas språkutveckling är ”alla lärares ansvar” (Elmeroth 2017:93), 
såsom det ofta görs i samtida svenska texter om så kallade språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt (se även Gibbons 2018:33f; Hajer 
och Meestringa 2014:13; Kaya 2016:32ff), och helt visst är många av 
anmärkningarna en följd av den typen av pedagogiska ambitioner 
från lärarnas sida. I mina fältanteckningar finns i alla fall åtskilliga 
noteringar om denna typ av tillrättavisningar, som inte bara uttalas 
i samband med lektioner i just svenska som andraspråk, utan även 
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i ämnen vars kursplaner inte har ett lika tydligt språkfokus, som 
hemkunskap och bild. Något paradoxalt är studiehandledaren 
Mastoureh – vars uppdrag ju faktiskt i stor utsträckning måste 
sägas bestå i att tala dari med eleverna – den lärare som jag oftast 
hör tillrättavisa elever om att de bör prata svenska, men också 
vid något tillfälle om att de måste prata engelska i samband med 
engelskalektioner. Hon kan således sägas reproducera en parallell 
enspråkighetsideologi (Heller 1999:271), där enskilda, avgränsade 
språk förutsätts ha exklusivt företräde i specifika rum. 
 En annan som i min närvaro ofta kommenterar elevernas an-
vändning av andra språk än svenska är SO-läraren Stig. Han visar 
i många sammanhang stor nyfikenhet för elevernas varierande 
bakgrunder, och måste betecknas som osedvanligt kunnig om kul-
turella och historiska företeelser från deras tidigare vistelseorter. 
Inte minst tack vare hans omfattande resande och läsande kan han 
föra långa samtal med eleverna om persiska kungar och poeter, 
samtida somaliska politiker eller viktiga landmärken i östafrikanska 
metropoler. Ändå är han påtagligt negativ till det utbredda bruket 
av språk som dari och tigrinja i klassrummet, och jag hör honom 
vid flera tillfällen kommentera detta till eleverna. I de enskilda 
samtalen med mig säger han också att han uppfattar det som ett 
stort problem att de använder så lite svenska i klassrummet, och 
att det är en bidragande orsak till deras oförmåga att bli godkända 
i svenska som andraspråk och ta sig vidare. Framför allt ser han 
det som angeläget att hela tiden påminna eleverna med tillfälliga 
uppehållstillstånd om vikten av att öva svenska: ”ni som har TUT 
kan ju inte prata dari här inne, ni måste ju prata svenska”, som han 
i intervjun berättar för mig att han brukar säga till eleverna (Stig, 
intervju, 2020-02-25).
 Även om de rutinmässiga disciplineringarna av elevernas språk-
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bruk naturligtvis reproducerar enspråkigism och en monoglossisk 
språkideologi, görs det som jag uppfattar det med överlag goda 
intentioner från lärarnas sida. Stig är uppriktigt orolig för sina elev-
er, och betraktar deras benägenhet att tala dari snarare än svenska 
i klassrummet som ett hot mot deras möjligheter att få förnyat 
uppehållstillstånd och stanna i Sverige. Det visar återigen på hur 
den ideologiska ambitionen att betrakta flerspråkighet som en re-
surs, krockar med den nyliberala kravpolitikens realiteter (se vidare 
kapitel 5). Det migrationspolitiska skiftet i kombination med den 
allt starkare betoningen av standardisering och bedömning i den 
svenska skolan gör det i praktiken svårt för lärare som Stig, uppfyllda 
av medmänsklig omtanke om sina elever, att uppmuntra använd-
ningen av andra språk än svenska i klassrummet, vilket i sin tur 
bidrar till att stärka de centripetala krafterna på språkanvändningen. 
Vad som uppstår är således ett socialt rum präglat av motstridiga 
språkideologier, men där den monoglossiska ideologin – såsom 
kopplad till kännbara sanktioner och åtgärder – kan ses som den 
kraftfullaste komponenten i det ideologisk-institutionella rummet.
 Eleverna är å sin sida långt ifrån omedvetna om förväntningarna 
på dem att tala mer svenska. Det verkar snarare vara en del av ett 
bakomliggande brus för dem i klassrummet, som de förhåller sig 
till även när de inte direkt åtföljer direktiven. Den underliggande 
logiken i kommentarerna – att svenska är det språk som ska talas 
i klassrummen och att deras användning av andra språk är avvi-
kande – är på så sätt en del av elevernas normalitet. De uppfattar 
det därför alls inte som någonting konstigt att de bör prata mer 
svenska och att det språkbruk de vanligtvis ägnar sig åt utgör en 
transgression. Det innebär också, som jag kommer att demonstrera 
i nästa avsnitt, att många har internaliserat en hel del av skulden 
för att så inte sker.



6. ingen plats för oss | 369

Internaliserad skuld

De flesta av språkintroduktionselevernas lektioner sker, som jag 
tidigare beskrivit, i en separat byggnad i skolområdets utkant. 
När de har undervisning i praktisk-estetiska ämnen förflyttar de 
sig några hundra meter till grundskolans lokaler, och lunch äter 
de i den gemensamma skolmatsalen (där det bara dröjer sig kvar 
enstaka elever vid de sena tidpunkter SI-klassen har sin lunchrast), 
men annars tillbringar de större delen av dagen i det som hos 
somliga elever går under öknamnet ”flyktingskolan” (Fältanteck-
ningar, 2020-02-25). I denna byggnad rör sig eleverna mellan tre 
olika klassrum beroende på vilka ämnen de har, men alla lektioner 
där hela klassen samlas, liksom de flesta lektioner i svenska som 
andraspråk, SO och NO, sker i det så kallade hemklassrummet. 
 Även om den monoglossiska språkideologin gör sig gällande 
också i detta klassrum genom lärarnas upprepade påminnelser 
om att prata svenska, så gör elevernas egenvalda placeringar en 
annan typ av rutinmässig flerspråkig interaktion till den vanligast 
förekommande. Det är förstås också denna rumsliga segregation – 
där eleverna sitter samlade i olika språkgrupper – som ur lärarnas 
perspektiv i någon mån nödvändiggör disciplineringen. Som flera 
av eleverna påpekar för mig använder de visserligen svenska när de 
talar med klasskamrater vars språkrepertoarer skiljer sig från den 
egna, men att göra det med kompisar som de vanligtvis kommu-
nicerar med på ett annat språk uppfattar de som märkligt:

Faranco: det är samma om du var me- alltså om du- om 
du skulle vahetere (.) med dina vänner (.) du från 
Sverige va?

Andreas: mm
Faranco: om du skulle vara dina vänner (.) å ni är typ sju 
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eller sex stycken (1.5) å en av do- en av- (.) en av 
dom- alltså en av dessa börjar prata vahetere (.) 
typ (2.0) somaliska? (.) eller engelska direkt (.) 
vad kommer ni tycka då?

Andreas:  ja nä precis det skulle ju vara eh konstigt
Faranco: eller hur? 

(Faranco, intervju, 2020-03-12)

 Kanske skulle det onaturliga i den situation som Faranco be-
skriver upplevas annorlunda om det inte var så att de tillbring-
ade en så stor del av skoldagarna i hemklassrummet. Att under 
några lektioner i veckan prata ett andra- eller främmandespråk 
med varandra i övningssyfte kan gå an, men att göra det flera 
timmar per dag, i ett antal års tid, framstår förståeligt nog inte 
som lika tilltalande för eleverna. Detta är förstås också en följd av 
den minskade investeringen i undervisningspraktikerna – snarare 
än i språkinlärningen som sådan – bland de elever som upplever 
sig sitta fast på Fjällskolan. Den ansträngning som krävs för att 
kommunicera med blott en bråkdel av den språkliga repertoaren 
tillgänglig (såsom är fallet om de endast får använda resurser från 
det namngivna språket svenska) är de helt enkelt inte beredda att 
göra, med tanke på hur lite det lönar sig för dem.
 Som framgår av figur 10 ovan sätter sig eleverna i stället gärna så 
att det uppstår ett antal språkliga öar i klassrummet, där lågmälda 
samtal på andra språk än svenska konstant hörs från min observa-
tionspunkt vid en av de bakre bänkarna. I det nedre högra hörnet av 
klassrummet, vid ett av de runda borden, sitter vanligtvis fyra elever 
som kommunicerar flitigt på vad jag – och lärarna – uppfattar som 
dari/persiska. Till vänster om mig, vid det andra runda bordet, sitter 
elever som talar tigrinja och somaliska, men där det därför också går 
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att höra en del svenska. Längst fram till höger i klassrummet sitter 
Vali, Aftab Khan, Baktash och Tomas på rad, med Yama vid den 
tvärstående bänken. Alla dessa elever identifierar sig som dari- och/
eller persisktalande, varför konversationer på dessa språk ofta hörs 
från den sidan. Framför allt Baktash och Yama är ibland missnöjda 
med detta, och flyttar sig till en annan del av klassrummet när de vill 
arbeta mer fokuserat med någon uppgift. Längst fram till vänster 
sitter Yakini, som medvetet har placerat sig där för att inte lockas 
in i samtal på tigrinja. Strax bakom honom sitter bröderna Pax och 
Michael, som på lektionerna ofta talar svenska med varandra, men 
på rasterna vanligtvis kommunicerar på swahili.
 Bland eleverna finns en påtaglig ambivalens till de interaktions-
mönster som uppstår till följd av hur de väljer att sitta i klassrum-
met. Flera av dem kan visserligen förklara varför det blir så, men 
de ursäktar sig också ständigt med att de borde göra på ett annat 
sätt. Det är någonting i grund och botten fel med att använda 
alla dessa andra språk i klassrummet, tycker en del. Som Omid 
säger känns det inte bara konstigt att tala svenska med daritalande 
kamrater, utan också att befinna sig i en skola i norra Europa och 
tillbringa dagarna med att huvudsakligen tala ett språk som han 
mer förknippar med sin uppväxtmiljö i Afghanistan.

Andreas: pratar du mycket svenska också? (.) i skolan?
Omid: nej (1.5) därför att det är eh (.) mina klasskam-

rater (1.0) är från Afghanistan och andra från (.) 
Somalia […] så (1.0) prata vi persiska eller dari 
(1.0) så att det var (.) *lite konstigt att* (.) jag (.) 
prata (1.5) m:in- mitt land

Andreas: *mhm*
Omid: ja
Andreas: så du pratar- (.) du pratar mest (.) dari
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Omid: ja
Andreas: i skolan?
Omid: ja (1.0) °dari° (.) jag vet att det är (.) viktigaste jag 

pratar svenska 

(Omid, intervju, 2020-03-11)

 Direkt efter att han har konstaterat att dari är det språk han 
pratar mest i skolan, slår Omid fast att det ”viktigaste” ändå är att 
han pratar svenska. De upprepade tillrättavisningarna från lärarna 
ger intrycket att det är lättja eller obetänksamhet som ligger bak-
om valet att tala andra språk, men eleverna verkar i intervjuerna 
minst lika präglade av den monoglossiska språkideologin, och har 
egentligen ingen annan åsikt än att de borde prata mer svenska. 
 I kontrast till vad jag och de flesta andra observerar i skolan, 
målar till och med vissa elever upp någon form av fantasitillvaro, 
där de kommunicerar betydligt mer på svenska. Exempelvis häv-
dar Yakini – som förvisso av lärarna i allmänhet uppfattas som en 
synnerligen motiverad och flitig språkinlärare – inledningsvis att 
han ”bara pratar svenska” i matsalen. När jag försiktigt ifrågasätter 
om det verkligen stämmer säger han skrattande: ”*också tigrinska* 
(.) *ibland*” (Yakini, intervju, 2020-03-19). 
 Att han skrattar urskuldande och formulerar sin användning 
av tigrinja på lunchrasten som ett närmast skamfyllt erkännande, 
visar att han anammat idén om skolan som ett svensktalande rum, 
där andra språk i grund och botten inte hör hemma. Men det tyder 
också på att han har internaliserat föreställningen om det ideala 
nyliberala subjektet (Flores 2013:503), och på så sätt betraktar sig 
själv som huvudsakligen ansvarig för den egna språkinlärningen; 
han är ”sin egen entreprenör” (Foucault 2014:197). Att anstränga 
sig för att alltid tala svenska betraktas således som någonting bra, 
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medan användningen av tigrinja saknar värde i skolan, och därtill 
är ett tecken på lättja.
 Någonting liknande går att utläsa ur Valis påstående att han 
uppfostrar sina kamrater, och inför dem inskärper betydelsen av 
att tala svenska. 

Andreas: så när du är i skolan tänk- då använder du (.) 
svenska mest eller? 

Vali: men- (1.5) ja- (.) använder på lektionen (.) med 
lärare med (.) °kompisar° (.) men (1.5) andra 
kompisar dom (.) pratar (1.0) °persiska°

Andreas: mhm? (.) mm (.) *men inte du?* SKRATT
Vali: *dom frågar man måste svara* (.) *på persiska*
Andreas: *jo jo* SKRATT (.) men du v- du vill inte egent-

ligen eller va- (.) vad tänker du? (1.5)
Vali: ja- jag har sagt (.) många gånger ’man måste prata 

svenska (.) på lektionen’ (1.0) [men-]
Andreas:                                                        [du] säger det 
  till- till [komp]isarna?
Vali:               [ja]                 ja
Andreas: mm
Vali: °å dom säger ’nej det är svårt vi-’° (3.5)
Andreas: ja då- dom vill inte?
Vali: mm

(Vali, intervju, 2020-03-12)

 Vali framställer sig här som en person som bara motvilligt svarar 
på kompisarnas frågor på persiska, samtidigt som han själv främst 
använder svenska. Han påstår sig också ofta tillrättavisa kamraterna 
när de använder fel språk, och intar således i sitt narrativ den roll 
som jag vanligtvis ser lärarna utöva i klassrummet. På sätt och vis 
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uppför sig Vali i återgivningen av klassrumsinteraktionerna precis 
så som pedagoger som Stig och Mastoureh vill att han ska göra, om 
de ska tas på orden när de hävdar att ett av huvudproblemen är att 
eleverna inte pratar tillräckligt mycket svenska i skolan. Vali har 
uppenbarligen internaliserat bilden av sig själv som huvudsakligt 
ansvarig för inlärningen av svenska, samtidigt som han gör vad 
som står i hans makt för att också påverka de interaktionsord-
ningar han ingår i. För att kunna prata mer svenska behöver han 
ju samtalspartners som talar detta språk, och när de nu inte finns 
direkt tillgängliga i hans omgivning anstränger han sig för att för-
ändra kontexten – snarare än att betrakta sig själv som utlämnad 
åt omständigheterna – likt ett idealt nyliberalt subjekt.
 Jag är som sagt här inte ute efter att avgöra huruvida det Vali 
berättar överensstämmer med hans verkliga agerande eller inte. 
Men även om Valis beskrivning är riktig går det snabbt att inse den 
begränsade inlärningspotentialen i dessa situationer. Liksom de 
kamrater som sitter närmast honom har han visserligen tillbringat 
flera år i Sverige, och talar som jag uppfattar det svenska tämligen 
obehindrat, men det är också en mycket repetitiv interaktions-
kontext, med litet inflöde av varierade semiotiska resurser. Och 
även om de, som vissa av eleverna föreslår, skulle tvingas att sitta 
på ett annat sätt i klassrummet (”två afghan två somalier”, som till 
exempel Baktash, intervju 2020-05-11, skulle vilja se) eller till och 
med förbjudas att använda andra språk än svenska, återstår förstås 
ändå problemet. Som kommer att framgå av nästa avsnitt är eleverna 
överlag väl medvetna om dessa begränsningar, vilket också tycks 
bidra till den minskade investeringen i undervisningssituationerna.

Nyckelns paradox

Alla de deltagande eleverna ser skolan som en central plats för sin 
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språkutveckling. De flesta uppger att skolan är den enskilda plats 
där de använder mest svenska, och enligt somliga är det rentav 
den enda plats där de regelbundet kommunicerar på detta språk 
(mer om detta i avsnittet ”Rum för svenska” nedan). Samtidigt blir 
det över tid tydligt att de faktiskt inte interagerar särskilt mycket 
alls – åtminstone muntligt – på svenska under lektionerna. Långa 
stunder sitter eleverna i stället i tystnad och arbetar med enskilda 
uppgifter antingen på stenciler eller Ipads, med inskjutna, viskan-
de konversationer på dari, tigrinja eller somaliska, och det dova 
ljudet från diverse musikvideos i elevernas hörlurar i bakgrunden. 
Så här kan det se ut med ett relativt typiskt exempel från mina 
fältanteckningar:

11.15: Svenska som andraspråk med Anna (enligt schemat)
 Anna börjar lektionen med att skriva på tavlan:
 – Inga mobiler i klassrummet!
 – Jobba med svenska eller matematik
 – Kan du logga in på lunis? studi?
 Anna aktualiserar även muntligt mobilregeln inledningsvis 
på lektionen. Sedan instruerar hon eleverna att själv välja vad de 
ska jobba med, gärna med någon av de digitala plattformarna 
som finns angivna på tavlan, om de kan komma in där. Anna 
tar plats vid katedern och hjälper ett par elever som kommer 
fram med sina plattor och behöver stöd med inloggningen.
 Mastoureh tar plats vid det runda bordet till höger om 
mig. Omid och Mehdi arbetar med matte. De pratar så vitt 
jag hör i stort sett bara dari under lektionen.
 Yama kommer bak till mig och vill ha hjälp med en ord-
följdsövning. Jag visar honom hur han ska göra men går inte 
in på några grammatikförklaringar. Han går tillbaka till sin 
plats och sätter sig igen.
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 Omid går förbi mig ett par gånger under lektionen och tit-
tar nyfiket i anteckningsblocket, men säger ingenting, ens när 
jag frågar om han vill läsa. Mastoureh går runt och assisterar 
några andra elever i klassrummet, och de flesta verkar ägna 
sig åt helt olika saker. Yakini läser tyst en lättläst skönlitterär 
bok på svenska (Men har du mens, eller?); Pax och Vali arbetar 
med samma ordföljdsövningar som Yama i ett grammatik-
häfte; Michael läser i fysikboken och översätter till franska 
på surfplattan; Mili gör en övning om ordklasser på sin Ipad; 
Omid och Mehdi arbetar i matteböckerna; Khalifa arbetar i 
en sva-lärobok; osv.

(Fältanteckningar, 2020-01-09)

 I Fjällskolans vokabulär kallas denna typ av lektioner ofta för 
”eget arbete”, men i själva verket tycks upplägget vara en mer eller 
mindre direkt konsekvens av de organisatoriska utmaningarna. 
Det som Omid i mötet med rektorn i kapitel 5 beskrev som ”pro-
grammet” (Fältanteckningar, 2020-03-18) har inte i första hand 
med pedagogiska avvägningar från lärarnas sida att göra, utan är 
ett sätt för dem att hantera den heterogena elevgruppen, där de 
elever som enligt lärarna tidigare skulle ha varit uppdelade på tre 
eller fyra grupper nu ofta ska undervisas i samma klassrum. 
 Medan de mer nyanlända eleverna ser fördelar med att ha mer 
erfarna kamrater i sin närhet, som de dessutom kan kommunicera 
med på samtliga sina språkliga resurser, sjuder missnöjet bland 
dem som har varit där längre. De tycker att upplägget ger dem för 
lite stöd i deras språkutveckling, och att de få lärarna får alltför 
lite tid för varje enskild elev. I och med att ungdomarna arbetar 
med så olika saker i klassrummet kan läraren sällan hålla i några 
gemensamma genomgångar, utan går i stället runt och hjälper 
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eleverna en och en, allteftersom de ber om hjälp. Det säger sig självt 
att de då sällan hinner runt till alla, och att somligas behov förblir 
ouppfyllda. Även om läraren skulle fördela tiden helt jämnt över 
den tjugo elever stora klassen, skulle varje elev få högst ett par mi-
nuter på en 60-minuterslektion. Så här beskriver Aftab Khan – en 
av klassens ofrivilliga veteraner – vad som ur hans perspektiv sker 
i klassrummet på en vanlig lektion, och hur han försökt påkalla 
rektorns uppmärksamhet för att åtgärda problemen:

här är så att (.) du får ju en brev (.) eller en papper att- (.) 
uppgift kan man säga att- (.) att skriva (.) du skriver ju den 
här (.) även att du inte vet vad det är (.) för nåt (.) ’vad ska jag 
skriva den här?’ (.) sen går vi tillbaka hem (.) har jag pratat 
med (.) han (.) rektor överallt (.) ’vad ska vi göra?’ (.) säger 
dom att ’vi har ju problem med (.) tillräckligt pengar och- (.) 
och lärare (.) så vi kan inte ta nån mer lärare’ (.) det är lite 
svårt men även (.) det finns ingen annan väg att ta så (.) vi 
är tvingade att gå även skolan (.) även om vi har så mycket 
problem med skolan också 

(Aftab Khan, intervju, 2020-03-19)

 Aftab beskriver här ett närmast totalt dominerat rum, där han 
är underkastad praktiker och direktiv som han varken förstår, eller 
betraktar sig som förmögen att göra någonting åt. När de påtalat 
problemen har de fått förklaringen att det beror på begränsade 
ekonomiska ramar, omöjliga för rektorn att påverka, och själv ser 
han sig vara i avsaknad av alternativ: ”det finns ingen annan väg”, 
betonar han. Men frågan som uppstår är samtidigt vad som egent-
ligen hindrar Aftab och hans kamrater från att appropriera rummet 
som svensktalande, med utgångspunkt i sina egna, av heterogena 
levda erfarenheter formade, språkliga resurser? Givet att lärarna och 
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eleverna tycks vilja samma sak – nämligen att ungdomarna ska prata 
mer svenska – går det att med rätta undra varför så inte sker? De 
långa, utdragna lektionerna, där eleverna sitter bredvid varandra och 
trycker på de digitala skärmarna, eller mödosamt fyller i stencilerna 
framför sig, ger intrycket att de har eoner av tid till sitt förfogande, 
som de rimligtvis skulle kunna utnyttja till att just prata svenska.
 Trots att de flesta av eleverna uttrycker en önskan att använda 
mer svenska i klassrummet, så verkar de samtidigt misstänka att 
fördelarna med att göra det är begränsade. För de helt nyanlända 
eleverna finns mycket att lära från dem som varit längre i Sverige, 
men för gruppen som varit nästan fem år på Fjällskolan är utveck-
lingsmöjligheterna små. För dem väger fördelarna helt enkelt inte 
upp de ansträngningar som det innebär att dagarna i ända, månad 
efter månad, kommunicera på ett andraspråk tillsammans med 
kamrater som det går att föra så mycket mer avslappnade samtal 
på andra språk. Tillsammans med den uppgivenhet som följer på 
de upprepade erfarenheter av att bli stoppad, gör det att deras in-
vestering i klassrumspraktikerna kraftigt minskar.
 Dessutom är det, som bland andra Baktash lyfter fram, tvek-
samt vad de faktiskt lär sig genom att prata med varandra. Han är 
en av dem som efterfrågar hårdare regler från lärarnas sida, och är 
inledningsvis inte ens främmande för ett totalförbud mot andra 
språk än svenska i skolan. Men när han får fundera en stund över 
deras tillvaro i Fjällskolan känner han sig ändå skeptisk till vad en 
sådan åtgärd skulle kunna åstadkomma för hans språkutveckling. 
Han och hans kamrater är ju trots allt, som han uttrycker det, mer 
eller mindre på ”samma nivå”. 

Baktash: alltså jag tänker (.) om när vi pratar här (.) alltså 
på skolan (2.5) jag tror alla- alla samma- alltså alla 
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lärare säger samma sak alltså (.) samma nivå alltså 
(.) inte mer (.) till exempel jag kan inte mer än 
Aftab- alltså dom där orden som vi (.) Aftab eller 
eh nånting Tomas eller nånting annan (.) dom 
där ord hon- (.) alltså han använder jag också 
använder (.)men jag kan inte lära mej från Aftab 

[…]
Andreas: mm (.) så därför känns det inte eh (.) så menings- 

så meningsfullt kanske att prata svenska med (.) 
Aftab eller (.) Tomas?

Baktash: jo (.) till exempel (1.0) jag å eh (.) Yama eller jag 
å William eller- ja Vali (.) alltså (.) den där orden 
som dom kan alltså jag också kan (.) till exempel 
ha inte (.) jag ha inte man prata svenska så (.) 
om man kan (.) till exempel ehm (.) prata (.) 
med dej alltså (.) på s- på lektion men man kan 
lära dej av- (.) lära sej av dej (.) du kan alltså (.) 
olika- alltså

Andreas: mm (1.5)
Baktash: ja olika synonym alltså vilk- alltså alla lära sej från 

skolan (1.0) alltså de- dom (.) använda (.) dom 
in- kan inte använda- alltså vi kan inte använda 
på (.) alltså synonym den där (.) orden (.) vi på- 
(.) vi använda bara på (.) en sätt

Andreas: mm
Baktash: ja (.) alltså den är- den där orden som dom sa 

på olika sätt- alltså på olika (.) eh (.) (X) mena 
synonym (.) alltså vi bara förstår en del (.) vi kan 
inte alltså förstår på (.) annat del

(Baktash, intervju, 2020-05-11)

 I det här utdraget lyfter Baktash framför allt fram en aspekt av 
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språkutvecklingen, nämligen ordförrådet. Denna är förvisso inte 
oviktig, samtidigt som det förstås är en relativt liten del av de kom-
plexa förmågor som är involverade i inlärningen av ett andraspråk 
(The Douglas Fir Group m fl 2016:26). Likväl pekar han på någon-
ting väsentligt när han framhåller hur enbart kommunikation med 
hans kamrater i språkintroduktionsklassen knappast i sig kan utgöra 
de rika och varierade interaktionskontexter som krävs för att utveckla 
ett fullödigt ordförråd. När Baktash samtalar med mig, eller för den 
delen med lärarna, upplever han det som att han kan lära sig nya 
ord, inklusive synonymer till uttryck som han redan kan, medan 
han och hans kompisar redan behärskar ungefär samma vokabulär 
på svenska. Och de helt nyanlända eleverna kan ju betydligt färre.
 Som flera av eleverna påpekar förstärks den här dynamiken av 
någonting som jag skulle vilja kalla nyckelns paradox. Svenska – eller 
rätt och slätt språket – framhålls som redan konstaterats ofta i den 
samtida debatten som en form av nyckel för personer med annat 
modersmål än svenska. Både elever och lärare på Fjällskolan tar också 
gärna till resonemang som liknar denna metafor när de ska förklara 
vikten av förbättrade språkkunskaper i deras liv, som när Bob säger: 
”om du prata inte svenska jag kan give inte ing- eh (.) inget jobb” 
(Bob, intervju, 2020-03-17). För att komma vidare, socialt såväl som 
geografiskt, är det således av yttersta vikt att först lära sig svenska. 
Som framgår av analysen i förra kapitlet materialiseras dessa krav 
på Fjällskolan inte minst i de nationella proven, som emellertid 
för många av ungdomarna i Nyland snarare blir en form av stängd 
dörr, som om och om igen stoppar dem från att komma vidare. 
En paradox i sammanhanget är, som bland andra Bob konstaterar, 
att de elever som trots allt klarar proven, samtidigt försvårar för 
dem som blir kvar genom att utarma deras interaktionskontexter: 
”om du prata in svenska hundra procent (.) jag ska gå andra plats” 
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(Bob, intervju, 2020-03-17). I och med att det inte finns något 
gymnasium i Nyland, blir konsekvensen att där aldrig finns någon 
som kan svenska ”bättre jag”, som Bob säger. Så fort någon får det 
åtråvärda betyget i svenska som andraspråk försvinner de därifrån.
 Med utgångspunkt i exemplen i detta avsnitt kan jag konstatera 
att klassrummen på Fjällskolan erbjuder relativt få tillfällen till 
meningsfull och utvecklande interaktion på svenska för de elever 
som närmar sig godkändgränsen i grundskoleämnet svenska som 
andraspråk. Eftersom tillgången till en ”mångfald av interaktions-
kontexter” (The Douglas Fir Group m fl 2016:27) likväl måste be-
traktas som avgörande för andraspråksutvecklingen, behöver jag 
nu vända min uppmärksamhet mot de andra rum där dessa skulle 
kunna uppstå. Om de inte finns i skolan, blir tillgången till rum där 
majoritetsspråket kan användas i det omgivande samhället desto 
viktigare. Med hjälp av elevernas egna representationer av närsam-
hället och berättelser om sina vardagliga praktiker, kommer jag i 
nästa avsnitt visa att det inte heller där finns den typ av rum som 
de skulle kunna appropriera för meningsfull språkanvändning.

Rum för svenska

Henri Lefebvres fundamentala insikt, som därefter kommit att 
utgöra en av utgångspunkterna för rumsliga vändningar inom en 
rad olika akademiska discipliner, inklusive tillämpad språkveten-
skap och språkdidaktik (se t ex Leander m fl 2010; Leander och 
Sheehy 2004), är att rum för människor aldrig existerar fristående 
från sociala relationer. Det finns därmed inget rum som föregår 
de sociala praktiker som försiggår där, någonting som Lefebvre 
elegant formulerade som att ”ett socialt rum inte är ett socialise-
rat rum” (Lefebvre 1991:190). I och med att mänskliga samhällen 
inbegriper komplexa och överlappande maktrelationer, bör det 
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sociala rummet ses som en produkt av konkurrerande intressen, 
genomsyrade av multipla maktordningar (baserade på materiella 
såväl som konstruerade kategorier som klass, kön, ras, etnicitet, 
sexualitet osv), samtidigt som det kan betraktas som delaktigt i 
struktureringen av dessa sociala (makt)relationer. Som situerad 
praktik är all språkutveckling i hög grad influerad av rummens 
utformning; snarare än att förstå språkrepertoarer som någonting 
enskilda individer ”har eller inte har” bör de därför förstås som 
ett resultat av vad rummet ”tillåter eller förhindrar dem från att 
utveckla” (Blommaert m fl 2005:213).
 I detta avsnitt kommer jag att undersöka visuella representationer 
av samhället Nyland som framställts av eleverna själva, samt deras 
narrativ om dessa, för att på så sätt få en inblick i deras vardagliga 
praktiker relaterade till språk. Kartor är typiskt sett del av rummets 
representationer, sammankopplade med ”kunskap, tecken, koder 
och ’frontala’ relationer” (Lefebvre 1991:33). Som symboliska repre-
sentationer av geografiska företeelser tar förstås kartor per definition 
sin utgångspunkt i någons föreställningar och är därför i någon 
mening alltid mentala, med förmåga att lyfta fram egenskaper hos 
rummet som det ligger i kartritarens intresse att framhäva, men också 
att på motsvarande sätt osynliggöra det icke önskvärda (Götz och 
Holmén 2022). Alla kartor är på så sätt resultatet av en viss orientering 
i rummet; det är en blick som riktas någonstans ifrån mot någonting 
annat (jfr Ahmed 2006:27ff). Det är således ingen överraskning att 
kartan fungerat som ett effektivt maktmedel, inte minst som verktyg 
i olika kolonialistiska projekt (Peled-Elhanan 2008).
 I likhet med många andra forskare som intresserat sig för subjek-
tiva rumsligheter vill jag ändå göra en distinktion mellan mer fixe-
rade och institutionella kartografiska manifestationer och mentala 
kartor, ”vars spatialisering av betydelse existerar latent i individers 
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eller gruppers sinnen” (Götz och Holmén 2022:1). Begreppet men-
tala kartor syftar således inte bara på de fysiska bilderna, utan också 
på de underliggande orienteringar och uppfattningar som bidrar 
till att forma de medierade framställningarna. Medieringen är en 
nödvändig form av resemiotisering (Iedema 2003) för att åstadkom-
ma en multimodal diskursiv representation av föreställningar som 
i alla fall i viss utsträckning måste antas vara icke-diskursiva, men 
därför också svåråtkomliga för den sociolingvistiskt intresserade 
forskaren. Genom kombinationen av bild och ord (först talade, 
därefter omvandlade till skrift av mig) är förhoppningen att jag 
åtminstone kan komma i närheten av att förstå några av de affektiva 
och förkroppsligade dimensionerna av elevernas levda erfarenheter 
av språk och språkinlärning (jfr Kramsch 2006:99f ). 
 Rent metodologiskt har framställandet av mentala kartor i denna 
studie därför fungerat på ett liknande sätt som de språkporträtt som 
analyserades i kapitel 4; de är både att betrakta som ett komplement 
till elevernas narrativ och som data i sin egen rätt. De har därtill haft 
en viktig funktion för att i den något konstlade intervjusituationen 
sätta igång elevernas tankar om sina vardagliga rörelser och inter-
aktioner i den nära och mer avlägsna omgivningen, och omvandla 
dessa från delvis implicita, förkroppsligade erfarenheter, till explicit 
formulerade meningar. Kartorna har således varit ett sätt att till-
sammans med eleverna fullfölja det etnografiska credot att göra det 
bekanta främmande (Clifford och Marcus 1986:2), på samma gång 
som de bidrar till att vardagliggöra erfarenheter som i den offentliga 
diskursen ofta exotifieras (jfr Herz och Lalander 2019:15).
 En annan viktig aspekt av ungdomarnas mentala kartor är att 
de erbjuder mig möjligheten att betrakta Nylands interaktions-
kontexter ur ett annat perspektiv än det som har format de domi-
nerande rumsliga representationerna. En ambition har varit att 
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göra någonting liknande det som konstnären Joaquín Torres García 
åstadkom i sitt kända verk América invertida, där han framställde 
den sydamerikanska kontinenten på ett sätt som för en modern 
betraktare ser ut att vara uppochner, med sydspetsen pekandes 
uppåt i bilden. Som Robert Aman skriver är:

[d]en subtila logik som utmärker konstverket […] medve-
tenheten om kartans i huvudsak fiktiva status och den makt 
som geografiska avbilder besitter att skapa och konstruera 
världar […] Vad rotationen producerar är ett ifrågasättande 
av varifrån representationen av kontinenten sker; en subversiv 
påminnelse om hur den konventionella kartbilden tenderar 
att sammanfalla med en strikt europeisk utblick på världen. 

(Aman 2015:265–66)

 Det starka inflytande som föreställningen om de officiella kar-
tografiernas företräde har även på deltagarna i denna studie, går att 
förstå genom Aftab Khans förtvivlade utrop när jag först ber honom 
rita Nyland på pappret framför honom: ”men jag kan inte Nylands 
karta” (Aftab Khan, intervju, 2020-03-19). Uppfattningen att det 
på så sätt finns en korrekt representation av rummet delade Aftab 
med flera andra elever, men för alla utom en släppte blockeringen 
som följde på detta när jag förklarade att det som intresserade mig 
var hur de uppfattade Nyland, och vilka platser som var viktiga 
för just dem i samhället. Trots de dominerande framställningarnas 
uppenbara närvaro i elevernas föreställningsvärld, liknar de bilder 
som de producerade troligtvis inga officiella kartor som du någon-
sin kommer att få se över Nyland. De är exempelvis långt ifrån de 
tillrättalagda framställningar som presenteras för – och efterfrågas 
av – turister. Men samtidigt bidrar de till att komplicera också 
andra delar av den metronormativa blicken på så kallat perifera 
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områden, genom att både placera dessa i centrum och visa på 
hur landsbygdens förutsättningar kan upplevas av ungdomar med 
förkroppsligade erfarenheter från andra sociohistoriska kontexter. 
Vad som framträder är således en blick på periferin från de inom 
periferin marginaliserades perspektiv.
 Men elevernas kartor och tillhörande narrativ erbjuder också ett 
nödvändigt korrektiv till den i samtiden förhärskande nyliberala 
ideologin om språk och språkinlärning, såsom bestående av huvud-
sakligen självvalda koder och handlingar (jfr Barakos och Selleck 
2019:367). Med utgångspunkt i ungdomarnas orienteringspunkter 
ger de en talande inblick i deras kringskurna rumslighet, inklusi-
ve deras högst begränsade möjligheter att använda och utveckla 
språkliga resurser förknippade med svenska. I själva verket tycks 
eleverna ha tillgång till ytterst få interaktionskontexter där svenska 
kan användas på ett meningsfullt och utvecklande sätt, vilket gör 
det återkommande talet om motivation och ökade krav dubiöst. 
Ungdomarna i Nyland vill ingenting hellre än att lära sig svenska 
och ta plats som rättvisesubjekt i det omgivande samhället, men 
vittnar om rum som är så otillgängliga för handling att det inte bara 
gör investeringen i utveckling av de högt värderade varieteterna av 
majoritetsspråket ekonomiskt tveksam, utan i praktiken omöjlig. 

Monotona rum

Något av det mest slående med elevernas visuella representationer 
av Nyland är att de innehåller så få platser, och att dessa i allmänhet 
är desamma. Hållplatserna skolan, hemmet och livsmedelsbu-
tikerna återkommer inte bara i kartorna, utan också i de flesta 
ungdomars berättelser om deras vardagliga tillvaro. Där återger 
de hur de dagligen går den korta sträckan mellan hemmet och 
skolan, för att därefter återvända hem via ett kort stopp på ICA 
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eller Coop, de två dagligvarubutiker som finns i samhället. Somliga 
går ibland på gymmet på kvällen, men annars finns få platser som 
bryter mot den övergripande strukturen. Det monotona, repetitiva 
rörelsemönster som uppstår illustreras väl av William (intervju, 
2020-03-18), som kommenterar sin karta genom att säga att ”alltså 
det finns ingen plats i Nyland”, innan han skrattande beskriver sin 
dag: ”bara hemma (.) ICA (.) i skolan (.) *till jobbet*”.
 ”Å sen då?” undrar jag.
 ”Sova”, svarar han kort och skrattar igen.
 På ett liknande sätt vittnar Bob om att ”bara Nyland den här (.) du 
gå i skolan (.) hemma (.) gym (.) ICA” (Bob, intervju, 2020-03-17). 
Och Aftab Khan kallar å sin sida ironiskt vägen mellan ICA, Coop, 
hemmet och skolan för sin ”speciella väg” (Aftab Khan, intervju, 
2020-03-19). Det är den som han går varje dag, fram och tillbaka, utan 
att möta vare sig överraskningar eller människor att prata med. Någon 
favoritplats finns inte i Nyland, betonar Aftab, bara platser som är 
”speciella” i bemärkelsen att han dagligen passerar dem. Tillvaron går 
runt, runt, i samma cirklar, och påminner på så sätt om ett dominerat 
rum där repetitionen har ”besegrat det unika” (Lefebvre 1991:75). 
I stället för de polyrytmiska rum som uppstår när en mångfald av 
levda erfarenheter sätter sin prägel på en plats, är det en och samma, 
cirkulära rörelse som hela tiden upprepas för ungdomarna. I linje 
med Lefebvres ambition att utsätta rummet för en form av rytmanalys 
(Lefebvre 1991:205ff, 2004) tolkar jag därför deras återkommande 
berättelser om sina monotona vardagar som vittnesmål om en tillvaro 
i stor avsaknad av levda, approprierade rum. 
 För många av eleverna hänger monotonin samman med en 
uppenbar känsla av instängdhet. Det närmast klaustrofobiska i 
tillvaron accentueras av den erfarenhet av att sitta fast som bland 
annat beskrevs i förra kapitlet, och gör att de dagliga rörelserna 
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försiggår på en mycket liten yta, svår att komma bort ifrån. Detta 
framgår inte minst av de fyra kartorna i figur 16, 17, 18 och 19, där 
eleverna väljer att förlägga de få platser de uppfattar som ”viktiga” 
i Nyland inom någon form av avgränsning. Inom den socialsemi-
otiska bildanalysen framhålls ofta att inramningar i visuell kom-
munikation bidrar till att skapa en slags rytm i bilder, där enskilda 
element antingen kopplas samman eller hålls isär. ”Ju starkare 
inramning”, menar exempelvis Kress och van Leeuwen (2006), 
”desto mer presenteras elementen som en separat informations-
enhet” (s 203), och således avskilda från det som finns utanför. 
 När William ritar sin karta placerar han först bara ut tre platser: 
”sjukan” (det vill säga vårdcentralen men också innefattande äldre-
boendet där han jobbar extra ibland), ICA och skolan (se figur 16). 
Dessa ringar han sedan in med en ojämn oval form, som ger intryck 
av en stadsgräns, eller till och med en mur som omger samhället. 
Under samtalets gång kommer han, efter påminnelse från mig, 
på att också hemmet borde finnas med och ritar in det längst ner, 
betydligt mindre än de övriga platserna. William är faktiskt inte den 
enda elev som på det här sättet antingen glömmer eller medvetet 
avstår från att inkludera sitt eget hem bland de för dem ”viktigaste 
platserna” i Nyland, något som jag tolkar antingen som att elever-
na har en svag känslomässig förankring i hemmet, eller att deras 
bostäder inte är tillräckligt händelserika ur ett språkligt perspektiv 
för att komma på tal i samtalet med mig. Många elever vittnar om 
att hemmet är en plats där de ytterst sällan nyttjar svenska, och 
även om instruktionen inte specificerade att de viktiga platserna 
ska ha med just språkanvändning att göra, så är det troligt att mitt 
uppenbara intresse för språk påverkat vad de inkluderat. 
 Pax karta (figur 17) bär stora likheter med Williams, men i stället 
för ICA och vårdcentralen är det gymmet och biblioteket som tar 
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plats i hans bild. Mili har inkluderat några fler platser (figur 18) men 
har inte med sitt eget hem, medan Faranco har med i stort sett sam-
ma ställen som de övriga (figur 19), med tillägg av sin kompis hus, 
där han för tillfället bor eftersom han inte fått någon egen bostad 
efter återkomsten till Nyland. Detta hus är emellertid, som synes, 
avsevärt mindre än de övriga, och det känns mer som en eftergift 
till mig när han lägger till det under samtalets gång, snarare än som 
en plats han faktiskt har särskilt starka känslomässiga band till. 
 Vad samtliga dessa fyra kartor (figur 16, 17, 18 och 19) framför 
allt har gemensamt är det intryck av slutenhet som inramningen ger 
dem, och avsaknaden av platser som skulle kunna approprieras som 
levda rum av ungdomarna. Inte ens hemmet är en sådan plats för 
dem som lever ensamma, och som synes har Mili överhuvudtaget 
inte inkluderat bostaden i sin kartbild. Till skillnad från William 
och Faranco lägger han inte heller till den när jag frågar om hans 
hem, utan säger då bara att ”jag trivs inte där borta” (Mili, intervju, 
2020-03-16). Anledningen, som jag ska få anledning att återkomma 

Figur 16. Williams mentala karta över Nyland, 2020-03-18.
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till längre fram, är att han av socialtjänsten placerats i ett hyreshus 
där det bara bor ungdomar med bakgrund i Eritrea, medan han 
helst av allt skulle vilja ha ”svenska grannar”. Milis förhoppning är 
därför att kunna flytta till en annan bostad så snart som möjligt, 
men eftersom det är kommunen som försörjer honom upplever 
han sig vara i stort sett helt utlämnad till dem i detta fall.
 Pax karta utgör delvis ett undantag i fråga om bostadens roll, i och 
med att han markerat sitt hem med ett utropstecken, och i intervjun 
dessutom särskilt lyfter fram det som den viktigaste platsen i hans 
liv. Detta hänger samman med någonting väsentligt som skiljer 
honom från Mili, William och Faranco: utöver att ha den trygghet 
som ett permanent uppehållstillstånd innebär (se kapitel 5), bor han 
i Nyland tillsammans med sin familj. Därför blir beskrivningen av 
hemmets plats i hans liv fylld av liv, i direkt kontrast till de övrigas 
tämligen innehålls- och känslofattiga skildringar: 

hemma är ju en plats för mej där (.) jag- (3.0) det finns allt där 

Figur 17. Pax mentala karta över Nyland, 2020-03-11.



390 | 6. ingen plats för oss

Figur 19. Farancos mentala karta över Nyland, 2020-03-12.

Figur 18. Milis mentala karta över Nyland, 2020-03-16.
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(.) kärlek (.) det finns (.) bråk också (.) det finns (.) lycka (.) 
såna saker (.) allting är där (.) jag skrattar (.) jag är ledsen (.) 
jag sover (.) jag äter (.) allting (.) allting händer där tycker jag

(Pax, intervju, 2020-03-11). 

 För Pax utgör det livliga hemmet, som han delar med föräldrar 
och en stor syskonskara, på så sätt ett andrum från den i övrigt 
monotona tillvaron, som för de andra ungdomarna blir den totalt 
dominerande aspekten av livet i Nyland.
 Vad som kan vara särskilt värt att fundera över är tidpunkten för 
dessa intervjuer. De genomfördes nästan samtliga i mars 2020, och 
sammanfaller därför i tid med Covid-19-pandemins inledande skede 
i norra Europa. Samtidigt som eleverna på Fjällskolan ritade sina 
kartor och berättade för mig om sina överlag händelsefattiga liv, fick 
människor världen över uppleva hur det är att få sina mobila privilegier 
indragna. För eleverna på Fjällskolan innebar de nya restriktionerna 
emellertid ingen påtaglig skillnad i deras rumsliga tillvaro. Beskriv-
ningarna ovan skildrar i deras fall inte en exceptionell pandemipräglad 
tillvaro, utan ett mer permanent tillstånd. Deras liv fortsätter efter de 
nationella och lokala rörelsebegränsningarna i stort sett som förut, 
vilket påminner om hur ”människor som har sett de mest produktiva 
delarna av sina (ofta imponerande) repertoarer diskvalificeras eller 
stigmatiseras, döms till smärtsamt svåra rörelsebanor, med ytterst litet 
utrymme för egen agens” (Blommaert 2021:272). Med corona-språket 
mer eller mindre färskt i minnet skulle dessa begränsa(n)de rum kunna 
kallas för bubblor – någonting som de flesta i världen borde ha egna 
förkroppsligade erfarenheter av idag, och därmed kunna relatera till.

Vägen ut

Även om jag skulle zooma ut en aning, och betrakta ungdomarnas 
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tillvaro på en regional eller till och med nationell skalnivå, verkar 
analogin med corona-bubblorna fortsatt vara giltig. Det är förstås 
inte så att eleverna är bokstavligt inspärrade bakom några stads-
murar i Nyland, eller att de med fysiska tvångsmedel förhindras 
från att resa; däremot kan de betraktas som kraftigt immobiliserade 
till följd av hur olika rum inte är tillgängliga för deras kroppar och 
språkliga praktiker (jfr Blommaert 2021). Flera av ungdomarna 
berättar om kontakter med personer på andra platser, som de både 
kommunicerar med digitalt och reser för att träffa, och jag möter 
ibland elever på bussen när jag själv vänder hemåt på fredagarna 
efter veckans fältstudier. Att dessa relationer med personer på andra 
orter är viktiga går inte minst att förstå genom hur somliga när de 
ritar sina kartor börjar med att markera vägarna ut ur samhället, 
innan de överhuvudtaget placerar ut några byggnader eller platser. 
 Ett exempel är Azizyangu, som inleder med att dra de streck som 

Figur 20. Azizyangus mentala karta över Nyland, 2020-03-19.
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likt en klyka delar in bilden i olika fält, varav han till sist endast 
fyller det nedre med ett fåtal byggnader (figur 20). Samtidigt som 
han ritar strecken berättar han för mig vad de ska symbolisera:

Azizyangu: där vägen- där vägen kommer å (.) där 
Andreas: mm
Azizyangu: där (.) när du kommer Umeå (.) °(XXX)° (11.0) 

där vägen går till Stensele (.) Stensele å här går 
till (.) ehm en liten stad som heter (.) Gräsvik

Andreas: okej okej (.) ja (.) den delar sej där ja så det är (.) 
vägen mot Stensele å mot (.) Gräsvik

Azizyangu: här Gräsvikväg (.) ja där ja (.) som går kanske (.) 
jag vet inte (.) men (1.5) den går där till ehm (1.0) 
Coop (.) nära Coop å ICA eh (.) kyrkan 

(Azizyangu, intervju, 2020-03-19)

 Stensele och Gräsvik är (relativt) närliggande samhällen, dit 
Azizyangu regelbundet åker för att träffa vänner som han, likt sig 
själv, betraktar som del av den somaliska diasporan. För att komma 
till dessa ställen åker han buss, och detsamma gäller till Umeå, dit 
han åker för att hälsa på en nära vän från flykten till Sverige som 
numera bor i en ett litet samhälle några mil utanför staden. Att han 
väljer att först av allt både rita och prata om dessa vägar ut visar på 
hur viktiga de är i Azizyangus tillvaro. Samtidigt som de erbjuder 
en viktig utsida till tillvaron i Nyland, bryter de inte nämnvärt mot 
den monotona tillvaro som eleverna ovan beskrev. Det beskrivna 
rörelsemönstret sker visserligen på en något större yta, men fort-
farande mellan ytterst små bubblor, där han endast är inbegripen 
i ett begränsat antal interaktionshändelser. När Azizyangu åker till 
Stensele eller den lilla byn utanför Umeå, kommer han till rum 
som i princip är lika stängda för honom som dem i Nyland, med 
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undantag för lägenheterna där hans somalisktalande vänner bor.
 Detsamma gäller Bob, vars karta kan ses något uppförstorad i 
figur 21 här intill. I själva verket använder han bara en mindre del 
av A4-arket som han har framför sig, och i figur 22 går det att se 
hur den miniatyrliknande bilden i papprets övre vänstra hörn kan 
sägas illustrera Bobs känsla av att leva i ett litet samhälle, omgivet 
av tom rymd. Han ifrågasätter också skrattande instruktionen att 
rita ”viktiga platser” innan han sätter pennan mot pappret: ”Nyla:- 
eh (.) *ingen finns plats*” (Bob, intervju, 2020-03-17). Att det 
inte finns någon plats i Nyland är ett återkommande skämt bland 
eleverna, liksom att där bara finns en gata i samhället. Detta är 
förstås inte bokstavligen sant, men inte minst för de ungdomar 
som har tillbringat en stor del av sina liv i mångmiljonstäder är det 
inte svårt att förstå varför det känns så. Bob väljer i alla fall så små-
ningom att ändå skriva in några platser på sin karta, och arrangerar 
dem i anslutning till den ”enda vägen”, vars öppna ändar enligt 
honom ska indikera de två vägar som leder till Tallsele respektive 
Gransele. I båda dessa orter har Bob vänner som han, likt Azizy-
angu, regelbundet åker till med buss. Det är uppenbart att dessa 
kamrater är viktiga för Bob, men det är samtidigt tveksamt hur 
mycket platserna där de bor tillför i fråga om levda, polyrytmiska 
rum (Lefebvre 2004:41). För Lefebvre (1991) är det sociala rummet 
”en förlängning av kropparnas rum” (s 207), och rumsligheter som 
saknar en mångfald av kroppar kommer av den anledningen att bli 
homogena, snarare än differentierade. När Bob åker till Tallsele och 
Gransele är det för att besöka samma två kompisar ur den somaliska 
diasporan, och han tillbringar helgerna i deras hem, med lika lite 
interaktion med det omgivande samhället som i Nyland. 
 Ett liknande exempel som emellertid också pekar i en delvis 
annan riktning kommer från Tomas, som när han skapar kartan 
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i figur 23 inleder med att rita de två 
fyrvägskorsningarna överst och ne-
derst i bild, för att därefter förbinda 
dem med den väg som han förklarar 
är gatan genom Nyland. Denna vi-
sualisering ger visserligen intryck av 
en tillvaro som är mer öppen mot 
omvärlden, jämfört med de slutna 
formerna i avsnittet ovan. Men med tanke på hur Tomas under 
min tid på skolan är en av de elever som allra högljuddast vädrar 
sitt missnöje med såväl skolan som Nyland är det kanske rimligast 
att tolka utfarterna som en form av flyktvägar. Jag uppfattar det 
som att han är orienterad bort från ett samhälle som han inte är 
”på plats” i (Ahmed 2011:130f ), och helt följdriktigt säger han till 
mig att vad han allra helst vill är att flytta därifrån: ”alltså man blir 
galen här vet du (.) man hela tiden ensam (.) mycket kallt (.) snö 

Figur 21. Uppförstorad del av Bobs mentala 
karta över Nyland, 2020-03-17.

Figur 22. Bobs karta i helbild.
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(.) °helvete plats°” (Tomas, intervju, 2020-03-16). Betoningen av 
vägarna ut är med andra ord i hans fall blott ett annat uttryck för 
samma typ av instängda känsla, samma klaustrofobiska tillvaro, som 
visualiserades med de mer slutna formerna i kartorna här ovanför.

Figur 23. Tomas mentala karta över Nyland, 2020-03-16.
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 Vad de tre kartorna i detta avsnitt visat är hur elevernas val att 
forma sina visualiseringar med utgångspunkt i de få utfarterna ur 
samhället visar på hur monotonin i Nyland, och upplevelsen av 
att där inte vara ”på plats” (Ahmed 2011:130), formar orienteringar 
i andra riktningar, och ökar vikten av en utsida. De påminner på 
så sätt om Peter Orleans (1967; citerad i Gould och White, 1986) 
klassiska studie från Los Angeles, där han med hjälp av mentala 
kartor jämförde rumsliga uppfattningar mellan olika socioekono-
miska och etniska grupper i staden. En anmärkningsvärd detalj 
var hur den kollektiva karta som togs fram med utgångspunkt i de 
spansktalande informanternas berättelser bara innehöll den mest 
omedelbara omgivningen, men också ”busstationen – den främsta 
in- och utfarten från deras minimala urbana värld” (Gould och 
White 1986:17). Dessa utåtriktade orienteringar leder heller inte 
till någon avgörande utvidgning av de levda rummen för eleverna, 
vars tillvaro även med dessa kontakter inkluderade präglas av in-
stängdhet och brist på det imaginär-affektiva rummets mångfald 
(Lefebvre 1991:39). Det finns visserligen ingen som fysiskt hindrar 
dem från att lämna det inrutade livet i Nyland, men även på an-
dra sidan de symboliska stadsgränser som William, Pax, Mili och 
Faranco låter omsluta sina kartor, väntar ett socialt rum som i allt 
väsentligt inte är tillgängligt för handling.

Överlevnadens rum

När Lefebvre utformade sina teorier om produktionen av det so-
ciala rummet var hans största bekymmer hur det kapitalistiska 
produktionssättet tenderar att skapa sterila och människofientli-
ga rum, där arbetarnas repetitiva, påtvingade handlingar lämnar 
ytterst lite utrymme för l’homme total, eller den hela människans 
drömmar och kreativitet (Lefebvre 1991:75). Det kan verka märkligt 
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att överföra en begreppsapparat utformad med ett sådant specifikt 
och samtidigt omfattande syfte – därtill framväxt i mycket tydlig 
dialog med den marxistiska historiematerialistiska tradition som 
Lefebvre var en aktiv del av (se t ex Elden 2004) – till studier och 
ämnen som varken har direkt med kritik av kapitalistisk ekonomi 
att göra, eller är formulerade inom ramen för ett explicit marxis-
tiskt projekt. Det finns emellertid, som jag tidigare argumenterat 
för (se kapitel 3), en påfallande öppenhet i Lefebvres skrivande 
såväl som hans ”eklektiska marxism ” (Soja 1989:48), och många 
forskare i hans efterföljd har tagit insikten om hur rum produ-
ceras genom sociala relationer och applicerat den också på andra 
nivåer och institutioner i samhället (se t ex Ford 2017; Middleton 
2014; Trumper-Hecht 2010). Jag menar att det finns skäl att göra 
detsamma på de uppenbart konfliktfyllda rum som ungdomarna 
i Nyland befinner sig i. Med hjälp av Lefebvre blir det inte minst 
tydligt hur deras vardagliga rörelser och interaktioner sker inom 
kraftigt dominerade rum, vars högst värderade språkresurser inte 
är lika tillgängliga för alla. Men det blir också uppenbart hur deras 
begränsade rumsliga tillvaro påverkar investeringen i undervis-
nings- och språkpraktiker på ett påtagligt negativt sätt.
 Mot bakgrund av de två föregående delarnas beskrivningar av 
monotonin i Nyland, ska jag i denna ta en närmare titt på de faktiska 
platser som ungdomarna lyfter fram som de viktigaste för dem. Jag 
ska mer specifikt undersöka vilken typ av sociala relationer som ut-
märker dessa platser, och i vilken utsträckning de utgör levda rum, 
där ungdomarnas historiska kroppar kan komma till uttryck i all sin 
(språkliga) mångfald. Därefter kommer jag i avsnittets sista del att 
utforska i vilken utsträckning dessa platser kan erbjuda ”varierade 
interaktionskontexter” (The Douglas Fir Group m fl 2016:27) som 
bidrar till det mer övergripande, nyliberalt präglade målet att utveckla 
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de förmågor i svenska som antas krävas för att låsa upp dörren till 
de svenskhetens rum eleverna för tillfället befinner sig utanför.
 Genom att först blicka tillbaka på de sju elevproducerade kartor 
som redan undersökts i detta avsnitt, kan jag konstatera att ett antal 
platser återkommer med särskild frekvens i deras framställningar. 
Det är dels komponenterna i det som Aftab (intervju, 2020-03-
19) ironiskt kallar för sin ”speciella väg” – livsmedelsbutikerna 
och skolan – dels ett antal platser som skulle kunna beskrivas som 
grundstenarna i den mest basala samhällsservicen; kommunen 
(som oftast syftar på socialtjänsten), vårdcentralen, äldreboendet, 
polisen och banken. Därtill ritar några elever in kyrkan, medan 
det egna hemmet endast förekommer i tre av bilderna, och därtill 
i två fall visualiserat som betydligt mindre än övriga byggnader.26 
 Samma grundläggande mönster framträder i Valis karta i figur 
24, men här förstärks intrycket av monotoni och enformighet ge-
nom den i stort sett helt symmetriska framställningen. Vali börjar 
med att rita den stora ovala formen i mitten, som han förklarar ska 
representera ”havet”, med vilket han syftar på det vattendrag som 
rinner i anslutning till samhället. De vågformade strecken som 
fyller ovalens övre och nedre del ska illustrera just vatten, medan 
de parallella linjer som delar den i två delar föreställer den, som 
han uttrycker det, ”enda” vägen som går genom samhället (Vali, 

26 Allt detta är mönster som återfinns i nästan alla de tretton kartor som 
eleverna ritar i samband med samtalen med mig. Den enda vars bild 
märkbart avviker från de övriga är Yakini, som snarare upprättar en lista 
över alla platser han känner till i Nyland. Eftersom denna innehåller 
åtskilliga platsspecifika namn väljer jag att inte reproducera den här, men 
menar samtidigt att den inte på något avgörande sätt motsäger min analys 
i detta kapitel. Att Yakini väljer att räkna upp fler platser betyder inte nöd-
vändigtvis att hans känslomässiga kopplingar till dessa är helt annorlunda 
än övriga elevers, bara att han tolkat uppgiften på ett annat sätt.
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intervju, 2020-03-12). I bildens fyra hörn har han sedan placerat 
ut de fyra platser som han menar är de viktigaste för honom i 
samhället: sjukhuset, kommunen, skolan och ICA.
 Valis bild är naturligtvis inte en realistisk, skalenlig avbildning av 
rummets materiella dimension (Lefebvre 1991:38), det vill säga den 
aspekt av rummet som enligt Trumper-Hecht (2010) går att ”ob-
servera och dokumentera med en kamera” (s 237). Nyland ser inte 
objektivt ut så här; ett flygfoto skulle visa på andra relationer mellan 
byggnaderna, och därtill inkludera helt andra former. Inga officiella 
kartografiska representationer skulle sannolikt heller visualisera Ny-
land på det här sättet. Det betyder inte att exempelvis Lantmäteriets 
karta ska betraktas som en mer sann representation, för som Lefebvre 
påpekar spelar det i grund och botten ingen roll hur exakt en bild 
av en plats är; den kommer ändå alltid skilja sig avsevärt från ”de 
förkroppsligade imaginär-affektiva rum som människor har i sina 
sinnen” (Lefebvre 1991:93). Vad Valis bild därför gör är att, tillsammans 

Figur 24. Valis mentala karta över Nyland, 2020-03-12.
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med det ackompanjerande narrativet, erbjuda en tämligen god inblick 
i de rumsliga föreställningar som formats av hans levda erfarenheter, 
och den kan på så sätt sägas bära ”på den kulturella kunskap han har 
om detta geografiska område” (Edlund 2013:9). 
 Vilken typ av levda erfarenheter som ligger till grund för Valis 
mentala karta går inte minst att utläsa genom de fyra platser som 
upptar positionerna i bildens hörn, och som alltså ska representera 
de för honom viktigaste platserna i Nyland. Det som framför allt 
slår en betraktare som dessutom har förmånen att lyssna till hans 
egna motiveringar, är att alla i någon mening har med uppfyllandet 
av grundläggande behov att göra. Så här förklarar han själv när jag 
frågar varför han har valt att inkludera just dessa platser:

Vali: den här platserna viktiga 
Andreas: ja? (.) å varför? (1.0)
Vali: det här är viktigare man eh (.) kommun (.) som 

hjälpa (.) eller hur?
Andreas: mm
Vali: som hjälpa till å (.) här ICA å man (.) köpa mat å 

(.) om man behöver nånting å (.) här är å skolan 
(.) man (.) kom till skolan å (.) °lära°  (1.5) det här 
är sjukhuset (.) är viktiga (.) man (.) blir sjuk eller 
(.) man problemen (.) kan du går till (.) sjukhus 
å (.) prata med (1.0) läkare

Andreas: mm (1.5) är det här också platser som du ofta- eh 
ofta [är på?]

Vali:           [jag] använder (.) [ja]
Andreas:                                           [ja?] (.) så du är- (.) va- 
  vad gör du på kommunen till exempel?=
Vali: kommunen man: gå: (.) träffa soc å 
Andreas: mm? (1.0)
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Vali: sen jag-
Andreas: träffa socialtjänsten ja?
Vali: ja, socialtjänsten
Andreas: mm
Vali: och (.) få pengar

(Vali, intervju, 2020-03-12)

 ”Kommunen” syftar alltså för Vali – liksom för alla andra elever 
som inkluderar denna byggnad i sina kartor – i själva verket på so-
cialtjänsten, och kan således betraktas som en tämligen vanlig form 
av metonymisk benämning, där en plats får stå för en institution (se 
Lakoff och Johnson 2003:35ff). Den mer konkreta anledningen till 
att just kommunhuset finns med bland de för Vali fyra viktigaste 
platserna i Nyland, är att han en gång i månaden måste gå dit för 
att kvittera ut den ersättning som ska täcka mat och husrum för 
de kommande veckorna. Detta är en så rutinartad del av hans 
vardag att han i utdraget använder den familjära förkortningen 
”soc”, som i sin tur också kan ses som ett metonymiskt uttryck, då 
det i grund och botten syftar på en specifik socialsekreterare som 
han regelbundet träffar. Här är det med andra ord namnet på en 
institution som står för de enskilda personer som är ansvariga för 
besluten (Lakoff och Johnson 2003:38).
 På ICA köper han den mat han behöver, medan sjukhuset behövs 
i den händelse han skulle bli sjuk. Att han, i likhet med de flesta av 
hans kamrater på Fjällskolan, lyfter fram just dessa platser som vikti-
ga – snarare än andra rum som skulle kunna tänkas betydelsefulla för 
en tonåring i Sverige – tyder på en medvetenhet om den norrländska 
landsbygdens delvis bekymmersamma förutsättningar, där dess 
invånare under de senaste decennierna har lärt sig att inte ta denna 
typ av basala samhällsservice för given. Bankkontor kan försvinna 
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mer eller mindre över en natt, vårdplatser och ambulanser behövs 
det ibland stridas för, och invånarna påminner ständigt varandra 
om vilket privilegium det är att ha mer än en livsmedelsaffär (se 
t ex Müller 2017). Platserna som Vali och de andra skriver in i sina 
kartor är med andra ord avgörande för själva samhällets överlevnad, 
och möjligheten för någon överhuvudtaget att fortsätta leva där. Det 
är förstås intressant i sig att ungdomarna, efter några år i Nyland, 
närmast automatiskt intar detta landsbygdsperspektiv gentemot 
mig (forskaren från staden), och det går att med rätta fråga sig vem 
av oss som är insider respektive outsider i samhället när exempelvis 
Tomas förklarar betydelsen av att ha ett bankkontor för mig: 

för att man (1.5) om man har något problem med sin ekonomi 
eller med sin bankkort (.) det är bra att man har den kontor 
(.) (XXX) närmare (.) platsen att man få där och fixa den (1.5) 
kunna så lösa sin- sitt problem 

(Tomas, intervju, 2020-03-16)

 På ett annat sätt vittnar betoningen av dessa samhälleliga nöd-
vändigheter om en i grunden svag förankring i Nyland och dess om-
givningar. Att de här platserna är viktiga även för Vali personligen 
går knappast att ifrågasätta – de är i själva verket livsviktiga – men 
att de skulle ge uttryck för hans kreativitet och drömmar (med 
andra ord att de skulle utgöra levda, differentierade rum) är be-
tydligt svårare att se. Med utgångspunkt i hans egna beskrivningar 
verkar han ha en mycket obetydlig känslomässig koppling till dessa 
platser, som snarare är en form av överlevnadens rum, dominerade 
av krav och nödvändighet, där ”den levda erfarenheten krossas av 
det som föreställts” (Lefebvre 1991:51).
 Den plats som eventuellt bryter mot denna beskrivning skulle 
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förstås kunna vara skolan, som av Vali också betraktas som den 
enskilt viktigaste platsen i Nyland. Den är i själva verket förknippad 
med stora förhoppningar om en alternativ framtid för Vali, som 
tänker att om man går i skolan ”sen man (2.0) kan läsa å skriva (.) 
köpa (.) och förstår (.) °allt°” (Vali, intervju, 2020-03-12). Han beto-
nar flera gånger att han ”gillar skolan”, framför allt eftersom det är 
den som ska leda honom till vidare studier och, så småningom, det 
åtråvärda arbetet: ”först är skolan eller hur? […] sen (.) gymnasiet 
eller komvux (.) när jag slutar jag kom tillba- jag försöka jobba (.) 
eller här (.) Nyland eller (.) annat ställe” (Vali, intervju, 2020-03-12).
 Ingen av de drömmar som Vali knyter till skolgången har emel-
lertid förverkligats, och efter snart fem år i Nyland sitter han fort-
farande kvar i det klassrum där han en gång började när han kom 
till Sverige. Så på samma gång som nyckel-ideologin ännu lever 
starkt i Vali – med dess förväntningar på att skolan och framför 
allt det svenska språket ska öppna dörrar till andra rum – frågar 
han sig frekvent varför han stoppas från att komma vidare, och 
varför just hans nyckel inte passar. Ofta omgärdas också skolan i 
Valis narrativ av samma kravfyllda språk som jag identifierade i 
hans beskrivningar av vikten av att lära sig svenska (se kapitel 4), 
och i stället för att vidareutveckla varför skolan är så viktig, riktar 
han en retorisk fråga till mig: ”man måste gå eller hur?”
 I sin kritik av vardagslivet framhåller Lefebvre (2008:313) hur 
avståndet mellan det verkliga och det föreställda vardagslivet kan 
vara särskilt avslöjande; det är på så sätt möjligt att kritisera det 
faktiskt levda vardagslivet från drömmarnas och fantasiernas per-
spektiv, men också vice versa. Vad som är möjligt att fantisera om 
formas enligt Lefebvre nämligen i vardagen, som han i en särskilt 
minnesvärd passage beskriver som en slags bördig mark: ”Ett land-
skap utan blommor eller storslagna skogar må vara deprimerande 
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för den som går förbi; men blommor och träd borde inte få oss 
att glömma den underliggande marken, som har ett hemligt liv 
och en egen rikedom” (Lefebvre 2008:109). Kreativa ögonblick 
står således inte i något motsatsförhållande till en torftig vardag, 
utan föds snarare ur de återkommande rutinerna. Inte minst mot 
den bakgrunden är diskrepansen mellan de ideologiskt färgade 
förhoppningar som knyts till skolan, och den faktiska tillvaro som 
beskrivs av Vali och hans kamrater talande. Vilken typ av ”blommor 
och träd”skulle egentligen kunna växa ur den näringsfattiga jord 
som de beskriver med utgångspunkt i sina kartor?
 Minst lika intressant som vad ungdomarnas kartor innehåller, 
är allt som inte går att se där. Som Lars-Erik Edlund (2013) påpekar 
är ”kartans tystnader”, det vill säga allt det som utelämnas av den 
eller dem som skapat den, ”nog så intressant” (s 23). När Edlund 
minns tillbaka på den karta hans egen morfar en gång ritade över 
hembyn Berg i Ångermanland slås han inte bara av de uppenbara 
skillnaderna mot de officiella kartorna, utan också av de vita fläckar 
den innehöll, och hur morfadern medvetet verkade undvika att 
inkludera platser som han måste ha känt till, förmodligen för att 
”slippa tala om händelser förknippade med dem” (Edlund 2013:24). 
Men där informationsmängden i morfaderns karta trots dessa tom-
rum var ”överflödande rik” (Edlund 2013:12), baserad som den var 
på 80 års erfarenhet av jordbrukande, skogsarbete, fiske, jakt och 
bärplockling – och dessutom på den kollektiva kunskap som över-
förts mellan generationerna i byn – är tystnaderna i ungdomarnas 
kartor över Nyland desto mer omfattande. 
 I de överlevnadens rum som eleverna tecknar för mig finns de 
platser med som garanterar en någorlunda dräglig levnadsnivå, såsom 
socialtjänsten, livsmedelsaffärerna, vårdcentralen och till och med 
banken. Däremot saknas platser för människoblivande i vidare be-
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märkelse: platser för informella möten med andra människor, platser 
för interaktion och samtal, och överlag även platser för lek, spel och 
kreativitet. Särskilt talande är också det redan nämnda utelämnan-
det av hemmet i mångas kartor. När jag påtalar för Vali att han inte 
markerat var han bor i sin karta, ritar han snabbt dit ett minimalt hus 
i bildens nederkant, alldeles till vänster om raden av träd (som han 
skämtsamt hävdar ska föreställa apelsinträd), men flera av eleverna 
undviker medvetet att rita in det, även när jag påpekar det.  
 Kort sagt, vad som utgör de vita fläckarna, eller tystnaderna, 
i elevernas kartor, är platser som de känner starka känslomässiga 
anknytningar till, och som de förknippar med drömmar, fantasier 
och hopp om framtiden. Det är så jag förstår Tomas förtvivlade vitt-
nesmål om en tillvaro som för honom inte är värdig en människa: 
”till exempel vi lever som en djur (.) Andreas vet du vi bara äta å sova 
(.) varje dag är samma sak” (Fokusgruppsintervju, 2020-05-28). En 
tillvaro som tillfredsställer de grundläggande behoven upprätthåller 
visserligen livet i en mycket basal biologisk bemärkelse, men utan 
någonting mer finns det för Tomas ingenting som skiljer honom 
från de djur som i avsaknad av begär blott följer sina instinkter. 
 Aftab Khan, som likt Tomas och Vali tillhör de elever som 
varit länge i Nyland, ställer saken på sin spets när han säger att 
överlevnaden i Sverige ibland känns mindre tillfredsställande än 
det farliga livet i Afghanistan: 

vi- vi kom hit att få hjälp med nånting och ha en bra framtid 
här (.) men om det skulle fortsätta så här (.) så vad blir det 
framtid? (.) det var bättre i Afghanistan i så fall (.) vi var 
livrädda där (.) vi skulle ingen- ingen ska dö och sånt (.) ska 
döda oss (.) men (3.0) här är ändå svårare för mej 

(Aftab Khan, intervju, 2020-03-19)
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 I Afghanistan hade Aftab sin familj, han hade vänner och han 
behärskade de sociala koderna, men han levde hela tiden med en 
överhängande risk att han, eller någon han älskade, skulle bli ska-
dad eller till och med bragt om livet: ”vi var livrädda där”, fastslår 
han. Trots den ständiga faran hade han någonting för honom lika 
väsentligt som den rent biologiska överlevnaden, och som han nu 
tycker sig sakna: hoppet om att ett annat liv var både möjligt och 
inom räckhåll. Det var ju i praktiken det hoppet som för fem år 
sedan fick honom att lämna allt det bekanta bakom sig, och företa 
den långa flykten till ett land långt upp i norr, som han tidigare 
knappt hade hört talas om. Liksom andra elever i klassen vill han 
gärna påpeka för mig hur tacksam han är för den hjälp han fått 
sedan ankomsten till Nyland, men han är också noga med att 
framhålla att det var någonting mer än fysisk överlevnad som fick 
honom att genomföra den livsfarliga flykten. 

jag brukar säga till min social att ’du ger pengar till oss att vi 
ska inte dö (.) inte lever så mycket’ (.) vi är mellan (.) normal 
(.) det räcker inte (.) så hon säger att ’det är inte mitt (.) pro-
blem (.) det är den (.) lagen som säger’ (2.0) och (.) jag har- (.) 
jag har ju hemma taket på mej (.) jag har tak (.) jag är glad åt 
det här (.) men (.) det räcker inte med taket (.) jag kan bo var 
som helst (.) vars som helst (.) jag kan bo i en tält (.) överallt 
(XXX) (.) det gör ingenting (.) folk gör ju så (.) men (.) man 
måste ha ju en bra framtid (.) och det har jag tyvärr inte här 

 (Aftab Khan, intervju, 2020-03-19)

 Socialsekreteraren hänvisar enligt Aftab till ”lagen” när hon 
förklarar varför hon inte kan göra mer för honom. Här blir åter-
igen den bakomliggande politiska strukturen – likt i Fjällskolans 
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bedömningspraktiker – till någonting abstrakt och svårfångat för 
eleverna, som därmed stoppas utan att riktigt förstå varför det sker. 
Bortom det fåtal enskilda företrädare för de svenska myndigheterna 
som de träffar – socialsekreterare, lärare och handläggare på Migra-
tionsverket – verkar det finnas någon form av ”objektivt regelverk”, 
som det ofta hänvisas till, men som inte går att påverka. Med ord 
som ”lagen” och ”systemet” reifieras följdverkningarna av politiskt 
fattade beslut, som myndighetspersonerna känner sig tvingade (och 
förstås i många fall är juridiskt bundna) att följa. Detta inger eleverna 
en känsla av maktlöshet, som Aftab Khan illustrerade så väl när han 
sa till mig att ”det är alltid något mer som behöver göras. Någonting 
annat, och jag förstår inte vad” (Fältanteckningar, 2020-04-03).
 Men ännu påtagligare än maktlösheten är känslan av hopplös-
het – att inte uppleva sig ha ”en bra framtid”. Denna är, som jag 
tidigare visat, starkt förknippad med svårigheterna att bli bedömd 
som en legitim talare av svenska i skolan. Jag har också åtskilliga 
gånger kunnat demonstrera hur skulden för detta, på mer eller 
mindre subtila sätt, läggs på eleverna själva, som därtill – i sann 
nyliberal anda – internaliserat en hel del av ansvaret för sin oförmåga 
att komma vidare. Det har, kan jag konstatera, påtagligt negativa 
effekter på deras investeringar i de lokalt högt värderade språk- och 
undervisningspraktikerna, inte minst med tanke på hur begränsade 
deras möjligheter att leva upp till detta ansvar verkar vara. 
 Härnäst ska jag mer i detalj undersöka vilken typ av interaktions-
kontexter som i praktiken är tillgängliga för eleverna, på de platser 
som de har markerat som de för dem viktigaste i Nyland. Vilka 
förutsättningar finns egentligen där för att utveckla de språkliga 
resurser som värderas i skolan? Kort sagt: var någonstans, om inte 
i skolan, kan de följa de ständigt återkommande uppmaningarna 
att ”prata svenska”?
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Närhet och distans

Som geografen Edward Soja påpekat, visar Lefebvres arbeten inte 
minst hur vardagens rumslighet göms ”under tjocka slöjor av il-
lusion och ideologi” (Soja 1989:50). I denna avhandling har jag 
många gånger framhållit hur ungdomarna i Nyland är omgivna, 
och själv påverkade av, kraftfulla ideologiska uppfattningar om 
språk och lärande, som bland annat framställer språket svenska 
som en form av nyckel, som de själva är ansvariga för att tillägna 
sig. Det uppstår därmed en illusion om att elevernas motivation är 
helt avgörande, och att de som individer med tillräcklig ansträng-
ning kan omforma sig själva i den utsträckning som krävs för att 
beviljas tillträde i samhället (jfr Foucault 2008c).
 Om språk i första hand förstås som en lokal praktik (Penny-
cook 2010) handlar dock språkutveckling inte så mycket om hur 
individen tillägnar sig ett på förhand existerande system, med 
ordförråd, regler för ordföljd, böjningsmönster och så vidare, utan 
snarare om i vilken utsträckning de ges tillträde till, och vill delta 
i, interaktionskontexter där specifika språkliga repertoarer kan 
utvecklas (jfr The Douglas Fir Group m fl 2016:27). Att så många 
i Sverige – liksom i flera andra västerländska sammanhang – så 
ofta tänker sig det motsatta scenariot, där nykomlingen initialt lär 
sig ”systemet” i ett klassrum, för att först därefter få tillgång till 
samhällets goda, hänger samman med det nyliberala ideologiska 
skifte i utbildningspolitiken som beskrivits ovan (se även Englund 
2020), men också med en grundläggande konceptualisering av 
språk som går tillbaka hela vägen till Saussures (1931) strukturalis-
tiska lingvistik. Svenska betraktas i enlighet med denna syn som 
en avgränsad entitet, möjlig att beskriva på ett systematiskt sätt i 
princip oberoende av vilka som använder det (se även den kritik 
som Lefebvre 1991:138 själv formulerade mot denna språksyn). 
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 Med hjälp av ungdomarnas kartor och narrativ går det delvis att 
se bortom de ”tjocka slöjor av illusion och ideologi” (Soja 1989:50) 
som grumlat blicken, och upptäcka en vardag vars rumsliga prakti-
ker erbjuder ytterst få tillfällen för den typ av interaktioner som skul-
le behövas för att utveckla de språkliga repertoarer som exempelvis 
efterfrågas av de nationella proven i svenska som andraspråk. Vad 
ungdomarna beskriver är nämligen inte bara en rumsligt begränsad 
och monoton tillvaro, utan också en som består av ytterst få kon-
takter med svensktalande personer. Den segregation jag kunde se 
förverkligas på skolans område – där eleverna befinner sig i en egen 
byggnad, äter lunch på separata tider och sällan möter ungdomar 
från den närliggande Inlandsskolan – motsvaras i själva verket av 
en minst lika strikt rumslig separation på den lokala skalnivån. 
 En tämligen typisk beskrivning står Aftab Khan för, när han 
förklarar för mig hur de enda dagliga kontakter han har med andra 
människor efter skoltid – utöver de formella interaktioner som 
sker med myndighetspersoner och butiksbiträden – involverar 
personer som han kallar ”andra afghaner” eller ”invandrare” (Aftab 
Khan, intervju, 2020-03-19). Han bor i ett flerfamiljshus med flera 
lägenheter, men de enda grannar han har kontakt med är de som, 
likt han, har kommit till Sverige från andra länder. Han umgås 
regelbundet med en afghansk familj på våningen ovanför, de andra 
har han mer sporadisk kontakt med. Det bor en ”svensk” på samma 
våning, fast de brukar på sin höjd hälsa på varandra när de möts i 
trappen, aldrig prata. Han vet inte vad mannen ifråga heter, eller 
vad han gör. De enda som besöker Aftab i hans hem är ”afghaner” 
från klassen, men inte ens dem träffar han särskilt ofta på fritiden, 
eftersom han dagligen umgås med dem flera timmar i skolan: ”ja 
det är andra kompisar (.) andra afghaner (.) som kommer (.) så 
(.) inte oftast men ibland (.) typ helgen kan dom komma (.) och 
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så ser dom film med mej men (.) inte så mycket” (Aftab Khan, 
intervju, 2020-03-19).
 Att bostads- och skolsegregation är ett omfattande problem i 
Sverige råder det idag i princip koncensus om (Bunar, Hagström 
och Rojas 2021:35ff). Som Tobias Hübinette och Catrin Lundström 
(2022) konstaterat står den svenska skolsegregationen ”i en klass för 
sig” (s 16) internationellt, och i kombination med en alltmer extrem 
bostadssegregation (Kessling 2021), gör det att ”många icke-vita 
elever knappt kommer i kontakt med majoritetssvenska elever som 
har svenska som förstaspråk” (Hübinette och Lundström 2022:17). I 
offentlig diskurs och forskning beskrivs denna segregation vanligtvis 
som ett uteslutande urbant fenomen (se t ex Magnusson Turner 
2008a), förknippat i samtiden mest med det som Polismyndighe-
ten kallar ”utsatta områden” i storstädernas ytterkanter (se Polisen 
2022). Sällan framhålls att segregation också skulle kunna uppstå 
i glest befolkade områden som Nyland, där det i praktiken bara 
finns en skola, och där de fysiska avstånden mellan människor 
(åtminstone inom själva centralorten) är så mycket mindre. 
 Nu ska det påpekas att rumsliga åtskillnader i sig inte nödvän-
digtvis är någonting dåligt – det kan finnas en mängd skäl till att 
människor själva väljer att bosätta sig i olika former av etniska 
enklaver (se t ex Pacione 2009:384ff), och som även många av 
eleverna i den här studien vittnar om kan det exempelvis kännas 
tryggt att leva nära personer som delar språkliga resurser och kul-
turella referenser med en själv (jfr Magnusson Turner 2008b:17). 
Inte ens i den offentliga diskurs som för tillfället är så upptagen 
av segregationens negativa konsekvenser, uppfattas alla effekter 
av den rumsliga uppdelningen som lika dåliga. Ordet segregation 
syftar i grunden på en relationell process (Kessling 2021:8), vilket 
förstås innebär att den inte bara förekommer i – eller skulle vara 
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synonym med – så kallade utsatta bostadsområden, med överre-
presentation av såväl utrikes födda som utmaningar kopplade till 
invånarnas svaga socioekonomiska ställning. Även bostadsområden 
som Djursholm och Nya Hovås, och skolor som Internationella 
Engelska Skolan eller Norra Latin, måste betraktas som i allra hög-
sta grad formade av samma segregerande mönster avseende bland 
annat klass, ras och etnisk tillhörighet som sina mindre priviligie-
rade motsvarigheter (se t ex Holmqvist 2015; Järlehed, Nielsen och 
Rosendal 2018; Sandgren 2015). Sällan omnämns dessa områdens 
och skolors sammansättning av huvudsakligen vit, svensktalande 
medel- och överklass som ett problem i den samtida debatten. Vad 
som i grunden kan uppfattas som både farligt och orättfärdigt på 
en samhällelig nivå är alltså inte uppdelningen i och för sig, utan 
hur åtskillnaden ”upprättar och bekräftar en hierarkisk skillnad” 
(Franzén 2008:27) mellan olika grupper, som bidrar till att skapa 
”etablerade och utanförstående, upphöjda och stigmatiserade”. 
Vad som tveklöst också blir ett problem i ett samhälle präglat av 
monoglossiska språkideologier – där kunskaper i ett idealiserat 
standardspråk värderas högst på både utbildnings- och arbetsmark-
naden (jfr Bourdieu 1991b) – är att tillgång till interaktionskontex-
ter där dessa språkrepertoarer kan utvecklas blir högst avgörande 
för individers och gruppers sociala och geografiska rörlighet (se 
t ex Dailey-O’Cain och Horner 2019; Janks 2004).
 När det gäller frågan om det lilla sammanhanget är bra eller inte 
för att lära sig svenska är elevernas narrativ synnerligen ambivalenta, 
präglade som de är av motsägelsefulla situerade diskurser om både 
språk och den urban-rurala klyftan, men också av deras egna levda 
erfarenheter, vars vardagliga rumsliga praktiker många gånger står 
i kontrast till de dominerande ideologiska föreställningarna. Mot 
bakgrund av deras egna svårigheter att bli godkända i svenska som 



6. ingen plats för oss | 413

andraspråk och ta sig vidare, framhåller exempelvis flera elever att 
det borde vara betydligt lättare att lära sig svenska i en stor stad 
som Stockholm eller Malmö, eftersom det där finns fler potentiella 
samtalspartners. Så uppskattar Bob att det tar honom uppskatt-
ningsvis tre gånger så lång tid att lära sig svenska i Nyland, jämfört 
med någon som bor i större städer.

Andreas: går det bra tycker du- går det bra att lära sej 
svenska här (.) i Nyland?

Bob: jo eh nej i Nyland han har ingen (.) many popu-
lation (.) vet om du stannar nu in (.) in Stock-
holm (.) du kan- jag tror du prata en år

Andreas: ehm
Bob: hundra procent
Andreas: *jaha okej* SKRATT (.) du tror att det går 

snabbare att lära sej i Stockholm eller?
Bob: ja i Stockholm ehm (.) it’s a big city! (.) å du 

pratar many population many population (.) du 
prata en år (.) men här kanske tre år eller (.) japp

Andreas: så det tar längre tid för att det finns eh så lite 
människor att prata med?

Bob: ja

(Bob, intervju, 2020-03-17)

 En av dem som håller med är Tomas, som jämför med sin egen 
erfarenhet av att bo i det något större Östersund. Då han inte kom 
överens med familjen han bodde hos där tvingade socialtjänsten 
honom att, mot hans vilja, återvända till Nyland efter bara ett 
halvår. Tomas tror att det har påverkat hans språkutveckling på ett 
negativt sätt, och spekulerar i att han för länge sedan hade gått på 
gymnasiet om han fått vara kvar. Framför allt var det den större, 
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och mer blandade, skolan som gjorde skillnad enligt honom: ”för 
att det var bra att- (1.5) först att man var till (.) en större skolan med 
olika folk vet du där (.) från olika land (.) svenska å andra alltså (.) 
man kan lära sej fort svenska” (Tomas, intervju, 2020-03-16). 
 Detsamma säger Faranco, som har bott i Hudiksvall ett par år. 
Det kan förvisso inte betraktas som en storstad i samma bemärkelse 
som Stockholm eller Göteborg, men Faranco tycker ändå att det 
var annorlunda där, och även i hans fall var det inte bara skolan, 
utan överhuvudtaget platser att träffa andra ungdomar som var 
avgörande. På den förra skolan, men också ”på stan”, fanns många 
som kunde bra både svenska och engelska, betonar han, och fram-
håller hur viktigt det var för hans språkutveckling: 

det är viktigt (1.5) asså när jag umgås med dom (.) vi prata 
svenska direkt bara (.) helt enkelt (.) men inte här (1.5) här 
finns ingen stan (.) som man kan gå (.) finns inget nåt annat 
å (1.0) man kan hitta på

 (Faranco, intervju, 2020-03-12)

 Det ska dock sägas att både Tomas och Farancos erfarenheter 
av att bo i andra städer dels är begränsade i tid, dels skedde under 
andra omständigheter än dem i Nyland. En avgörande skillnad 
var förstås att de då bodde i familjer och därför alltid någon att 
prata med i hemmet, till skillnad från nu, när de bor själva och 
spenderar mycket tid på egen hand, endast konverserande ”med 
själv asså”, som Tomas (intervju, 2020-03-16) lätt galghumoristiskt 
säger till mig. Tomas framhåller också tiden då han bodde på ett så 
kallat HVB-hem i Nyland som bra för hans språkutveckling. Där 
fanns både boendepersonal och andra ungdomar att samtala med, 
så nedläggningen av dessa har bidragit till att utarma de möjliga 
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interaktionskontexterna i samhället. Dessutom framgår det av både 
Tomas och Farancos berättelser att de sammanhang där de använde 
svenska och engelska i Östersund och Hudiksvall ändå inte inklu-
derade kompisar ur den majoritetssvenska befolkningen, som skulle 
kunna betraktas som förstaspråkstalare av svenska. Utanför hemmet 
umgicks de i stort sett bara med personer som likt dem själva har 
sin bakgrund i andra, utomeuropeiska länder, men det finns skäl 
att anta att det tack vare den större populationen då ändå fanns en 
större variation på de språkliga kompetenserna även inom gruppen.
 En vanligt förekommande idé bland eleverna är samtidigt att 
det lilla sammanhanget i teorin borde fungera bra för inlärning av 
majoritetsspråket, då där finns betydligt färre människor att använda 
sina övriga språkliga resurser med. Mahamed menar till exempel 
att det egentligen borde vara lättare att lära sig svenska i Nyland 
jämfört med i större städer, eftersom det här inte finns så många 
somalier att tala med. För att illustrera hur det enligt honom är att 
leva i urbana områden i Sverige berättar han om en resa för att hälsa 
på vänner i Göteborg på jullovet. Han bekänner skrattande för mig 
att han inte talade ett ord svenska på hela resan: ”jag pratade soma-
liska (.) *mycket*” (Mahamed, intervju, 2020-01-29). I Nyland är 
det annorlunda, menar han och andra, eftersom det där inte finns 
samma typ av rasmässigt, etniskt och språkligt homogena bostads-
områden som i Göteborg, Malmö och Stockholm. Avsaknaden av 
stora grupper av exempelvis dari- eller somalisktalande personer, 
skulle med andra ord – enligt denna logik – fungera tvingande för 
de nyanlända i landsbygden, som på så sätt är utelämnade åt det 
svenska språket för att kommunicera med sin omgivning. Under-
liggande i ett sådant resonemang finns en ideologisk föreställning 
om att lättja är vad som huvudsakligen förhindrar flerspråkiga in-
divider från att använda svenska, och att det behövs någon form av 
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externt krav för att forcera fram de önskvärda språkpraktikerna (jfr 
Dahlstedt och Fejes 2020b). Ett annat implicit antagande är förstås 
att det finns sådana interaktionssammanhang tillgängliga för de 
nyanlända överhuvudtaget. Paradoxen för Mahamed och de andra 
är att det inte bara finns få människor att prata somaliska, tigrinja 
eller dari med i Nyland – de har inte heller så många samtalspartners 
som svenska skulle vara ett naturligt umgängesspråk med: ”många 
människor i svenska (.) jag pratar inte (.) jag skola- jag slutar skolan 
jag till hemma (.) jag kommer i skolan jag till hem (.) jag inte pratar 
svenska” (Mahamed, intervju, 2020-03-17) .
 Efter att ha berättat om sina begränsade interaktioner med 
andra personer i Nyland slås också Aftab av tanken att potentia-
len för språkinlärning ju faktiskt borde vara så mycket bättre här 
än i någon av storstäderna, där så många ”invandrare” vanligtvis 
samlas på samma ställen: ”men här som är en litet samhälle här 
(.) här kan man lära sej svenska (.) om man har mycket kontakter 
med folk här” (Aftab Khan, intervju, 2020-03-19). Nyckelordet i 
Aftabs fundersamma resonemang är förstås ordet ”om” – att lära 
sig svenska borde teoretiskt sett vara lättare i lilla Nyland än i stora 
Stockholm, men bara om de faktiskt ges tillträde till interaktions-
kontexter där svenska används. Potentialen förblir därför bara en 
föreställd möjlighet, för alldeles efter konstaterar han krasst: ”men 
det är tyvärr har vi ingen här” (Aftab Khan, intervju, 2020-03-19). 
 När eleverna i så många sammanhang, och på så många nivåer i 
samhället, omges av diskurser där motivation betraktas som om inte 
den viktigaste, så åtminstone en av de mer avgörande faktorerna 
för språkinlärning, borde det ju vara av vikt att ta reda på vart exakt 
denna ökade motivation ska leda den enskilda inläraren (jfr Norton 
2013:43). Om nu eleven ifråga tar de nyliberala kravdiskurserna 
på allvar – som många av ungdomarna i den här studien faktiskt 
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gör – och verkligen gör vad de kan för att interagera på svenska, 
snarare än att använda de många andra språkliga resurser de har, 
vad kan rimligtvis hända då? När jag vid ett tillfälle sitter och äter 
lunch med Yama och Baktash, som båda alltså kom till Sverige 
utan sina familjer hösten 2015, säger Yama att han för sin del blir 
trött på de ständiga påminnelserna att de ska ”prata svenska”.

”Vem ska vi prata svenska med? Om du var i ett annat land 
med andra personer som kunde svenska, skulle ni prata något 
annat språk då? Det finns inga här som vi kan prata svenska 
med. Bara med lärarna, och nu med du.” De tillbringar all 
sin tid i vad han kallar ”flyktingskolan”, och när han säger 
”ja, det är sant, det finns bara flyktingar där”, skrattar Baktash 

instämmande. (Fältanteckningar, 2020-02-25) 

 Att de fysiska avstånden mellan grupper är kortare i Nyland än 
dem i Stockholm och Göteborg stämmer, men av ungdomarnas 
berättelser att döma verkar inte det vara det avgörande. De avgrän-
sade bubblorna tycks uppstå även i direkt anslutning till de rum 
som inte är åtkomliga för de immobiliserade. Elevernas rumsliga 
isolering understryks på så sätt bara ytterligare när spridningen 
av Covid-19 får allt mer långtgående konsekvenser för världens 
rörlighet under de månader mina fältstudier pågår. Coronavirusets 
påverkan på de deltagande ungdomarnas mobilitet är inledningsvis 
begränsad, för att inte säga minimal. Medan världen häpnar över 
de nya inskränkningarna av en rörlighet som många tagit som 
självklar, fortsätter ungdomarna i Nyland sina liv mer eller mindre 
som vanligt, med lika förutsägbara rörelsemönster som tidiga-
re. Medan den rumsliga rytmen förändrades på ett påtagligt och 
kännbart sätt för sådana som, likt jag, omfattades av ”det globala 
reseprivilegiet” (Tesfahuney och Schough 2010:11), accentuerades 
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monotonin i vagabondernas vardagliga tillvaro bara ännu mer. 
 Det kan argumenteras för att pandemirestriktionerna inlednings-
vis påverkade rurala områden i mindre utsträckning än de större 
städerna, och det var förvisso inte helt ovanligt att under denna 
period se inlägg på sociala medier från inlandsbor som kommente-
rade de nya kraven på två meters avstånd med att ironiskt fråga om 
”vi verkligen måste stå så nära varandra nu?”. När jag några dagar 
efter de första restriktionernas införande en morgon promenerar 
den korta biten från vandrarhemmet där jag bor till skolan, gör jag 
också följande lakoniska noteringar i mina fältanteckningar:

Ute i världen tycks allt rasa samman, men här i byn lunkar 
livet på i sin vanliga, makliga takt. Turistnäringen är visser-
ligen drabbad av det vikande antalet tyska besökare, men 
regeringens restriktioner mot folksamlingar och aktiviteter 
har begränsad påverkan på vardagen för ungdomarna i Ny-
land. Till och med skolan fortsätter mer eller mindre som 
vanligt, även om coronaviruset är ett ständigt närvarande 

samtalsämne. (Fältanteckningar, 2020-03-16)

 Skillnaden för ungdomarna på Fjällskolan jämfört med många 
andra invånare i Nyland är att deras svaga förankring i samhället 
gör att de inte heller kan vända sig inåt, mot det lokala, när res-
triktionerna slår till. Den form av limbo som de kan sägas befinna 
sig i – där de varken kommer ut ur eller in i samhället – fortsätter 
som tidigare, och tillgången till interaktionskontexter där svenska 
kan användas blir varken bättre eller sämre. Det är särskilt talande 
att skolledningen de första månaderna av krisen inte ens finner 
någon anledning att, likt andra gymnasieskolor i landet, gå över till 
distansundervisning, eftersom eleverna i språkintroduktion ändå 
har så få sociala kontakter. På sin hemsida skriver kommunen:
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Eftersom Språkintroduktion och SFI utgör en liten andel av 
skolans elever samt håller till i separata skolbyggnader och på 
distans från skolans övriga elever, gör undervisningsverksam-
heten bedömningen att dessa ska kunna få undervisning på 
skolan som vanligt. Bedömningen är den att verksamheten 
i liten eller obefintlig grad kan minska risken för smittsprid-
ning genom att bedriva distansundervisning. I övrigt vidtas 
rekommenderade åtgärder, som att öka den fysiska distansen 

mellan eleverna. (Fältanteckningar, 2020-03-18)

 Att öka den fysiska distansen mellan eleverna innebär i praktiken 
att de får nya sittplatser i klassrummet, men eftersom det är samma 
grupp elever som möts på skolan varje dag – och deras kontakter 
med andra personer i samhället är ytterst begränsade – är frågan 
vad det egentligen har för effekt. Samma dag som kommunen kom-
mer med sina nya direktiv träffar jag Tomas i uppehållsrummet, 
som med ett uppgivet ryck på axlarna meddelar att coronaviruset 
inte betyder någonting för honom och de andra på Fjällskolan. 
De är visserligen oroliga för vad som händer i världen, men deras 
dagliga interaktionsmönster har inte förändrats överhuvudtaget: 
”Vi träffade ingen förut, vi träffar ingen nu” (Fältanteckningar, 
2020-03-18), sammanfattar han koncist situationen.
 Det räcker förstås också att titta på elevernas kartor, eller lyssna 
på deras narrativ, för att inse att de interaktioner på svenska som 
skulle kunna uppstå i dessa monotona överlevnadens rum är högst 
begränsade. Utöver skolan – där det som konstaterats bara är lärarna 
som betraktas som svensktalande av ungdomarna – nämner eleverna 
ett antal gemensamma platser där svenska används mer eller mindre 
regelbundet: ICA och Coop, sjukhuset, kommunen, kanske banken. 
Men alla de här platserna innehåller korta, rutinmässiga interaktio-
ner, med personer som befinner sig i någon form av professionell 
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roll. Vali, vars karta går att se i figur 25 ovan, menar först att alla de 
fyra platser han markerat där är viktiga för hans språkutveckling, 
men medger efter att ha funderat en stund att det faktiskt inte blir så 
mycket pratat på någon av dem. På ICA säger han mest ”’hej å tack’ 
(.) bara” (Vali, intervju, 2020-03-12), och de andra ställena besöker 
han, med undantag för skolan, väldigt sällan. Tomas lyfter i princip 
fram samma fåtal platser i sin karta (se figur 24), och även han vittnar 
i samtalet med mig om de begränsade interaktioner som sker där:

Andreas: okej man kan säga när du går på affären men 
det kan ju inte bli så jättemycket du pratar (.) 
på affären? (.) [eller? (.) det är bara (.) ’hej’] 

Tomas:  [näej inte mycket liksom bara (.) litegrand] 
bara (.) ’hej’ (.) man säger ’hej’ eller kanske man 
fråga nånting å dom-

Andreas: ja
Tomas: ja (.) det är inte så mycket=
Andreas: å till sjukhuset går du [inte] varje dag?
Tomas:                                         [ja]                          näej 

inte (X) asså 
Andreas: utan det är när- när du är sjuk [eller-]
Tomas:                                                             [ja]    alltså när 

man blir sjuk så °man måste gå-° man gå dit
Andreas: ja
Tomas: °inte-°
Andreas: å då beskriver du eh (.) va- vad som är problemet 

å- (.) å lyssnar på läkaren då
Tomas: ja
Andreas: å då är det klart det är på svenska
Tomas: ja

(Tomas, intervju, 2020-03-16)



6. ingen plats för oss | 421

 Det är tveklöst så att jag hemfaller åt ledande frågor i utdraget 
ovan, vilket de flesta etnografiska manualer brukar avråda från 
(se t ex Hammersley och Atkinson 2007:122f ). Samtidigt menar 
jag att dialogen visar på hur bekant den här typen av resonemang 
var för mig vid tidpunkten för just det här samtalet. Tomas var 
inte den första, och heller långt ifrån den sista, som på frågan 
om var i Nyland han använde sig av svenska, bara kunde räkna 
upp de rutinartade interaktionerna med företrädare för offentliga 
myndigheter och kommersiella företagsverksamheter. Vad som 
utöver den ritualiserade och formmässigt förutsägbara strukturen 
också utmärker det som inom den sociolingvistiska samtalsana-
lysen brukar kallas institutionell kommunikation på platser som 
livsmedelsbutikerna, banken och sjukhuset – men även den på 
skolan där det ju främst är lärarna som eleverna uppger sig prata 
svenska med (se Sahlström 2008 för en samtalsanalytisk översikt 
av klassrumsinteraktioner) – är att de är assymetriska (Wirdenäs 
2013:222ff), och därmed bygger på hierarkiska, ojämlika relationer. 
När Vali och Tomas handlar mat på ICA upprättas visserligen en 
form av relation med butiksbiträdena, och i och med att de ofta 
går dit kan de säkert delvis bli bekanta med varandra och utbyta 
familjära hälsningsfraser, men det förutsätter hela tiden att den 
ena parten intar rollen som konsument, där för att handla något, 
medan den andra befinner sig i sin professionella yrkesroll som 
försäljare. I mötet med socialsekreterarna, som är en annan typ av 
interaktion eleverna ofta lyfter fram som viktiga för deras använd-
ning av svenska, renodlas denna ojämlikhet ytterligare, då dessa har 
en hel del formell och informell makt i ungdomarnas tillvaro. Till 
socialtjänsten går de för att ”hämta pengar”, som Vali (intervju, 
2020-03-12) uttryckte det, och mötena där innehåller därför ett 
tydligt inslag av både kontroll och disciplinering. Socialsekreterarna 
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uppfattas även av ungdomarna som personer med konkret makt 
över deras rörlighet, då bidraget är kopplat till deras vistelse i just 
Nyland, och bland andra Mili (intervju, 2020-03-16) berättar att 
han behöver gå till dem och be om extramedel om han önskar 
besöka kompisar på andra orter.
 Det faktum att de i princip enda kontakterna med svensktalan-
de i Nyland är med personer som har lön för att prata med dem 
(det gäller förstås lärarna i lika hög grad som socialsekreterarna, 
butiksbiträdena och tidigare boendepersonalen) får Aftab att dra 
slutsatsen att ”allt handlar om pengar här” (Aftab Khan, intervju, 
2020-03-19). Hans erfarenhet efter knappt fem år i Nyland är 
nämligen att människor bara pratar med honom när de får betalt 
för att göra det, men så fort arbetsdagen är slut är de inte längre 
intresserade. Det gäller även, menar han, dem som han jobbat med 
när han vikarierat på äldreboendet:

vi som är- jag som är invandrare (.) jag har kollegor som är 
svensk (.) vi är trevlig i jobbet och sånt men när vi är ute (.) så 
hon känner ingen mej och jag känner ingen heller henne (.) 
om jag försöker hälsa på henne så hon blir så här och går fram 

(Aftab Khan, intervju, 2020-03-19)

 Aftab visar samtidigt som han säger detta med gester och mimik 
hur kollegan som han hälsar på vänder sig bort och skyndar iväg, i 
stället för att komma fram och prata med honom. Han vittnar på 
så sätt om en tydlig upplevelse av att inte ramas in som en sörjbar 
människa, någon vars liv ”skulle bli sörjt om det gick förlorat” 
(Butler 2009:24); hans erfarenhet är att han räknas för de pengar 
han kan generera till andra, men inte för hans egna unika behov 
och begär, något som också bör relateras till de omständigheter 
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under vilka ungdomarna kom till Nyland från första början, och 
där kommunen, som Karin (intervju, 2020-02-25) uttryckte det, 
aldrig stack ”under stolen med att de var en stor resurs pengamäs-
sigt”. Upplevelsen av att snarare än en jämlik samtalspartner vara 
”en mjölkko”, som Stig (intervju, 2020-03-25) ännu mer rättframt 
formulerade det, har således en konkret inverkan på vilka inter-
aktionskontexter som är tillgängliga för Aftabs utveckling av det 
svenska språket, och kanske även – förstår jag på hans uppgivna 
ton – på hans investering i dessa språkpraktiker.
 Svårigheten att hitta mer välvilligt inställda interlokutörer i det 
lilla samhället kopplas i flera elevers narrativ också till mer kon-
kreta upplevelser av att vara oönskad, och av att ha en kropp som 
inte ”breder ut sig i rummet” (Ahmed 2011:131). Att somliga, trots 
den rumsliga isoleringen på Fjällskolan, är tveksamma till att dela 
lokaler med Inlandsskolans elever, hör exempelvis samman med 
upprepade förkroppsligade erfarenheter av rasism i mötet med dem 
som de kallar ”svenskarna”. Tomas, en av dem som varit längst i 
Nyland, berättar för mig hur han i den närliggande grundskolan 
både blivit utsatt för rasistiska tillmälen och fått saker, som snus, 
kastade på sig, och att han därför inte tror att det skulle innebära 
någon (positiv) skillnad för hans språkutveckling om de gick där 
i stället för på Fjällskolan. Azizyangu vittnar å sin sida om att han 
under sina sex månader i en ordinarie klass på Inlandsskolan knappt 
blev tilltalad av de så kallade ”svenska” eleverna. 
 Att detta ur elevernas perspektiv har med skillnadsskapande 
rasifierande processer att göra går att förstå av den rädsla som bland 
andra Baktash tycker sig se i ögonen hos dem han möter när han 
försöker ta kontakt med personer på gatan i samhället. En rädsla som 
han tror hör samman med stereotypa uppfattningar om Afghanistan 
såväl som om hans status som ”flykting”, och som tycks aktiveras 
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genom föreställningar kopplade till hans icke-vita utseende:

Baktash: till exempel ehm (1.0) du går på vägen (.) en 
svensk man kommer (.) alltså du (.) sa ’hej’ (.) 
dom inte ’hej’ tillbaka (.) nästa gång en gammal 
människa kommer (.) det behöver inte mannen 
säga ’hej’ om du- du svarar inte (.) alltså jag tän-
ker dom vill inte k- (.) alltså dom tänker (1.5) eh 
jag- det är min åsikt alltså eh dom tänker (.) vi 
är (.) alla farlig här (.) alltså alla flyktingar farlig 
(.) alltså (.) dom kanske sa till (.) sina barn alltså 
(1.5) ’du behöver inte kontakt med flyktingar (.) 
dom är farlig (.) dom är- (.) mm

Andreas: mm (.) så du tänker att dom är- dom är rädda 
för dig eller?

Backtash: °ja°
                […]
Andreas: varför tror du att dom är det då?
Backtash: det är Afghanistan har eh (1.5) eh dålig situation 

(.) alltså fortfarande dom inte känner- (.) alltså 
dom tänker (2.0) en- en ungdom alltså (.) en 
man alltså gör dumma saker (.) alltså dom tän-
ker- dom inte tänker bara dum han har gjort så 
här (.) alltså dom tänker hela flyktingar har gjort 
så här

(Baktash, intervju, 2020-05-11)

 Baktash är försiktig när han här berättar om sina erfarenheter, 
och är noga med att betona att ”det är min åsikt”, det vill säga hans 
tolkning av olika skeenden som han varit med om, så jag förmodar 
att det är lika mycket cirkulerande politiska och mediala diskurser 
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som vardagliga möten med människor som har format hans upple-
velse av att betraktas som ”farlig” i omgivningens ögon. Likväl visar 
hans berättelse hur rasifierande processer bidrar till känslan av att 
vara obekväm, att inte höra hemma (jfr Ahmed 2007), och att detta 
i sin tur gör tillgången till möjliga interaktionskontexter svårare. 
 Ingen mobilitet sker mellan tomma rum, utan innebär alltid 
en rörelse ”genom normativa rum, och dessa rum är alltid någons” 
(Blommaert 2005:73). Det blir i det här avsnittet uppenbart hur det 
inte bara är ungdomarnas befintliga språkrepertoarer som värderas 
lågt i den lokala kontexten, utan att de på grund av föreställning-
ar om ras, förmedlade delvis genom icke-diskursiva semiotiska 
uttryck (som blickar), stängs ute från de rum där de värdefulla 
språkresurserna skulle kunna tillägnas. ”’Görandet’”, påminner 
oss Ahmed (2011), ”beror inte så mycket på inre förmåga, eller ens 
benägenhet eller vana, som på i vilken mån världen är tillgänglig 
som rum för handling, ett rum där saker ’har en särskild plats’, 
är ’på plats’ eller ’platsar’” (s 130). Det spelar med andra ord liten 
roll att de geografiska avstånden i Nyland är små – rummen tycks 
inte vara tillgängliga för deltagarna i den här studien även när de 
rent fysiskt befinner sig i dem.
 Att det inte är motivation som saknas, visar inte minst den möda 
många av eleverna lägger på att träna svenska, både i skolan och 
hemma. I avsaknad av människor att prata svenska med lägger 
de många timmar på att göra grammatikövningar på den digitala 
plattformen Lunis, titta på svenska teveprogram och filmer på SVT 
play i sina surfplattor, översätta ord med hjälp av Lexin och läsa 
texter utdelade av lärarna (Egen observation). Yakini, en särskilt 
hängiven elev, berättar för mig att han börjar varje morgon med att 
läsa en lättläst bok i en halvtimme innan han går till skolan, dagligen 
arbetar med översättningsövningar efter middagen mellan klockan 
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18 och 19, lyssnar på svenska nyheter eller svensk musik en halvtim-
me innan han avslutar dagen med att se en otextad film på svenska 
eller engelska (Yakini, intervju, 2020-03-19). Även om alla elever 
inte arbetar med samma målmedvetenhet som Yakini, är det många 
som vittnar om hur de lägger mycket tid på att öka det som andra-
språksforskare kallar inflödet (se t ex Abrahamsson 2009:172–79), 
genom att läsa och lyssna på svenska så mycket de bara kan. Det 
råder med andra ord ingen brist på investering i språkinlärningen 
som sådan. Med tanke på den högst begränsade belöning de får i 
form av godkända betyg och social och rumslig mobilitet, skulle 
jag snarare säga att deras ansträngningar är betydande. Men oavsett 
hur mycket de kämpar för att maximera det språkliga inflöde som 
de själva kan kontrollera, så väger det inte, som exempelvis Baktash 
säger till mig, upp för den skriande bristen på interaktion:

baktash: ja- nej det är mycket skillnad (.) om man har 
kontakt med svensk (.) det man (.) lära mer (.) 
mer språk än med (.) (XX) (.) om man har ingen 
kontakt- vi bara pratar här svenska eh skolan (.) 
inte hemma, inte- (.) alltså nån gång på jobb

Andreas: mm (1.5) mm (.) så hemma vad använder du för 
språk då då?

Backtash: SKRATTAR *modersmål*
Andreas: ja okej (.) men du bor ju själv nu?
Backtash: ja
Andreas: så då är det- (.) du tittar på eh (.) 
Backtash: ja men jag tittar på nyheter (.) på svensk film (.) 

svensk musik
Andreas: ja
Backtash: det påverkar inte
Andreas: näe (.) nej (1.0) men du- det hjälper inte eller?
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Backtash: ja alltså jag tänker (.) jag kan nån som pratar med 
mej (.) ibland jag pratar med en svensk männ-
iska- en svensk man eller svensk människor (.) 
dom använder nya ord (.) jag tänker på dom så 
(.) jag sparar den (.) så vill jag använda den (.) ja

Andreas: så då blir det ett sätt att lära sej?
Backtash: ja (.) alltså (.) till exempel när jag pratar med dej 

du eh (.) använder nya ord (.) (XX) (.) jag sparar 
den (.) på huvet (.) så-

Andreas: mm
Backtash: alltså (.) till exempel när jag kommer hem så jag 

(.) jag översätter om jag förstår inte den där (.) 
översätter till exempel (.) alltså det kom-

(Baktash, intervju, 2020-05-11)

 Att begripligt inflöde är ett nödvändigt, men inte tillräckligt, 
villkor för framgångsrik språkinlärning finns det idag gott om an-
draspråksforskning som visar (se Ortega 2009:60 för en översikt). 
Baktash intuitiva förståelse för vikten av meningsfull interaktion 
delas inte bara med flera av hans klasskamrater, utan bekräftas 
också av samtida forskning, som visat hur mycket av den språkli-
ga kompetensen ”kommer till inläraren i samband med muntlig 
interaktion med en eller flera samtalspartners, snarare än genom 
att utsättas för monologisk talad eller skriven diskurs” (Ortega 
2009:60). Som jag konstaterat interagerar ungdomarna i begrän-
sad utsträckning med varandra på svenska i skolan, där det annars 
främst är lärarna som de kommunicerar med på detta språk. I 
närsamhället interagerar de med butikspersonal och myndighets-
personer, som alla har någon form av professionell roll i mötet 
med ungdomarna. Vad eleverna på Fjällskolan framför allt säger 
sig sakna är platser för mer informellt umgänge, och avkopplade 
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samtal med vänner. Det de efterfrågar är helt enkelt samtal som 
uppstår i mer jämlika relationer, där ingen har som sitt arbete att 
finnas där för den andre. Vali, som har flera erfarenheter av att lära 
sig språk informellt av kompisar, säger så här om vad han framför 
allt behöver för att lära sig svenska bättre:

Vali: vet du hur jag lära mej (.) lättare (.) med språk? 
(1.0) kompis

Andreas: ja med kompisar?
Vali: man (.) svensk kompis (.) man (1.0) jag hade 

kompis med han eh (.) pashto (.) turkisk (.) jag 
lär av dom

Andreas: mm
Vali: om man har (.) svensk kompisar (1.0) man lära 

lättare
Andreas: mm
Vali: vi spela (1.5) snacka (3.0) gå tillsammans kommer 

(2.0) jättemycket kontakt (.) man lättare (1.0) jag 
lära (.) så

(Vali, intervju, 2020-03-12)

 När Vali bodde i Teheran lärde han sig både pashto och tur-
kiska på arbetsplatsen (se kapitel 4), utan formell skolning. Dessa 
praktiker var förstås av den anledningen inte heller del av någon 
bedömningsrutin, och det är omöjligt för mig att säga i vilken 
utsträckning den kompetens han utvecklade i dessa språk är jäm-
förbar med den som efterfrågas inom ramen för grundskoleämnet 
svenska som andraspråk, som han ju har sådana uppenbara be-
kymmer att bli godkänd i. Vad som däremot går att säga är att det 
ur Valis perspektiv framstår som exempel på lyckade erfarenheter 
av språkinlärning, där han tillägnat sig språkliga resurser som varit 
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fullt funktionella i de specifika interaktionskontexter han befunnit 
sig. Dessa tycks han av allt att döma ha tillgodogjort sig genom att 
först få tillträde till interaktionskontexterna ifråga, inte tvärtom. 
 För Sara Ahmed (2011) är det, som jag inledde detta kapitel med 
att konstatera, på motsvarande sätt rimligt att tänka sig likhet som 
en effekt av närhet, snarare än en orsak till densamma. Men som 
jag visat i detta avsnitt är fysisk närhet i sig inte tillräckligt – ung-
domarna i landsbygdssamhället Nyland befinner sig inte alls på 
lika långt avstånd från den svensktalande majoritetsbefolkningen 
som de boende i Husby eller Biskopsgården, men de får ändå inte 
kontakt med dem. Flera av ungdomarna beskriver hur de lever i 
flerfamiljshus och ser personer som de uppfattar som ”svenskar” 
då och då, fast någon interaktion utöver enstaka hastiga hälsnings-
fraser uppstår aldrig. För att återvända till Ahmeds (2011) metafor 
är det som om ärtorna visserligen befinner sig nära varandra, men 
inte omsluts av det skinn som i slutändan är det som formar deras 
likhet. Ungdomarnas språkrepertoarer utvecklas därför i ett slags 
parallellt rum i rummet, utan det dagliga gnidandet mot majori-
tetsspråkstalarnas språkliga resurser som krävs för att utveckla den 
typ av repertoarer som inte minst värderas i skolkontexten.
 Ett annat sätt att uttrycka detta på är i termer av rummets app-
ropriering; enligt Lefebvre (1991) sker detta när rum tas i anspråk 
av dem som bebor det, och det på så sätt formar sig efter deras 
”behov och möjligheter” (s 65). Det åstadkommer ”ett mänskligt 
och existentiellt rum [med] potential att rymma fantasi, känslor, 
konst, litteratur, musik, förmåga att tänka nytt samt förmåga att 
genomföra en ny balans mellan de olika rumsliga dimensionerna” 
(Rönnlund och Tollefsen 2016:166). Med metaforen om ärtskidan 
i åtanke går det att tänka sig det ianspråkstagna rummet som ett 
där ärtorna har tillåtits gnida varsamt mot varandra över tid, utan 



430 | 6. ingen plats för oss

att någon enskild ärta, eller grupp av ärtor, har fått dominera idén 
om vad en ärta ska vara. 
 Den karta som Lars-Erik Edlunds (2013) morfar ritade över den 
ångermanländska hembyn tyder på ett approprierat rum i denna 
bemärkelse, där det långsamma samspelet mellan människa, natur 
och kulturlandskap har skapat ett komplext och mångbottnat rum, 
fyllt av mänskliga affekter och varierade levda erfarenheter. Elevernas 
narrativ leder däremot tankarna i motsatt riktning, till en tillvaro där 
idéer om svenskhet, vithet och vad det innebär att vara en legitim 
talare av svenska i allt väsentligt dominerar deras rumsliga vara. 
 De vardagliga (språk)praktiker som ungdomarna i Nyland be-
rättar om i anslutning till sina kartor döljs ”under tjocka slöjor av 
illusion och ideologi” (Soja 1989:50). Idén att det svenska språket 
skulle vara en form av nyckel, som de med tillräcklig ansträngning 
kan erövra för att sedan öppna dörren till vidare utbildning och 
arbetsmarknad, står i skarp kontrast till hur de i praktiken stängs 
ute från de interaktionskontexter där dessa språkresurser skulle 
kunna införlivas i de språkliga repertoarerna (jfr The Douglas Fir 
Group m fl 2016). Resultatet blir ett rum som är ”sterilt och tömt” 
(Lefebvre 1991:165), där deras befintliga språkrepertoarer värderas 
lågt, men där de samtidigt inte kommer åt de lokalt mer åtråvärda 
kommunikativa resurserna.
 Frågan är vad ett approprierat rum skulle kunna innebära i 
relation till ungdomarnas heteroglossiska språkrepertoarer, och 
den mångfald av förkroppsligade levda erfarenheter som trots allt 
ryms inom Fjällskolans lokaler? Till den frågan vänder jag mig i det 
kommande avsnittet, som också avslutar den empiriska delen av 
denna avhandling. Min analys där kommer att visa att alla språkliga 
rum är långt ifrån lika stängda som de ovan beskrivna, och hur 
det under min tid i skolan pågår en hel del språkinlärning som i 
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stor utsträckning passerar under skolans och lärarnas radar. Delvis 
som en konsekvens av att investeringen minskar eller till och med 
omöjliggörs i undervisningspraktiker kopplade till inlärningen av 
svenska, utvecklar ungdomarna nämligen andra rumsliga reperto-
arer, bestående av kommunikativa resurser som värderas högt på 
andra skalnivåer än skolans och samhällets (jfr Blommaert 2007).

Approprierade flerspråkiga rum

Att eleverna är svagt investerade i undervisningspraktikerna på 
Fjällskolan innebär inte att de är ointresserade av att lära sig språk. 
Tvärtom skulle det kunna hävdas att flera av eleverna är mycket 
investerade i utvecklingen av sina heteroglossiska språkrepertoarer, 
något som inte minst demonstrerades i kapitel 4. I skildringen av 
modersmålsdagens festligheter framkom exempelvis en mångfald 
av språkliga uttryck och orienteringar, som på mer eller mindre 
subtila sätt utmanade de monoglossiska och nationalistiska ide-
ologierna bakom uppmärksammandet av elevernas språk och så 
kallade ”ursprungskulturer”. På liknande sätt kunde jag i ungdo-
marnas språkporträtt upptäcka spår av kommunikativa resurser 
som inte ryms inom skolans konceptualisering av flerspråkighet, 
präglad som den är av likaledes ideologiskt belastade begrepp som 
modersmål, målspråk och liknande.
 Det blir också under fältstudiernas gång allt tydligare för mig 
att det i språkintroduktionsgruppens klassrum pågår en hel del 
aktiviteter som tveklöst skulle kunna kategoriseras som språkin-
lärning, men som sällan ramas in som det i samband med under-
visningspraktikerna. Exempelvis är flera av ungdomarna hängivna 
konsumenter av indisk Bollywood-film, och samma elever som i 
relation till undervisningen i svenska som andraspråk betraktas som 
misslyckade språkinlärare, demonstrerar entusiastiskt och stolt för 
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mig hur de genom detta intresse utvecklat kommunikativ kompetens 
i språk som de omväxlande kallar hindi, urdu och punjabi. Eleverna 
delar också kontinuerligt språkliga resurser med varandra, vilket i 
klassrummet åstadkommer olika typer av rumsliga repertoarer, som 
”kopplar repertoarer formade av individuella livsbanor till specifika 
platsers tillgängliga språkresurser” (Pennycook och Otsuji 2014:166).
 Jag kommer i detta avsnitt att undersöka hur den form av gräs-
rotsflerspråkighet som ungdomarna på så sätt utvecklar i Fjällskolan 
dels kan sägas utgöra möjligheten till ett mer polyrytmiskt rum 
(Lefebvre 2004:105) – en heterotopi i Foucaults (2008b) bemär-
kelse – i ungdomarnas tillvaro, dels erbjuda en utgångspunkt för 
att ”uppfinna den radikala fantasin på nytt” (Fraser, 2003:22) och 
tänka annorlunda om undervisningen i svenska som andraspråk. 
Kanske går det med deras hjälp till och med att börja föreställa 
sig en språkdidaktik som utgår ifrån andra ideologier om språk, 
och som i stället för att ta materiella orättvisor för givna bidrar till 
rättvisefilosofen Nancy Frasers samhällsvision: ”ett samhälle där 
olikheter tillåts” och där skillnader i sig inte behöver ”innebära 
hierarki” (Fridolfsson och Tollin 2015:195).
 Det är samtidigt viktigt att påpeka att dominerade och app-
roprierade rum inte bör förstås som dikotomier, eller ömsesidigt 
uteslutande motsatser; snarare så bär det abstrakta, homogenise-
rade rummet inom sig på fröet till ett annat rum, ”det differen-
tiella” och heterogena (Lefebvre 1991:352). Kanske finns därför i 
den monotona och dominerade rumslighet som eleverna beskrivit 
ovan en öppning till andra sätt att konceptualisera både språk och 
språkundervisning? De ögonblick jag för den skull vill ta tillva-
ra på är sådana där de centrifugala krafterna på språkbruket är 
verksamma, med insikten att ”i den mån det abstrakta rummet 
tenderar mot homogenitet, och mot utplånandet av existerande 
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skillnader och egenheter, kan ett nytt rum inte produceras utan 
betoningen av skillnad” (Lefebvre 1991:52). Elevernas plats i den 
språkliga och rumsliga marginalen blir på så sätt en utkikspunkt 
som dels avslöjar begränsningarna i de, från centrum emanerande, 
dominerande ideologiska föreställningarna, och som dels visar på 
en möjlig väg ut ur desamma (jfr Heller 2013).

Fjällskolans heterotopier

Klassrummen där deltagarna i den här studien undervisas är i allt 
väsentligt dominerade av språkideologier som dels positionerar 
svenska som ett avgränsat system, möjligt att frikoppla från de soci-
ala praktikerna, dels ser detta språk som mer eller mindre naturligt 
sammanhörande med den specifika platsen/nationen (se kapitel 
4). Inte ens när flerspråkighet, i linje med samtida forsknings- och 
myndighetsdiskurs, framhålls som en resurs på Fjällskolan utmanas 
dessa dominerande föreställningar på allvar, i och med att den 
språkliga mångfalden i första hand uppfattas som en tillgång för 
att lära sig just svenska, och därmed snarare bidrar till att stärka de 
centripetala krafterna på språkbruket i klassrummet. Den synbara 
paradoxen mellan ambitionen att betrakta flerspråkighet som en 
resurs och de upprepade uppmaningarna att eleverna ska ”tala 
svenska”, är på så sätt i grund och botten uttryck för en och samma 
tendens, som i denna avhandling bland annat har åskådliggjorts 
med hjälp av beskrivningen av de dominerade och homogenise-
rande rummen (Lefebvre 1991:164).
 På samma sätt som de centripetala krafterna på språk alltid 
utmanas av centrifugala krafter, och därmed skapar språkets he-
teroglossiska karaktär (Bachtin 1994:75), kan emellertid det ideo-
logisk-institutionella rummet aldrig vara allenarådande. Inte ens 
i en kontext så genomsyrad av enspråkigism och monoglossiska 
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språkideologier som den svenska, är dess strukturerande förmåga 
total. Att på så sätt föreställa sig en diskriminerande struktur utan 
subjektivitet och agens är enligt den kritiska pedagogen Paulo 
Freire (1996) ”naivt och förenklat”, liksom det i praktiken är att 
”tillåta det omöjliga: en värld utan människor” (s 24). Samma 
grundläggande tanke uttrycktes av Foucault (2002) som att ”där 
makt finns, finns motstånd” (s 105); det kan med andra ord inte 
finnas några fullständigt dominerade platser, eftersom alla sociala 
rum kommer att präglas av de spänningar och ambivalenser som 
följer av att de nyttjas av människor och grupper med olika histo-
riska kroppar och varierande intressen.
 Polyrytmik kan definieras som resultatet av just sådana simul-
tant verkande homogeniserande och diversifierande tendenser; det 
uppstår därför ”alltid ur en motsättning och även ur motståndet 
mot denna – motståndet mot ett maktförhållande och en därav 
följande konflikt” (Lefebvre 2004:105). Det polyrytmiska rummet 
behöver med andra ord inte vara ett fristående rum, avskärmat 
från monotona och mer entydiga platser, utan uppstår vanligtvis 
mitt i det de bryter mot, som när ungdomarna på Fjällskolan 
iscensatte sin heteroglossiska version av modersmålsdagen. Det 
är en slags karnevalisk plats (jfr Bachtin 2007), där olika tidrums-
ligheter samverkar för att åstadkomma den mångfald av tempon 
och intensiteter som Lefebvre (2004:94) exempelvis tycker sig se 
i de gamla Medelhavsstäderna, men som han också mindes i de 
franska byafestligheterna från sin barndom (Lefebvre 2008:227).
 Just den samtidiga förekomsten av olika tids- och rumsligheter 
är utmärkande även för de motsägelsefulla platser som Foucault 
kallade heterotopier, och som han 1967 i en föreläsning med titeln 
Des Espaces Autres (i den svenska översättningen från 2008 benämnd 
som ”Andra platser”) beskrev som rum ”som står i relation till 
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alla de andra, och som ändå motsäger alla andra platser” (Fou-
cault 2008a:252). Medan utopier är icke-platser, det vill säga i allt 
väsentligt overkliga idealbilder som – likt Lefebvres dominerade 
rum – utgår från en sammanhållen idé om rummet, är heteroto-
pierna både faktiskt existerande och ”ett slags mot-platser […] i 
vilka de verkliga platserna, alla de andra verkliga platser som man 
kan finna i kulturen, på samma gång representeras, motsägs och 
kastas om” (Foucault 2008a:253). Det är ett annat rum, och för 
den postmoderna geografen Edward Soja liknar dessa heterogena 
och relationella platser därför Lefebvres léspace vécu, eller levda 
rum, på så sätt att de båda beskriver en ”faktiskt levd och socialt 
skapad rumslighet, konkret och abstrakt på samma gång, de sociala 
praktikernas habitus” (Soja 1989:18).
 Heterotopier förekommer enligt Foucault i alla samhällen, men 
kan ta olika former. I traditionella samhällen bestod de ofta av 
platser som var utformade för att hantera kriser av skilda slag, och 
reserverades därmed för människor som i perioder behövde kon-
centrerat stöd, som gravida kvinnor, ungdomar och äldre personer. 
I moderna samhällen ersätts dessa platser allt mer, menar han, av 
avvikelsens heterotopier, där personer som går emot rådande normer 
samlas. Typexemplen är de institutioner som Foucault själv ägnade 
avsevärd möda åt att kritiskt undersöka, nämligen de psykiatriska 
klinikerna (Foucault 2010b) och fängelset (Foucault 2017). Men 
även det samtida äldreboendet skulle kunna karaktäriseras som 
en sådan avvikelsens heterotopi, fast den, som Foucault påpekar, 
kanske i själva verket är ett slags mellanting mellan kris- och av-
vikelseheterotopi, ”eftersom ålderdomen trots allt är en kris, men 
också en avvikelse, då sysslolösheten i vårt samhälle, där sysslan 
är en regel, utgör en form av avvikelse” (Foucault 2008a:254).
 På samma sätt menar jag att det skulle gå att förstå Fjällskolan, 
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där ungdomarna hålls åtskilda från majoritetssamhället över längre 
tid till följd dels av en serie kriser, dels deras avvikande språkprak-
tiker i relation till den monoglossiska normen. Det är en plats som 
simultant befinner sig i och utanför samhället, och som präglas 
både av den mångfald av historiska kroppar som formar de rumsliga 
praktikerna där, och av det omgivande samhällets ambivalenta 
inställning till deras närvaro. En historisk parallell som aktualiseras 
av det geografiska läget – men som ändå sällan görs i relation till 
hanteringen av nyanlända elever i den svenska skolan idag – är den 
med de så kallade nomadskolor som inrättades för att undervisa 
den samiska ursprungsbefolkningens barn i början av 1900-talet 
(se Huuva och Blind 2016). Ett av huvudsyftena för de kyrkans 
män som tog initiativ till dessa var att på rasmässiga grunder skapa 
en särskild skolform för samer, och på så vis undvika ”den fara de 
såg i att den nomadiserade samiska befolkningen riskerade att gå 
under om den närmade sig det svenska samhället och civilisationen” 
(Oscarsson 2015:88). Denna socialdarwinistiska och rasistiska poli-
tik – sammanfattad i det nedlåtande uttrycket ”lapp ska vara lapp” 
(Lundmark 1998:101) – var djupt sammanflätad med föreställning-
en om Sverige som en homogent vit, enspråkig nation, och visar på 
en grundläggande spänning i relation till närvaron av en icke-vit 
befolkning (jfr Hübinette och Lundström 2022:34). Nyland är 
beläget i det Sábmie som länge betraktades som en osvensk del av 
Sverige, men som vitifierades och försvenskades främst till följd 
av intresset för naturresurser som skog och malm, ”bland annat 
genom inhemsk migration och turism” (Werner 2021:229). När nu 
nya icke-vita kroppar träder in på dessa platser, vittnar inrättandet 
av liknande kris- och avvikelseheterotopier om att ambivalensen 
kring deras närvaro är långt ifrån överspelad. 
 Som Foucault konstaterade inrättas heterotopiska platser vis-
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serligen ofta med en precis funktion, men kommer trots det, ”be-
roende på synkronin i den kultur där den uppträder” (Foucault 
2008a:254), att i praktiken fungera på olika sätt. Utmärkande för 
heterotopin är att den både på en och samma plats sammanför flera 
i sig själv oförenliga rum (som exempelvis teatern eller den persiska 
trädgården gör enligt Foucault), men också blandar olika tidsskikt 
(som museer och bibliotek). På Fjällskolan går det på motsvarande 
sätt se hur det övergripande syftet med att skapa en separat under-
visningsgrupp i en egen lokal – som med kursplanens ord är ”att 
eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket” (Skolverket 
2022c:235) – i själva verket skapar grogrunden för utvecklingen av 
högst heterogena platser, som likt de approprierade, polyrytmiska 
rummen rymmer ”en mångfald handlingar, erfarenheter, kroppsliga 
förnimmelser och känslor” (Rönnlund och Tollefsen 2016:167).
 Förutsättningarna för att förverkliga de monoglossiska och ny-
liberala språkideologierna är som jag demonstrerat långt ifrån de 
bästa på Fjällskolan; separerade från många av de sammanhang där 
svenska används hänvisas eleverna huvudsakligen till varandra, eller 
till de assymetriska interaktionerna med olika myndighetsperso-
ner och företrädare för kommersiella verksamheter. Inga av dessa 
kan betraktas som tillräckliga för att utveckla de ”rikare och mer 
varierade […] semiotiska resurser” (The Douglas Fir Group m fl 
2016:27) som krävs för att exempelvis bli godkänd i grundskoleäm-
net svenska som andraspråk. Däremot uppstår i den nexus som är 
skolans lokaler en mängd andra språkpraktiker som visserligen är 
lågt värderade på de nationella och lokala språkmarknaderna, men 
som i de omedelbara samtalskontexterna blir både funktionella och 
en källa till stolthet. Många av eleverna må, som sva-läraren Karin 
(intervju, 2020-02-25) uttryckte det, ha ”lång väg för att nå årskurs 
nie-målen” i svenska som andraspråk, men de utvidgar hela tiden 
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sina språkrepertoarer med ord och uttryck från andra språk, som 
inte finns upptagna i några kursplaner och av den anledningen 
passerar i stort sett obemärkt förbi i skolan. 
 Det är därför också signifikativt att denna informella språkin-
lärning främst tycks ske vid stunder av vila och rast, i sådan inter-
aktion som inträffar i det sociologen Ervin Goffman (2020:175) be-
nämnde backstage, eller en bakre region i svensk översättning. Enligt 
Goffman agerar människor ofta mer avslappnat, mindre styrda av 
normer och förväntningar, när de befinner sig i skymundan för de 
auktoriteter de vanligen vänder sig till, och på samma sätt som i 
skildringen av modersmålsdagen i kapitel 4 verkar det som att det 
ideologisk-institutionella rummet tycks förlora en del av sitt grepp 
om ungdomarna när de kopplar av i exempelvis lunchmatsalen och 
uppehållsrummet, i pausen mellan lektioner (eller publika fram-
trädanden). Då uppstår ofta en helt annan typ av interaktioner än 
dem jag observerar i klassrummet, präglade mer av lek, kreativitet 
och nyfikenhet, och i större utsträckning överensstämmande med 
en så kallad gräsrotsflerspråkighet (Han 2013). 

Andra språkliga rum

Efter ett tag börjar jag ta för vana att försöka uppmärksamma dessa – i 
stunden inte så anmärkningsvärda – interaktioner i mina fältanteck-
ningar, som vid tillfället nedan där vi just har ätit lunch tillsammans 
i den separata byggnad där skolbespisningen är belägen. Att lunchen 
denna dag består av blodpudding och ugnspannkaka (med eller utan 
fläsk, för att tillfredsställa både traditionella och nya sedvänjor), med 
den libanesiska persiljesalladen tabbouleh som huvudsakligt inslag i 
salladsbuffén, får mig först att reflektera i anteckningarna över hur 
mötet mellan norrländska matkulturer och den i stor utsträckning 
invandrade matsalspersonalens preferenser materialiseras i skolmat-
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salens eklektiska utbud. Jag tänker att det skulle kunna betraktas som 
en slags ätandets motsvarighet till de rumsliga repertoarer som enligt 
Pennycook och Otsuju (2014:166) kopplar samman ”repertoarer 
formade av individuella livsbanor till specifika platsers tillgängliga 
språkresurser”, och att det därför även aktualiserar geografen Doreen 
Masseys (1994) globala platskänsla som jag beskrev närmare i kapitel 
4. När Yakini sedan på vägen ut uppsluppet försöker snappa upp 
hälsningsfraser på de olika språk bespisningspersonalen behärskar, 
fortsätter jag att i all hast försöka anteckna den mångfald av språk-
praktiker som inträffar runtomkring mig.

Efter maten sitter flera av eleverna i uppehållsrummet med 
sina telefoner. De flesta stirrar intensivt på skärmarna, men 
Omid spelar tidvis både persisk och amerikansk popmusik 
på hög volym. Baktash tittar på engelsk fotboll med brittisk 
kommentator på Youtube, men när det dyker upp någon per-
sisk slagdänga som han känner igen sjunger han ibland med i 
musiken som Omid spelar. Yakini försöker samtidigt som jag 
antecknar lära mig att säga ”hur mår du, bror?” på somaliska, 
vilket han själv just sagt till en man i kökspersonalen i min 
närvaro. När han tycker att jag har fått till det tillräckligt bra 
sätter han sig i stället bredvid Vali och försöker lära sig att 
säga ”hur mår du?” på persiska/dari. Omid lutar sig under 
tiden mot Mili i soffan och upprepar skrattande ”divoneh” 
flera gånger; apropå vad vet jag inte. Mili skrattar osäkert 
och ser frågande ut. Omid förklarar att det betyder galen på 
dari och fortsätter skoja genom att rikta ordet mot fler elever 

i rummet. (Fältanteckningar, 2020-01-09)

 Den här typen av interaktioner pågick i själva verket hela tiden 
på Fjällskolan, men fokuserad som jag själv var på kommunika-
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tionen i klassrummet dröjde det ett tag innan jag började notera 
dem i mina fältanteckningar. En av fördelarna med etnografiska 
observationer är att den långa tid jag som forskare tillbringar med 
deltagarna möjliggör upptäckten av den här typen av vanemässiga 
mönster, som just på grund av sin vardaglighet annars tenderar 
att passera obemärkt förbi (se Blommaert och Jie 2010:3; Papen 
2020:143). Det är inte så att lärarna är helt omedvetna om att 
dessa heteroglossiska språkpraktiker pågår i deras närhet, däre-
mot så finns det väldigt lite i deras agerande som tyder på att de 
värderar eller uppmuntrar dem. Just det faktum att de så ofta sker 
när elevernas gard är nere, när de inte anstränger sig för att klara 
de åtråvärda betygen som ska föra dem vidare, visar också på att 
orienteringen bort från de dominerande undervisningspraktikerna 
är viktiga för att de ska uppstå överhuvudtaget.
 En av begränsningarna med just observationer är å andra sidan att 
de hela tiden sker från en specifik utkikspunkt, och att denna sätter 
ramarna för vad som går att uppfatta (jfr Emerson m fl 2011:29). 
Min egen biologiska kropp är på så sätt den ”förgivettagna skala” 
(Slembrouck och Vandenbroucke 2020:75) utifrån vilket allt som 
beskrivs fortgår. I den scen som beskrivs ovan förekommer flera 
aktörer, som var och en riktar sin uppmärksamhet åt olika håll. De är 
också engagerade i tämligen väsensskilda språkliga aktiviteter. Någon 
lyssnar på musik, flera tittar på rörliga bilder, somliga läser skriven 
text på skärmar, medan andra interagerar muntligt med varandra. 
Med undantag för Yakinis mer målinriktade repetition av olika fraser 
är det förstås inte helt lätt att avgöra vad som faktiskt kan karaktäri-
seras som just språklärande här, och det finns egentligen inget sätt att 
utifrån min position komma ens i närheten av de många komplexa 
kognitiva och affektiva processer som pågår parallellt framför mig. 
Det skrivna ordet tenderar därtill alltid att reducera världens mång-
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fald (jfr Voloshinov 1972), liksom det ger processer som sträcker ut 
sig över tid ett sken av samtidighet (Blommaert 2013:24–27). De 
verkliga händelserna är därför långt ifrån begränsade till det som 
framkommer i detta korta utdrag ur fältanteckningarna, då där både 
var fler aktörer närvarande och pågick många fler aktiviteter än dem 
jag lyckades återge med min penna. 
 Om jag lägger dessa invändningar åt sidan för tillfället och i stället 
koncentrerar mig på vilken typ av rum som produceras i samband 
med dessa interaktioner, kan jag konstatera att det skiljer sig avse-
värt från både det monoglossiska klassrummet och den monotona, 
språkligt begränsade tillvaro som eleverna själva beskriver i Nyland. 
Detta är snarare ett annat rum, heterogent och språkligt varierat, 
rymmande den ”mångfald handlingar, erfarenheter, kroppsliga 
förnimmelser och känslor” (Rönnlund och Tollefsen 2016:167) som 
präglar det polyrytmiska rummet. Det bär på samma gång hete-
rotopins motstridiga egenskaper, genom att både stå ”i relation till 
alla de andra platserna” (Foucault 2008a:252), och ändå motsäga 
dem. Det är genom att befinna sig i de kraftigt dominerade rummen 
på de högre skalnivåerna som ungdomarna till att börja med förs 
samman i denna avvikelsens heterotopi, men det är också det som 
möjliggör koncentrationen av den variation av språkliga praktiker 
som framgår av utsnittet ovan. När elevernas historiska kroppar, 
präglade av liv i ojämn rörelse, strålar samman uppstår en språklig 
mångfald som har få motsvarigheter i de omgivande rummen.
 Heterotopierna ger vidare intryck av att vara språkligt mer tillå-
tande än de dominerade rummen, med större utrymme för vad som 
kan betraktas som fungerande kommunikation (jfr Canagarajah 
2019). Gränserna tycks helt enkelt mer töjbara, och lämnar på 
så sätt plats för de centrifugala krafterna att i högre utsträckning 
verka på språkbruket. Där det ensidiga fokuset på svenska snävar 
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in ramarna för vad som kan sägas, och i praktiken tystar elever, 
öppnar dessa rum upp för mer jämlika interaktioner, där det heller 
inte alltid är tydligt vem som lär ut och vem som lär in. Är Yakini 
exempelvis att betrakta som lärare eller inlärare i utdraget ovan? 
 Denna typ av approprierade, polyrytmiska rum har, menar jag, 
potential att visa i vilken riktning en språkdidaktik med flerspråkig-
het och social rättvisa som målsättning (jfr Ortega 2019) kan behöva 
röra sig. Inte minst om hänsyn också tas till elevernas erfarenhet 
av att tillägna sig nya kommunikativa resurser i de heterotopiska 
rummen, jämfört med i de ideologiskt dominerade klassrum där 
svenska som andraspråk undervisas (explicit eller implicit). Till 
skillnad från när undervisningspraktiker förknippade med svenska 
beskrivs av eleverna, omtalas nämligen aldrig erfarenheterna av att 
på informell väg lära sig de språk de kallar moldaviska, hindi, urdu 
eller arabiska i termer av ansträngning eller kamp från elevernas 
sida. Det är heller ingen som ställer krav eller säger att de ”måste” 
tillägna sig resurserna i fråga, utan då låter det snarare som när Vali 
berättade om hur han lärde sig turkiska, eller azari, på arbetsplatsen 
i Teheran: ”ja lyssnar bara å (.) lära mej” (Vali, intervju, 2020-01-29). 

Viljan att förstå

Yakini är i själva verket långt ifrån den enda elev som under min 
tid i skolan antingen demonstrerar eller berättar om vad som måste 
betecknas som en mycket stark investering i språkinlärning, som 
står i skarp kontrast till den i övrigt svaga investeringen i skolans 
undervisningspraktiker flera av dem vittnar om. I och med att så 
många av eleverna stoppas av de monoglossiska och rasiolingvis-
tiska språkideologier som bland annat materialiseras i de stan-
dardiserade prov som används på Fjällskolan, söker sig en stor 
del av elevernas investeringar i andra riktningar, där de har bättre 
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förutsättningar för avkastning (jfr Darvin och Norton 2021:8). 
 Det är bland annat så jag tolkar Farancos intresse för molda-
viska, som väcktes när han lärde känna två bröder i klassen som 
talade språket: ”jag brukar gilla jättemycket när dom pratar alltså 
varandra” (Faranco, intervju, 2020-02-27). Han hade redan varit i 
Nyland några månader när de två moldavisktalande killarna kom, 
och när det visade sig att han inte kunde kommunicera så mycket 
med dem med sina befintliga språkliga resurser skrev Faranco på 
Google translate till den ena av bröderna: ”om du lär mej molda-
viska (.) jag kommer lära dej engelska” (Faranco, intervju, 2020-
02-27). Kompisen blev så småningom nekad uppehållstillstånd 
och är nu tillbaka i Moldavien, efter att enligt Faranco ha lärt sig 
både svenska och engelska i Nyland. Den kontakt de har nu sker 
via telefonen, som de ömsom använder för att skriva till varandra, 
ömsom tala. När de skriver på WhatsApp sker det vanligtvis på 
engelska, men när de hör varandras röster brukar de ”prata molda-
viska direkt” (Faranco, intervju, 2020-02-27). 
 Exakt hur Faranco har lärt sig språket är svårt för honom att 
förklara, men helt klart är att det varken skett som ett resultat 
av lärarinstruktioner eller genom att, som Aftab beskrev klass-
rumspraktikerna på Fjällskolan, arbeta med ”en papper” (Aftab, 
intervju, 2020-03-19). Snarare verkar det ha varit den mer jämlika 
interaktionen vänner emellan som successivt utvidgat de båda kom-
pisarnas gemensamma språkrepertoar, på ett sätt som är anmärk-
ningsvärt likt den ”okunnige läraren” Jacotots revolutionerande 
pedagogik i filosofen Jacques Rancières (2011a) bok med samma 
namn. I stället för att ta lärarens ojämlikhetsskapande förklaringar 
som utgångspunkt, har de tillsammans tagit avstamp i viljan att 
förstå varandra, och på så sätt praktiserat en form av ”intelligen-
sernas jämlikhet” (Rancière 2011a:61) där de placerat språket som 
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social och interaktionell praktik (jfr Pennycook 2010), inte som 
neutralt och avgränsat system, i förgrunden. 
 Vi ser också hur den språkliga likhet som så småningom upp-
står mellan Faranco och kompisen inte alls föregår närheten dem 
emellan (jfr Ahmed 2011:133), utan snarare uppstår som en följd av 
att de lyckats appropriera ett gemensamt rum, format efter deras 
”behov och möjligheter” (Lefebvre 1991:65), där gränserna för vad 
som kan räknas som moldaviska respektive engelska har vidgats. 
Vad de i praktiken gör är därför att bidra till det ”ouppfinnande 
av språken” som Makoni och Pennycook (2006) efterlyst, genom 
att osäkra den hävdvunna kopplingen mellan namngivna språk 
som avgränsade och räknebara entiteter, och specifika geografiska 
platser. Kommunikationen tycks åtminstone inte ha begränsats av 
deras föreställningar om hur en infödd talare av respektive språk 
får låta, och även om kompisen av Faranco positioneras som den 
mest kompetente i moldaviska inledningsvis, tillskriver han inte 
honom en exklusiv äganderätt, som i fallet med modersmålsideo-
logier (Rampton 1990) och inföddtalarism (Holliday 2006). Det 
är heller inte sitt så kallade modersmål Faranco väljer att erbjuda 
kompisen i gengäld, utan engelska, och syftet med detta tycks vara 
att utveckla just en gemensam språkrepertoar, vars överlappan-
de kommunikativa resurser ska kunna användas för det syfte som 
tycks vara deras primära: att förstå varandra. Särskilt talande är ur 
det perspektivet att de idag enligt honom inte pratar svenska med 
varandra på telefon, det språk som ju annars dominerade det ideo-
logisk-institutionella rum som de befann sig i när de först träffades. 
Kanske kan detta till och med tolkas som ett tecken på att svenska 
för dem är alltför ideologiskt belastat, och att de även i relation till 
varandra har svårt att ta plats som legitima talare av detta språk.
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Ett ”jävligt lätt språk”

Passionen för moldaviska är Faranco idag tämligen ensam om på 
Fjällskolan, men ett annat språkligt intresse delar han med flera 
av klasskamraterna, nämligen för det språk de omväxlande kallar 
hindi, urdu eller punjabi i klassen. Att det i grund och botten är 
samma språkliga resurser de talar om sluter jag mig till eftersom 
språket för alla som nämner det är starkt kopplat till engagemanget 
för så kallad Bollywood-film, det vill säga filmer på företrädesvis 
hindi producerade i den indiska mångmiljonstaden Mumbai. Likt 
många andra ungdomar världen över tittar flera av eleverna på 
Fjällskolan dagligen på dessa ofta romantiska filmer, fyllda med 
välkoreograferade och fartfyllda sång- och dansnummer, och drar 
mycket aktivt på de språkliga resurser som förekommer i dem 
(jfr Shankar 2004). Faranco säger att han tittat på indiska filmer 
alltsedan fyraårsåldern, och att han än i dag måste se åtminstone 
någon film varje kväll innan han kan somna. I klassrummet är han 
dessutom en av flera ungdomar som ofta låter Bollywood-filmer 
rulla på surfplattan framför honom, samtidigt som han till synes 
gör andra uppgifter på stenciler eller i böcker som ligger på bänken. 
Efter att jag visat intresse för hans hindi-kunskaper i intervjun – och 
kanske uttryckt förvåning som skulle kunna uppfattas som skepsis – 
vinkar han ibland till sig mig när det är något särskilt elaborerat 
dansnummer på skärmen, och han sjunger då med i sångerna med 
stor inlevelse, innan han sammanfattar vad som just hänt för mig.
 Faranco uppfattas ofta som en misslyckad inlärare av svenska i 
skolan, eventuellt med någon form av inlärningssvårigheter, men 
hindi är för honom ett ”jävligt lätt språk” (Faranco, intervju, 2020-
02-27). Vali, en annan av de elever som sitter fast på Fjällskolan, 
deklarerar även han med stolthet hur han lärt sig kommunicera på 
hindi, eller urdu, genom att titta på Bollywoodfilm (Vali, intervju, 
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2020-01-29). För honom är det ett konkret bevis på hur mycket 
lättare det är för honom att lära sig något när han har roligt, vilket 
samtidigt minskar lite på den skam han känner över att inte lyckas 
bli godkänd i svenska. Aftab Khan framhåller å sin sida att hindi 
hör till de språk som han kallar ”mjuka” eller ”söta”, och till vilka 
han även räknar ryska och franska (Aftab Khan, intervju, 2020-
01-21). Användningen av dessa adjektiv pekar mot den sensoriska 
och affektiva aspekten av språkinlärningen för Aftab (jfr Kramsch 
2006:99f ), som han ytterligare accentuerar genom att kontrastera 
den positiva upplevelsen av att lära sig hindi, mot den överlag ne-
gativa av svenska: ”det är […] lätt för mej (.) när jag hör hindi så 
känns det bra för mej (.) jag tycker om jättemycket den här språket” 
(Aftab Khan, intervju, 2020-01-21). Med mjukt och sött tycks han 
alltså både mena med vilken lätthet han lär sig språken, och den 
känslomässiga bindning han upplever i relation till dem. När det 
gäller hindi verkar denna handla lika mycket om hur vackert han 
tycker språket låter, som den glädje han känner när han tittar (och 
tänker) på de omtyckta filmer där det används. 
 Aftab är – lika lite som Faranco och Vali – långt ifrån bara en 
passiv konsument av Bollywodfilm. De ord och uttryck han lär 
sig från sångerna och dialogerna tar han aktivt med sig till andra 
digitala sammanhang, men också till interaktionerna med andra 
ungdomar i Nyland. Flera av eleverna i klassen nämner Aftab som 
en form av auktoritet när det gäller hindi på Fjällskolan, och han 
säger själv att han anstränger sig för att hjälpa dem med översätt-
ningar, trots att just det kan vara svårt ibland.

jag har ju kompisar i Indien som jag (.) i Facebook eller nån 
sånt (.) så jag kan ju till exempel prata med dom (.) och så 
nån kompis som vill lära sej eller fråga om nån ord (.) för att 
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dom lyssnar ju också så mycket (.) afghanerna till exempel 
(.) hindiska musik (.) och dom inte förstår några ord (.) men 
dom frågar mej (.) ’kan du förklara den här på dari till mig?’ 
(.) så vissa ord kan jag (.) vissa ord kan jag inte förklara 

 (Aftab Khan, intervju, 2020-01-21)

 Med hjälp av de språkliga resurser Aftab hämtat från filmerna, tar 
han plats i ett digitalt rum med global räckvidd, där han ytterligare 
kan utveckla sina kommunikativa färdigheter, men också en form 
av diasporiska ”avterritorialiserade identiteter” (Rosa och Trivedi 
2017:334) utan den traditionella kopplingen till nationalstater (se 
även Canagarajah och Silberstein 2012:81). På bland annat Facebook 
träder han enligt egen utsago fram som en kompetent användare av 
hindi, fylld av det självförtroende han så ofta tycks sakna i de domi-
nerade rum där en idealiserad standardvarietet av svenska värderas 
högst. Men också i relation till kamraterna i klassen positioneras 
Aftab som legitim talare av hindi, även om det alltså inte alltid 
är så lätt att för de andra förklara vad vissa enskilda ord betyder. 
Detta pekar i sin tur på språkanvändningens kontextuella natur för 
Aftab – hur språket är en del av själva rummet som det används i 
(jfr Blommaert 2005:45), och därtill del av en funktionell rumslig 
repertoar (Canagarajah 2018:35; Pennycook och Otsuji 2014:166). 
Snarare än att stå i relation till en utomspråklig referent – såsom 
lingvister i Saussures (1931) efterföljd ofta föreslagit med begrepps-
paret signifierare/signifierad – så bär ordens betydelse och form ”på 
tidigare användning och associationer från dessa former” (Bailey 
2007:262), vilket också gör att det inte alltid finns ett motsvarande 
ord för Aftab att ta till på dari eller persiska. Det är inte nödvän-
digtvis så att han inte kan orden, eftersom det han kallar hindi inte 
är en avgränsad komponent i den typ av ideala flerspråkighet som 
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Heller (1999) kallat parallell enspråkighet, utan snarare konstitue-
rande del av en slags gräsrotsflerspråkighet, med mer tillfälliga och 
fragmentariskt sammansatta språkrepertoarer (Han 2013).
 De heterotopiska rum där denna typ av språkliga mångfald 
utvecklas har både fysiska och digitala aspekter, och är trots sin 
annorlunda karaktär inte alls helt avskilda från de rum där mo-
noglossiska språkideologier och enspråkigism i huvudsak råder. De 
existerar snarare, som Foucault konstaterade, både i och mot dem, 
och på samma gång som de står ”i relation till alla de andra verkliga 
platser som kan finnas i kulturen”, så både ”representerar, motsägs 
och kastas [de] om” (Foucault 2008a:253). Det som samtidigt gör 
att det går att tala om dem som andra rum (Foucault, 2008a) – eller 
med Lefebvre (1991) som approprierade, polyrytmiska rum – är 
deras grundläggande heterogenitet, öppenhet och mångfald, där de 
till skillnad från de dominerade rummen inte är konstruerade efter 
en enskild princip. Enspråkigismens rum blir på så sätt slutna, tysta 
och monotona för eleverna, medan heterotopierna åstadkommer 
”ett mänskligt och existentiellt rum” med ”potential att rymma 
fantasi, känslor, konst, litteratur, musik, förmåga att tänka nytt 
samt förmåga att genomföra en ny balans mellan de olika rumsliga 
dimensionerna” (Rönnlund och Tollefsen 2016:166).
 Dessa rum tycks också vara förknippade med en påtagligt ökad 
investering i språkinlärningen från elevernas sida. Där oförmågan 
att ta plats som en legitim talare av svenska gör att eleverna inves-
terar allt mindre i undervisningspraktikerna – så till den grad att 
somliga helt enkelt lämnar klassrummet – erbjuder inte minst de 
digitala verktygen en möjlighet för många av dem att ta kontroll 
över den sociala produktionen av rummet. Som Ron Darvin och 
Bonny Norton (2021) konstaterat kan inlärare som saknar resur-
ser ”för att få tillträde till elitinstitutioner eller dyrbara digitala 
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hjälpmedel” fortfarande ”använda sina lingvistiska och semiotiska 
resurser för att delta i onlineutrymmen och expandera sina sociala 
nätverk” (s 8). De surfplattor som har köpts in till skolan för att 
”ge förutsättningar för digitalt lärande” som Nylands kommun 
skriver i sin digitala strategi (Fältanteckningar, 2020-02-18), och 
som i språkintroduktionsklassrummet i första hand är tänkt som 
ett hjälpmedel för att underlätta inlärningen av svenska, leder på 
så sätt eleverna till sociala rum vars funktion är annorlunda eller 
till och med motsatt de dominerande ideologisk-institutionella 
rummen. Eleverna investerar därför långt ifrån bara ”i andra-
språksinlärning för instrumentell vinst (det vill säga för att hitta 
meningsfull anställning och få bra betyg), utan för att realisera de 
identiteter, relationer och gemenskaper som de har föreställt sig 
och önskat” (Darvin och Norton 2021:8).

Avslutande reflektioner

Jag inledde detta kapitel med att konstatera att tillgången till inter-
aktionskontexter är långt ifrån någon språkdidaktisk detalj. Det är 
inte så att det är en bland flera likvärdiga faktorer, som var och en för 
sig skulle kunna förklara individuella skillnader i inlärningen av ett 
andraspråk. Analysen av ungdomarnas erfarenheter i det här kapitlet 
pekar snarare mot att tillträde till rum för jämlik och meningsfull 
kommunikation är en avgörande förutsättning för att språkliga 
resurser ska kunna tillägnas överhuvudtaget. Utan möjligheten 
att ta plats som legitim talare i rum där svenska används, finns få 
möjligheter att på andra sätt utveckla de språkrepertoarer som krävs 
för att exempelvis nå ett godkänt betyg i svenska som andraspråk.
 Det är heller inte så att dessa interaktionskontexter är lika 
tillgängliga för alla. Samtidigt som andraspråksforskningen vis-
serligen länge kunnat påvisa vikten av såväl meningsfullt inflöde 
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som varierande interaktion, har det närmast tagits för givet att 
”språkinlärare kan välja under vilka förhållanden de kan interagera 
med medlemmar av målspråksgemenskapen” (Norton 2013:44). 
Införstådda med interaktionens avgörande betydelse är det därför 
inte konstigt att lärarna på Fjällskolan ser det som sin uppgift att 
öka elevernas motivation, och på så sätt förmå dem att ”tala svens-
ka” i högre utsträckning. Men deltagarna i den här studien saknar 
varken motivation att lära sig svenska eller medvetenhet om hur 
viktigt det är att använda språk för att lära sig det – de har däremot 
oerhört svårt att få tillträde till rum där dessa interaktioner skulle 
kunna ske. Deras kroppar sträcks inte ”ut av det socialas skinn” 
(Ahmed 2011:142) i Nyland och stoppas därför gång på gång, varför 
den likhet som beskrivs med ordet svenska aldrig tillåts utvecklas.
 Nu är det samtidigt så att likhet i den här bemärkelsen inte 
behöver betyda en identisk avbild. Som Ahmed konstaterar vet alla 
som någon gång spritat ärtor att de enskilda ärtorna aldrig är exakt 
lika, och att ordspråket som två ärtor i en ärtskida redan där förbiser 
en rad viktiga skillnader. Men det som främst intresserar henne 
är ärtskidan, inte ärtorna, och hur dess skinn så att säga omsluter 
en grupp ärtor, medan det utesluter andra. Ett rymligt skinn kan 
omfatta en större variation än ett snävare, men de omslutna ärtorna 
kommer ändå med tiden att börja uppvisa likheter som följer på 
deras delade boplats (någonting som i sig alltså varken är positivt 
eller negativt, bara en effekt av deras närhet till varandra).
 På motsvarande sätt tänker jag att det går att föreställa sig språket 
svenska som ett slags skinn, vars gränser inkluderar vissa talare och 
exkluderar andra. De som på så sätt redan på förhand betraktas 
som legitima talare av språket har närmast automatiskt tillträde 
till de avgörande interaktionskontexterna (och behöver inte oroa 
sig för att uteslutas på grund av exempelvis grammatiska ”fel” eller 
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avvikande uttal), medan de som inte ärvt denna position måste 
kämpa för att ta sig in, eller till och med helt stängs ute, egentligen 
oavsett närhet till den föreställda målspråksnormen (jfr Flores och 
Rosa 2019:147). Detta har ingenting med någon i individerna inne-
boende förmåga att göra; var gränserna ska dras, och vilka talare 
som ska omslutas av detta namngivna språks skinn, är varken givet 
eller avhängigt förkroppsligandet av några objektiva lingvistiska 
kategorier – språklig kompetens är därför ingenting man har, utan 
vad omgivningen tillåter dig att utveckla. Betraktat på det sättet 
måste språkinlärning ses som en i grund och botten situerad prak-
tik, som i bästa fall kan leda fram till en ”delad-men-strukturerad 
repertoar av förhandlingsbara resurser” (Blommaert m fl 2005:213), 
snarare än generell kompetens i avgränsade entiteter.
 Det är anmärkningsvärt att flera av eleverna på Fjällskolan tycker 
att det går lättare att lära sig hindi och moldaviska än svenska i 
Nyland. Det strider både mot den stereotypa uppfattningen om 
landsbygden som i avsaknad av språklig och kulturell mångfald, 
och mot den inom andraspråksforskningen förhärskande idén 
att ”kommunikationsbaserat tillägnande i en naturlig L2-miljö” 
(Abrahamsson 2009:15) ger helt andra förutsättningar än inlär-
ning utanför kontexter där språket används som huvudsakligt um-
gängesspråk. Varken hindi eller moldaviska räknas som betydande 
minoritetsspråk i Sverige, och elevernas intresse berättigar inte 
till modersmålsundervisning eller någon annan form av institu-
tionellt stöd. Givet ungdomarnas beskrivningar av de respektive 
rummens tillgänglighet är det inte så konstigt att de ändå upplevs 
som enklare att tillägna sig. Platserna där svenska används är som 
jag kunnat visa både stängda och präglade av strängt hierarkiska 
maktrelationer, medan de digitala och fysiska heterotopier där 
andra språkliga resurser utvecklas är öppnare, mer polyrytmiska 
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och därtill karakteriserade av mer jämlika interaktioner. Det är helt 
enkelt lättare för ungdomar som Vali, Aftab Khan och Faranco 
att breda ut sig innanför det skinn som låter dem utvecklas till 
kompetenta talare av det som de kallar hindi och moldaviska, än 
den snäva ärtskida där svenska används.
 Samtidigt så gör ungdomarnas svårigheter att smälta in i de 
svenska och vita rummen att det går att få syn på de ”tjocka slöjor 
av illusion och ideologi” (Soja 1989:50) som verkar leda till att så 
många överskattar den enskilda inlärarens möjligheter att på egen 
hand utvecklas till en legitim talare av svenska. ”När man inte 
smälter in”, skriver Ahmed (2011:144), ”när man nervös far runt, 
då hamnar det som är i bakgrunden rakt framför en, och liknar 
en värld organiserad på ett särskilt sätt.” Just elevernas oförmåga 
att appropriera de rum där de högst värderade språkresurserna 
används, och deras ofrivilliga position i vad som skulle kunna kallas 
periferins marginaler, erbjuder på så sätt en slags utkikspunkt, från 
vilken inte bara den rådande ordningen kan observeras, utan också 
utmanas (jfr Heller 2013:17). Å ena sidan blir begränsningarna 
i de dominerande nyliberala och monoglossiska språkideologi-
erna tydliga när eleverna blottlägger omöjligheten att ta plats i 
interaktionskontexter där svenska skulle kunna användas på ett 
meningsfullt och varierat sätt. Å andra sidan ger deras erfarenheter 
av mer jämlika interaktioner, och ur deras perspektiv mer fram-
gångsrik språkinlärning, en indikation om vad en undervisning i 
svenska som andraspråk på jämlik grund skulle kunna innebära. 
Till denna allt annat än språkdidaktiska detalj ska jag nu vända 
mig i avhandlingens avslutande kapitel.
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7. Språkdidaktik på jämlik 
grund i migrationernas tid

[V]år uppgift är inte att bevisa att alla intelligenser är jämlika. 
Uppgiften är att se vad man kan göra givet denna föreställning.

(Rancière 2011a:62)

I denna avhandling har jag visat hur både elever och lärare på Fjäll-
skolan har varierande grad av kontroll över de språkliga repertoarer 
som både kan och de facto utvecklas på de platser där ungdomar-
na vistas. Trots tendensen att, i nyliberal anda, (över)betona de 
enskilda inlärarnas agens och ansvar, vittnar deltagarna om en 
rad olika gränsdragningspraktiker som de bara delvis kan påverka 
själva. Exempelvis gör ideologiska föreställningar som enspråkigism 
och inföddtalarism det i princip omöjligt för somliga elever att bli 
erkända som legitima talare i vissa sammanhang (jfr Ortega 2019), 
samtidigt som Europas hypersammansatta gränser skär genom 
deras kroppar (jfr Herz och Lalander 2019:36) och lämnar spår som 
genererar högst varierande värden på olika språkliga marknader. 
Min analys har även visat att lärarna kämpar med de motstridiga 
positioner som formats av nyliberala utbildningsreformer i kombi-
nation med en allt striktare migrationspolitik; hur det, som svenska 
som andraspråksläraren Karin uttrycker det, lämnat dem i en slags 
”rävsax” (Karin, intervju, 2020-02-25).
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 Det rumsliga perspektiv som jag genomgående anlagt på de 
språkliga praktikerna har således gjort det möjligt att identifiera 
hur ojämlika maktrelationer strukturerar förmågan att ta plats som 
legitim talare av svenska på framför allt två sätt: dels genom att till-
trädet till kontexter där majoritetsspråket används regleras på mer 
eller mindre subtila sätt av dem som redan befinner sig innanför 
den föreställda gemenskapen, dels genom att språk på specifika 
platser konceptualiseras på sätt som gör elevernas kommunikativa 
resurser osynliga, eller till och med värdelösa. Genom att kom-
binera kritisk sociolingvistisk och språkdidaktiskt teori (Bachtin 
1994; Blommaert 2010; Busch 2017; Norton 2013; Norton Peirce 
1995; Pennycook 2022) med perspektivskiftande begrepp från andra 
discipliner (Ahmed 2011; Bauman 2000a; Foucault 2008a; Lefebvre 
1991), har jag också kunnat demonstrera hur ungdomarnas språk-
liga repertoarer formas lokalt (jfr Pennycook 2010), i interaktion 
med personer som tycks i varierande grad förmögna att lyssna och 
höra vad de faktiskt har att säga (Rosa och Flores 2017). 
 Ur ungdomarnas perspektiv är svenska med andra ord inte 
någon färdig och avgränsad entitet, som legat och väntat på dem 
vid ankomsten till Nyland; det är snarare namnet på en form av 
”likhet”, som i sin tur förutsätter en närhet de bara delvis har till-
gång till (jfr Ahmed 2011:133). Lika lite kan de så kallade moders-
målen sägas beskriva språkliga strukturer som följt med eleverna 
som en liten ryggsäck när de rört sig över världen – i stället visar 
deras beskrivningar att det är en förhandlingsbar kategori, som i 
stor utsträckning får sitt innehåll lokalt i Nyland, efter flytten till 
Sverige. Bortom de ideologiska föreställningarna om modersmål 
och målspråk, går det därför, med utgångspunkt i ungdomarnas 
mer fragmentariska gräsrotsflerspråkighet, att se hur det verkar 
finns ett samband mellan i vilken utsträckning ”världen är till-
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gänglig som rum för handling” (Ahmed 2011:130), och vilken typ 
av rumsliga repertoarer som där går att utveckla (jfr The Douglas 
Fir Group m fl 2016). Det tycks också som att de rum i och kring 
Fjällskolan som ungdomarna approprierar för mer heteroglossis-
ka språkpraktiker – bestående av resurser från mer eller mindre 
osynliggjorda språk som hindi, moldaviska och arabiska – står i 
ett motsägelsefullt förhållande till de dominerande rum där de 
monoglossiska ideologierna råder. Dessa språkliga heterotopier är 
på så sätt ”ett slags mot-platser […] i vilka de verkliga platserna, alla 
de andra verkliga platser som man kan finna i kulturen, på samma 
gång representeras, motsägs och kastas om” (Foucault 2008a:253). 
 Trots att de polyrytmiska rummen vittnar om att ungdomarna 
faktiskt tar vissa rum i anspråk och på så sätt utövar sin mänskliga 
agens, är de övergripande intrycken från min studie nedslående. 
De språkliga repertoarer som är möjliga att utveckla i Fjällskolans 
heterotopier är i själva verket synnerligen lågt värderade på de 
lokala och nationella språkmarknaderna, och bidrar inte på något 
avgörande sätt till att bryta den ofrivilliga immobilitet flera av 
eleverna upplever. Lärarna på Fjällskolan har visserligen influerats 
av en samtida diskurs, populär inom både myndigheter och aka-
demi, som menar att flerspråkighet bör betraktas som ”en resurs” 
(se Kindenberg 2016; Otterup 2018; Skolverket 2018a), men det 
finns en intern logik i hur de omtolkar detta till att betyda ”en 
resurs för att lära sig svenska”, eftersom det i praktiken inte är 
erkända kunskaper i något annat språk som verkar kunna leda till 
ökad social och geografisk rörlighet för ungdomarna. Samtidigt 
är språkpraktiker förknippade med svenska så svårtillgängliga för 
eleverna, och målformuleringarna så avlägsna, att lärarna mer och 
mer börjar betrakta det som sin uppgift att förklara för ungdomarna 
varför de inte kommer att bli godkända i grundskoleämnet svenska 
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som andraspråk, snarare än att försöka göra någonting åt det. 
 Frågan är nu vad som går att göra med dessa dystra insikter? Själva 
syftet med den här avhandlingen har som bekant varit att kritiskt 
undersöka möjligheter och hinder för att utveckla en undervisning 
i svenska som andraspråk på jämlik grund, så de språkdidaktiska 
implikationer som kan dras av de uppdagade orättvisorna är givetvis 
centrala. Ett traditionellt sätt att göra detta, med djup förankring 
i den kritiska teorin såväl som pedagogiken, hade varit att framhä-
va just exponerandet av ideologiernas och maktens verkningar som 
studiens själva huvudpoäng. Jag har utifrån ett sådant synsätt låtit 
slöjorna falla från det som synes vara och avtäckt någonting hittills 
dolt, men likväl verkligt. Problemet med ett sådant sätt att resonera 
är att det placerar mig som forskare i en synnerligen priviligierad 
position i relation till mina deltagare, med förmågan att genomskåda 
och avslöja strukturer de själva inte klarar av att se (jfr Biesta 2010:44).
 Ett annat svar, lika gångbart i emancipatoriska som i mer domi-
nerande pedagogiska diskurser, hade varit att framhålla utbildning 
som det medel med vilket de uppdagade sociala orättvisorna ska 
åtgärdas (Bingham och Biesta 2010:75). Med hjälp av andra (mer 
upplysta) undervisningsmetoder, utformade för att stärka och med-
vetandegöra eleverna, kan deras marginaliserade position så små-
ningom förväntas upphöra, så att de kan ta plats som rättvisesubjekt 
och jämlika politiska aktörer i ett förmodat demokratiskt samhälle 
som de för tillfället befinner sig utanför. Oavsett det behjärtansvärda 
i en sådan ambition, gör detta svar inte bara forskaren överordnad i 
en ojämlik relation, utan också lärarna, och det kommer sedan bli 
svårt att inte reproducera denna redan stipulerade ojämlikhet. Här 
framställs även utbildning som någonting som per definition sker 
vid sidan av demokratin, med följden att de språkdidaktiska prak-
tikerna avpolitiseras (jfr logiken i nyckelmetaforen, t ex Dahlstedt 
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m fl 2021). Språkinlärningen förutsätts så att säga ske i ett separat 
rum, utanför de relevanta politiska arenorna, snarare än att i sig 
vara en politisk handling (Bingham och Biesta 2010:49). 
 I detta avslutande kapitel föreslår jag ett annat sätt att närma sig 
frågan om de språkdidaktiska implikationerna av den här studien – 
ett som tydligare sätter framför allt elevernas egna erfarenheter i 
centrum, men som också gör gällande att förverkligandet av mer 
jämlika undervisningspraktiker i svenska som andraspråk kanske 
inte är en så avlägsen dröm som det först kan verka. I stället för 
att utgå från premissen att frigörelse och jämlikhet ligger i en mer 
upplyst framtid (som eventuellt kan uppnås med hjälp av kritis-
ka undervisningsmetoder), återvänder jag till filosofen Jacques 
Rancières (2011a) radikala jämlikhetsteori, för att hävda att det i 
första hand är sättet att se och lyssna på ungdomarna i Nyland som 
behöver förändras, inte deras kommunikativa praktiker. I stället 
för att försöka åtgärda de uppenbara ojämlikheterna i utkomst med 
ytterligare progressiva undervisningsmetoder från ovan, menar jag 
att det är en redan existerande jämlikhet – demonstrerad exempelvis 
av elevernas förmåga att utan förklarande lärare tillägna sig språk 
som hindi, moldaviska och arabiska – som behöver bekräftas för 
att mer rättvisa språkdidaktiska praktiker ska kunna uppnås.
 Jag vill av den anledningen lägga de dominerande övertygelserna 
om språkundervisningens mål och mening åt sidan, tillsammans 
med ideologiskt belastade begrepp som modersmål och andraspråk. 
Genom att göra det tror jag att de språkliga heterotopier som 
skapas av eleverna på Fjällskolan kan leda tankarna till en alterna-
tiv språkdidaktisk vision – en som går ”bortom lärandet” (Biesta 
2006) och i stället för ”måluppfyllelse” strävar efter att verifiera 
den jämlikhet som finns mellan alla talande varelser, långt innan 
någon ojämlikhet överhuvudtaget kan uppstå (Rancière 2010:5). 
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Det innebär också att våga tänka radikalt annorlunda i relation 
till samtidens fixering vid språkkunskaper som en förutsättning 
för samhälleligt deltagande (se t ex Bergman m fl 2016; Forsberg 
Lundell 2020; Lindberg 2013; Prekopic 2018). Jag kommer nu, 
med hjälp av några fördjupade teoretiska poänger från Rancière, 
föreslå att detta att lära sig språk och ta ta plats som en politisk 
aktör i själva verket är två sidor av samma mynt – ett mynt som 
dessutom i någon mening innehåller allt.

Med jämlikhet som utgångspunkt

”Allt finns i allt”, hävdar Rancière (2011a:38). Det kan låta som 
en tautologi, eller rentav en plattityd, men är ingången till en 
omvälvande pedagogisk uppfattning – tron på ”intelligensernas 
jämlikhet” – som jag nu vill använda för att dra de språkdidaktiska 
slutsatserna av denna studie. Att ingen mänsklig intelligens är över-
ordnad någon annan är inte ett bevisat faktum, eller för den delen 
ett faktum som överhuvudtaget går att bevisa, utan just en tro, eller 
en åsikt, som går att utgå ifrån för att utforska alternativ till dagens 
ojämlikhetsskapande pedagogiska ordning (Rancière 2011a:62). För 
Rancière innebär idén om intelligensernas jämlikhet i första hand 
en övertygelse om att det bland människor inte finns ett högre 
och ett lägre medvetande och att allt skapande – från Leonardo da 
Vincis Mona Lisa till köksstolen jag sitter på i detta nu – därför är 
produkter av en och samma mänskliga förmåga att ägna ett ob-
jekt sin riktade uppmärksamhet. Men att ”allt finns i allt” betyder 
också att det inte finns någon priviligierad position från vilken en 
lärare kan tala, och för en mindre vetande elev förklara ett objekt 
som denne själv skulle kunna interagera med (Rancière 2011a:37). 
 Den ”normala pedagogiska logiken” förutsätter enligt Rancière 
någonting fullständigt annorlunda; nämligen att det för det första 
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finns en skarp distinktion mellan två typer av intelligenser, och 
för det andra att där finns en lärare (med en förmodat överlägsen 
intelligens) som lyfter slöjan från tillvarons gåtfullheter för de ännu 
okunniga (Rancière 2010:4). Denna logik gör att eleven i praktiken 
blir beroende av sin lärare, och att den ojämlikhet som i stort sett 
alla didaktiska praktiker syftar till att utplåna i stället permanentas. 
Även den så kallat progressiva utbildningen fortsätter i själva verket 
på så sätt att reproducera den ojämlikhet den säger sig vilja råda 
bot på, eftersom den alltjämt förutsätter att det är de mer kunniga 
pedagogerna som ska lyfta de mindre vetande ur sin okunnighet. 
Den bygger därmed på den goda viljan hos upplysta individer som 
själva tillhör de dominerande grupperna, och som vill dela med sig 
av sina kunskaper och privilegier till de mindre lyckligt lottade. 
 Med Rancières radikala jämlikhetsideal är vi långt både från 
en sådan logik, och ”från den lärande-socialisations problematik 
som format den svenska pedagogiska forskningen och undervis-
ningen” (Säfström 2007:105). Det går också omedelbart att se hur 
det skiljer sig från de empowerment-ideal som vägleder inte bara 
de välutbildade lärarna på Fjällskolan, utan så många av dem som 
engagerar sig i villkoren för elever med svenska som andraspråk 
i den svenska skolan idag. Karins välmenande ambition att ”ge” 
ungdomarna ”en chans till ett bättre liv” (Karin, intervju, 2020-
05-29) är signifikativ för en sådan progressiv pedagogik, där målet 
vanligtvis förstås i linje med att ”emancipera elever från förtryckande 
strukturer i den sociala rättvisans och mänskliga frihetens namn” 
(Biesta 2010:39). I språkdidaktiska sammanhang konkretiseras 
sådana kompensatoriska eller utjämnande praktiker inte sällan i 
termer av genrepedagogik eller språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt (se t ex Kaya 2016:32ff; Rehman 2016). Dessa utgår som 
jag tidigare konstaterat från en språkteori med rötter hos bland 
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andra Basil Bernstein, Michael Halliday och Jim Cummins, och 
hävdar i typfallet att språkbruk kan delas in i olika koder eller nivåer. 
I den svenska utbildningskontexten benämns dessa ofta skolspråk 
och vardagsspråk, och indexerar då å ena sidan ett mer abstrakt och 
akademiskt språkbruk, å den andra ett konkret och mindre specifikt 
sådant (Axelsson och Magnusson 2012:249ff; Skolverket 2021c:7).
 För Rancière är en sådan uppdelning – även när den sker med 
uttalat emancipatoriska och progressiva syften – en del av pro-
blemet, inte lösningen. Delandet är i själva verket centralt i den 
pedagogiska myten, som i alla dess varianter bygger på förekom-
sten av en underlägsen intelligens, som ”registrerar omvärlden 
slumpmässigt, och tolkar och repeterar den mekaniskt inom en 
stängd cirkel av vanor och behov”, och en överlägsen som ”vet 
saker genom förnuftet, och tar sig metodiskt från det enkla till det 
komplexa” (Säfström 2007:103). Även den i Sverige så omhuldade 
sociokulturella teorin, och den sammanhörande Vygotskij-inspi-
rerade pedagogiken med sina ”approximala utvecklingszoner” (se 
t ex Axelsson och Magnusson 2012:257), bygger i grund och botten 
på samma problematiska antaganden, då den förutsätter en lärare 
som ledsagar ”studenten från hennes underlägsna situation till sin 
egen, upphöjda” (West 2015:336).

Den solidariska lyssnarens roll

Min slutsats, efter att som etnografisk forskare ha delat elevers 
och lärares vardag på Fjällskolan i ett antal månader, är att ”den 
normala pedagogiska logiken” (Rancière 2010:4), inklusive dess 
progressiva varianter, är av begränsat värde för den som på allvar 
vill utmana de orättvisor som samtliga deltagare i studien tycks så 
väl medvetna om. Snarare verkar ambitionen att ”ge” ungdomarna 
språkets nyckel i sig vara delaktig i reproduktionen av deras un-
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derordning, som just för att de anses sakna en legitim röst ständigt 
reproduceras (jfr Bingham och Biesta 2010:58). Det är därför inte 
genom mer effektiva metoder för att undervisa svensk gramma-
tik som deras ofrivilliga immobilitet kommer att upphöra. Det 
är heller inte genom bättre utformade prov eller en mer positiv 
inställning till flerspråkighet som deras kunskaper i det svenska 
språket kommer att öppna samhällets dörrar och göra dem till 
jämlika politiska aktörer. Det är överhuvudtaget inte ”det svenska 
språket” som är problemet här. Vad eleverna på Fjällskolan framför 
allt behöver är snarare att påminnas om sin egen intelligens; att 
”de kan se och tänka själva och inte är beroende av andra som ser 
och tänker åt dem” (Biesta 2010:55). De behöver uppmärksammas 
på allt lärande de redan ägnar sig åt, och att uppgiften att lära sig 
svenska varken är lättare eller svårare än den att lära sig dari, so-
maliska eller tigrinja – någonting som de ju bevisligen redan klarat 
av. Den borde heller inte vara svårare eller kvalitativt annorlunda 
än all annan ytterligare språkinlärning som de ägnat sig åt före 
och efter ankomsten till Nyland, då de lagt till kommunikativa 
resurser från språk som hindi, moldaviska och turkiska till sina 
redan omfattande språkrepertoarer.
 Det ska naturligtvis inte tolkas som att allt i slutändan ändå är 
upp till ungdomarna själva och deras individuella motivation. Vad 
jag nämligen visat att de i lika hög utsträckning behöver för att ta 
plats som legitima talare är solidariska lyssnande subjekt (jfr Flores 
2020b, 2020a), beredda att möta elevernas intelligens som jämlikar, 
och höra det de säger som språk, snarare än osammanhängande 
”oljud” (Rancière 2011a:114). Personer som istället för att förklara 
tingens ordning för dem vägleds av en grundläggande vilja att 
kommunicera: ”Den ena vill tala, den andra vill lista ut, och detta 
är allt” (Rancière 2011a:84). Det är på samma gång talande och en 
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smula gåtfullt att samma elever som upprepade gånger bedöms 
vara så långt från att nå godkändmålen i svenska som andraspråk, 
och som själva till och med ibland godtar idén att de har kognitiva 
svårigheter, både kan föra sådana utförliga samtal med mig, och 
ägna sig åt sådant avancerat och ansträngande lärande av språk i 
andra sammanhang. Utan att för den skull falla för frestelsen att 
vända rangordningen upp och ner (men ändå jämföra och hierar-
kisera) kan det vara värt att fundera över hur många elever på den 
närliggande Inlandsskolan som exempelvis betraktar hindi som 
”ett jävligt lätt språk” (Faranco, intervju, 2020-02-27), eller ägnar 
dagarna åt att utveckla sina färdigheter i moldaviska och arabiska? 
Den som i stället för att förutsätta en radikal ojämlikhet mellan 
dem som ”kan” och ”inte kan” svenska, utgick från idén om en 
grundläggande jämlikhet, skulle sannolikt upptäcka att eleverna 
på Fjällskolan redan kan allt de behöver kunna, och att problemet 
snarare är att de ständigt görs ojämlika i samband med de dagliga 
undervisningspraktikerna (jfr Flores 2020b). 
 Utöver principen om intelligensernas jämlikhet behöver ytter-
ligare en premiss godtas för att det ska vara möjligt att acceptera 
de implikationer jag drar från den här studien; nämligen att själva 
vetandet, eller för den delen lärandet, inte kan vara huvuduppgiften 
för en språkdidaktik som syftar till ”rättvis flerspråkighet” (Ortega 
2019). Eleverna på Fjällskolan lär sig uppenbarligen både svenska, 
engelska, matematik och samhällskunskap med nuvarande un-
dervisningsmetoder, men vad de dessvärre också lär sig – och som 
jag menar är huvudproblemet – är medvetenheten om sin egen 
underlägsna intelligens. De lär sig att de ”ännu inte kan” svenska, 
och till och med att de saknar förmågan att utveckla kunskaper på 
samma exemplariska sätt som de idealiska inlärare de hela tiden 
jämförs med. För Ranciére kan lärande i strikt mening därför inte 
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vara det centrala för en frigörande pedagogisk praktik. Den uni-
versella undervisningen ska inte betraktas som en mirakelmetod 
för att lära sig allt möjligt, utan ett traktat för jämlikhet, vars syfte 
först och främst är ”att skapa frigjorda och frigörande människor” 
(Rancière 2011a:131). Människor som är medvetna om sin egen – 
och alla andras – potential.

Bortom den normala språkdidaktikens logik

Ranciéres (2010:4) normala pedagogiska logik motsvaras menar jag 
av någonting som skulle kunna kallas en normal språkdidaktisk 
logik. Denna förutsätter inte bara förekomsten av olika intelligenser 
och nödvändigheten av en förklarande lärare, utan också existensen 
av olika språk, möjliga att kvantifiera och systematiskt beskriva 
(jfr Ortega 2018a). Den antar också en åtskillnad mellan språk 
och politik, på så sätt att specifika språkkunskaper vanligtvis ses 
som en förutsättning för demokratiskt deltagande (se t ex Lindgren 
m fl 2022). Om eleverna på Fjällskolan betraktas genom denna 
normala språkdidaktiks lins är det lätt att fastna vid de uppenbara 
ojämlikheterna i utkomst, och fundera över varför vissa elever lär sig 
svenska ”sämre” än andra, och vad som skulle kunna göras åt det. 
Detta är förvisso vad lärarna på Fjällskolan gör, men delvis också 
eleverna själva. Språk betraktas följaktligen av deltagarna – helt 
i linje med de dominerande mediala och vetenskapliga diskurser 
som jag många gånger återkommit till i avhandlingen – som den 
nyckel ungdomarna behöver tillägna sig, innan de kan inkluderas i 
det svenska samhället på samma villkor som de redan inkluderade.
 Genom att ta elevernas periferaliserade position som en form 
av utkikspunkt (Heller 2013:17), har jag i denna studie kunnat visa 
hur de i samband med sina (im)mobila liv snarare tycks ha tillägnat 
sig de kommunikativa resurser som dels har varit tillgängliga för 
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dem, dels har varit användbara i specifika situationer. Det har inte 
i första hand varit för att vid en senare tidpunkt få tillträde till vissa 
åtråvärda rum som de har lärt sig exempelvis hindi, moldaviska 
eller baluchiska, utan för att rummen där dessa språk talas redan 
har varit tillgängliga ”för handling” (Ahmed 2011:130). De språkre-
pertoarer ungdomarna utvecklat tycks därför inte så mycket vara en 
förutsättning för jämlikt deltagande, utan ett resultat av detsamma. 
Det är för att de i konkreta situationer redan har betraktats som 
jämlikar som de kunnat ta plats som deltagare i de interaktioner 
som i sin tur format de kommunikativa repertoarernas fonologiska, 
morfologiska och syntaktiska sammansättning.
 För att framhäva deras partiella och slumpmässiga karaktär har 
jag genomgående i denna avhandling kallat elevernas språkreper-
toarer, så tydligt utvecklade underifrån snarare än ovanifrån, för 
gräsrotsflerspråkighet (se Han 2013). Genom att ställa denna mot 
de elitflerspråkighetsdiskurser som dominerar undervisningen i 
svenska som andraspråk riskerar jag själv att reproducera en upp-
delning mellan språkrepertoarer i högre och lägre varieteter, det är 
jag medveten om. Men det är inte för att värdera eller beskriva dem 
som steg i en utvecklingshierarki som jag använt dessa begrepp, 
utan för att visa hur språkideologier strukturerar seendet (jfr Gal 
och Irvine 2019:12), och exempelvis gör att vissa typer av flersprå-
kighet i praktiken aldrig får den status av resurs som lärare och 
skolledning till synes önskar ge dem. På samma sätt som alla språk 
kan ses som kreolspråk (se Makoni och Pennycook 2006:21), är 
förstås all mänsklig kommunikation i grund och botten att betrakta 
som gräsrotsflerspråkighet i den bemärkelse jag givit den här. Även 
de så kallade elitvarieteterna utvecklas nödvändigtvis lokalt (jfr 
Pennycook 2010:6f som av denna anledning förhåller sig kritiskt 
till begreppet ”gräsrotslitteracitet”) i specifika mellanmänskliga 
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interaktioner, och präglas därtill av samma heteroglossiska spän-
ningar mellan centripetala och centrifugala krafter som Bachtin 
(1994) identifierade i allt språkbruk.
 När eleverna på Fjällskolan lär sig moldaviska av kompisar, 
hindi på Youtube och turkiska på den mångkulturella arbetsplat-
sen i Teheran, ska det därför inte betraktas som uttryck för någon 
lägre form av lärande. Det är inte så att det är kognitivt lättare, 
eller kräver mindre fokuserad uppmärksamhet än lärandet av 
svenska i klassrummet: ”Förmågan låter sig inte delas”, påminner 
Rancière. ”Det finns bara en kraft: kraften att se och att säga, att 
vara uppmärksam på vad man ser och vad man säger” (Rancière 
2011a:37). Det uppfordrande axiom som följer på antagandet om 
intelligensernas jämlikhet är därför att alla som någon gång lärt sig 
någonting, också kan lära sig allting annat. Igen och igen. Att lära 
sig köra skoter skiljer sig såtillvida inte på något grundläggande 
plan från att lära sig hindi. Och att lära sig hindi eller moldaviska 
är inte annorlunda än att lära sig svenska. Det ska inte tolkas som 
att allt alla någonsin gör är ”lika bra […] bara att de härstammar 
från samma intelligens” (Rancière 2011a:125). 

Språkinlärning som politisk praktik

Vad som tycks vara gemensamt för de situationer av framgångsrik 
språkinlärning som eleverna i den här studien berättar om, är att 
de bestått av möten där principen om intelligensernas jämlikhet 
verifierats. Detta har skett genom att ingen av samtalsdeltagarna 
på förhand betraktat sig som överlägsen den andre. Det går att 
se i Valis beskrivning av hur det gick till när han lärde sig azari 
på arbetsplatsen i Teheran genom att fokuserat uppmärksamma 
utsagornas form och innehåll: ”jag lyssna å- ja: (.) jag tänker ’vad 
dom säger?’ […] jag lyssnar bara å (.) lära mej” (Vali, intervju, 
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2020-01-29). Det går också att se i Farancos beskrivning av hur han 
lärde sig moldaviska tillsammans med sin kompis, Milis utvecklan-
de av arabiska i Sudan, eller Aftabs konstaterande att ”det känns 
bra för mej” (Aftab Khan, intervju 2020-01-21) när han använder 
hindi, eller andra ”mjuka” och ”söta” språk som ryska och franska, 
i konversationer som huvudsakligen sker på digitala plattformar 
på internet. Detsamma gäller det kravlösa utbytet av ord och fra-
ser som Yakini ägnar sig åt i hålrummen mellan lektionerna (se 
kapitel 6). I stället för de dominerade rummens svåråtkomliga 
monoglossiska ideal, finns på så sätt i de språkliga heterotopier 
ungdomarna skapar en tydligt annorlunda kommunikativ logik:

Alla deras ansträngningar och utforskningar är riktade mot 
detta enda: en människa har tilltalat dem. De vill uppmärk-
samma och besvara dessa ord, men inte som studenter eller 
lärda, utan som människor: så som man besvarar någon man 
talar med, inte undersöks av – i jämlikhetens tecken. 

(Rancière 2011a:19)

 Det är för mig uppenbart att den omfattande språkinlärning 
som eleverna är involverade i vid sidan av såväl som i samband 
med skolans sanktionerade språkundervisning, inte på något sätt är 
för-politisk eller opolitisk. Det är snarare som politiska aktörer med 
varierande auktoritet de tar, eller förvägras, den plats som krävs för att 
göra sin röst hörd i olika sammanhang. Och huruvida denna röst hörs 
har i grund och botten väldigt lite med några lingvistiska kriterier för 
språklig kompetens att göra (jfr Bourdieu 1991b:55; Norton Peirce 
1995:18). Det är med andra ord inte för att Vali ”kan” azari som han 
får tillgång till de rum där han kan använda och utveckla färdigheter 
i detta språk. Det är på motsvarande sätt inte heller för att Markus 
eller Bob saknar kunskaper i arabiska som de nekas positionen som 
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rättvisesubjekt i Libyen, vilket om inte annat understryks av Milis 
väsensskilda erfarenhet av att lära sig arabiska i Sudan (se kapitel 4). 
Att kunskaperna i respektive språk har utvecklats i interaktion med 
samtalspartners som i mycket olika utsträckning varit beredda att 
”uppmärksamma och besvara” (Rancière 2011a:19) deras ord, gör 
att det helt enkelt inte går att separera själva språkinlärningen från 
processen att bli en politisk aktör; de ”kan förstås som en och samma 
strävan” (Bingham och Biesta 2010:49).

Flerspråkighetens nya gränser

Konstaterandet att språkinlärning är en oundvikligen politisk 
praktik har mer långtgående implikationer än vad som vanligtvis 
görs gällande i språkdidaktik i den sociokulturella traditionen. 
Om språkinlärning betraktas som någonting som pågår mer eller 
mindre parallellt med ett samhälle som i sig är demokratiskt, är 
det förstås rimligt att tänka sig en temporal aspekt av inkludering: 
först lär du dig exempelvis svenska, därefter blir du en åtminstone 
på pappret jämlik medborgare, med formell rätt att göra din röst 
hörd i samma utsträckning som alla andra redan inkluderade. 
Men om demokrati, som hos Rancière, inte betraktas som en 
egenskap hos hela samhällen, utan som namnet på de ordnings-
störande handlingar som tar jämlikhet som sin utgångspunkt (se 
t ex Rancière 2010:15), blir det uppenbart att det inte finns någon 
redan existerande demokratisk gemenskap för den utanförstående 
att inkluderas i. Det blir också tydligt att demokratisering inte 
kan ske inifrån en sådan föreställd gemenskap, utan att den alltid 
måste ske utifrån och in, på de exkluderade och marginaliserades 
initiativ (Bingham och Biesta 2010:85). 
 På motsvarande sätt kan en undervisningspraktik – utformad 
av välmenande pedagoger, akademiker och tjänstemän från ovan – 
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aldrig vara inkluderande och jämlik i sig. Vad som i skolan görs i 
rättvisans och demokratins namn resulterar i själva verket ofta i sin 
motsats, genom att ”reproducera ojämlikhet och hålla människor 
på sin plats” (Biesta 2010:57), någonting som jag i denna studie inte 
minst kunnat visa sker med den förmodat stärkande diskursen om 
flerspråkighet som resurs. Enligt Rancière (2011a) är undervisning 
lika lite som frihet ”någonting man får”: de är båda ”någonting man 
tar” (s 137–138). Ingen kan överföra kunskaper till någon annan 
utan att samtidigt befästa den redan existerande ojämlikheten, 
och ingen kan heller från en redan upphöjd position stärka någon 
annan. I stället för att ”ge” röst åt personer som inte hörs, och på 
så sätt inkludera dem i en redan existerande ordning, måste en 
frigörande pedagogisk handling i första hand syfta till att ändra 
ordningen; att ”förändra definitionerna av vad som kan sägas och 
vad som kan ses, vem som kan identifiera sig som delaktig och vem 
som kan vara berättigad att styra” (Magnusson och West 2006:13).
 Av samma skäl menar jag att inkludering för de unga eleverna 
på Fjällskolan inte kan innebära att de ska föras in i en svenskhet 
som definierats av de vita majoritetssvenskar som redan är ”på 
plats” (Ahmed 2011:130), och så självklart smälter samman med 
bakgrunden. De kan heller inte förväntas anamma de språkliga 
strukturer som mer eller mindre oreflekterat kallas svenska. Nya 
sociala relationer kräver, som Lefebvre (1991:55) konstaterat, nya 
rum och vice versa. Till följd av de senaste decenniernas omfattande 
migration präglas svenska skolor idag i allmänhet av stor språklig 
och kulturell mångfald (se t ex Hübinette och Lundström 2022:12ff), 
vilket gör att det långt ifrån bara är elever och lärare på Fjällskolan 
i Nyland som nu behöver bestämma sig för vilken typ av rum som 
ska produceras för att möjliggöra jämlika relationer inom ramen 
för denna tillsammanskastadhet (jfr Massey 2005:141).  Om skolans 
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högt ställda demokratiska ambitioner ska kunna förverkligas för 
elever som Aftab, Vali och Faranco tror jag helt enkelt att det måste 
bli möjligt att konstruera en rad nya svenskheter – och därmed även 
andra definitioner av vad det innebär att tala svenska i Sverige idag. 
Det behövs, för att tala med Sara Ahmed (2011), ett annat ”skinn”.
 Det finns en mer hoppingivande sida av Rancières något ned-
slående konstaterande att all institutionalisering av progressiva 
utbildningsambitioner tenderar att resultera i sin motsats; även 
om alla som arbetar i skolan naturligtvis fortsatt måste kämpa för 
mer rättvisa institutioner och regelverk, så behöver ingen vänta 
på realiserandet av dem för att börja praktisera en språkdidaktik 
på jämlik grund. Flerspråkighetens nya gränser behöver inte först 
ritas upp i någon myndighetsskrift, utan kan tentativt formuleras 
av varje enskild lärare som har det mod som krävs för att verkligen 
lyssna på, och träda in i jämlik dialog med, sina elever. Det behövs 
med andra ord inga nya läroplaner, inga utbildningsinsatser från 
Skolverket, och inga nya direktiv för hur de nationella proven ska 
bedömas. Skolorna måste inte tillsätta några förstelärare som driver 
fram de rätta attityderna från ovan, och inga forskare behöver tala 
om för lärarna exakt vilka metoder de ska använda för att åstad-
komma mer inkluderande undervisningspraktiker. 
 I stället kan alla som vill eftersträva en språkdidaktik på jämlik 
grund börja med att lyssna på vad eleverna på Fjällskolan har 
berättat i den här avhandlingen. Det går att fundera över vad det 
betyder att de redan i sin rumsligt kringskurna tillvaro har haft så 
många erfarenheter av att praktisera och verifiera principen om 
intelligensernas jämlikhet, och vad de språkliga repertoarer som 
de faktiskt utvecklat kan berätta om deras dolda och osynliggjorda 
förmågor. Sedan kan varje lärare ta vid här och nu, i sina egna 
klassrum, med de medel och verktyg som för tillfället står dem 
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till buds. De kan på så sätt sträva efter att skapa förutsättningar-
na för en mer frigörande undervisning, genom att i varje enskilt 
möte utgå från att den elev som står framför dem besitter samma 
förmåga att ”se och att säga” (Rancière 2011a:37) som de själva. Att 
det inte i första hand är en person som saknar svenska, utan någon 
som redan har lärt, och därför potentiellt kan lära vad som helst 
annat. Vad resultaten skulle kunna bli av ett sådant annorlunda 
sätt att tänka om skolämnet svenska som andraspråk fortsätter jag 
gärna att utforska framöver, inte minst med alla lärare och elever i 
språkintroduktionsgrupper, förberedelseklasser och sva-klassrum 
som vill utveckla sin radikala fantasi tillsammans.
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Efterord

Att skriva avhandling är i stor utsträckning en solitär sysselsättning, 
men det är ett ensamarbete som inte varit möjligt utan många 
människors stöd och hjälp. Först och främst vill jag naturligtvis 
tacka alla elever på Fjällskolan, som inte bara fick mig att känna 
mig så välkommen under min tid i Nyland, utan i allra högsta 
grad varit medskapare av den här undersökningen. Baktash, Yama, 
Aftab Khan, Vali, Bob, Yakini och alla ni andra – det är ni som är 
huvudpersonerna i den här boken, och jag hoppas att en del av den 
respekt jag känner för er ska skina igenom på de föregående sidorna. 
Målet har varit att ta hand om era berättelser med samma allvar 
som ni delat med er av dem till mig, och om ni tycker att jag har 
kommit i närheten av att göra det kan jag inte vara annat än nöjd.
 Jag vet samtidigt att en del av det som står i den färdiga texten 
kommer att vara jobbigt för inte minst lärarna att läsa och åter-
uppleva, och jag vill därför särskilt uppmärksamma det mod som 
dessa – framför allt de som här kallas Karin, Anna och Stig – upp-
visade genom att så förbehållslöst släppa in mig i sina klassrum. 
Förhoppningsvis kan ni också känna er stolta över att de svåra 
dilemman som blottläggs här är sådana som åtskilliga lärare i det 
mångkulturella Sverige behöver reflektera över, och att ni genom 
ert deltagande har bidragit till ett viktigt samhälleligt samtal. Det 
kommer säkerligen också vara värdefullt för politiker och tjänste-
män på olika nivåer i den skolpolitiska byråkratin att få läsa om 
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de ibland orimliga konsekvenser som deras fattade beslut kan ha 
för de människor av kött och blod som är satta att hantera dem i 
den vardagliga klassrumspraktiken. 
 Som jag redan flera gånger nämnt är denna avhandling delvis ett 
resultat av min egen tioåriga erfarenhet som lärare i inte minst olika 
förberedelseklasser och språkintroduktionsgrupper. Jag vill därför 
tacka alla elever, som genom åren utmanat mig att tänka annorlun-
da. Ni är alla betydelsefulla för den här studiens framväxt, men två 
stycken vill jag ändå lyfta fram mer än andra: Aref och Musse, ni är 
förstås långt ifrån bara elever för mig, men låt det stå klart att det 
är privilegiet att på nära håll få följa era anspråk på att ta plats som 
jämlika talare i Sverige, som sått det frö som så småningom resulterat 
i denna avhandling. Till er vill jag därför tillägna den här boken.
 Jag vill också passa på att tacka alla duktiga lärarkollegor jag 
haft glädjen att arbeta tillsammans med, särskilt Jenny Svensson, 
Anna Norrbom, Anwar Farzam och Tomas Larsson. När jag i av-
handlingen talar om de kompetenta lärare jag mött, är det framför 
allt er jag tänker på. Det har varit en förmån att få utvecklas som 
lärare vid er sida och jag hoppas att några av de svåra frågor vi 
genom åren ställt varandra finns reflekterade på de här sidorna.
 I likhet med många andra lärare har jag ibland funnit omställ-
ningen till doktorand och junior, som vi mindre erfarna forskare 
något förklenande benämns inom akademin, utmanande. Över-
gången har dock underlättats av mina tre duktiga handledare, vars 
vägledning in i forskarvärlden alltid skett respektfullt och med stor 
lyhördhet. Som huvudhandledare har Daniel Andersson oförtrutet 
styrt det ibland skakiga avhandlingsarbetet framåt. Du har tagit 
dig an alla mina texter med vetenskaplig nit, samtidigt som om-
tanken om människorna bakom texten aldrig gått förlorad: akribi 
och medmänsklighet i skön förening. Jag vill inte minst tacka dig 
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för den värme och omsorg du visat när arbetat inte gått som jag 
velat – i dessa stunder har du verkligen fått mig att känna mig både 
sörjbar och skyddad. 
 Carla Jonsson kom in som biträdande handledare under skrivfa-
sen och har med kloka och kunniga kommentarer förbättrat texten 
avsevärt. Under de senaste åren har jag också mycket uppskattat 
att utforma den högre seminarieserien om lingvistisk etnografi 
tillsammans med dig – den har utvecklats till ett långsamt, alltjämt 
pågående samtal om etik och kreativitet i den språkdidaktiska 
forskningen, som jag hoppas kommer att fortsätta länge till.
 Tommaso Milani har visserligen formellt haft titeln biträdande 
handledare, men det kommer inte ens i närheten av att beskriva den 
roll du haft för mig under de här åren. Du har i stort sett funnits 
med från arbetets början, och är den enskilda person som påverkat 
den här avhandlingens utformning mest. Du har läst alla mina 
texter med en ibland skräckinjagande uppriktighet, men samti-
digt med till synes outtömlig generositet fortsatt guida mig i det 
akademiska skrivandets hantverk. Det som betytt mest för mig är 
emellertid det förtroende och den tilltro du aldrig slutat visa mitt 
arbete – för mig är du förkroppsligandet av den okunnige läraren, 
och det vet jag att du om någon förstår att ta som en komplimang.
 Avhandlingen har utvecklats genom noggranna läsningar av 
Line Møller Daugaard vid det obligatoriska slutseminariet och 
Christina Hedman vid det likaledes obligatoriska mittseminariet. 
Förlaget h:ström – Text & Kulturs redaktör Jonas Rosenqvist har 
i ett senare skede tagit sig an hela avhandlingstexten med skarp 
blick för både helhet och detaljer. Delar av manuset har därtill 
presenterats på olika konferenser och workshops de senaste åren. 
För värdefulla kommentarer och synpunkter i samband med dessa 
vill jag tacka bland andra Johan Järlehed, Sari Pietikäinen, Jackie 
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Jia Lou och Anders Björkvall. Jag vill också särskilt uppmärk-
samma deltagarna i språkstudiers högre seminarieserie på Umeå 
universitet, som vid flera tillfällen har tagit sig an mer eller mindre 
bearbetade avsnitt ur avhandlingen; Hanna Outakoski, David 
Kroik, Jenny Bergström, Pär Sehlström och Anders Emanuelsson 
har i samband med dessa lämnat betydelsefulla bidrag till analysens 
utveckling. Ett stort tack också till Erika Sörensson, Johan Örestig, 
Nasteho Osman Lander, Tove Bruun Ahmadi, Frida Marklund, 
Mikael Heinonen och David Vikgren för läsning av manus i olika 
stadier av avhandlingsarbetet. Ni har pekat ut nya riktningar för 
texten och räddat mig från många pinsamheter. Alla kvarvarande 
sådana är självklart uteslutande mitt ansvar. 
 Genom sin roll som organisatör för den månatliga läsecirkeln 
på Rött har Johan Örestig haft en särskild betydelse under mina 
år i Umeå. I samband med cirkeln har jag haft några av mina 
finaste läsupplevelser som doktorand, men att få diskutera dessa 
texter tillsammans med kloka och kritiskt sinnade kamrater har 
varit ett om möjligt än större nöje än själva läsningen som sådan. 
Andra som gjort doktorandtillvaron behagligare är mina kollegor 
på den utbildningsvetenskapliga forskarskolan, som jag i perioder 
umgåtts intensivt med i samband med resor och internat. Här vill 
jag framför allt nämna Maria Lindgren och Erik Lundgren, vars 
otvungna sällskap inneburit välkomna avbrott i det ibland alltför 
ensamma avhandlingsarbetet.
 Delar av avhandlingen har skrivits i samband med tre längre 
skrivarinternat i Åre respektive Fagerudd. Jag vill tacka Lärarför-
bundet och Lärarstiftelsen för stipendier som gjorde att jag kunde 
delta i dessa. Det långa fältarbetet har möjliggjorts tack vare stipen-
dier från Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond, Stiftelsen 
Hierta Retzius stipendiefond och Birger Callemans fond. Den 
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sistnämnda fonden har även bidragit med tryckbidrag, som gjort 
att avhandlingen kan ges ut på externt förlag. 
 Till sist vill jag tacka min modiga, kärleksfulla och uthålliga 
familj, som genom alla år delat min fäbless för att bryta upp och 
börja om på nytt. Ulrika, Siri, Sonja och Helmi – mitt eget bande 
de filles – det är i slutändan er dagliga kärlek som gett mig kraften 
att genomföra det mödosamma arbetet med den här avhandlingen. 
Utan er är jag ingenting.
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Summary

This thesis revolves around a group of secondary school students 
and their teachers in a language introductory class in a small town 
called Nyland, located in the sparsely populated interior of nort-
hern Sweden. The study focuses on the young migrants’ challenges 
in learning Swedish but considers language and language learning 
to be first and foremost social, historical and spatial processes, 
not primarily individual and psychological phenomena. In other 
words, my interest in the thesis is less in the cognitive aspects of 
language development and more in “how multilingualism unfolds 
in the lives of people across their private, public, material, and 
digital social contexts” (The Douglas Fir Group et al. 2016:21).
 An important point of departure here is that I am not consi-
dering languages to be constituted as already existing systems, de-
tached from ideologies and power relations, but as social practices, 
which are also spatially structured (Pennycook 2010; Scollon and 
Scollon 2003). For this reason, there can be no neutral method 
of examining processes related to language teaching and learning 
(Pennycook 2022), just as there is no non-political way to deter-
mine what is appropriate and legitimate language use (Bourdieu 
1991b). This thesis thus joins the so-called social turn in research on 
second language acquisition (Block 2003), implying that I have an 
interest in how existing injustices affect the opportunities to deve-
lop linguistic repertoires (Piller 2016) and consider social justice 
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an overarching goal for research (cf. Flores and Rosa 2019; García 
2009; Ortega 2019).
 Above all, through several shifts in the point of orientation (cf. 
Ahmed 2006), the thesis contributes to new perspectives on ques-
tions about the social conditions for learning languages. This might 
in turn shed new light on familiar views of second language acqui-
sition. My interest in young people’s lived experiences of language 
use (Busch 2017) means, for example, a change of perspective both 
in relation to most research on language teaching and learning in 
Sweden (Tornberg 2020:7) and the political and media discourses 
increasingly occupied with discussions about so-called migrants 
and refugees (cf. Herz and Lalander 2019). Instead of viewing the 
(linguistic) diversity in contemporary Swedish schools and societies 
as a problem to be addressed from above by well-intentioned edu-
cators and researchers, I use the young participants’ positions in the 
margins of the periphery as a vantage point (cf. Heller 2013:17), from 
where unequal power relations can be both challenged and explored.
 By examining multilingual practices in the small town of Nyland 
in relation to local as well as global “politics of mobility” (Ahmed 
2007:162), I also want to contribute to a change of perspectives on 
the “global countryside” (Woods 2007). This is done particularly 
through connecting a rural place in northern Sweden – which in 
media representations is far from the urban metropolises that are 
considered to be the economic centres of the world (cf. Wallerstein 
2007) – to discourses on mobility and globalisation from which it 
is usually excluded (cf. Eriksson 2010; Maly 2016). The northern in-
terior of Scandinavia is a geographical space that seldomly appears 
in public discourse and research on multilingualism (Pietikäinen 
et al. 2016; Pietikäinen and Kelly-Holmes 2013), even though it is 
characterised by several spatiotemporal layers of diverse language 
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practices (Edlund 2009; Westergren and Åhl 2007), as well as 
contemporary processes of social change usually associated with 
urban areas (cf. Woods 2007). By following the orientation lines 
of the young participants inwardly towards the margins, as well 
as outwards towards the different centres that, to a certain extent, 
formulate the conditions for their lives, I expose paradoxes in the 
dominant discourses on young migrants and language learning. 
At the same time, I hope to be able to open up new spaces for 
thinking about language and teaching in a contemporary Sweden 
characterised by unprecedented linguistic, cultural and racial di-
versity (see Hübinette and Lundström 2022:12–14). 
 In line with this transformative agenda, the aim of this thesis is to 
critically examine opportunities and challenges to developing teaching 
in Swedish as a second language on equal grounds. I do this by explo-
ring the lived experiences of language and teaching practices in a 
school and society in northern Sweden’s peripheralised interior. In 
the different chapters, I focus on how Swedish and other named 
languages are socially constructed in relation to the students and how 
this affects (and is affected by) their condition to appropriate lived 
multilingual spaces. The specific research questions read as follows:

• How are the students’ emerging linguistic repertoires structu-
red spatially, e.g., through different experiences of mobility 
and immobility?

• In which ways do ideological conceptions of language and 
language learning contribute to the positioning of the stu-
dents as (il)legitimate language users in school and society?

• How are the students’ investment in language practices in 
school and society affected by their possibilities to fill roles 
as legitimate speakers in different contexts?

• With which possibilities can teachers contribute to encourage 
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language development on more equal grounds?
• How can the participants’ lived experiences of developing 

linguistic repertoires in a rural context contribute to the un-
derstanding of more critical teaching practices in Swedish as 
a second language, with multilingualism and social justice 
as central aims?

 The study can be positioned at the intersection of several dif-
ferent academic fields. Theoretically and methodologically, I have 
gained as much inspiration from researchers usually associated with 
fields such as sociology (Bourdieu 1991b), poststructuralist geography 
(Cresswell 2015), continental philosophy (Foucault 2014; Fraser 2011; 
Lefebvre 1991; Rancière 1991) and cultural studies (Ahmed 2007) as 
I have with more clearly language-related disciplines such as critical 
sociolinguistics (Blommaert 2010; Heller et al. 2018; Pietikäinen et 
al. 2016), linguistic ethnography/anthropology (Copland and Creese 
2014; Duchêne and Heller 2012; Scollon and Scollon 2004) and 
applied linguistics (Flores and Rosa 2019; Norton 2013; Ortega 2019; 
Pennycook 2010; Piller 2016). At the same time, my ambition to 
examine language and teaching practices interdisciplinarily, with 
the spotlight on social justice and unequal power relations, is sha-
red by many of the critical researchers who, for the last couple of 
decades, have formulated alternative agendas for studies on second 
language acquisition (see e.g. García 2009; Ortega 2019; Pennycook 
2022; The Douglas Fir Group et al. 2016). From these, I have not 
least been influenced by the emphasis on the need to complement 
the traditional linguistic conceptual apparatus with theories and 
methods from social sciences and other areas of the humanities.
 Even if the thesis is formally written within the research field 
of language didactics (språkdidaktik), I consequently use a clearly 
interdisciplinary approach, which partly challenges the idea of where 
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the boundaries of such a research field can (or should) be drawn. 
This endeavour is facilitated by the fact that language didactics is a 
fairly young subject in Sweden, largely in absence of consensus when 
it comes to the inherently contentious issue of disciplinary borders 
(Lindgren and Enever 2015:13). I therefore also agree with Lindgren 
and Enever’s (2015) “inclusive perspective” (p. 13) regarding which 
theories and methods can be used to investigate issues concerned 
with the teaching and learning of languages in a broad sense.
 This inclusive perspective is not least reflected in the metho-
dology of the study, as I have approached the research questions 
ethnographically, following the students’ communicative practi-
ces in many different directions, far from limiting myself to the 
classroom where the school subject Swedish as a second language 
is being taught. My point of departure has also here been Lind-
gren and Enever (2015), and their broad definition of didactics as 
“teaching and learning in formal and informal contexts” (p. 13), 
which has meant that I have not considered the classroom to be 
the exclusive arena for research on language teaching and learning. 
The students actually develop their linguistic repertoires in several 
different contexts (cf. The Douglas Fir Group et al. 2016:27), and 
the varied accessibility of these spaces for different bodies (Ahmed 
2007) and language practices (Blommaert et al. 2005) is one of the 
main issues of this thesis.
 What makes this study ethnographic is primarily the ambition 
to examine a specific context in depth, by sharing parts of the 
participants everyday life over an extended period of time (cf. 
Hammersley and Atkinson 2007:3). The material for the thesis 
has been gathered during a field study that took place between 
December 2019 and June 2020 and consists of fieldnotes from con-
tinuous participant observations, transcriptions of semi-structured 
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interviews and focus group discussions, as well as visual materials 
(mainly language portraits and maps) produced by the students 
in collaboration with me. The participants in the study were all 
in one way or another connected to one and the same language 
introductory class at the small upper secondary school I call Fjäll-
skolan (The Mountain School) in Nyland. At the time of the study, 
between 19 and 21 students were enrolled at Fjällskolan, and they 
all gave their informed consent to be observed by me, but only 15 
chose to participate in the interviews.
 Because the participant observations were prematurely termi-
nated in April of 2020 due to the outbreak of the Covid-19 pande-
mic, the semi-structured interviews have gained more importance 
in this thesis than is perhaps customary in ethnographic studies 
(Blommaert and Jie 2010:43). I will therefore describe them in more 
detail here. The interviews can be divided into four main groups: 
first, two different types of individual interviews with the students; 
next, (primarily digital) focus group discussions with students; 
and finally, interviews (individually or in pairs) with school staff 
at Fjällskolan. The outline of these interviews did not feature in 
any pre-written research design, but has rather been constructed 
successively during the course of the study, in relation to different 
types of questions that have arisen (cf. Heller et al. 2018:41).
 The first formal interviews were conducted individually with 
15 of the students, a couple of weeks into the field study. These 
interviews lasted between 27 and 92 minutes, were recorded with 
a digital recorder and then transcribed manually by me in separate 
Word files. The interviews were partly based on a template (see 
Appendix II), but the conversations also revolved around a language 
portrait that each of the participating students created in a lesson 
a few days earlier. In this, they were prompted to draw “languages 
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and ways of communicating that are important in your life”, in an 
empty silhouette portraying a human being. The language portrait 
is a multimodal method, resulting in two sets of data: one visual and 
one narrative (see Busch 2012, 2017). The purpose of using both has 
been to shed light on the participants’ lived experiences of langu-
age and language learning from somewhat different perspectives. 
While the narratives mainly focus on “the current experience of 
language” (Busch 2012:16), the images can give expression to both 
ensembles of affects and emotions and unresolved ambiguities.
 The second formal interview was conducted about a month 
after the first one. This was also carried out individually, with 14 
of the students participating. The conversations lasted between 
27 and 62 minutes and were documented the same way as the 
first, with the exception of one of the interviews that had to be 
completed digitally on Zoom a few weeks later. In the context of 
this interview, each student was asked to draw a map of Nyland, in 
which they were instructed to include places that were in some way 
important to them. In this manner, 13 out of 14 students produced 
a subjective representation of their immediate surroundings (cf. 
Götz and Holmén 2022), which we later used as a starting point 
for a conversation about language use and language learning in 
different places. In this study, the construction of maps, together 
with the accompanying narratives, has been a way to explore the 
students’ lived experiences of their emerging linguistic repertoires 
from a spatial perspective.
 At the end of the semester I also conducted five focus group 
discussions (Wilkinson 2004) with the students. These are between 
28 and 54 minutes in length, and all but one were carried out di-
gitally on Zoom and recorded with both image and sound. Due 
to technical difficulties, the fifth interview was conducted in a 
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group room at the library, but only with two participants present. 
All the other groups consisted of between three and five students. 
As a point of departure for the conversations, I had developed 
a few themes, which in broad terms revolved, on the one hand, 
around their views on Nyland, and Fjällskolan and the introducto-
ry language class on the other (see Appendix II). I also took the 
chance to ask about observations I had done during my time in the 
school and articulate some of my preliminary analyses to gain the 
students’ perspectives on them. By that time, for example, I had 
noted that several students talked about their difficulties in finding 
people to speak Swedish with them, hence this became one of the 
main concerns for the group discussions. We also looked at some 
pictures of the linguistic landscape of the school together, which 
offered opportunities to discuss the discourses about language that 
circulated in the school.
 Even though the young participants’ perspectives are of central 
importance in this thesis, I have also chosen to interview six staff 
members who come into daily contact with the students at the 
school. The small context actually made it possible to ask everyo-
ne working with the language introductory class for individual 
interviews, and the ones that finally agreed to do this were three 
teachers, a student supervisor, the school’s headmaster and a gui-
dance counsellor. These interviews, conducted in the spring and 
summer of 2020, were recorded and partly transcribed, but not as 
meticulously as the interviews with the students. I considered the 
two teachers of Swedish as a second language, Karin and Anna, to 
be the two most important persons in the students’ everyday school 
life, and they were therefore interviewed two and three times, res-
pectively. Before the field study was discontinued in April 2020, I 
conducted individual interviews with three other people I saw as 
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important in the students’ lives: the student supervisor Hassan, the 
civics teacher Stig, and the guidance counsellor Håkan. These all 
lasted for about 60 minutes and had partly different starting points 
(see Appendix II). Finally, I was also able to interview the school’s 
headmaster, Stefan, on Zoom in June 2020. This conversation is 
documented with both image and sound and took almost an hour.
 Since the students in Nyland are engaged in varying and mult-
ifaceted language practices, I have found it necessary to use a 
rather complex theoretical apparatus to do justice to these. The 
ambition to analyse the many ways in which unequal power re-
lations structure the students’ possibilities to develop linguistic 
repertoires has made me reach far beyond the traditional domains 
of language didactics, not least when it comes to the concepts I 
apply. In chapter 3, I present the theoretical points of departure 
for the study, which does not mean, however, that this includes 
all the concepts I am operationalising in the following chapters. 
Rather, this should be seen as the sociolinguistic foundation for 
the overarching argument of the thesis concerning the need for 
a new way of teaching, and thinking about, Swedish as a second 
language. This argument is to a large extent based on a joint reading 
of Lourdes Ortega (2019), Bonny Norton (2013), Henri Lefebvre 
(1991) and Sara Ahmed (2011), which constitutes the red thread 
in the empirical chapters that follow.
 Each of the three chapters that constitutes the empirical part 
of the thesis, i.e., chapters 4 to 6, is constructed around one of the 
three themes that emerged from the continuous analysis of the 
material. In chapter 4, I mainly focus on the students’ embodied 
experiences of linguistic diversity and how these are related to the 
ostensibly positive view of multilingualism as a resource at Fjäll-
skolan. By applying theories of (im)mobility (e.g., Bauman 1997; 
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Hannam et al. 2006; Sheller 2018a) to a detailed study of five lang-
uage portraits and accompanying narratives, I demonstrate that the 
development of their linguistic repertoires are actually structured 
by their unequal access to mobility (see also Dailey-O’Cain and 
Horner 2019; De Fina and Mazzaferro 2021). This, I argue, makes 
the recurring talk of language as a resource dubious. Instead of 
trying to value the parts of the students’ linguistic repertoires that 
can be used to learn Swedish, a critical approach to second language 
teaching would have to challenge the unequal power relations that 
ultimately structure their grassroot multilingualism (Han 2013) and 
contribute to the marginalisation of the students.
 In chapter 5, I investigate how the students’ experiences of being 
stuck in Nyland are affected by situated discourses on language, 
migration and education. Here I can show how their reduced 
freedom of movement is connected both to the neoliberal educa-
tional policy that was established in the 1980s in Sweden and the 
more recent shift in migration policy that was intensified after the 
autumn 2015. By using Ahmed’s (2007) notion of stopped bodies 
and Foucault’s (1988) concept technologies of the self, I demonstrate 
how these political events contribute both to stopping the racia-
lised participants’ bodies and placing the blame for the inability 
to move forward on the students themselves. While the students 
have to a certain extent internalised this disciplinary power, they 
also resist it by pointing out the practices that in fact hinder their 
movements, as when they expose the role of standardised tests as 
white listening subjects (Flores 2021). At the same time, the changing 
and increasingly central role of assessment in relation to students 
with temporary residence permits gives the teachers the unwelcome 
role of controlling body in the asylum process, which also entails 
experiencing their freedom of action curtailed.  
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 Chapter 6 revolves around the students’ (lack of ) access to 
interaction contexts where the highly valued linguistic resources as-
sociated with Swedish could be developed. Here I take as my point 
of departure Lefebvre’s (1991, 2004) theories of social space, and 
Ahmed’s claim that “likeness is an effect of proximity or contact” 
(Ahmed 2007:155). By analysing the participants’ mental maps of 
Nyland and the accompanying narratives, I can demonstrate that 
they in fact come into contact with very few people with whom 
they are able to use Swedish in meaningful and equal interactions. 
This, in turn, has a profoundly negative effect on their investments 
(Norton 2013) in the teaching practices of Fjällskolan, as well as 
their ability to develop the ”likeness” that is called Swedish. Rather 
than a key to social inclusion (see, e.g., Forsberg Lundell 2020; Pre-
kopic 2018; Sveriges Regering [the government of Sweden] 2016), 
the Swedish language therefore seems to be a part of spaces that 
are quite inaccessible for the participating students in this thesis. 
In contrast to the monotonous and dominated spaces (Lefebvre 
1991:164) where Swedish is used, I show that the students are busy 
producing more permissive spaces, where they learn languages such 
as Hindi, Moldavian and Turkish from each other as well as from 
interaction with popular culture and digital media. I argue that the 
heterogenous language practices characterising these appropriated, 
polyrhythmical spaces (Lefebvre 2004:105), or heterotopias (Foucault 
2008a), are important to understand how a language didactics on 
equal grounds could be developed.
 Finally, in chapter 7, I discuss how ways of teaching Swedish 
as a second language  can be imagined that, instead of assuming 
monolingualism and nativespeakerism (Ortega 2019), tries to realise 
multilingualism and social justice. By using Jacques Rancière’s 
(1991) radical notion of equality – where equality is seen as a starting 
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point rather than a distant goal – I suggest that a language didactic 
on equal grounds must strive to open up spaces where the valued 
resources can be developed, but also propose the need for new 
conceptualisations of language that better align with multilingu-
al subjects in the age of migration. Rather than offering specific 
methods to use in the classroom, my ambition has been to nourish 
what Nancy Fraser (2003) calls the radical imagination, thereby 
inspiring (and possibly provoking) continued scientific and col-
legial discussions about the future of the subjects of Swedish and 
Swedish as a second language. What professional teachers, such 
as those at Fjällskolan, need most of all, I believe, is the courage 
as well as the conditions to challenge unequal power structures 
together with their students. The optimistic suggestions, following 
the sometimes disheartening descriptions of the young participants’ 
lives in Nyland, are therefore that the heterotopias (Foucault 2008a) 
of Fjällskolan might serve as a point of departure for a conversation 
about the more concrete didactical implications of this study.
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I. Transkriptionsnyckel

(.)   kort paus (under en sekund)
(1.0)   paus längre än en sekund (avrundad till närmaste 
   halvsekund)
understruket emfas
°lågt°  sagt med lägre röst
*skratt*  sagt med skrattande röst
((förvånat)) metakommentar
[samtidigt] överlappande tal
(X)  omöjligt att höra
avbr-  avbrutet ord eller omtag
SKRATTAR talaren skrattar
SKRATT båda skrattar
=   repliken följer omedelbart på den föregående

II. Intervjuguider

Elevintervju med språkporträtt

• Ålder och bakgrund
• Tid i Sverige och i Nyland
• Berätta om din pseudonym: vilket namn har du valt och 

varför? Vad betyder namnet för dig?
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• Berätta om ditt språkporträtt: vad har du ritat och varför?
• Vilket/vilka språk är viktigast för dig? Vilket/vilka använder 

du mest? Vilket/vilka tycker du är vackrast/finast?
• När och hur har du lärt dig de olika språken?
• Hur använder du de här språken idag?
• Hur tror du att ditt porträtt kommer att se ut om du ritar 

det om tio år?

Elevintervju med karta

• Rita en karta över Nyland och ta med de platser som är vik-
tiga för dig.

• Berätta om karta: vad har du ritat och varför?
• Var använder du svenska? På vilket/vilka sätt? Är det skillnad 

på var du läser, skriver, talar och lyssnar?
• Vilka andra språk eller sätt att kommunicera använder du på 

de olika platserna på kartan?
• Vilka för- och nackdelar finns det med att bo i Nyland?
• Vilka för- och nackdelar finns det med att lära sig svenska i 

ett litet samhälle?

Fokusgruppintervju med elever

Om samhället

• Berätta om Nyland! Hur är det att leva här?
• Hur är det att komma som ung från ett annat land till ett 

samhälle som Nyland? Vilka för- och nackdelar finns?
• Om en kompis var på väg att flytta hit från ett annat land, 

vad skulle ni säga till honom/henne då?
• Hur har ni blivit mottagna i samhället under de här åren?
• Många av er beskriver för mig att det är svårt att träffa 

människor att prata svenska med i Nyland – varför är det 
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så tror ni?
• Vilka språk möter ni under en vanlig dag i Nyland? Vilka ser 

och hör ni? Var?
• Skulle ni vilja att det syntes och hördes fler språk i Nyland 

än vad det gör idag?

Om skolan

• Berätta om Fjällskolan! Hur är det att gå i skola här?
• Vad tycker ni om språkintroduktionsprogrammet?
• Är det någonting som skiljer språkintroduktion i Nyland från 

andra ställen? Vad i så fall?

• Vad tycker ni om att språkintroduktion har en egen byggnad?

Lärarintervju 1 (i par)

• Vilka är de organisatoriska ramarna för undervisningen i 
språkintroduktion?

• Hur skulle ni beskriva er roll som lärare i svenska som an-
draspråk i skolan?

• Hur ser gruppindelningen ut? Vilka kriterier utgår ni ifrån 
när ni delar in klassen i grupper?

• Hur sker placeringen i klassrummet? Vad tänker ni om den?
• Var och hur tror ni att elevernas flerspråkighet kommer till 

uttryck i samhället? Hur kommer synen på flerspråkighet som 
en resurs till uttryck?

• Vad tycker ni är det viktigaste för språkintroduktionselevernas 
fortsatta skolgång?

• Hur fungerar Ipadsen som pedagogiska verktyg för eleverna? 
Vad tänker ni om mobilernas roll i klassrummet?

• Flera elever har befunnit sig på Fjällskolan under lång tid, upp 
emot fem år. Vad krävs för att de ska kunna gå vidare? Vilka 
är de viktigaste orsakerna till att de blivit kvar där så länge?



bilagor  | 547

• Hur gör ni för att synliggöra elevernas progression?
• Vad uppfattar ni som Nyland kommuns övergripande plan 

med att ta emot nyanlända ungdomar? Arbetar de på något 
sätt för att ungdomarna ska bli kvar i samhället?

• Vad skiljer förutsättningarna för sva-undervisning i Nyland 
från dem i större samhällen?

Lärarintervju 2 (enskild)

Bakgrund

• Berätta om dig själv!
• Var föddes du? Var växte du upp?
• Finns det någon historia av migration i din familj?
• Arbete och utbildning i familjen (föräldrar, syskon, barn)
• Vad gör du på fritiden?
• Hur ser dina förhoppningar och drömmar om framtiden ut, 

för dig och din familj?
• Hur har Nylands flyktingmottagande påverkat dig och ditt liv?

Språkanvändning

• Vilka språk talar du själv?
• Vad har du för erfarenheter av att lära dig språk?
• Använder du språk på olika sätt i olika sammanhang?
• Händer det att du blandar olika språk? Vad tycker du i så 

fall om det?
• Upplever du att språkanvändningen har förändrats på något 

sätt i din omgivning?
• Har språkanvändningen i Nyland ändrats till följd av de 

senaste decenniernas invandring?
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Språkundervisning på Fjällskolan

• Berätta om Fjällskolan! Vad är det för typ av skola?
• Vilken är din roll i skolan?
• Hur skulle du beskriva den pedagogik ni använder er av i 

språkundervisningen på Fjällskolan?
• Vilken är studiehandledarnas roll?
• Berätta om dina elever? Hur skulle du beskriva dem? Skiljer 

de sig från dem du haft tidigare?
• Hur använder eleverna språk i skolan?
• Vilka regler tycker du är de viktigaste på Fjällskolan?
• Berätta om bilderna av det språkliga landskapet! Vem har 

satt upp bilderna i uppehållsrum, korridorer och klassrum? 
Varför sitter de där?

Intervju med rektor

Bakgrund

• Berätta om dig själv!
• Var föddes du?
• Var växte du upp?
• Din egen respektive din familjs erfarenhet av migration.
• Familj, föräldrar, syskon (jobb, utbildning etc)
• Vad gör du på fritiden?

Språkintroduktion och Fjällskolan

• Berätta om Fjällskolan! Vad är det för typ av skola?
• Hur har Fjällskolan förändrats under din tid som rektor?
• Hur ser du på din roll som rektor på skolan?
• Vilka för- och nackdelar ser du med att studera på språkin-

troduktion just i Nyland?
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• Vad är dina tankar om de elever som har blivit kvar i språkin-
troduktion under så lång tid, upp till fem år?

Skolan och samhället

• Vilka är, som du ser det, Nylands viktigaste skäl till att ta emot 
ungdomar på flykt?

• Hur har flyktingmottagningen påverkat Nyland som sam-
hälle?

• Hur har den påverkat ditt eget liv?
• Hur tror du att det har påverkat språkanvändningen i sam-

hället?
• Tror du att Nyland är ett samhälle som det är lätt eller svårt 

att komma in i som nyanländ?

Intervju med studie- och yrkesvägledare

• Berätta om dig själv och ditt arbete som studie- och yrkes-
vägledare!

• Hur ser din kontakt ut med elever som studerar på språkin-
troduktion?

• Vilka är enligt dig de främsta utmaningarna för den här elev-
gruppen?

• Vilka förutsättningar finns för att eleverna ska kunna stanna 
kvar i Nyland efter avslutad skolgång?



550 | bilagor 

III. Informationsbrev till elever och 
personal på Fjällskolan

Information till forskningspersonerna

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här 
dokumentet får du information om projektet och om vad det 
innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Projektet syftar till att undersöka hur olika språk syns och hörs i 
skola och samhälle. Projektet vill också undersöka hur olika språks 
synlighet kan påverka nyanlända elevers språkinlärning.
 Du har tillfrågats att delta i studien eftersom du själv är nyanländ 
elev eller möter nyanlända elever i ditt arbete på skolan.
 Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med 
forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig 
för studien. Ansvarig forskare är docent Daniel Andersson vid 
institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Medverkande 
forskare är doktorand Andreas Nuottaniemi.

Hur går studien till?

En forskare kommer att observera hur elever och lärare använder 
språk, i och utanför klassrummet, vid flera tillfällen under perioden 
december 2019 till december 2020. Forskaren kommer att vara 
närvarande flera dagar i veckan under forskningsprojektet och 
använda både kamera och anteckningar för att dokumentera hur 
språk används. Inga personer kommer att fotograferas eller filmas.
 Vid deltagande i studien kommer du att bli intervjuad en eller 
flera gånger och dela dina upplevelser och erfarenheter av hur språk 
används i skolan och samhället där du bor.
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Vad händer med mina uppgifter? 

Intervjuerna kommer att spelas in med diktafon och sedan skrivas 
ut. Du kommer få ta del av de utskrivna intervjuerna. Du kommer 
att anonymiseras och i själva studien kommer ditt namn och andra 
personliga detaljer som kan röja din identitet att fingeras. Dina 
svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
 Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt 
EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av 
de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få even-
tuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas 
samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du 
vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Daniel Andersson: 076-
7854349 eller daniel.andersson@umu.se. Dataskyddsombud nås på 
pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter 
behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som 
är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Du kommer att få ta del av de utskrivna intervjuerna. Du kommer 
även att kunna ta del av resultatet av studien i form av en avhandling 
i bokform. Efter avslutad studie kan forskaren komma till skolan 
för att informera om studiens huvudresultat.

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att 
avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta 
ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer 
inte heller att påverka din framtida utbildning.
 Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansva-
riga för studien (se nedan).
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Ansvariga för studien 

Ansvarig för studien är Daniel Andersson, institutionen för språk-
studier vid Umeå universitet, 901 87 Umeå. Han nås på e-post 
daniel.andersson@umu.se eller telefonnummer 090-7865708. 
Medverkande forskare är Andreas Nuottaniemi, doktorand vid 
institutionen för språkstudier. Han nås på e-post andreas.nuotta-
niemi@umu.se eller mobilnummer 0730-323 595.
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