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Till
Maya
och
Jonathan

Förord
Så fort fem år går, och ändå hinner så mycket hända! Jag är glad att
jag vågade ta steget att börja på forskarutbildningen. Trots allt slit har
det varit en otroligt givande och lärorik tid som också har inneburit
många intressanta möten. Nu när jag ska summera denna tid inser jag
att det är många människor som har bidragit på olika vis, hjälpt och
stöttat på vägen och som jag nu vill tacka.
Först och främst vill jag innerligt tacka avhandlingens huvudpersoner: barnen och deras familjer som släppte in mig i sina liv och hem
och delade med sig av sina erfarenheter och tankar. De lärare som
förmedlade kontakter till familjerna vill jag också rikta mitt varma
tack till. De förskollärare och lärare som har deltagit i studien, släppt
in mig i sina verksamheter och generöst delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper riktar jag också min tacksamhet till. Utan er
alla hade inte den här avhandlingen kunnat bli till. Stort tack!
Under doktorandtiden har jag förstått hur viktigt det är med god
handledning. Ni som har handlett mig har gjort det suveränt!
Christina Olin-Scheller, en bättre huvudhandledare kan man inte ha!
Nina, du är en stor förebild för mig på många sätt med din kunskap,
energi, målmedvetenhet, ditt mod och din förmåga att få andra att
växa, och du har varit ett fantastiskt stöd på alla vis. Björn Bihl, som
har varit biträdande handledare från start, din kunskap, noggrannhet
och ditt skarpa öga har varit en viktig tillgång i handledarteamet. Någon gång mitt i arbetet kom Åsa Wedin in som biträdande handledare. Från första stund har du, Åsa, varit en fantastisk tillgång med
din enorma kunskap om det mesta som berörs i den här avhandlingen, och ditt genuina engagemang för dessa frågor har tillfört energi
och inspiration till författandet. Tack vare er har arbetet aldrig känts
tungt! Tack också till Anders Arnqvist som var biträdande handledare
i de initiala faserna av avhandlingsarbetet.
På vägen fram till en färdig bok har det också funnits många andra
som har bidragit i olika faser och som jag nu vill tacka. Monica Axelsson, Carina Fast, Lise Iversen Kulbrandstad, Åsa Bartholdsson och
Pia Sundqvist har varit läsare vid olika tillfällen när jag har lagt fram

avhandlingstext vid seminarier. Héctor Pérez Prieto och Birgitta
Ljung Egeland läste och granskade mitt slutmanus. Ni har alla bidragit till boken genom att ni har delat med er av era kunskaper och erfarenheter. Era kloka råd har satt spår i avhandlingen. Stort tack till var
och en av er!
Mina fina kolleger, doktorander och andra, vid Institutionen för pedagogiska studier samt Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet som har uppmuntrat och stöttat mig på
vägen vill jag också rikta mitt varma tack till. Anna Lindholm och Birgitta Ljung Egeland, ni har inte bara varit ett gott stöd, för trots allt
slit har vi ju också haft kul på vägen. Tack för allt! Anna Lindholm,
Anna Öhman, Camilla Grönvall, Dan Åkerlund, Lovisa Skånfors, Marie Tanner, Marie Tåqvist och Marinette Grimbeek: tack för era insatser på slutet med läsning, tekniklösningar och översättning! Tack
också till Sari Vuorenpää, Tobias Hübinette och Hamid Asghari samt
medlemmar i forskningsgruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Cathrine Andersson Busch,
tack för all hjälp och många roliga samtal! Ann Dyrman, stort tack för
all hjälp med referenshanteringsprogram och referenslistor. Under
doktorandtiden har jag ofta påmints om vad fint det är att ha så goda
kolleger! Tack också till MultiLing, Oslo universitet, för att jag fick gå
forskarutbildningskursen med självaste Jim Cummins hos er – en
verklig höjdpunkt i forskarutbildningen! Jag vill också tacka mina
vänner och särskilt Kerstin, Anette, Elisabeth och Lia som då och då
har dragit mig ur avhandlingsbubblan på resor, middagar, utflykter –
ibland till andra bubblor. En annan vän som jag vill tacka är Shahar
Ganell som upplät sin bostad en hel vecka åt mig, så att jag kunde
sitta och skriva i en riktig oas – Ein Gedi.
Sist, men inte minst, min älskade familj. Muli, min käre make, ahava
sheli – du är min klippa i livet. Mina två barn, Jonathan och Maya, ni
är viktigast av allt, alltid. Den här boken dedicerar jag er. In other
words… I love you!
Mitt varmaste tack till er alla!
Karlstad 20161216, Susanne Duek
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1. Inledning och studiens bakgrund
Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är ”jag”. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte, jag känner av alla mina tidigare. (Ur: Minnena ser mig,
Tranströmer, 1993)

Den här avhandlingen handlar om sex barn som i åldrar mellan fyra
och nio år anländer till Sverige i början av 2010-talet. Ljuset riktas
mot deras möten med en läsande och skrivande värld. I Tranströmers
rader ovan fångas några dimensioner som inbegrips i det mänskliga
samspelet runt språk, läsande samt skrivande och som den här avhandlingen belyser.
När jag träffar barnen för första gången har de varit i Sverige i ungefär
ett till två år, och de har redan tillägnat sig en hel del svenska. Genom
en etnografiskt inspirerad forskningsdesign och ett sociokulturellt
perspektiv söker jag förstå de förhållanden och villkor i relation till
läsande och skrivande som de möter under ett års tid. Jag har deltagit
i deras vardag i skolan och förskolan och besökt dem i deras hem. Jag
har också samtalat med deras lärare/förskollärare och föräldrar, vilka
får ses som viktiga aktörer i barnens skriftspråkliga världar.
I avhandlingen undersöks läsandets och skrivandets praktiker, litteracitetspraktiker (Street, 1984), hos en grupp barn som växer upp i Sverige. Vad som menas med litteracitet1 och litteracitetspraktiker diskuteras mer ingående i kapitel två, men i korthet menas läsande och
skrivande som sociala praktiker och olika aspekter som kan kopplas
till sådana. Litteracitetspraktiker handlar således både om konkreta
aktiviteter kopplade till läsande och skrivande och om mer abstrakta
fenomen där sociala och ideologiska perspektiv ingår. De senare inkluderar dimensioner av litteracitet såsom normer, värderingar, vanor, traditioner och ideologier. Det är främst sådana, sociala och ideologiska aspekter av litteracitet, som är centrala för den här studien.

1

Inte sällan används det engelska begreppet literacy även på svenska. I denna avhandling
används emellertid den svenska översättningen litteracitet (se kapitel två för närmare förklaring).

9

Avhandlingen handlar sålunda om sex av tiotusentals barn som nyligen har flytt från ett land och inlett sin utbildningsväg i Sverige. Den
gemensamma nämnaren för barnen i studien är att de har immigrerat
till Sverige från ett utomeuropeiskt land, och svenska har därmed
kommit att bli deras andraspråk. Studien placerar sig därmed inom
forskningsfälten för flerspråkighet och litteracitet. Det mer specifika
för just de här barnen är att deras mammor går i så kallade alfabetiseringsgrupper vid SFI (Svenskundervisning för invandrare). Mammorna har ingen (traditionell) skolbakgrund vid ankomsten till Sverige, och när jag träffar dem för första gången studerar de vid SFI:s
spår 12.
Bland dem som flyttar till Sverige finns en alltjämt växande grupp
människor med mycket kort eller ingen skolbakgrund, vilket innebär
nya utmaningar för skolan och reser nya frågor. Under de senaste
årens immigration har det kommit människor till Sverige som saknar
formell utbildning och ibland grundläggande kunskaper i att läsa och
skriva. Sedan 2006 har antalet deltagare i så kallad alfabetiseringsundervisning (grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna) på
SFI fördubblats. År 2015 deltog 138 386 människor i SFIundervisning i Sverige, varav 9 % deltog i läs- och skrivinlärningskurser. 18 % hade en skolbakgrund mellan 0–6 år när de kom till Sverige
(Skolverket, 2016).3 Det innebär att många av deltagarna inte bedöms
ha grundläggande kunskaper i att läsa och skriva på något språk.
Många i den här gruppen har barn i skolåldern, vilket betyder att de
vuxna lär sig att läsa och skriva simultant med eller efter att deras
barn gör det. Hur dessa familjer förhåller sig till barnens skolgång och
hur barnens vägar in i skriftspråket ser ut vet vi väldigt lite om.

2

SFI, det vill säga Svenskundervisning för invandrare, är indelat i tre spår. Spår 1 riktar sig
till nyanlända med 0–3 år skolbakgrund från ursprungslandet.
3
Statistiken är hämtad från Skolverkets databas: http://www.skolverket.se/statistik-ochutvardering/.

10

Under läsåret 2015/2016 har 23 % av Sveriges grundskoleelever ”utländsk bakgrund”4 (Skolverket, 2016).5 24 % av Sveriges grundskoleelever är berättigade till modersmålsundervisning och har således ett
annat modersmål än svenska6, ibland tillsammans med svenska
(Skolverket, 2016). Denna elevkategori är mycket heterogen, och man
kan knappast tala om en grupp. Det enda som egentligen är gemensamt är just att alla har ett annat modersmål än svenska. Här finns
elever från en rad olika länder, religioner, kulturer och språkgrupper
med olika varianter av utbildningsbakgrund. Många är födda i Sverige, men har föräldrar som talar ett annat språk än svenska i familjen.
Litteracitet och skolframgång
Inom sociokulturellt orienterad forskning anses hemmet vara den
plats där ett barn i västerländsk tradition möter skrift först, och barnet socialiseras in i en skriftspråklig kultur så snart det föds (se t.ex.
Barton, 2007). Många studier pekar på att det är i hemmet som barnet bygger upp grunden för läsande och skrivande och att kontinuitet
mellan skola och hem har stor betydelse för fortsatt skolgång (Barton,
2007; Edwards, Paratore & Roser, 2009; Heath, 1983; Liberg, 2010;
Rodríguez-Brown, 2011). Konventionell läs- och skrivundervisning
utgår dessutom ofta ifrån att barn har en viss typ av textanvändning
med sig i bagaget när de börjar skolan (Liberg, 1990).
Det finns en allmän konsensus om att det som sker utanför skolan och
det som sker runt ett barn innan barnet har börjat skolan har en avgörande betydelse för skolgången. I rapporten Vad påverkar resultaten
i svensk grundskola? (Skolverket, 2009) används till och med uttrycket ”hemmets läroplan”. Vi vet av tidigare forskning att ett barns
litteracitetspraktiker kan se olika ut i olika förhållanden (Fast, 2007;
Heath, 1983), och skillnaderna antas få betydelse för hur barnet ut-

4

Eleven är då själv född i ett annat land eller har föräldrar som är födda i ett annat land.
Detta är Skolverkets definition och användande av begreppet.
5
De statistiska uppgifterna är hämtade från Skolverkets databas SIRIS.
6
För kategorin ”elever med annat modersmål än svenska” finns en riklig mängd forskning
som gjorts under de senaste decennierna (Abrahamsson, 2009; Hammarberg, 2004;
Håkansson, 2003).
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vecklar sitt läsande och skrivande. I den här studien följer jag sex
barn under ett år av deras tidiga läs- och skrivutveckling med ljuset
riktat mot både skolans och hemmets litteracitetspraktiker.
Vi vet också att resultaten på gruppnivå efter avslutad grundskola för
elever med migrationsbakgrund i Sverige är betydligt sämre än för
elever i genomsnitt (Taguma, Kim, Brink & Teltemann, 2010). Resultaten i PIRLS- och PISA-studierna pekar på lägre måluppfyllelse vad
gäller läsande och skrivande hos gruppen (ibid.). Det är vidare känt
att andraspråkstalare som grupp visar upp sämre läsförmågor framför
allt vad gäller avkodning förstått som läshastighet i andraspråket, i
jämförelse med förstaspråkstalare (Kulbrandstad, 2003). Detta
hänger också samman med sämre generella skolresultat. Hyltenstam
(2007) menar att sambandet mellan de tre faktorerna studieframgång, språkbehärskning och läs- och skrivförmåga tydligt samspelar:
De tre faktorerna studieframgång, språkbehärskning och läs- och skrivförmåga interagerar helt klart med varandra. Delvis kan sambandet beskrivas så att sämre behärskning av det språk som skolundervisningen sker
på ligger bakom såväl de sämre studieresultaten som den sämre läs- och
skrivförmågan. En annan del av sambandet är att den sämre läs- och
skrivförmågan i sig är orsaken till de sämre studieresultaten.
(Hyltenstam, 2007, s. 65)

Det finns säkerligen många andra faktorer som bidrar till skolresultat,
och mycket kan diskuteras i förhållande till rapporterna, men en
aspekt värd att studera är just litteracitet eftersom läsande och skrivande utgör en viktig del av både mål och medel i skolan. Hur det
kommer att gå i framtiden för barnen som ingår i min studie kan förstås inte förutspås. Sett till ovan redogjorda skolresultat kan lätt ett
bristperspektiv uppfattas. Med ett vidgat perspektiv på litteracitet, det
vill säga ett perspektiv som inbegriper ideologiska, kulturella och sociala aspekter, vill jag nyansera bilden och se förutsättningarna så
som de framträder både i form av möjligheter och av utmaningar i
barnens praktiker. Litteracitet, språk, kultur och sociala faktorer samspelar. I denna studie undersöks därför hur olika faktorer växelverkar
i de praktiker som barnen deltar i.
En central utgångspunkt för studien är alltså de otaliga redogörelser
om hemmet som plattform och en rent av avgörande faktor för barns
fortsatta möten med litteracitet och skolframgång (se t.ex.
12

forskningsöversikten av Rodríguez-Brown, 2011). Med en sådan utgångspunkt inställer sig frågor om hur det kan se ut för barn som
växer upp i andra förhållanden än de som betraktas som norm för
majoriteten i ett samhälle. Barnen som fokuseras i min studie kan sägas tillhöra en sådan grupp, en grupp som vi därtill vet väldigt lite om.
Frågan är hur deras litteracitetspraktiker ter sig, i skolan och hemma,
vilka villkor och förutsättningar som råder samt hur samspelet mellan
de olika arenorna ser ut och hur barnen förhåller sig till de olika praktikerna. För att förstå ett barns erfarenheter av en litteracitetspraktik
bör man se bortom det som barnet själv yttrar i tal och text. Studien
avser således att skapa förståelse för och bidra med kunskap om villkor för användande och uppbyggande av litteracitet.
Avgränsningar
Att skilja litteracitet från muntligt språk låter sig inte göras så lätt.
Skriftligt språkande bygger på det muntliga, och inte minst tydligt blir
detta i de lägre skolåren. Jag riktar visserligen sökarljuset mot skrift
(vilket också ofta inkluderar siffror, symboler och bilder), då det är en
viktig utgångspunkt i min studie. Men eftersom många olika komponenter samspelar i litteracitetspraktiker studeras också mer abstrakta
sådana, såväl sådant som uttalas explicit som sådant som kan utläsas
av det mer latenta innehållet i det som sägs, skrivs och läses. Särskilt i
de lägre åldrarna är texter ofta sammanlänkade med bilder (även rörliga). Dessa aspekter ingår i det vidgade perspektivet på litteracitet
och i viss mån studeras hur barnen handskas med sådana.
Litteracitet är ett mångfasetterat och komplext begrepp. I ett flerspråkigt och mångkulturellt sammanhang blir bilden än mer komplex.
Street (2000) vänder sig emot ett fokus på individen då han menar att
litteracitet alltid är inbäddat i en social kontext. Hänsyn till kontexten
måste alltid tas om vi ska förstå en litteracitetspraktik, även på ett individuellt plan. Särskilt tydligt framstår detta i mångkulturella och
flerspråkiga miljöer (Street, 1993). Mot bakgrund av denna sociala
syn på litteracitet ges inte autonoma kognitiva aspekter med fokus på
individen stort utrymme i avhandlingen. Därmed inte sagt att det individuella tänkandet och processandet inte har betydelse för språk-,
läs- och skrivutveckling. Ytterligare en avgränsning som görs är
gentemot direkta analyser av själva produkten av läsande och skri13

vande, det vill säga olika typer av skrift. Det är inte en studie av barnens utvecklande av det som de skriver eller läser i första hand. Det
intressanta för den här studien ligger snarare i vad produkterna förmedlar och hur de skapar villkor och förutsättningar i ett socialt
sammanhang och för skolframgång.
Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att utifrån ett flerspråkighetsperspektiv dels
synliggöra fokusbarnens litteracitetspraktiker på de olika arenorna
skola/förskola och hemmet, dels fördjupa kunskapen om vad som
villkorar dessa praktiker och hur dessa praktiker samspelar. Avhandlingens centrala forskningsfrågor är:
 Vilka förutsättningar och villkor i förhållande till litteracitet
framträder i de olika praktiker som fokusbarnen deltar i i förskola/skola och i hemmet?
 Hur samspelar litteracitetspraktikerna inom de olika arenorna?
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2. Teoretisk ram och centrala begrepp
Literacy is often at the heart of the profound changes we are experiencing:
when people and societies are on the move and in flux, literacy is inevitably an issue because it is something that is taught and learned, that is
adopted, transformed and appropriated and that is used to categorize and
classify people. (Pitkänen-Huhta & Holm, 2012, s. 1)

Citatet ovan fångar till stor del de bevekelsegrunder och iakttagelser
som ligger till grund för den här studien. Genom förändringar och
flöden i samhällen i samband med migration, undervisning och lärande blir litteracitet en springande punkt, varmed människor bedöms och kategoriseras. Med dessa utgångspunkter tar studien avstamp i sociokulturella riktningar inom litteracitetsfältet och mer specifikt forskningsfältet New Literacy Studies (Gee, 2008; Prinsloo &
Breier, 1996). Den franske sociologen Bourdieus teoretiska begrepp
symboliskt kapital och habitus har ibland tidigare använts av forskare
inom fältet för New Literacy Studies (se t.ex. Blackledge, 2001;
Carrington & Luke, 1997; Luke, 1996). Dessa begrepp är intressanta
även för analysen i den här studien.
Inledningsvis klargör jag min användning av de för studien centrala
begreppen litteracitet och litteracitetspraktiker.
Litteracitet
I likhet med engelskans literacy har den svenska översättningen litteracitet diskuterats och dess betydelse är inte alltid glasklar (se t.ex.
Björklund, 2008; Fast, 2007). Axelsson, Rosander och Sellgren
(2005), Franker (2011), Vuorenpää (2016) samt Wedin och Hedman
(2013) använder det svenska litteracitet som en direkt motsvarighet
till literacy. Litteracitet är den term som ofta används i flerspråkighetssammanhang i Sverige, och eftersom studien rör sig även inom
det forskningsfältet, används det företrädesvis i avhandlingen. Litteracitet är ”en bred och samlad beteckning på aktiviteter som är kopplade till och innefattar läsning och skrivning” (Axelsson, 2005, s. 21).
Även användande och tolkande av bilder och symboler samt användande av olika digitala verktyg kan ses som aspekter av litteracitet.
Med de teoretiska perspektiv som den här studien grundar sig i blir
det tydligt att gränsdragningar mellan bilder, symboler, sånger och
ramsor liksom mellan tryckt text och texter i andra former samt mel-
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lan muntlig och skriven text blir svåra att dra. Inte minst i yngre åldrar och i en modern och i hög grad teknisk värld suddas gränser för
vad som kan räknas som litteracitet ut. Litteracitet kan förstås som en
såväl kognitiv som sociokulturell företeelse (Barton, 2007). I den här
studien ses dock litteracitet främst utifrån ett sociokulturellt och ideologiskt perspektiv (Karlsson, 2011; Street, 2000). Gemensamt för sociokulturell teoribildning inom litteracitetsforskning är antagandet att
litteracitet alltid sker i en social kontext och som en social praktik:
”Literacy is a social activity and can best be described in terms of people’s literacy practices which they draw upon in literacy events” (Barton, 2007, s. 34).
Litteracitetspraktiker och litteracitetshändelser
Begreppet litteracitetshändelse (literacy events) har framförallt fått
vidare spridning genom den klassiska studien av Shirley Brice Heath
(1982, 1983). En litteracitetshändelse kan beskrivas som en konkret
händelse, vilken kan observeras och i princip fotograferas, till skillnad
från litteracitetspraktiker som inte bara är visuellt observerbara, utan
som också måste studeras bortom det konkreta för att identifieras
(Street, 2000). En dag i ett litterat samhälle är fylld av litteracitetshändelser: Vi läser tidningen på morgonen, skickar ett sms, läser innehållsdeklarationen på matförpackningen vi äter ur, skriver en inköpslista, mejlar, skriver en rapport och så vidare. Vi deltar dessutom
i ett antal olika litteracitetspraktiker (familje- eller vardagspraktiken,
arbetsplatspraktiken och så vidare) genom deltagande i olika litteracitetshändelser (Barton, 2007). Säljö (2015) har beskrivit litterata samhällen (till vilka Sverige kan räknas) där tvååringar använder internet,
där vardagen är fylld av litteracitetshändelser och där många barn kan
läsa och skriva före inträdet i skolans värld, som ”superlitterata”
(ibid., s. 18) samhällen. För att komma åt och förstå en litteracitetspraktik är det vanligast att man undersöker den genom kvalitativa
studier, ofta med etnografiska ansatser (Baynham & Prinsloo, 2009;
Heath & Street, 2008).
En litteracitetshändelse kan alltså beskrivas som konkret och observerbar, till exempel en förälder som läser godnattsaga för sitt barn och
pratar om innehåll och pekar i boken, ett enkelt antecknande eller en
demonstrant som håller ett plakat med ett nedskrivet budskap (Bar-
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ton, 2007). Litteracitetspraktiken innefattar litteracitetshändelserna
men också de vidare sociala mönster som händelsen är en del av,
traditioner, vanor, känslor, attityder och värderingar. Dessa vidare
litteracitetspraktiker skapar också länkar till sociala och kulturella
koder och normer på en övergripande samhällelig nivå. ”The notion of
literacy practicies offers a powerful way of conceptualising the link
between the acitivties of reading and writing and the social structures
in which they are embedded and which they shape” (Barton & Hamilton, 1998, s. 6). Begreppet litteracitetspraktiker innefattar alltså kulturella7 aspekter av bruket av litteracitet och inlärda mönster i specifika sammanhang (Street, 2000). I min studie är det litteracitetspraktiker som studeras och de sociokulturella dimensionerna som är centrala i analysen, men litteracitetshändelser är ofta objektet som jag
utgår ifrån för att närma mig de mer abstrakta dimensionerna av
praktikerna.
Baynham och Prinsloo (2009) förklarar att en praktik innehåller tre
element: ”a recurrent, goaldirected sequence of activities using a particular technology and particular systems of knowledge” (Baynham &
Prinsloo, 2009, s. 3). De menar att alla praktiker, korgflätning såväl
som juridik, kräver samtliga tre komponenter, fast förstås på helt
skilda vis. För att analysera en praktik på djupet krävs närgående,
breda och på samma gång djupgående studier (Heath & Street, 2008).
Heath (1983) menar att barns framgångar och misslyckanden i
skolsammanhang inte direkt kan förklaras av enstaka faktorer så som
språkbruk och interaktion i familjen, utan måste förstås genom
djuplodade analyser av praktiker.
Barton, Hamilton och Ivanič (2000) menar att på samma gång som
litteracitet är något som försiggår inom en människa (känslor, värderingar, attityder etc.) handlar det också om sociala processer, vilka
länkar olika individer till varandra genom att de kommunicerar och
delar ideologier, tankar och upplevelser. Litteracitetspraktiker formas

7

Det finns tydliga länkar mellan kultur och praktik. Kulturbegreppet i det här sammanhanget avser livs- och tankemönster samt traditioner och vanor som är någorlunda gemensamma för en grupp människor och kommuniceras genom språk (Ehn & Löfgren,
1982). Därmed inte sagt att kulturer är statiska utan ses istället som föränderliga och förhandlingsbara.
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av sociala regler som reglerar användning och spridning av texter, föreskriver vem som producerar och har tillgång till texter och på så vis
sammanlänkar eller åtskiljer individer och sociala grupper. Upprepade eller enstaka vardagliga ageranden och händelser kan säga
mycket om förväntningar, (önske-) mål, attityder, värderingar och
kulturellt bundna traditioner.
Litteracitetsbegreppet är, precis som kulturbegreppet, komplext och
sammansatt och refereras bland annat därför till i plural, literacies,
eller litteraciteter på svenska. Precis som kulturer är inte litteraciteter
enhetliga eller statiska utan dynamiska och därmed också föränderliga. Därför kan inte heller en viss typ av litteracitet kopplas till en
kultur (Street, 2000). Däremot kan vissa typer av litteracitetshändelser ses som mer typiska för vissa sammanhang och grupper (ibid.). I
studier av litteracitetspraktiker blir det tydligt att litteracitetshändelser ofta är en kombination av talat och skrivet språk, och det är ofta
svårt, och ibland heller inte eftersträvansvärt, att dra någon skarp
skiljelinje mellan tal och skrift (Barton et al., 2000) eller mellan skrift
och andra modaliteter som bilder, symboler eller kroppsspråk. Detta
blir tydligt när olika typer av teknik och moderna medier används, till
exempel datorer och smartphones. Det gäller i synnerhet med små
barn som ännu inte har knäckt koder för skrift.
Genom värderingar, attityder, vanor, traditioner och beteenden kan
normer i en grupp skapas (Barton, 2007). Studiens ansats inbegriper
alltså inte bara att beskriva de praktiker som studiens fokusbarn deltar i, utan också att analysera och förstå vilka villkor och förutsättningar för litteracitet som föreligger. Samspelet mellan praktiker i
hemmet och skolan/förskolan är en viktig komponent i analysen av
barnens socialisation in i skriftspråket.
Modersmål, förstaspråk och andraspråk
Föreliggande studie rör sig både inom litteracitets- och flerspråkighetsfältet. Därmed är det också väsentligt att klargöra min användning av de begrepp som rubriken anger. Inom flerspråkighetsforskning används ofta begreppet förstaspråk (ibland också L1, där L står
för language, eller S1, där S står för språk), medan skolans styrdokument framförallt talar om modersmål. Jag använder företrädesvis
modersmålsbegreppet och gör ingen skillnad i betydelse av de två be18

greppen. Hemspråk8 används i förekommande fall endast i citat, då
det ibland används av mina informanter och i viss litteratur. Det är
inte alltid helt lätt att avgöra vad som är en människas modersmål. I
vardagliga sammanhang menas ofta det språk som ett barn lär sig av
sina vårdnadshavare de första åren i livet, alltså det eller de språk som
är det/de första språket/språken ett barn utvecklar. Ett barn som
växer upp med två eller flera språk parallellt från början kan följaktligen ha fler än ett språk som modersmål (Håkansson, 2003). Det finns
dock flera olika definitioner av modersmål, avhängiga av vilken utgångspunkt som antas: 1. ursprung, 2. attityd (det språk som en individ identifierar sig med eller identifieras med av andra), 3. kompetens
eller 4. funktion (Håkansson, 2003; Skutnabb-Kangas, 1981).
Med kriterierna för definitionen grundad på ursprung och efter samtal med barnens föräldrar råder bland barnen i min studie inga större
tvivel om vilket som är deras först utvecklade språk, deras modersmål. Ett andraspråk lärs in efter att utvecklandet av ett eller flera
förstaspråk (modersmål) har påbörjats och sker i en miljö där andraspråket används9. Startåldern (Abrahamsson, 2009), det vill säga den
ålder då fokusbarnens andraspråkstillägnande påbörjades, varierar,
men cirka 1,5–2 år före studiens början i samband med ankomsten till
Sverige påbörjades deras andraspråkstillägnande. Alla barnen kunde
kommunicera med mig på svenska till synes relativt obehindrat redan
när vi träffades för första gången. Vilket språk som under tiden för
studien är det starkaste eller det som de identifierar sig eller identifieras med av andra vet jag inte, och det kan också skifta över tid och i
olika kontexter. När jag talar om barnens modersmål i avhandlingen
är det således ursprungsdefinitionen jag tar som utgångspunkt (Håkansson, 2003; Skutnabb-Kangas, 1981).

8

Modersmålsundervisning och modersmål kallades i skolsammanhang tidigare för hemspråksundersvisning och hemspråk. De båda termerna lever till viss del kvar, även sedan
1996 då de ändrades officiellt för skolan (Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:
UBU12).
9
Inom andraspråksforskning görs ofta en distinktion mellan andraspråk och främmandespråk. Ett språk som lärs i en miljö där språket inte används benämns främmandespråk
(Abrahamsson, 2009).
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Litteracitetsfältets framväxt
Under stora delar av 1900-talet såg man i den så kallade västvärlden
på läsande och skrivande på ett delvis annat sätt än så som litteracitet
definieras idag. Uppfattningen att läsinlärning bäst skulle ske vid en
viss, ganska exakt och allmängiltig ålder var i dessa delar av världen
länge förhärskande (Gillen & Hall, 2003). Runt sju års ålder ansågs
barn i Sverige, såväl som i stora delar av västvärlden, vara mogna för
att först börja läsa, och man talade om ”reading readyness” (Gillen &
Hall, 2003, s. 4) där det var skolans uppgift att få barnen läskunniga.
Det kunde till och med anses skadligt att barn fick lära sig läsa eller
skriva utanför skolans ramar (Gillen & Hall, 2003). Under 1970-talet
började synen på litteracitet ändras, även om det skulle dröja innan
det fick effekter på undervisningen i skolan. I och med den förändrade
synen gavs det engelska literacy delvis en ny innebörd. Med den nya
sociokulturella innebörden av begreppet togs också andra perspektiv
än den individuella kognitiva processen in; det sociala samspelet, meningsskapande, motivation och betydelsen av ett mera informellt lärande kunde nu tas med i beräkningen (ibid.).
New Literacy Studies
Frågor om vad som händer med människan när hon utvecklar läs- och
skrivförmågor har diskuterats sedan Platons tid, och det sågs nästan
som allmängiltigt att det fanns stora skillnader mellan läsande och
skrivande människor ända till sent nittonhundratal. Skillnaderna ansågs ligga i kognitiva förmågor och antagandet att förmågan att läsa
och skriva hade inverkan på förmågan att tänka logiskt och analytiskt
(Gee, 2008). Dessa synsätt utgår ifrån en dikotomi mellan muntligt
och skriftligt språk och utifrån uppdelning av skriftliga och muntliga
samhällen (Ong, 1982, 1991). Detta är vad som kom att benämnas the
great divide (Gee, 2008). Enligt det synsätt som representeras i the
great divide har läsandet och skrivandet hos en befolkning så stor betydelse att det skapar stora samhälleliga förändringar (Ong, 1982,
1991). Dikotomin mellan skriftliga och muntliga samhällen har kommit att appliceras även på individnivå. Många studier visar emellertid
att även individer som inte kan läsa eller skriva, eller som kan läsa och
skriva i ringa omfattning, kan utföra kognitivt och logiskt komplexa
uppgifter och ha en metaspråklig förmåga, förmågor som utifrån di-
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kotomin har förknippats med effekter av läsande och skrivande
(Karlsson, 2011; Scribner & Cole, 1981; Street, 2000).
Scribners och Coles omfattande studie över Vai-folkets litteracitet
som beskrivs i det banbrytande verket The Psychology of Literacy
(Scribner & Cole, 1981) skulle kunna ses som starskottet för framväxten av ett nytt fält och spelar även en viktig roll i ifrågasättandet av
the great divide (Gee, 2008; Karlsson, 2011; Scribner & Cole, 1981).
Deras studie (1981) gick ut på att undersöka och jämföra tre olika typer av litteracitet bland Vai-folket i Liberia och undersöka betydelsen
av läsande och skrivande och dess inverkan på tänkande. Det ansågs
unikt att en människa kan läsa och skriva utan någon form av traditionell utbildning, men i Liberia fanns vid tiden för studien tre typer
av litteracitet: engelsk litteracitet där människorna hade lärt sig läsa
och skriva genom formell skolning, en inhemsk Vai-skrift som överfördes från person till person utanför formella institutionella miljöer
samt en form av arabisk litteracitet där människor lärde sig att läsa
Koranen enkom, alltså på ett språk som de inte alltid behärskade utanför just det sammanhanget. Deras slutsatser pekar på att det som
gör skillnad för tänkandet och kognitiva konsekvenser är själva utbildningen och det som man gör med skrift, praktiken, och inte läsoch skrivförmågorna i sig. Skillnader som antogs bero på läs- och
skrivförmågor var i själva verket konstruerade av den institutionella
praktiken som skola och utbildning står för (Luke, 1996). Skillnaderna i de kognitiva effekterna av utbildning var dessutom inte bestående
några år efter avslutad utbildning (Scribner & Cole, 1981). När Gee
(2008) problematiserar den uppdelning som the great divide står för
använder han begreppet ”the literacy myth” (Gee, 2008, s. 49 f.).
Scribner and Coles studie blev så startskottet för utvecklandet av de
teorier som New Literacy Studies bygger på, i vilka litteracitetspraktiker och läsandets och skrivandets funktioner i sociala sammanhang är
centrala. Det var dock sedermera andra forskare som myntade själva
begreppet New Literacy Studies (Gee, 2000; Street, 1984).
Studierna av Heath (1983), Street (1984) och Scribner och Cole (1981)
under tidigt 1980-tal utgör den så kallade första generationens teoribildare inom New Literacy Studies, enligt Baynham och Prinsloo
(2009). Dessa studier, med kopplingar mellan och fokus på hur olika
sociala praktiker får betydelse för människors meningsskapande, läs21

och skrivutveckling samt utbildning, var på den tiden banbrytande.
Andra generationens litteracitetsforskare, ett årtionde senare, riktade
ljuset mer mot litteracitet i kontexter utanför formell utbildning och i
olika typer av samhällen (ibid.). Sådana studier utfördes under nittiotalet av bland andra Barton och Hamilton (1998), Kulick och Stroud
(1993) samt Prinsloo och Breier (1996). Dessa studier har bidragit
med kunskap om hur litteracitetspraktiker kan te sig i andra kontexter än de som vanligen förknippas med modern, västerländsk syn på
litteracitet. Några av dem har relevans för min studie och redogörs för
i forskningsöversikten. Tredje generationens litteracitetsforskare kan
sägas återigen ha skiftat fokus, från det lokala till något mer translokala perspektiv, från tryckt skrift till digitaliserade former av skrivande och multimodala kontexter.
1994 samlades tio forskare från olika engelskspråkiga länder i New
London, USA, och grundlade där det som kom att kallas för The New
London Group. Forskarnas inriktningar varierar, men gemensamt för
gruppen är att de samlas runt studiet av litteracitet i moderna former
som digitala texter samt med fokus på multimodalitet, men också om
litteracitet i mångkulturella och flerspråkiga miljöer (Cazden et al.,
1996). Deras forskningsinriktningar skulle också kunna räknas till
den tredje generationen, som möjligen fortfarande är under konstituerande. Föreliggande studie befinner sig i ett gränssnitt mellan
ovanstående teorier, och studier ur alla de tre generationerna är relevanta för min studie. Med studien vill jag belysa utsnitt av litteracitetspraktiker hos den undersökta gruppen och analysera villkor och
förutsättningar för litteracitet i de sammanhang som fokusbarnen befinner sig i, hemma och i skolan.
Ideologiska perspektiv på litteracitet
Inom fältet för New Literacy Studies har man alltså under de tre senaste decennierna intagit utgångpunkten att litteracitet sker situerat i
relation till en vidare social och kulturell kontext (Gee, 2008; Street,
1984). Forskare inom fältet för New Literacy Studies ägnar sig därmed inte i första hand åt frågor gällande tillägnandet av färdigheter av
läsande och skrivande, utan åt användandet, effekter av samt funktioner för litteracitet. I och med det sträcker man sig bortom en individuell och autonom syn på litteracitet. Ett autonomt perspektiv in-
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nebär att läsande och skrivande ses som neutrala färdigheter som kan
överföras mellan olika situationer, och tillägnandet av dessa färdigheter är i första hand en individuell och kognitiv process. I ett autonomt perspektiv ses därmed läsande och skrivande som dekontextualiserade färdigheter och som något som kan vara fritt från ideologiska
och politiska kontexter. Företrädare för de ideologiska perspektiven
menar istället att läsande och skrivande aldrig är objektivt utan delar
av ett större ideologiskt sammanhang (Karlsson, 2011; Street, 1984).
Den ideologiska synen på litteracitet är vidare mer kulturkänslig, vilket ger utrymme för aspekter av sociala och kulturella strukturer som
formar litteracitetspraktiker (Street, 2009). Med ett sådant, ideologiskt, perspektiv ges också plats för frågor som rör maktrelationer
kopplade till litteracitet. De ideologiska perspektiven problematiserar
frågor om vad som kan räknas som litteracitet, vems litteracitet som
är dominant eller marginaliserad samt frågor om normer och aktörskap (Street, 2003). Studier inom New Literacy Studies företräder
ofta också postkoloniala perspektiv, med en kunskapssyn som kan
kopplas till identitet och kultur (ibid.).
Den här studien intar ett sådant ideologiskt perspektiv på litteracitet
som beskrivits ovan. Genom att studera litteracitetspraktiker med fokus på antaganden och värderingar, rutiner, vanor och traditioner,
samt i och med dessa uppkomna normer vill jag analysera fokusbarnens villkor och förutsättningar för läsande och skrivande på deras
olika språk i olika sammanhang. Street (2003) menar vidare att ideologiska modeller av litteracitet, till skillnad från autonoma modeller
som antar en mer västerländsk syn på litteracitet, inkluderar kulturella aspekter som kan visa hur litteracitetspraktiker varierar från en
kontext till en annan. Enligt en ideologisk modell är alltså inte litteracitet bara en fråga om tekniska och värdeneutrala förmågor, utan
finns inbäddad i socialt konstruerade epistemologiska principer
(ibid.). I senare publikationer menar både Street (2009) och Barton
(2010) att det dominerande perspektivet på litteracitet i utbildningssammanhang fortfarande präglas av en autonom syn, som individuella, ytliga, tekniska och universella från varandra separerade för-
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mågor. Detta synsätt kan spåras i viktiga nutida policyer, menar
Baynham and Prinsloo (2009).10
Nedan sammanfattas karaktäristika i New Literacy Studies och de utgångspunkter som är viktiga för min studie med referens till Barton et
al. (2000):


Litteracitet kan bäst förstås som en uppsättning av sociala
praktiker. Dessa är observerbara i litteracitetshändelser som
medieras i skrift



Det finns olika litteraciteter associerade med olika domäner



Litteracitetspraktiker formas av sociala institutioner och
maktrelationer som i vissa sammanhang är mer dominanta,
synliga och inflytelserika än andra



Litteracitetspraktiker är meningsbärande och är inbäddade i
vidare sociala meningar och kulturella praktiker



Litteracitet är historiskt situerat



Litteracitetspraktiker förändras och nya uppstår frekvent genom processer i såväl informellt lärande och meningsskapande som i formell utbildning och studier (min översättning,
Barton et al., 2000, s. 8).

Maktrelationer och litteracitet
Nära kopplat till, eller möjligen som en utveckling av, det ideologiska
perspektivet har en kritisk inriktning inom New Literacy Studies vuxit
fram, med grunder i bland annat postkolonialismen och Bourdieus
sociologiska teorier (Luke, 1996; Street, 2003). Kritiska perspektiv på
litteracitet behandlar frågor om maktrelationer, normer och agens
(Street, 2003). Pitkänen-Huhta och Holm (2012) lyfter fram tre olika
riktningar för de kritiska perspektiven. Det första grundar sig i Freires
kritiska syn på språk och litteracitet som medel för människors maktutövande och möjligheter till frigörelse och återtagande av röst och
agens. Genom att marginaliserade grupper får kunskap om och tillgång till dominerande gruppers språk och textvärldar kan ojämlika
maktförhållanden motarbetas. Den andra har ett fokus som handlar

10

Till exempel: National Literacy Strategy i Storbritannien, No Child Left Behind i USA
samt Unesco Global Monitoring Report on Literacy National Literacy Strategy 2005
(Baynham & Prinsloo, 2009).
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om att människor ska ges jämbördiga möjligheter genom ett kulturrelativistiskt förhållningssätt (ibid.). Den tredje, och för den här studien
mest intressanta riktningen, är den som Martyn-Jones och Jones
(2000) fokuserar. Deras forskningsintresse riktas mot litteracitet i
flerspråkiga kontexter och synliggörandet av förhållanden mellan
vardagslitteraciteter och vidare sociala ordningar, identitet och dominerande diskurser samt hur institutioner kan reproducera
maktasymmetrier (Pitkänen-Huhta & Holm, 2012). I Martyn-Jones
och Jones (2000) finns flera olika forskares studier samlade, vilka alla
har sådana perspektiv. Studierna befinner sig i gränslandet mellan
flerspråkighets- och litteracitetsfältet. Inte minst Blackledges (1999b,
2001) forskning har många beröringspunkter med min studie (för en
utförligare referens till hans studie, se kapitel tre). När människor
deltar i litteracitetspraktiker på ett annat språk än vad som är deras
modersmål blir kritiska perspektiv intressanta, och frågor om agens,
normer och makt i förhållande till språk och litteracitet aktualiseras
ofta.
Normer i anslutning till litteracitet
Genom studiet av litteracitetspraktiker blir det tydligt att förhållanden, villkor och kontexter runt litteracitet kan se ut på många olika
sätt samt att litteracitet har många olika funktioner (Barton et al.,
2000). Skolan kan spela en viktig roll i själva läs- och skrivutvecklingen för en individ, även om utvecklandet av densamma också sker utanför skolans ramar. I skolan utgör skrift både medel och mål, en
källa för kunskap och ett viktigt instrument i sig. Utvecklandet av
läsande och skrivande i sig är en viktig faktor ur ett maktperspektiv,
inte minst genom dess normerande krafter.
Heath och Street (2008) beskriver hur litteracitet kan kopplas till en
grupps normer, antaganden och värderingar runt läsande och skrivande. Litteracitet kan förändra normer eller förändras av normer,
vilket alltså innebär en typ av växelverkan. Behärskandet av, eller tillgången till, en grupps textvärldar påverkar individers självbild i förhållande till litteracitet:
Individuals who cannot use the ’official’ languages or standard varieties of
their countries or write that language in ’standard’ form have beliefs about
language and literacy that affect their perceptions of themselves (Heath &
Street, 2008, s. 18).
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Det språk och den litteracitet som skolan representerar ses ofta som
normgivande, och det är inte sällan som skolan (och andra institutioner i samhället) inte uppfattar vissa individers språk och litteracitet
som en tillgång, eller som en grund att bygga vidare på i ett lärandeperspektiv (ibid.). Andemeningen i citatet ovan ligger nära Bourdieus
teorier om habitus och symboliskt kapital (Bourdieu, 1991; Carrington
& Luke, 1997).
Gee (2004) driver tesen att det inte är dålig undervisning i läsande
och skrivande eller för lite träning i detsamma som gör att elever
misslyckas med att bli duktiga läsare och skrivare i senare skolår.
Istället är det diskrepanser mellan elevers och skolans användande av
och syn på text som leder till svårigheter. Elevers icke-identifikation
med skolans textstrukturer gör att de misslyckas, eller med andra ord:
skolan misslyckas med att möta eleverna i kunskaper som de förvärvar från andra litteracitetspraktiker, bortom skolans normer. Detta
kan få till följd att vissa elever alieneras från skolans litteracitetspraktiker och ser sig som mindre lyckade i skolsammanhang. För att förstå
underliggande maktförhållanden är studiet av normer en viktig del av
analysen i min studie. Att undersöka hur normer i litteracitetspraktiker kan se ut och hur barnen i den här studien handskas med sådana
normer är ett sätt att förstå vilka förutsättningar och villkor som föreligger i de olika litteracitetspraktikerna. Själva läsandet och skrivandet är bara delar av allt som man måste lära för att bli litterat, menar
Street (2000). Att förstå och förhålla sig till rådande normer är andra
viktiga aspekter av det.
Skolan som normerande praktik
Med fokus på normer som villkor och del av litteracitetspraktiker blir
Bartholdssons avhandlingsstudie (2007) intressant, även om hon inte
fokuserar på just litteracitet utan på elevsocialisation och normer i
skolan på ett mer övergripande plan. Hon visar hur elever socialiseras
in i system av normer, vilka de vuxna i skolan förmedlar och påbjuder
genom vad hon kallar ”vänlig maktutövning” (Bartholdsson, 2007, s.
205). Hon utgår från filosofen Hackings (1990) djupgående resonemang av normalitetsbegreppet som dels inrymmer en deskriptiv sida,
dels en preskriptiv sida. Alltså kan normer användas för att beskriva
vad som är ”normalt”, det vill säga att något faller inom ramen för ett
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slags standard. Den preskriptiva sidan av normer anger hur man bör
vara och agera för att inte gå utanför normalitetens gränser. I sin studie undersöker Bartholdsson (2007) skolans normalitet och gränserna för elevers handlingsutrymme, förväntningar, hur maktrelationer
mellan elever och lärare ser ut och vilka styrningstekniker som används. Hennes studie visar hur gränser för normalitet sätts och förmedlas i skolans praktik. Normalitetens gränssnitt förklaras som:
”Normalitet måste alltså förstås utifrån både definierade och oartikulerade förväntningar och föreställningar om vad som är vanligt och
önskvärt i ett sammanhang” (Bartholdsson, 2007, s. 15). I detta citat
uttrycks hur normalitet ligger nära föreställningar och förväntningar,
både uttalade och tysta sådana.11 I viss mån är Bartholdsson frågeställningar också en del av förståelsen för min studie – då kopplade
till språk och litteracitet. Hacking (1990) framhåller att även om normalitet kan tyckas vara fast, så kan vad som räknas som normalt
också plötsligt förändras. Han beskriver, i någon mån på ett humoristiskt vis, hur normalitet på ett sätt är självreglerande:
People are normal if they conform to the central tendency of such laws,
while those at the extremes are pathological. Few of us fancy being pathological, so 'most of us' try to make ourselves normal, which in turn affects
what is normal. (Hacking, 1990, s. 2)

”Illitterat”?
I relation till mitt urval och diskursen om the great divide vill jag diskutera synen på läs- och skrivkunnande och klargöra mina utgångspunkter. Att kunna läsa eller skriva ses inom fältet för New Literacy
Studies inte som ett antingen-eller-förhållande, och bland andra
Barton (2007) positionerar sig stark emot uppdelningen litterat–
illitterat. I ett sociokulturellt perspektiv på läsande och skrivande är
funktionen och användandet av text det centrala, och att kunna läsa
och skriva handlar mer om ett kontinuum från att inte kunna tolka
eller producera en enda bokstav till att till fullo behärska och förstå
alla typer av text. Sannolikt finns det inte många vuxna människor
som befinner sig på vare sig den ena eller den andra polen.

11

Föreställningar ligger i sin tur nära begreppet antaganden (se även kapitel tre).
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De föräldrar som ingår i studien skulle, i till exempel massmedia och i
vardagssammanhang, säkert kunna beskrivas som ”analfabeter” 12 eller ”illitterata”. Jag vill undvika sådana enkla kategoriseringar. Ett av
studiens inklusionskriterier är emellertid att åtminstone en av föräldrarna (i samtliga fall modern för den undersökta gruppen) deltar i
SFI:s spår 1, det vill säga: har ingen eller max tre års tidigare skolgång
bakom sig innan de kom till Sverige. Mammorna i studien har ingen
formell utbildning alls från hemlandet. När studien börjar har de för
första gången i sitt liv nyligen börjat traditionell utbildning och får där
lära sig att läsa och skriva på grundläggande nivå (”alfabetisering”).
Detta sker parallellt med att de studerar det svenska språket från nybörjarnivå, och läs- och skrivutvecklingen sker här alltså på svenska
och inte på deras modersmål. Det behöver dock inte betyda, vilket visar sig i mitt datamaterial, att man inte alls använder skrift i sin vardag. Därmed är ett sådant antingen-eller-förhållande eller dikotomisering onödig och missvisande. Anledningen till att jag tar upp denna
dikotomi här är att den är så vida spridd i många sammanhang. I vardagsspråk används ofta ordet ”analfabet” för människor som saknar
förmåga att läsa och skriva, vilket också tyder på en föreställning om
en dikotomi.13 Begreppet ”analfabet” är både missvisande och ibland
stigmatiserande. Även ordet ”illitterat” kan ibland användas missvisande för en person som är obildad (Wedin, 2010), eller det engelska
”illiterate” om en som är outbildad (Barton, 2007). En annan kritik
som riktas mot begreppet ”illitterat” är att det sker en kategorisering
utifrån ett bristperspektiv (Barton, 2007; Rosén, 2013). Detta kan ses
som ett typiskt västerländskt perspektiv.
Begreppet blir även problematiskt genom att det i svenska sammanhang idag oftast åsyftar invandrade människor. Det är endast ickesvenskar som antas kunna vara ”illitterata” (Rosén, 2013). Om det
skulle handla om människor med svenska som modersmål som i
vuxen ålder inte kan läsa eller skriva benämns de sannolikt dyslektiker, svagbegåvade eller liknande. Samtidigt är det en ”litterat” omgiv-

12

Se till exempel boken Att undervisa analfabeter – från det konkreta till det abstrakta
(Mörling & Mörling, 2007).
13
Definitionen av analfabet enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket är:
”icke läs- och skrivkunnig person” och ”på ett område djupt okunnig person” (2015, s.24).
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ning, det vill säga ett samhälle där skrift används i hög grad, som de
människor som den här studien handlar om har att förhålla sig till,
och som de nu lever i. En möjligt mindre belastad och mer neutral
term är icke-litterat (nonliterate), enligt Barton (2007). Frågan är om
vi egentligen behöver ytterligare en term som stärker och när dikotomin. Jag väljer därför att i enlighet med Franker (2011) inte kalla barnens mödrar ”illitterata”, även om de enligt vissa definitioner skulle
kunna kallas så. Istället väljer jag att uttrycka mig i termer som utan
skolbakgrund eller med kort skolbakgrund eller liknande.
Artefakter som en del av litteracitetspraktiker14
Artefakter används av människor i olika praktiker och är ett centralt
begrepp i sociokulturellt inriktade teorier (se t.ex. Säljö, 2000). Genom användande av eller med stöd i artefakterna skapas kunskap.
Ibland delas artefakter in i hierarkiska grupperingar: primära, sekundära och teritära artefakter. Jakobsson (2012) poängterar att artefakt
används lite olika av olika teoretiker. Språk kan i sig ses som en artefakt (Jakobsson, 2012; Säljö, 2000). Jag menar att språk har en särställning som en i många avseenden abstrakt artefakt (hit räknas
också till exempel räknesystem och memoreringstekniker), och när
jag nedan talar om artefakter är det alltså materiella artefakter som
till exempel surfplattor, pennor och vissa leksaker som åsyftas. Genom artefakter medieras kunskap (Nelson & Svensson, 2005; Pahl &
Roswell, 2012; Säljö, 2000). Penna och papper eller ordbehandlingsprogram är exempel på redskap, eller artefakter, som människan har
skapat och vilkas betydelse för litteracitet och lärande är lätt att förstå. Det är inte lika uppenbart hur en snäcka, ett gosedjur eller en
Hello Kitty-figur kan ha betydelse för människors lärande, identitetskapande och litteracitet. Om vi däremot ser till språket och dess betydelse för lärande och inkluderar det i en social, kulturell och historisk
kontext, och samtidigt kopplar det till ett lärandeperspektiv, är det
kanske lättare att förstå artefakternas betydelse. Även de materiella
artefakterna har ett stort mått av språk inbyggda i sig (Säljö, 2000).
Det är alltså genom språket, artefakterna och i den muntliga och

14

Delar av detta avsnitt är publicerat tidigare i Karlstads universitets pedagogiska tidskrift,
KAPET (Duek, 2013).
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skriftliga interaktionen som kunskap medieras (Jakobsson, 2012;
Säljö, 2000). I mitt empiriska material finns flera exempel på hur
barn talar om sina artefakter med specifika termer (datorn ”laggar”
”Venusaur attackerar”), ger dem värde, skriver om dem, läser och fantiserar om artefakter de önskar att de hade eller skapar kreativa lekar
med dem. Allt detta är exempel på hur artefakterna ingår i och används som redskap i meningsskapandet. I ett svenskt klassrum eller
på en förskola finns mängder av artefakter som har syftet att stödja
lärandeprocesser.
De artefakterna är inte delar av våra kroppar eller intellekt. Men om vi
försöker förstå tänkande, begreppsanvändning och lärande som centrala
delar av mänskliga verksamheter (snarare än som något i sig), ser vi omedelbart att vårt agerande i de flesta fall är intimt sammanflätat med olika
former av redskap. (Säljö, 2000, s. 74)

Språket finns alltså integrerat i artefakterna, i form av begrepp, konventioner och kunskaper, som vi i sin tur samspelar med i interaktioner (Säljö, 2000). Vidare är artefakter inte bara verktyg för lärande
utan ingår i sociala praktiker som konstituerande element (Baynham
& Prinsloo, 2009). Artefakterna skapar också i sig själva mening.
Ett barn i de flesta västerländska kulturer möter skrift i olika former
redan direkt efter födseln, och artefakter blir från början till slut meningsbärande i en människas liv. Det lilla armbandet som barnet får
fastsatt direkt efter förlossningen på sjukhus har en kod som är identisk med moderns. Koden finns också i journalen där man finner barnets födelsedata och uppgifter om modern inskrivet med siffror och
bokstäver. På så vis ska barnet kunna länkas till sin familj, och familjetillhörigheten ska inte kunna förväxlas med andra barns. Detta exempel illustrerar bara början på den betydelse siffror, bokstäver,
symboler, texter och artefakter kommer att ha genom hela livet. Armbandet i exemplet ovan har en mening, ett viktigt innehåll och utgör
en livsavgörande artefakt som är kopplad till litteracitet.
Artefakter, med eller utan semiotiska tecken, följer oss sedan genom
hela livet och skapar mening i olika situationer. Vissa artefakter har
större betydelse för en individs lärande, interaktion med omgivningen
och, inte minst, litteracitet. Många gånger är det genom föremål, till
exempel en leksak, en surfplatta eller en bok, som ett barn blir varse
bokstäver och andra symboler och förstår deras innebörd för första
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gången. Artefakterna är alltså i hög grad en del i ett kulturellt sammanhang och bidrar till en kulturell identitet (Pahl & Roswell, 2012).
Texter är en form av artefakter och utgör en central del i litteracitetspraktiker. I själva texten finns ett stort mått av kulturella drag inbyggda, varför själva innehållet i texter torde utgöra viktiga element i
analyser i av litteracitetspraktiker (Pitkänen-Huhta & Holm, 2012).
Texter i olika former är i den här studien viktiga artefakter och föremål för litteracitetshändelser, och därmed betydelsefulla delar i litteracitetspraktikerna. Både muntliga och skriftliga texter i en praktik är
kraftfulla medel för konstituerande av normer, mänsklig agens, motivation och sociala strukturer (Carrington & Luke, 1997).
Vardagslitteracitet och skolans litteracitet
Barton och Hamilton (2000) har sammanställt en rad studier om lokala litteracitetspraktiker i arbetaklassmiljöer i Lancaster. Studierna
visar hur vuxna människor handskas med texter i sin vardag. Bland
annat påvisas vikten av sociala nätverk i människors litteracitetspraktiker. Genom att ta hjälp av människor runt omkring sig för att lösa
situationer där text är inblandade kan forskningsdeltagarna ta sig
igenom textuella utmaningar, för att senare dra nytta av den nyvunna
kunskapen i en annan situation och också sprida sin kunskap vidare i
nätverken. På så vis sker ett lokalt, icke formellt och kollektivt lärande
i litteracitetspraktiker. I flera studier har man ofta kunnat identifiera
någon eller några signifikanta institutioner (till exempel kyrkan) eller
personer i de sociala nätverken, vilka fungerar som mentorer, eller
sponsorer för litteracitet (ibid.). Forskarna runt dessa studier har sedermera kommit att kallas Lancaster School (Gee, 2000).
Studier av litteracitetspraktiker utanför skolan kan följaktligen ge lärare bättre förståelse för hur elever lär sig och vad de bär med sig, och
därmed i förlängningen kunna erbjuda bättre undervisning. I detta
finns tydliga kopplingar till habitus (se avsnittet Litteracitet, habitus
och kapital). Länken mellan litteracitetspraktiker i och utanför
skola/formell utbildning är ett intressant fält som New Literacy studies har uppmärksammat, inte minst genom de tidigare nämnda välkända studierna av Heath (1983) samt Scribner och Cole (1981). I
Sverige finns också en rad studier som studerar länkar mellan barns
och elevers vardagslitteraciteter och skolans (Bagga-Gupta,
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Evaldsson, Liberg & Säljö, 2013; Björkvall & Engblom, 2010; Fast,
2007; Lundgren, 2012b; Olin-Scheller, 2006; Schmidt, 2013;
Svensson, 2014). I flera av dessa studier visar det sig att skolan inte
ser eller nyttjar de resurser som eleverna har med sig från sina vardagspraktiker. Också min studie befinner sig inom ramen av den typen av studier, och här är även samspelet mellan skolans och hemmets litteracitetspraktiker intressant. För att undervisa effektivt behövs en förståelse för hur lärande sker, och vardagliga praktiker är en
viktig bas för lärande (Baynham & Prinsloo, 2009). Med andra ord
behöver en lärare kunna se och förstå en elevs praktiker utanför skolans väggar för att kunna undervisa eleven effektivt, och för att eleven
ska kunna dra nytta av alla sina resurser. Ambitionen med min avhandling är att synliggöra fokusbarnens litteracitetspraktiker på de
olika arenorna och därigenom fördjupa kunskapen om vad som villkorar dessa praktiker och samspelet dem emellan.
Från mikro- till makronivå
Genom att undersöka litteracitetspraktiker på mikronivå (till exempel
litteracitetshändelser i ett klassrum eller i hemmet) kan studier inom
det här fältet säga något om vad som sker på makronivå, så som samhällsstrukturer, ideologier, maktförhållanden och hegemonier. Skeenden på mikronivå har kopplingar till vad som finns och sker på
makronivåer (Street, 2000). Barton menar att New Literacy Studies
är studiet av en ”mellannivå” genom att lokala litteracitetshändelser
kan kopplas till stora samhälleliga och sociologiska fenomen (Barton,
2007; Wedin, 2013). Till exempel, för att relatera till min egen studie,
kan nämnas hur modersmålsundervisningens lokala form och innehåll kan vara beroende av rådande styrdokument samt av synen på
och implementering av integrationspolitik på samhällsnivå. Lokala
händelser och praktiker kan alltså på en mellannivå länkas till globala
nivåer, från mikro- till makronivå (Barton, 2007; Baynham & Prinsloo, 2009).
Litteracitet och flerspråkighet
De olika studierna som beskrivs i antologierna av Martyn-Jones och
Jones (2000) samt Durgunoğlu och Verhoeven (1998) visar den
mycket komplexa bilden av litteracitet: att tillägna sig förmågan att
läsa och skriva, praktiker runt litteracitet samt vilken betydelse poli32

tiska förhållningssätt och sociokulturella krafter runt den har. I en
flerspråkig och mångkulturell kontext blir bilden, så som författarna
Durgunoğlu och Verhoeven (1998) sammanfattar den i bokens epilog,
än mer komplex och politiska förhållningssätt än mer betydelsefulla.
Vari ligger då den stora skillnaden mellan en enspråkig kontext och
en flerspråkig, när det kommer till att studera litteracitet? Min slutsats är att även svaret på den frågan är tämligen komplext. En tydlig
tendens som framträder mer eller mindre explicit i de flesta av ovan
nämnda teorier och studier kopplade till flerspråkighet är frågor om
maktrelationer. När ett folk är i minoritet eller i någon form av underläge tycks nästan undantagslöst maktassymmetrier skapas. De folk
som talar ett högstatus- och/eller majoritetsspråk och behärskar det
språkets skrift blir den dominerande gruppen som hamnar i maktposition, medan de som inte gör det hamnar i underläge. Ur ett didaktiskt perspektiv blir detta intressant: flera av studierna som Durgunoğlu och Verhoeven (ibid.) hänvisar till pekar på sämre resultat
bland dem som har majoritetsspråket (som oftast också är undervisningsspråket) som sitt andraspråk. Med sämre skolresultat och maktobalanser riskerar minoritetsbefolkningens status i samhället att fortsätta vara lägre. Relaterat till min studie motiverar resultaten i studierna ovan att villkor och förutsättningar för fokusbarnens litteracitet
studeras ur flera olika perspektiv.
In sum, literacy development in multilingual contexts needs to be viewed
and supported within the overall context of political, social, and economic
forces that affect the use of language(s). (Durgunoğlu & Verhoeven, 1998,
s. 289).

Litteracitet, habitus och kapital
Sociologen Bourdieus utbildningsvetenskapliga teorier passar väl in i
fältet för New Literacy Studies (Carrington & Luke, 1997). Ambitionen
här är inte att använda hela hans utbildningsteoretiska ramverk, men
vissa av hans begrepp är användbara som analytiska verktyg i den här
studien. Några forskare inom litteracitetsfältet och inom flerspråkighetsforskning har använt delar av hans begreppsapparat (se t.ex.
Blackledge, 2001; Carrington & Luke, 1997; Haglund, 2005; Luke,
1996), till vilka jag ska återkomma i mina analyser och diskussioner. I
relation till litteracitet, normer, språk och makt kan framför allt hans
begrepp habitus och symboliskt kapital vara belysande. Bourdieu
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menar att språk inte bara är ett medel för kommunikation, utan ska
också ses normerande och som maktmedel (Bourdieu, 1991).
Bourdieu använder metaforer härrörande från marknadsterminologi,
som kapital, tillgång och efterfrågan. Med kapital menas de värden
eller resurser som en människa under ett livslopp tillägnar sig i form
av tillgångar (Bourdieu, 1991; Broady, 1998). Det finns två typer av
kapital: ekonomiskt och symboliskt kapital. Det ekonomiska handlar
om konkret kapital i form av pengar och egendom. Symboliskt kapital
är sådant som är erkänt som värdefullt och ger aktning och anseende
inom en viss grupp eller ett fält (Bourdieu, 1991). Till det symboliska
kapitalet finns undergrupperna socialt och kulturellt kapital. I synnerhet dessa sistnämnda typer av symboliskt kapital är av intresse för
den här studien. Socialt kapital kan med vardagliga termer och något
förenklat närmast beskrivas som sociala nätverk (Broady, 1998; Carrington & Luke, 1997). Kulturellt kapital är också högst intressant för
studien, och det finns tre sorters kulturellt kapital: Objektifierat kulturellt kapital är av materiellt slag, till exempel böcker, bilder och texter. Detta ligger nära den här studiens användning av artefakt. Institutionellt kulturellt kapital är sådant som är erkänt i offentliga
sammanhang som till exempel yrkesdiplom, licenser och examina. Till
det kulturella kapitalet hör slutligen också språkligt kapital, det vill
säga tillgång till och bruk av ”rätta” former av språk och litteracitet
(Bourdieu, 1991; Carrington & Luke, 1997). Inte minst det sistnämnda
är intressant som analyselement i studiet av litteracitetspraktiker.
Även Bourdieus begrepp habitus är av värde för denna studie (Bourdieu, 1991; Broady, 1998). Habitus är det system av samlade kunskaper, erfarenheter och handlingsmönster som en människa samlar på
sig under ett livslopp och som formar hennes uppfattningar och styr
hennes handlingar.
Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och
sinnen. (Broady, 1998, s. 16)

Habitus är alltså inte något som man (enbart) medvetet tillägnar sig.
Enligt Broady (1998) ogillade Bourdieu orden socialiseras och internaliseras och föredrog istället inkorporeras, därav den ovan citerade
34

metaforen ”ristas in i kroppar”. Habitus kan vara en tillgång i ett
sammanhang, men inte i ett annat. Det är efterfrågan på ”marknaden”
i sociala sammanhang, samhället eller i en institution som avgör värdet av habitus. Om till exempel en elevs habitus inte överensstämmer
med skolans normer och förväntningar finns ingen efterfrågan på
marknaden, i detta fall skolan, eftersom all kunskap inte är värdefull i
ett samhälle, och olika samhällen och praktiker har olika marknader.
Habitus ligger nära uttrycket socialt arv, men är enligt Broady (1998)
inte lika statiskt. Med andra ord: Alla människor har habitus, men det
är inte i alla lägen som ens habitus blir till resurs, eller kapital. Situationer då en människas habitus inte blir till kapital kan vara en effekt
av att samhällen genomgår stora eller snabba förändringar, eller när
människor flyttar till nya samhällen, till nya sammanhang. Litteracitetspraktiker formar viktiga delar av habitus, literacy habitus
(Baynham & Prinsloo, 2009). Habitus styr handlingsmönster och föreställningar som människor har i en praktik.
En konkret del av litteracitetspraktiker och för den här studien aktuellt exempel är barnens modersmål. Före ankomsten till Sverige utgjorde, och i hemmiljö utgör, modersmålet kapital, vilket är en viktig
komponent av barnens habitus. Frågan blir vilket värde modersmålet
tillerkänns i deras nya skolmiljö. Ett språk eller en varietet, kan erkännas i ett sammanhang och därmed ges högt värde, men inte i ett
annat. Broady har översatt Bourdieus méconnaissance till misskänna,
det vill säga ett icke-erkännande av habitus eller symboliskt kapital i
något sammanhang (Broady, 1991).
Sociokulturell kongruens
Några studier om skola-hemrelationen (se kapitel tre) och frågan varför vissa grupper misslyckas med att nå skolans mål kan sägas peka
på en sorts ”missmatchning”, eller en dålig överenstämmelse (kongruens) mellan skola och hem (Blackledge, 1999; Haglund, 2004;
Pease-Alvarez & Vasquez, 1994), snarare än att det skulle vara den
ena eller den andra partens ”fel” (jämför Snow, Barnes, Chandler,
Goodman & Hemphill, 1991 i kapitel tre). Blackledge uttrycker detta
som att det råder sociokulturell inkongruens mellan skola och hem.
Den grupp som Blackledge fokuserar på liknar den som min studie
handlar om. Det finns ingen anledning att tro att de barn som ingår i
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min studie respektive Blackledges studie skulle ha mindre eller färre
kunskaper, men deras kunskaper, yttre förutsättningar och sätt att ta
till sig kunskaper kan se annorlunda ut i förhållande till den norm
som råder i skolan och sinnebilden för hur ett barns kunskaper ser ut.
Sociokulturell kongruens mellan skola och hem är en intressant del
att undersöka i min studie. Begreppet kan kopplas till Bourdieus teorier om symboliskt kapital och habitus (Blackledge, 2001; Broady,
1998; Haglund, 2004). När sociokulturell kongruens råder kan kontinuitet mellan hemmet och skolans praktiker lättare skapas för eleven,
vilket underlättar lärandet.
Skolans praktik, med dess värderingar och normer i förhållande till
litteracitet, tillägnar sig de som deltar i skolans praktik, det vill säga
eleverna, ofta implicit genom en sorts assimilering. Luke (1996) går så
långt att han hävdar att utbildning i läsande och skrivande inte handlar om att utveckla elevers förmågor eller fördjupa deras kompetens,
utan om institutionellt formande av en normerande social praktik, i
syfte att de senare ska behärska de förmågor som behövs på till exempel en framtida arbetsmarknad. Det sista är ett vanskligt uppdrag, eftersom vi förstås inte kan veta hur en sådan kommer att te sig (ibid.),
och inte heller vilka individuella önskemål och behov en elev kommer
att ha. Därtill kommer den ovan nämnda aspekten att normer i skolans litteracitetspraktik kan ha marginaliserande effekter på individer
och grupper vars habitus inte överensstämmer med skolans. Genom
min studie vill jag med stöd i ovanstående teorier och begrepp undersöka och synliggöra de olika litteracitetspraktikerna som fokusbarnen
deltar i.

36

3. Forskning om litteracitet och flerspråkighet
Föreliggande avhandling handlar om litteracitet bland en specifik
grupp barn: sex relativt nyanlända barn som växer upp och går i skola
i Sverige och har föräldrar med kort skolbakgrund. Den tidigare
forskning som jag relaterar min studie till handlar om litteracitet i
olika kontexter och om flerspråkighet. Några av studierna har liknande, etnografiska ansatser som min. Heaths välkända studie som
beskrivs i Ways with words – Language, life and work in communities and classrooms (Heath, 1983) har varit vägledande för och inspirerat många studier, så i viss mån även för min. Studier av barn som
växer upp i hem där föräldrar inte har någon (eller mycket kort) skolbakgrund är få, så vitt jag har kunnat se. Blackledge (2001) som studerar barn till kortutbildade föräldrar i Birmingham ligger nära mina
utgångspunkter och frågeställningar. Den israeliska studien Emergent
literacy in children of immigrants coming from a primarily oral culture (Shany, Geva & Melech-Feder, 2010) är en kvantitativ studie med
delvis andra teoretiska utgångspunkter än mina, men frågeställningarna i den och i min studie liknar varandra. Till dessa studier återkommer jag nedan.
Studier av litteracitetspraktiker med olika förgrunder såsom genus,
etnicitet, flerspråkighet, utifrån klasstillhörighet i olika samhällsgrupper, ur geografiska, politiska och andra perspektiv har gjorts på
många håll i världen (se t.ex. Barton & Hamilton, 1998; Durgunoğlu &
Verhoeven, 1998; Larson & Marsh, 2012; Street, 1993). Några kopplas
till utbildning, och somliga av dem belyser kopplingar mellan hem
och skola. I följande forskningsöversikt redogör jag för ett urval av
sådana studier (se även forskningsöversikten av Edwards et al.,
2009). I ett flerspråkigt perspektiv är det viktigt att se helheten och
förstå miljöns och bakomliggande faktorers betydelse för litteracitet
och för hur en människa socialiseras in i skriftspråket. En människa
som växer upp med en annan språklig och kulturell bakgrund än den
gängse i en specifik litteracitetspraktik har kunskaper som delvis kan
se ut på andra sätt. Enligt vad vi vet av tidigare forskning kan dessa
påverka både användandet av och förutsättningar för läsande och
skrivande. Barnen i min studie har svenska som sitt andraspråk. Att
befinna sig i ett utbildningssystem där majoritets- och undervisnings37

språket är ett språk som inte är ens modersmål är en speciell situation
med särskilda förutsättningar med betydelse för lärande, läsande och
skrivande (Hyltenstam, 2007; Hyltenstam, Axelsson & Lindberg,
2012). Det finns mängder av studier som visar det på olika sätt. Jag
har gjort ett urval som jag finner intressant för min studie.
Hemmet och litteracitet
Många studier lyfter på olika vis vilken betydelse hemmet kan ha för
ett barns läsande, skrivande och generellt för skolgång (se t.ex.
Bakken, 2003; Edwards et al., 2009; Rodríguez-Brown, 2011). Hemmets sociokulturella miljö lyfts ofta som en viktig faktor för barns lärande. Inom sociokulturellt orienterade inriktningar inom litteracitetsfältet, där också min studie rör sig, har man länge sett miljöns betydelse för barns litteracitet (se t.ex. Barton, 2007; Fast, 2007; Heath,
1983; Street, 2000). Läsande och skrivande ses inom denna inriktning inte som en isolerad del av människans olika förmågor, utan i ett
mycket vidare, socialt perspektiv där aktiviteter runt läsande och skrivande är integrerade delar av en människas språkande och meningsskapande i allmänhet. Fast (2007) menar och påvisar genom sin studie att ett barn socialiseras in i skriftspråket först och främst i hemmet med stöd och inspiration av familjen, långt före skolstart (Barton,
2007; Fast, 2007). Fast (2007) visar hur olika förutsättningarna för
de sju barn som hon studerar ser ut under deras väg att utveckla
skriftspråket, trots att alla lever och börjar sin skolgång i Sverige, och
hennes resultat har viss relevans för min studie. Hennes resultat visar
att alla barnen i hennes studie har rika erfarenheter av litteracitet innan de börjar skolan. I familjernas kulturella, religiösa och populärkulturella aktiviteter deltar barnen i en rik variation av litteracitetshändelser, men det är bara några av dessa som ges värde i skolans litteracitetspraktiker.
Genom betoningen på hemmets betydelse för ett barns läs- och skrivutveckling (Barton, 2007; Street, 2000 m.fl.) ligger det nära till hands
att tolka det som att ett barn som växer upp i en intellektuellt rik miljö
med många möten med böcker, mediekonsumtion, kultur, vetenskap
och ett rikt och varierat språk sannolikt kommer att lyckas i skolan.
Och vice versa: För ett barn som kommer från hem med motsatta förhållanden kommer skolan att innebära svårigheter. Förutsättningarna
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kan bevisligen se mycket olika ut i detta avseende (Fast, 2007; Heath,
1983) och det är svårt att motbevisa att hemmet har en stor betydelse
för elevers skolframgång. Frågan är vad hemmet egentligen gör eller
inte gör för läs- och skrivutvecklingen. I Heaths studie (Heath, 1983),
ofta refererad till som banbrytande, har arbetarklassföräldrarna i
Roadville (”vit arbetarklass”) förberett sina barn inför skolstarten, och
barnen klarar sin skolgång bra till en början men kommer med tiden
efter i jämförelse med Townsendbarnen (”vit medelklass”). Townsendbarnens bakgrund före skolstart liknar mer de språkanvändningsmönster och de normer och värderingar som de möter i skolan.
Tracktonbarnen (”svart arbetarklass”) missgynnandes från början eftersom det språk och de värderingar som barnen var vana vid inte var
desamma som barnen mötte i skolan, trots att föräldrarna hade ansträngt sig för att introducera barnen i olika litteracitetshändelser
som bokläsning. En förklaring som ofta ges till sådana mönster är att
det finns en kontinuitet för barnen mellan hemmets och skolans litteracitet (Rodríguez-Brown, 2011). I Heaths uppföljande studie av
framför allt ”Tracktonbarnen” visar det sig emellertid att när barnen
når tonåren och tidig vuxenålder visar de upp ett större oberoende av
familjens sociokulturella bakgrund i och med nya sammanhang, utanför familjesfären och genom användande av internet och andra medier (Heath, 2012).
Blackledge (1999b) presenterar i sin bok Literacy, Power and Social
Justice ett antal studier över flerspråkiga lågutbildade föräldrar i England (i många fall refererade till som ”illitterata”) och deras barns
skolgång. Det är inte ovanligt i dessa studier att föräldrar ses som
oförmögna att stötta sina barn genom deras skolgång. Studierna visar
att det inte skulle behöva förhålla sig på det viset. Blackledges slutsatser pekar på att det snarare är förväntningarna från skolans håll som
gör att eleverna misslyckas, och att också lågutbildade föräldrar kan
utgöra en stor resurs för barnens läs- och skrivutveckling och lärande,
om bara skolan och föräldrarna själva kan se dem som resurs.
Until recently there has often been an assumption among educators and
policy-makers that the homes of poor, minority-culture families are less
effective language and literacy learning environments than the homes of
middle-class, majority families. Minority groups are massively overrepresented among the ‘functionally illiterate’ in Western developed countries (Cummins 1994a). But public discourse often absolves schools and
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society from responsibility for minority-group underachievement, and attributes school failure to the students’ own deficiencies (lack of academic
effort), or deficiencies of their family (parental inadequacy). (Blackledge,
1999, s. 4)

Det tycks alltså finnas en motsägelse mellan å ena sidan de som betonar hemmets betydelse, det vill säga kongruens och kontinuitet mellan skola och hem, och å andra sidan Blackledge som menar att det i
första hand handlar om förväntningar på, uppfattningar om och synen på hemmets potential. Han menar att skolan förbiser föräldrarna
som resurs, eftersom man inte har kunskapen om vad föräldrarna
faktiskt kan bidra med. Blackledges resultat (1999b, 2001) visar att
det finns många fler möjligheter för skolan att ta vara på familjernas
resurser än vad lärarna i hans studie förväntade sig och gjorde. Samtidigt är det vad som förmedlas i skolan som räknas, och de elever
vars kultur, kunskaper, språk- och skriftspråkstraditioner inte överensstämmer med skolans innehåll och mål riskerar att hamna i underläge från början (Haglund, 2004; Heath, 1983; Liberg, 1990).
Emergent literacy och family literacy
Det finns alltså en generell ståndpunkt bland forskare inom olika delar av det pedagogiska fältet att hemmet har stor betydelse för ett
barns lärande generellt och inte minst för ett barns litteracitet. Utvecklingen av läsande och skrivande börjar ofta i hemmet, och det är i
vardagslivet som vi ofta finner den primära domänen i människors
litteracitet (Barton, 2007; Cairney, 2003). Den ses också som central
för människors sociala identitet av till exempel Barton och Hamilton
(1998). Som en följd av nya sätt att se på litteracitet genom ett sociokulturellt och ideologiskt perspektiv (se kapitel två) blir det naturligt
att se till en helhet när det kommer till att förstå hur ett barn lär sig
att läsa och skriva och hur skriftspråket används i olika sammanhang.
Inom fältet för emergent literacy intresserar man sig för barns mycket
tidiga agerande med texter. Genom ett emergent literacy-perspektiv
utmanas ytterligare den traditionella synen att det är genom formell
undervisning som barn tillägnar sig skriftspråket (Razfar & Gutiérrez,
2003). Med referens till Clay, som myntade begreppet emergent literacy, hävdar Cairney (2003) att alla barn har lärt sig mycket av omgivningens kulturella och språkliga praktiker redan innan de börjar
skolan.
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From birth, parents and their children construct meaning together and
the child is socialized into the cultural practices of community through
language. Families do this by selecting, arranging and using specific experiences, which serve to show what is valued and seen as useful by family
members. (Cairney, 2003, s. 87)

Family literacy15 är ett annat, närliggande fält som ser till familjers
litteracitetspraktiker, ofta med kopplingar till utbildning (RodríguezBrown, 2011). Aktiviteter i hemmet som anses vara gynnsamma för
utvecklandet av förmågor kopplade till litteracitet är till exempel tvtittande, berättande, högläsning, bok- och tidningsläsande samt sång
och ramsor. Hemmets miljö och artefakter är också föremål för studier av litteracitet. Eftersom många studier utgår från en västerländsk
medelklassyn på litteracitet och utbildning blir resultaten inte sällan
också präglade av en västerländsk medelklassnorm. De pekar därför
ofta på brister när man refererar till grupper som går utanför den
normen. Både Rodríguez-Brown (2011) och Edwards et al. (2009) poängterar därför vikten av att vidga synen på familjers litteracitetspraktiker. De menar vidare att det finns en risk att alltför mycket
fokus läggs på skolrelaterad litteracitet och det som anses viktigt för
utbildningssyften. Forskning kan därför ofta försumma att se andra
syften med litteracitet, såsom estetiska, sociala och tekniska syften.
Rodríguez-Brown hävdar emellertid att också sådana syften är av vikt
för lärande, även om de går utanför någon slags förväntad norm:
[I]n a diverse society, parents might share literacy with their children in
different manners, which should be respected and celebrated. These differences could be used as steppingstones to learn different ways to become literate, and would facilitate all children’s transition between home
and school. (Rodríguez-Brown, 2011, s. 729)

Hemmet och utbildning
Kopplingen mellan familjers litteracitet och utbildning förklarar Gee
(2004) i termer av tidiga prototyper av skolspråk.16 Han menar att
barn som ännu inte kan läsa och skriva ändå kan använda språk som
liknar ett för skolan typiskt skriftspråk om de har mött mycket text i

15

Begreppet family literacy har flera betydelser eller inriktningar. En sådan inriktning handlar om hemmet som primär utbildningsdel och språk- och skriftbruk i hemmiljöer. Sådana
studier har ofta deskriptiva eller explorativa ansatser. En annan inriktning handlar om intervenerande insatser i familjer från lägre samhällsklasser (Rodríguez-Brown, 2011).
16
Academic language översätts ofta med skolspråk på svenska.
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form av högläsning, till exempel i hemmet, och att barn som är bekanta med ett sådant talspråk har större chanser att lära sig läsa och
skriva i enlighet med skolan skriftspråkskonventioner. Barn från hem
där språkbruket skiljer sig mycket från skolans löper större risk att
inte bli bekräftade i sin språkliga praktik när de kommer till skolan
och har därmed från början ett sämre utgångsläge för läs- och skrivutveckling och skolframgång. I ett exempel med en afroamerikansk
flicka, ”Leona” (Gee, 2004, s. 29), visar han hur hon tydligt uppvisar
språkanvändningsmönster som är vanliga i afroamerikanska hem,
men att dessa, trots att de är komplexa och avancerade språkhandlingar, inte tas emot positivt av skolan. Sådana språkanvändningsmönster skiljer sig från skolans normer av språk- och skriftbruk.
Nauclér och Boyd har visat liknande resultat i svensk kontext med
barn i förskoleåldern från turkiskspråkiga hem (Boyd & Nauclér,
2001; Nauclér, 2004, 2000). Nauclér visar att språkanvändningsmönster vid till exempel sagoläsning skiljer sig mellan de svensktalande och turkisktalande hemmen som hon studerar. Skillnaderna får
effekter på barnens agerande vid sagoläsning i förskolan. Barnen med
turkisk bakgrund visade sig emellertid vara överlägsna sagoberättare,
men de fick sällan utrymme att visa detta i förskolan. De turkisktalande barnen hade därmed sämre förutsättningar när det gäller utvecklandet av läs- och skrivförmågor (Nauclér, 2000, 2004).
Mönster som skiljer sig från skolans kan alltså få konsekvenser för
eleven som individ i utbildning och identitetskapande, och kan i förlängningen i ett makroperspektiv kopplas till maktstrukturer på samhällsnivå. Även Gee poängterar i detta sammanhang vikten av att från
skolans håll se till alla familjers språkliga kapital, möjligheter och vanor:
[…] poor families do not have less language ability than rich ones. Indeed,
many poor families also engage their children in complex language practices at home. The problem is that these practices often do not pay off in
school, though of course we could imagine school changing in such a way
that they did. And they should. (Gee, 2004, s. 29)

Diskrepanser i språk- och litteracitetspraktiker mellan skola och hem
antas således kunna ha negativa effekter på hela skolgången, i de fall
när skolans och hemmets praktiker inte överensstämmer (Gee, 2004).
Gee menar, precis som Blackledge (2001), att skolan äger kraften och
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möjligheten att utmana och förändra samhällen i detta avseende och
därmed i förlängningen att utgöra en kraft mot maktasymmetrier i
samhällen.
Liksom Blackledge (2001) menar också Moll, Amanti, Neff och Gonzalez (1992) att alla familjer har resurser och källor som kan fungera
som fundament för barnens fortsatta lärande. Skillnaderna i de här
fundamenten och mångfalden bland familjer bör kunna vara en tillgång snarare än, som ofta antas, en brist för barnen (Haglund, 2004;
Pease-Alvarez & Vasquez, 1994). Det är inte mängden eller omfattningen av erfarenheter utanför skolan som skolmisslyckanden beror
på, utan snarare på att elever inte känner sig hemma i skolans litteracitet (Cairney, 2003). Baquedano-López (2003) varnar dock för den
alltför homogeniserade bilden som ofta framträder när man talar om
olika samhällsgrupper. Det handlar sålunda om individuella barns
icke-igenkännande av skolans litteracitetspraktik samt en oförmåga
från skolhåll att kunna se och bekräfta vissa barns bakgrund. Generaliseringar är ibland nödvändiga när vissa samhällsgrupper står i fokus, men det är väsentligt att se till varje barns förutsättningar och
villkor. Cairney (2003) poängterar följaktligen att ett mer dynamiskt
förhållningssätt bör vara utgångspunkten i alla diskurser av den här
typen.
Utifrån en svensk horisont har Frank (2009) undersökt läsförmågan
hos 9–10-åringar och beskriver hur den korrelerar med några andra
faktorer, däribland samarbetet mellan skolan och hemmet. Visserligen tar hon inte hänsyn till föräldrarnas läs- och skrivförmåga, men
hennes resultat indikerar att det finns ett samband mellan hur väl
barnens föräldrar/vårdnadshavare inkluderas i skolarbetet och god
läsförmåga hos barnen. Bland annat kunde hon se att föräldrarna till
eleverna i den grupp som presterade bäst i lästesten, i högre grad var
inbjudna att delta i skolans aktiviteter. Föräldrarnas deltagande, engagemang och delaktighet inverkade alltså positivt på barnens läsförmåga (Frank, 2009). Att ett starkt engagemang i barnens skolgång
från föräldrarnas sida har goda effekter på barns skolresultat, tycks
det råda en sorts konsensus om, men det tycks likväl finnas ganska
bestämda uppfattningar om hur ett sådant engagemang bör se ut
(Hardman, 1998). I Hardmans studie bland kambodjanska familjer i
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USA fanns ett stort engagemang hos föräldrarna, och de var mycket
angelägna om att barnen skulle lyckas i skolan. Bland annat arrangerade de själva extra undervisning i engelska för barnen, utanför skoltid, och några besökte bibliotek med sina barn mycket frekvent. Däremot besökte de aldrig skolan, vilket man från skolans håll förväntade
sig, och de uteblivna besöken sågs av några lärare som tecken på dåligt engagemang. I Kambodja besöker man skolan enbart när det förekommer problem, enligt Hardman (1998), och det föreföll föräldrarna i studien därför inte naturligt att besöka barnens skola.
Snow, Barns, Chandler, Goodman och Hemphill (1991) har undersökt
litteracitet bland barn från låginkomstfamiljer. Barn från hem med
låg socioekonomisk status har generellt setts som mindre lyckade när
det kommer till läsande och skrivande och mera allmänt till skolresultat. Orsakerna till gruppens misslyckanden är emellertid många, och
forskargruppen menar att källan till problemen har skyllts ömsom på
skolan och ömsom på hemmet, en växling som sker med ungefär tjugoårsintervaller (Snow et al., 1991, s. 8). De vill med sin studie problematisera och utreda de egentliga orsakerna till antagandet att föräldrars, och särskilt mödrars, utbildning är en viktig variabel för barnets skolframgång. De menar att föräldrars utbildningsbakgrund som
orsak till barns skolmisslyckanden ofta är en ytlig förklaring till det
hela, och att studier sällan tar hänsyn till hela familjesituationen.
Forskarnas ambition är inte bara att påvisa det faktum att det finns
många studier som konstaterar samband, utan också att utreda vad
det är som gör skillnad. Deras resultat pekar på några faktorer som
anses ha betydelse:
 Förekomst av läsande förebilder


Den litterata miljön: inte bara tillgången på artefakter utan också
språkbruket i familjen



Mödrarnas/föräldrarnas förväntningar på och strävansmål för barnen



Praktiskt stöd, till exempel hjälp med läxor



Motivation (ibid.)

Om vi utgår från att dessa olika faktorer påverkar barnets litteracitet
och skolarbete är det intressant att undersöka dessa aspekter bland
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familjerna i min studie. Språkbruket i familjen har jag emellertid inte
möjlighet att analysera med de resurser och det material som står till
mitt förfogande.
Forskargruppen Shany, Geva och Melech-Feder (2010) har i en kvantitativ studie riktat sökarljuset mot en liknande grupp som den jag
studerar. De jämför tidiga läs- och skrivfärdigheter hos en grupp barn
som de kallar ”children of immigrants coming from a primarily oral
literacy culture” (Shany et al., 2010, s. 24) med barn som växer upp i
hem där föräldrar förutsätts vara läs- och skrivkunniga; ”from a primarily literate culture” (Shany et al., 2010, s. 24). Forskarnas syfte är
att testa om utvecklingsmönstren för litteracitet i de två grupperna
skiljer sig åt. Dels undersöks huruvida utvecklingsmönster i de två
grupperna liknar varandra, dels undersöks om olika faktorer (till exempel fonologisk medvetenhet, igenkännande av bokstäver etc.) förutsäger individuella skillnader i tillägnandet av alfabetiseringskoder i
respektive grupp. Därtill vill de också se hur språkanvändningsmönster mellan föräldrar och barn relaterar till tidiga läs- och skrivförmågor. Deras resultat är intressanta att relatera till min studie, och
därför redogörs lite mer ingående för upplägget i deras studie, men
framför allt för deras resultat och slutsatser. Undersökningsgruppen
bestod av 61 förskolebarn som har immigrerat från Etiopien (refererade till som ”primarily oral culture”) till Israel (”primarily literate
culture”). Signifikanta skillnader visade sig i fråga om mätningar av
färdighet kopplade till litteracitet i det hebreiska språket. Testresultaten kan naturligtvis ifrågasättas eftersom det är andraspråket som
barnen i gruppen från ”oral culture” testas på. Också i jämförelsegruppen finns dock flertalet barn vars modersmål är ett annat än det
som de testas på, men de kommer från läsande och skrivande hemmiljöer. De jämförda grupperna har båda låg socioekonomisk status.
Forskarna fann ingen signifikant skillnad i fråga om tidiga läsförmågor (emergent reading skills) eller stavning mellan de båda grupperna i förskoleåldern, till skillnad från mätningar i högre skolår,
vilka visar att elever med etiopiskt ursprung i Israel presterar sämre
än andra grupper generellt. Intressant nog fann forskarna inte något
samband mellan fäders färdigheter i muntligt och skriftligt (hebreiskt) språkbruk eller någon aspekt av barnens tidiga litteracitet. Där-
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emot fann de en signifikant korrelation mellan mödrars färdigheter i
hebreiska och barnens utvecklingsmönster på många plan.
Ovan nämnda studie undersöker sålunda hur de olika grundförutsättningarna och villkoren antingen hindrar eller stöttar en tidig läsoch skrivutveckling hos gruppen. Ett av de viktigaste resultaten i studien att beakta i jämförelse med mina resultat är att de dokumenterade svårigheterna som elever med etiopiskt ursprung (oral culture)
uppvisar på högre stadier inte är signifikant i de lägre åldrarna. Båda
grupperna uppvisar sämre resultat på testen än genomsnittet för landet, men inga eller små skillnader de två jämförelsegrupperna emellan. En slutsats som dras av studiens samlade resultat är att de etiopiska barnen har hinder som inte verkar kunna överbryggas så lätt,
men att de blir tydliga först i högre skolår. Studiens resultat är emellertid svårtolkade eftersom det finns många faktorer som har betydelse, till exempel språkliga kompetenser och/eller andra sociokulturella aspekter, och möjligtvis inte bara föräldrarnas (o-)förmåga att
läsa och skriva. Det sistnämnda verkar dock ha viss betydelse när
barnen väl har börjat sin utbildning. Studien ger vid handen att utbildning i tidig ålder, det vill säga i förskola, verkar påverka barns
språk-, läs- och skrivutveckling på ett positivt sätt (Shany et al.,
2010).
Att läsa och skriva på flera språk
Studiens fokusbarn använder flera språk i sina olika litteracitetspraktiker, vilket motiverar att studera vilken plats modersmålet respektive
andraspråket har i barnens olika litteracitetspraktiker samt hur de
olika språken används och eventuellt samspelar. Nedan ges en kort
redogörelse för två begrepp som har relevans för frågor om litteracitet
och flerspråkighet: interdependens och translanguaging.
Interdependens, enspråkighet och flerspråkighet
Cummins lade fram sin Interdependence Development Hypothesis
(interdependenshypotesen) redan 1978. Hypotesen stödjer sig på antagandet att det finns en åtskillnad i språkliga förmågor, mellan BICS(Basic Interpersonal Communication Skills) och CALP-förmågor
(Cognitive Academic Language Proficiency) (skolspråklig förmåga,
min översättning) i ett andraspråk. Med BICS-förmågor menas att
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relativt obehindrat kunna kommunicera om vardagliga ämnen med
en fysiskt närvarande samtalspartner. CALP-förmågor innefattar mer
kognitiva förmågor, vilka behövs för att klara mer krävande uppgifter
och för att förstå skolans innehåll17 (Cummins, 1979, 1991). Denna
distinktion står inte oemotsagd och har bland annat kritiserats för att
vara vag. Kritikerna menar att den ena typen av förmågor är avhängig
av den andra och att det inte är möjligt att särskilja olika typer av
förmågor (Magnusson, 2011). Därmed har sådana gränsdragningar
ansetts vara orimliga. Cummins menar emellertid att CALP-förmågor
i mångt och mycket är gemensamma för alla språk, och att olika språk
växelverkar hos en flerspråkig individ genom CALP-förmågorna. I senare skrifter återkommer Cummins till likartade teorier, men benämner då de mer kognitiva förmågorna academic language proficiency
(Cummins & Man Yee Fun, 2007). Kritiken till trots är interdependenshypotesen (eller överföringshypotesen, Axelsson & Magnusson,
2012) intressant att beakta i min studie, inte minst för dess aktualitet
i relation till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Jag har inte för avsikt att analysera hypotesens giltighet med
mitt material, utan tar stöd i andra studier som gör det (se Axelsson,
2015a; Cummins, 2013). I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i modersmål har man tagit fasta på dessa teorier och gör tydliga kopplingar till interdependenshypotesen: ”En god läsförmåga på
modersmålet stärker läsförmågan även på andra språk, och omvänt”
(Skolverket, 2011a, s. 7). Det är emellertid enbart i förhållande till
modersmålsundervisning som detta signaleras så tydligt i läroplanen.
Forskningen säger alltså att flera av de förmågor som uppnås genom
behärskning av skolspråk i stor utsträckning är gemensamma, går
över språkgränser och kan överföras mellan språk (Cummins, 2000;
García, 2009; Lasagabaster & García, 2014). En andraspråkanvändare
kan därmed använda sina kompetenser om text, litteracitet och abstrakta språkliga företeelser, såsom dekontextualisering och meningsskapande, från modersmålet och överföra dem till andraspråket. Omfattande forskning har visat att läsförståelse, lässtrategier, metaspråk-

17

BICS-nivån tar för barn cirka 1,5 år att nå, medan CALP-nivån tar 5–8 år (för barn) att
utveckla i ett andraspråk (Cummins, 1979/1991).
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liga förmågor och analytisk förmåga på modersmålet kan överföras
även då språken är typologiskt mycket olika (Axelsson, 2015a;
Cummins, 2000, 2013). Flera sociolingvister har på senare tid kommit att ifrågasätta synen på språk som separerade enheter hos flerspråkiga individer18. Ett sådant synsätt är grunden i det som har
kommit att kallas translanguaging, vilket jag går närmare in på i nästa
stycke.
Translanguaging
De olika språkens samverkan och meningsskapande hos en flerspråkig individ är grunden till det under senare år mycket omtalade begreppet translanguaging (García, 2009; García & Wei, 2014;
Lasagabaster & García, 2014).19 En svensk översättning av begreppet
har debatterats och korsspråkande, tvärspråkande och språkkryssande har föreslagits.20 Forskarnätverket för translanguaging föreslår
transspråkande som en svensk översättning eftersom det speglar begreppets dynamiska, ideologiska och sociolingvistiska innebörd
(Torpsten et al., 2016). Begreppet myntandes i Wales av Cen Williams
under 1990-talet och i pedagogiska sammanhang har det under senare år fått ett ökat internationellt intresse (Creese & Blackledge,
2015), inte minst som ett pedagogiskt förhållningssätt för skolans
praktik. Förespråkare av transspråkande menar bland annat att elever
genom att använda alla sina språkliga resurser ökar sin förståelse och
lättare kan ta till sig skolans innehåll. En annan, djupare och viktig
innebörd av begreppet handlar om ideologier, värderingar, social
rättvisa och människors identitet (García, 2009; García & Wei, 2014;
Lasagabaster & García, 2014). Genom erkännande och möjligheter att
använda flera språk suddas hierarkier mellan olika språk och deras
användare ut. I relation till kodväxling handlar transspråkande således om epistemologiska skillnader och didaktiska förhållningssätt till
flerspråkighet (Creese & Blackledge, 2015). I själva verket vill man

18

En stor majoritet av jordens befolkning är flerspråkig (se t.ex. Abrahamsson, 2009).
Translanguaging har rönt intresse i skolsammanhang också i Sverige, se till exempel
Lärarförbundets tidskift Pedagogiska magasinet nr 1, 2016 (Höglund, 2016)
20
Dessa alternativa begrepp debatterades i två nummer av Lisetten, medlemstidning för
Riskförbundet för lärare i Svenska som andraspråk (Bigestans, Drewsen & Kindenberg,
2015; György Ullholm, 2016)
19
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med transspråkande röra sig från synen på olika språk som separerade enheter hos en flerspråkig individ och som de sociala konstruktioner som språk anses vara, enligt vissa traditioner (t.ex. i García &
Wei, 2014).
En enspråkig lärare kan mycket väl ha förhållningssätt till undervisning och lärande baserat på transspråkande genom att ha en positivt
erkännande syn på flerspråkighet, tillåta och uppmuntra att elever
använder hela sin språkliga repertoar i sitt lärande och till exempel
erbjuder möjligheter att producera och läsa texter samt lösa uppgifter
på flera språk, vilket visas i ett av tre undersökta klassrum i Vuorenpääs avhandlingsstudie (2016). Tomter Alstad (2013) undersöker arbetet med språkutveckling i tre norska förskolor genom fallstudier
med videoinspelningar och intervjuer. I samtliga tre förskolor har förskollärarna ett flerspråkigt förhållningssätt där vikten av flera språk
poängteras, även om förutsättningarna i de olika förskolorna ser olika
ut. Tomter Alstad använder inte translanguaging, till skillnad från
Vuorenpää (2016) och graden av användande av modersmål varierar i
de olika grupperna i båda avhandlingarna. Frågan vad som ska räknas
som transspråkande eller som olika former av flerspråkiga förhållningssätt är möjligen en gränsdragningsfråga. García, som ofta anges
vara den som har fört begreppet till dess popularitet idag, betonar hur
meningsskapande hos en flerspråkig individ sker, och bör tillåtas ske,
på flera språk (García, 2009; García & Wei, 2014; Lasagabaster &
García, 2014). Språk och litteracitet som sociala praktiker, erkännande och användande av olika språk för social rättvisa är viktiga
principer som ryms inom begreppet translanguaging (García & Wei,
2014).
Svensk forskning om modersmålsundervisning
Fokusbarnen i föreliggande studie har lärt sig att tala och förstå ett
annat språk än svenska först, och när mina fältstudier börjar har de
redan gjort inträdet i läsande och skrivande praktiker. För några av
dem sker den initiala utvecklingen av skriftspråk i huvudsak på
svenska, för några sker de första mötena med skrift på båda språken,
och för ytterligare någon har skriftspråksutvecklingen påbörjats på
förstaspråket före ankomsten till Sverige.
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Att lärare har en viktig roll när det gäller läs- och skrivutvecklingen
hos elever med svenska som modersmål är det knappast någon som
säger emot. Modersmålsundervisning i en svensk kontext har dock
fått lite utrymme i forskningen. Den nämns emellertid ofta som en
viktig faktor i olika studier inom flerspråkighetsfältet, till exempel i
studier om skolframgång (Axelsson, 2004), om modersmålslärarens
roll som bro mellan skola och hem (Bouakaz, 2009) och om erkännande och känsla av tillhörighet (Ljung Egeland, 2015).
Själva modersmålsundervisningen som studieobjekt och modersmålets plats och roll i litteracitetspraktiker är dock mera sällsynt förekommande i svensk forskning. Ganuza och Hedman (2015) finner i
sin intervjustudie att modersmålsundervisningen ofta har en marginaliserad position i skolan. De beskriver en undervisningssituation
som präglas av en rad såväl praktiska (som begränsning av tid på skolan för lärarna och avskildhet från skolans övriga verksamhet) som
ideologiska hinder. Det senare tar sig bland annat uttryck i ifrågasättande av ämnet i en enspråkig norm (ibid.).
Svensson och Torpsten (2013) har gjort en studie där modersmålslärares arbete och roll står i fokus. Forskarna tar avstamp i postkoloniala perspektiv och kritisk mångkulturalism och för en diskussion om
föreställningar om relationen minoritetskultur–majoritetskultur. Deras resultat ger en bild av hur modersmålslärare och modersmålsundervisningen har en klart underordnad roll i skolan. I det postkoloniala perspektivet finns en inbyggd dikotomi mellan ”koloni och kolonisatör”, och maktperspektiv har här en given plats. Artikeln beskriver
dikotomierna ”vi och dom”, ”innanför och utanför” samt ”mitt språk
och ditt språk”. Modersmålslärare har, som jag tolkar Svenssons och
Torpstens resultat, många gånger inte samma självklara roll när det
kommer till läs- och skrivutveckling som en klasslärare har i läs- och
skrivundervisningen på svenska. Ett annat modersmål värderas inte
lika högt som svenskan, visar resultaten av såväl Svenssons och Torpstens (ibid.) som Ganuzas och Hedmans (2015) studier.
Språkliga normer i skolan
Flera svenska studier från tidigt 2000-tal visar att (svensk) enspråkighet är normen för språkbruk i svenska skolpraktiker (se t.ex.
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Evaldsson, 2002; Haglund, 2005; Runfors, 2003). Till och med
modersmålsundervisning beskylls ibland för att ha syftet att utveckla
svenska språkfärdigheter och därmed ha transitionella (Menken,
2013) syften, det vill säga vara viktig fram tills eleven kan tillräckligt
mycket svenska för att kunna hänga med i skolans olika ämnen
(Evaldsson, 2002). Den språkliga normen är intressant att undersöka
även i föreliggande studie, då den utförs ett tiotal år efter ovan
nämnda studier, när andelen elever med ett annat modersmål än
svenska har ökat markant i svensk grundskola.
Slotte-Lüttge (2005) gör en intressant iakttagelse i sin avhandlingsstudie som visar att eleverna själva är viktiga aktörer i formandet av
en enspråkig norm. Kontexten för hennes studie är en svenskspråkig
skola i ett finskdominerat område i Finland. Trots att de flesta av eleverna och lärarna i studien behärskar både svenska och finska är eleverna noga med att bevara en enspråkig svensk norm i skolans litteracitets- och språkpraktiker. Slotte-Lüttge visar att eleverna inte är offer
för någon påtvingad enspråkig språkpolicy, utan enspråkigheten upprätthålls i hög grad av eleverna själva. Evaldsson (2002) visar däremot hur eleverna i hennes studie, i Sverige, gör motstånd mot enspråkighetsnormen genom att använda en rad olika språk i sociala
skolsammanhang. Möjligen är de två språkiga kontexterna mellan
Slotte-Lüttges och Evaldssons studier inte riktigt jämförbara. Blackledge (2001) menar att enspråkiga normer i brittiska skolor är en del
av den högre ideologiska ordningen och hegemoniska strukturer, trots
den höga andelen flerspråkiga individer i England. Bilden av enspråkiga skolpraktiker och språkliga normer i flerspråkiga miljöer är
mångbottnad.
Förhållningssätt, uppfattningar och antaganden
En del av helheten i en litteracitetspraktik berör aspekter som värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till litteracitet och de
människor som deltar i en praktik. För fokusbarnens litteracitetspraktiker utgör, som tidigare påpekats, lärare och föräldrar viktiga aktörer, och deras förhållningssätt till och uppfattningar om varandra och
till litteracitet och utbildning spelar sannolikt en betydande roll. Därför är det intressant att studera också dessa aspekter bland lärarna
och föräldrarna. Uppfattningar eller antaganden är tänkbara över51

sättningar av den engelska termen beliefs (Fives & Gill, 2015). Andra
alternativa översättningar som har övervägts är övertygelser och föreställningar. Alla dessa begrepp kan i sin tur kopplas ihop med förhållningssätt i en praktik och förväntningar på dess aktörer. Det som menas med beliefs baseras på Fives och Gills antologi (2015) som är den
första handboken om just teachers’ beliefs. Den omfattar lärares uppfattningar (beliefs) om bland annat skolans innehåll, undervisning
och elever. Begreppet är komplext, men i korthet definieras beliefs
generellt som individuella, subjektiva, mentala (kognitiva och affektiva) konstruktioner baserade på människors erfarenheter, värderingar, känslor och policyer. Beliefs är vidare påverkade av diskurser och
traditioner och är ibland omedvetna och implicita. Praktiker påverkar
enligt författarna vilka beliefs aktörer formar, men beliefs påverkar
likafullt praktikerna, alltså en typ av växelverkan mellan praktiker och
beliefs (ibid.). Därför är beliefs – eller uppfattningar och antaganden–
bland lärare och föräldrar intressanta för denna avhandling.
Av särskilt intresse för min studie är temat i två artiklar i ovan
nämnda antologi. De handlar om uppfattningar om elever med engelska som andraspråk (Lucas, Villegas & Martin, 2015) och om kulturell diversitet (Gay, 2015). Den förstnämnda studien visar att lärares
uppfattningar om elever med engelska som andraspråk i stor utsträckning baseras på bristperspektiv. Lärarna i studien uppvisar generellt positiva attityder till flerspråkighet, men några har en negativ
inställning till undervisning i och på elevernas modersmål och menar
att engelska bör vara det enda undervisningsspråket i skolan (Lucas et
al., 2015). I den andra studien (Gay, 2015) granskas flera forskningsrapporter om lärares och blivande lärares uppfattningar om kulturell
olikhet eller diversitet (cultural diversity). Forskningen visar att
många lärare uttrycker att det bästa sättet att hantera olikhet är att
inte hantera den alls. Detta får effekten att lärarna undviker vissa frågor och negligerar olikheter. Ett sätt att benämna detta är ”färgblindhet”, eller ”difference blindness”(Lindberg, 2009, s. 18), vilket kan
leda till att existerande problem som maktobalanser, rasism och diskriminering osynliggörs. Många av lärarna som ingår i studierna är
rädda för att göra fel och undviker därför att behandla vissa områden
i undervisningen (Gay, 2015; Lucas et al., 2015). Båda artiklarna menar att kunskap om och erfarenhet av att undervisa andraspråkselever
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saknas generellt, och att kunskap inom detta kunskapsfält har positiva effekter på lärares uppfattningar och i förlängningen på skolans
praktik (ibid.).
Ovanstående forskningsbakgrund tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna och begrepp som redogörs för i kapitel två utgör
grunden för analysen av de empiriska delarna av denna avhandling,
vilka redogörs för i kapitel fem, sex, sju och åtta. I det kommande kapitlet (kapitel fyra) beskrivs hur det empiriska materialet har producerats och vilka metodiska överväganden som ligger till grund för studien och de val som jag har gjort.
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4. Metod och material
Den etnografiska ansatsen
I min studie har jag närmat mig och studerat de litteracitetspraktiker
som står i fokus för min studie genom en etnografiskt inspirerad
forskningsdesign. För att förstå en litteracitetspraktik behöver man
komma nära den och de individer som deltar i den. Etnografi möjliggör det och ger samtidigt möjligheter till en bred ingång i studien
(Heath & Street, 2008). Med avsikt att operationalisera studiens syfte
och övergripande forskningsfrågor på ett mer konkret plan har jag
inför och under mitt fältarbete exempelvis utgått från frågor som:
Vilka texter används och vad gör barnen med text i skolan och i hemmet? Hur förhåller sig forskningsdeltagarna (barn, föräldrar, lärare)
till texter, både egenproducerade och producerade av andra? Vilka
artefakter har de att tillgå och använder? Vilka normer och värderingar kring litteracitet och utbildning finns runt barnen? Vilka normer
och värderingar finns inbäddade i de litteracitetspraktiker som barnen deltar i? Hur ser förhållandet mellan modersmålen och svenska
ut? Vilket stöd finns runt barnen och hur ser det ut? Vilka föreställningar har forskningsdeltagarna om litteracitet, språk och utbildning?
Hur ser kontakt och kommunikation mellan skola och hem ut?
Barnen, vars litteracitetspraktiker jag studerar, är mellan fyra och nio
år vid studiens början, och jag har följt dem under cirka ett års tid.
Tidens utsträckning och omfattning varierar något för de olika fokusbarnen, vilket illustreras nedan i tabell 1. Familjerna var vid tidpunkten för studiens början relativt nyanlända i Sverige, och föräldrarna
studerade svenska vid SFI. Till största del har jag vistats i den verksamhet som upptar en betydande del av barnens tid och som sannolikt är viktig för läs- och skrivutvecklingen, nämligen skolan och förskolan. I delar av min text skriver jag enbart skola och lärare också
när förskola respektive förskollärare åsyftas. Av de sex barnen var
det enbart en av dem som går i förskola och möter förskollärare. Av
den anledningen ligger en större tyngdpunkt på skolan än förskolan.
Oftast menar jag dessutom inte att det har någon större betydelse för
sammanhanget att skilja mellan skola och förskola, eller mellan lärare
och förskollärare. Jag anser att båda verksamheterna och de olika lärarkategorierna har lika stor betydelse i barnens litteracitetspraktiker.
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Barnens hem är likväl också en viktig arena för studien. Jag utgår
ifrån uppfattningen att litteracitet är situerad i en sociokulturell kontext (Barton, 2007; Gee, 2008) och ifrån omfattande forskning som
pekar på hemmets och miljöns betydelse för utvecklandet av en individs litteracitet (se t.ex. Barton, 2007; Cairney, 2003; Heath, 1983;
Moll et al., 1992; Street, 2014). Jag har därför också besökt barnen i
deras hem, och i samtal har jag lagt mycket fokus på frågor som rör
barnens fritid, frågor som jag har ställt till barnen själva, deras föräldrar och till deras förskollärare/lärare.
Etnografen ser på sitt studieobjekt holistiskt och försöker förstå hur
komplexa fenomen hänger ihop på olika vis. I en etnografisk studie är
det viktigt att det hos forskaren finns en öppenhet för oväntade fenomen som träder fram och har relevans för studieobjektet. För min del
har det varit intressant att observera både hur deltagarna handskas
med litteracitet och hur de talar om den, men också hur skolans och
hemmets praktiker samspelar. Med det som Street (2000) definierar
som en ideologisk syn på litteracitet (se kapitel två) hänger allt detta
ihop också med överliggande strukturer och ideologier.
Inom fältet för New Literacy Studies är etnografi en mycket ofta förekommande metod, och för att undersöka litteracitetspraktiker är den
väl lämpad (Barton, 2009). För att kunna uppnå den breda och djupa
förståelsen som jag eftersträvar använder jag vad Heath och Street
(2008) kallar constant comparative perspective (se nedan), en ständig jämförelse med olika delar av materialet och med sådant som
känns igen från teorier och andra studier och andra sammanhang.
Genom att lyssna, observera, notera, läsa, dokumentera och reflektera
har min ambition varit att skapa en så bred bild som möjligt av de litteracitetspraktiker som barnen deltar i och är omgärdade av. Med den
relativt långa tid som har spenderats på fältarbete och genom olika
metoder skapas också potential för att få en sådan bild, även om den
förstås aldrig kan bli heltäckande.
Produktion av etnografiskt datamaterial
Inom den etnografiska forskningstraditionen är utgångspunkten att
forskaren vistas en längre tid i närheten av de människor som deltar i
studien. Denne observerar, deltar (i olika grad), samtalar och doku55

menterar i syfte att skapa detaljerade beskrivningar av det observerade. Informella samtal utgör en essentiell del av etnografiska studier.
Ofta behöver observationer och samtal emellertid kompletteras med
särskilda intervjuer (Denscombe, 2009; Hammersley & Atkinson,
2007). Datamaterialet för denna studie har således skapats genom
observationer och intervjuer. Dessa utgör de två huvudsakliga metoderna för dataproduktionen. Som komplement har jag också insamlat
eller fotograferat material i form av dokument såsom skrivböcker,
läromedel, prov, övningsuppgifter etc. som jag antingen har fått behålla eller kopiera/fotografera och lämna tillbaka. Observationerna
har dokumenterats genom fältanteckningar och foton. Samtal med
barnen samt informella samtal med de vuxna har nedtecknats i fältloggen. Intervjuerna och två formella samtal mellan lärare och föräldrar (utvecklingssamtal) har dokumenterats genom audioinspelningar
som sedan transkriberats. 13 vuxna, barnens lärare (7 stycken) och
föräldrar (6 stycken), har deltagit vid de inspelade, särskilda intervjutillfällena.
Constant comparative ethos
Att jämföra för tankarna till värderingar, bättre eller sämre, medan
kontrasterandet tvingar fram detaljerade så kallade täta beskrivningar, thick descriptions enligt Bryman (2011) samt Heath och Street
(2008). Sådana är nödvändiga i en etnografisk ansats för att forskaren ska förstå och kunna analysera på djupet det som studeras. Delar
av de täta beskrivningarna återges i valda delar av mina resultatkapitel. Kontrasterandet sker i upprepade observationstillfällen över en
längre tid, i olika kontexter, genom olika metoder och i de olika faserna av forskningen. Till exempel har jag för att studera kontakten och
kommunikationen mellan skola och hem ställt frågor till lärarna, föräldrarna och barnen om hur kommunikationen går till. Jag har också
läst lappar som går mellan hemmet och skolan, ställt frågor om själva
lappen och om hanterandet av den samt lyssnat på kommunikation
mellan föräldrar och lärare när tillfällen har givits. I analysen kontrasteras sedan de olika aspekterna av kontakt och kommunikation mellan skolan och hemmet.
Det är en utmaning för varje etnografisk forskare att vara vaksam
över sina egna tankar, värderingar och normer och att inte bli norma56

tiv i sin strävan att beskriva och analysera. Genom ett constant comparative ethos (Hammersley & Atkinson, 2007; Heath & Street,
2008) och ett reflekterande förhållningssätt till det täta materialet
sökte jag efter mönster och samförekomster, men också sådant som
har fångat min uppmärksamhet genom att det sticker ut eller för att
jag har kunnat se samband med annat (andra delar av empirin, forskning och teorier etc.) som bidrar till min förståelse. Med hjälp av detta
angreppssätt och ett systematiskt dokumenterande kan jag gå bortom
vardagsiakttagelser och med stöd i teorier göra studien till vetenskap
(Heath & Street, 2008). Analysen skedde alltså växelvis med dataproduktionen. Analysprocessen beskrivs mer detaljerat nedan.
Tillträde till fältet och de första kontakterna
En tidig utmaning som jag ställdes inför var att få tillträde till fältet,
det vill säga att komma i kontakt med och få passande deltagare att
ställa upp i min studie samt att få möjlighet att få ta del av deras litteracitetspraktiker. För att komma i kontakt med familjer som stämde
in på mina inklusionskriterier (se avsnittet Val och avgränsningar nedan) tog jag under våren 2012 mina första kontakter med SFIundervisningens rektor och lärare i två olika kommuner som jag
visste hade studieväg 1 (”alfabetiseringsgrupp”) och fick möjlighet att
prata med SFI-lärare. Jag besökte en av SFI-skolorna vid flera tillfällen för att få en bättre förståelse för verksamheten och dess deltagare. Jag sonderade terrängen, planerade och kunde reflektera över
olika aspekter av min kommande studie. Lärarna kände till sina elevers familjesituation, och med deras hjälp kunde jag urskilja föräldrar
som hade barn i åldrarna fyra till nio år och alltså kunde vara tänkbara för studien.
Under hösten 2012 besökte jag återigen SFI. SFI-lärarna arrangerade
ett första möte dit ett trettiotal SFI-deltagare inbjöds. Där kunde jag,
så gott det gick, ge dem en första information om studien på svenska.
Många visade sitt intresse, och de som hade barn i lämplig ålder fick
erbjudande om ytterligare ett möte med tolk på respektive språk. Ett
tjugotal anmälde intresse, och jag bokade tolkar i språken: somaliska,
badinani (en kurdisk varietet), turkiska och dari. Vid ett senare informationstillfälle hade jag också en tolk för språken karen och burmesiska.
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Redan efter dessa möten föll några bort. De hade olika förklaringar till
varför de inte ville eller ansåg sig kunna vara med. Några ville tänka
på saken, och de fick med sig samtyckesblanketter som jag senare
skulle samla in via lärarna eller när jag kom tillbaka på besök. Jag
hade låtit översätta informationsbrev och samtyckesblanketter till de
olika språken, men när jag lämnade fram dem var det några som bad
om att få dem på svenska istället, eftersom de inte alls kunde läsa breven på sitt förstaspråk. Tolkarna läste dock upp vad som stod och till
slut fick de med sig breven på båda språken. Till nästa gång som jag
hade ett informationsmöte med den karenska familjen hade jag inte
låtit översätta brevet. Jag läste istället upp brevet på svenska och tolken översatte det upplästa brevet på plats.
Det var som tidigare nämnts inte lätt att få in alla samtyckesblanketter i efterhand, och det hela tog mycket längre tid än vad jag hade
väntat mig. Några blanketter kom in, några ställde sig positiva till att
vara med och några tackade nej till att delta. De som tackade nej förklarade att de inte hade tid, att det inte passade just nu eller att de
vuxna i familjen egentligen ville, men att deras barn nekade till att
vara med. I de två familjerna, där föräldrarna ville men inte barnen,
handlade det om pojkar. Av de sex deltagande barnen som till slut är
med i studien är det bara en som är pojke. Det är förstås intressant att
reflektera över varför det nästan bara är flickor i min studie. Varför
kan jag inte veta, men jag kan se ett mönster i att det företrädesvis var
familjer vars barn som beskrivs av lärare i termer av relativt skötsamma elever som ville vara med. Å andra sidan var det en mamma
som avböjde med argumentet att hennes barn klarar sig så bra i skolan att de inte behöver uppmärksammas. Vad som är orsaken till att
det till slut blev en övervägande del flickor är omöjligt att veta.
Under senhösten 2012 påbörjade jag mina fältstudier på barnens skolor, men jag träffade då bara några av barnen. Först vårterminen 2013
fick jag kontakt med de sista familjerna. Fältstudierna påbörjades
alltså med de första kontakterna under hösten 2012 och pågick till
höstterminen 2014. Alla barnen följdes emellertid under cirka ett år. I
vissa klassrum har tillträdet varit mer begränsat på grund av rektorers
och lärares restriktioner och av naturliga anledningar som att det har
58

varit täta lärarbyten för ett par av barnen. I sådana fall har jag fått ta
ett steg tillbaka och invänta att lärare och elever har fått lära känna
varandra och att ett lugn i den nya situationen skulle infinna sig. Till
andra klassrum har dörren varit mer öppen. Det har varit viktigt att
inte störa skolvardagen för mycket och att ta hänsyn till de förhållanden som råder. Överlag har jag känt av en stark stress i skolorna som
jag har besökt. I dagspressen21 läser jag under hela tiden för min studie hur stressig tillvaron i skolan är, och mina erfarenheter från fältstudierna bekräftar verkligen den bilden. En ny läroplan (Lgr 11), betyg i årskurs 6, nationella prov, införandet av lärarlegitimation, vilken
fått effekter på lärartjänster och strukturer på skolorna, samt nedläggning av en av skolorna i studien tycks ha skapat stress i skolorna.
Det är under en sådan turbulent period som jag har gjort mina fältstudier.
Att delta och observera i praktiker
Jag gör inga anspråk på att kunna visa en fullständig bild eftersom jag
inte har sett och deltagit i forskningsdeltagarnas alla praktiker. Mina
observationer är begränsade i tid och framför allt till förskolans och
skolans praktiker, men hemmen har besökts och fritiden har varit
central i samtal, och kopplingar mellan skola och hem har ofta varit i
fokus för empiriproduktionen. Under besöken i skolor, fritidshem,
förskolan och barnens hem har jag ägnat mig åt deltagande observationer. Graden av mitt deltagande har växlat. Ibland har jag kunnat
sitta vid sidan om och haft en mer observerande position under fältstudierna, men ibland har jag intagit en mer deltagande roll. När barnen till exempel har bett mig om hjälp med någon uppgift i skolan har
jag inte velat säga nej, och många gånger har det givit mig insikter i
deras sätt att tänka och agera. Jag har kunnat ställa frågor och delta i
samtal. Andra gånger, när jag har suttit på avstånd och lyssnat och
tittat, har jag haft möjlighet att på ett mer distanserat sätt observera
vad som sker. Ett sådant växelspel mellan att vara en deltagande observatör och en icke-deltagande är inte ovanligt (Bryman, 2011), och
enligt min bedömning har det varit berikande för min studie att

21

Se till exempel http://www.expressen.se/nyheter/larmrapport-lararna-knacks-avstressen/ (Törnmalm, 2013) och http://www.svd.se/hard-press-ger-larare-somnproblem,
(Balksjö & Pehrson, 2012).
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kunna förhålla sig på lite olika sätt i olika situationer. Under mina
fältstudier har jag haft möjligheten att på ett mer informellt sätt samtala och ställa frågor samt lyssna på andra samtal som barnen, skolpersonalen och föräldrarna deltar i. Under studiens gång har jag
också besökt föräldrarnas skolor (SFI). SFI-skolorna och lärarna där
var vad som ibland kallas för grindvakter (Bryman, 2011; Denscombe,
2009), men det har också varit givande för min förståelse att ta del av
den skolvardag som föräldrarna är verksamma i och kunna ha informella samtal med föräldrarna där.
Forskarens jag
Modern etnografi karaktäriseras av reflexivitet, och en del av den reflexiviteten handlar om att förstå sin egen roll och dess inverkan på
resultaten (Hammersley & Atkinson, 2007; Heath & Street, 2008).
Delar av min förförståelse kom till långt innan jag påbörjade den här
studien: genom mina egna skolerfarenheter som andraspråkselev,
som vuxen andraspråksinlärare/-användare, min tidigare akademiska
utbildning samt lärargärning, som medlem i en tvåspråkig familj och
förälder till tvåspråkiga barn. Erfarenheter av det slaget kan både vara
en tillgång och ett hinder när jag försöker förstå och analysera det
som sker i studien. Att vara reflexiv över detta, fördjupa min teoretiska grund och vara lyhörd inför andras synpunkter har varit essentiella utgångspunkter för mig för att kunna göra en adekvat tolkning
och analys. Genom att begrunda och kontrastera teorier, studera litteratur och ta del av tidigare forskning om litteracitet och andra närliggande fält, har jag utvidgat mina kunskaper och min förståelse, med
vilka jag har gjort ständiga kontrasteringar med det som jag har upptäckt.
Jag har strävat efter att inte lägga in värderingar i det som jag har sett
och hört. Min uppgift är inte att säga vad som är rätt/fel, gott/ont eller bra/dåligt, utan att förstå och beskriva det undersökta och se hur
samband och mönster framträder. Genom en abduktiv ansats har förståelsen växt fram genom pendling mellan empiri och teorier (Kjørup,
2009). En styrka med etnografiska studier är att kunna ha en utgångspunkt, och samtidigt kunna vara öppen och fånga in andra, nya
dimensioner som bidrar till en förståelse av helheten.
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Att tolka det man observerar och hör är emellertid sällan enkelt och
entydigt. Många gånger ställs man som forskare inför dilemman och
tvivel. Min förståelse har också förändrats under studiens gång, och
det finns alltid ett mått av subjektivitet inbäddat i hur materialet tolkas. Ett exempel på hur min förståelse har förändrats är hur jag under
studiens tidiga fas tolkade det faktum att det var svårt att få in påskrifter i samtyckesblanketterna från presumtiva forskningsdeltagare
(se stycket nedan). Vid det stadiet var jag tydligt präglad av att nyligen
ha läst Ong (1991), och jag tolkade svårigheten med samtyckesblanketterna som ett tecken på skillnader i sätt att värdera påskrifter mellan skriftlig och muntlig kultur. Vid närmare reflektion insåg jag att
det inte är särskilt ovanligt att det är svårt att få in påskrivna samtyckesblanketter, oavsett informanternas läs- och skrivvanor. Samtidigt talar föräldrarna i studien om skillnader mellan Sverige och deras
ursprungsländer i förhållningssätt till muntlighet och skrift, till exempel i fråga om avtal. Det finns alltså (minst) två olika tolkningsmöjligheter till svårigheter med att få in påskrifterna. Att reflektera, ta
del av annan forskning och olika teorier samt, inte minst, att få dela
och diskutera min empiri och mina tolkningar med andra forskarkolleger har varit en väsentlig del i analysarbetet.
Kommunikationen med föräldrarna
I de allra första kontakterna skedde kommunikationen med föräldrarna alltså på svenska med stöd av deras SFI-lärare som har en stor
vana att kommunicera med elever som inte förstår så mycket svenska.
I de efterföljande samtalen, där syftet var att föräldrarna skulle få en
fördjupad förståelse för vad studien går ut på och kunna ställa eventuella frågor samt vid de formella intervjuerna, har tolkar anlitats.
Dessa bokades via kommunens tolkcentral och ska vara utbildade. För
utvecklingssamtalen har respektive skola bokat tolkar. I övriga kontakter och samtal med föräldrar har inte tolk använts, och vi har fått
använda en rad olika lösningar för att förstå varandra. Ibland har
barnen hjälpt till med något ord eller någon mening, ibland har vi använt kroppspråk samt bilder, och ibland har det gått bra att förstå
varandra med den svenska som har funnits att tillgå. Inget annat
språk än deras förstaspråk eller svenska har använts i våra kommunikationer. Interaktionen vid vissa av föräldrasamtalen utan tolk har
varit förvånansvärt flytande och smidig, i andra fall svårare.
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Det empiriska materialet
Sammanlagt har jag genomfört cirka 125 timmars fältstudier i förskola/skolor med de sex barnen, utspridda över ungefär ett år för
varje barn. Fältstudierna har skett framför allt i olika situationer i
skolan/förskolan (företrädesvis i klassrummen/på förskolan) och i
viss mån på fritids. Därtill har jag också besökt varje barn i deras hem
minst en gång samt ägnat ett antal timmar åt besök på SFI och till intervjuer. För två elever har jag också fått möjligheten att delta vid utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen har, precis som intervjuerna,
spelats in och transkriberats. Transkriptionerna motsvarar nästan
tolv timmars audioinspelningar.
Besöken i skolorna varierar i längd och antal. Orsakerna till det har
varit flera: Tillträde och öppenhet till grupperna har varierat. Därtill
har andra omständigheter begränsat mina besök. En del barn har varit sjuka ofta och många besök har ställts in, lärare har av olika anledningar ställt in besök, en del grupper har angivits vara turbulenta och
besök har i sådana lägen inte alltid varit önskvärda från skolhåll. Generellt har det varit rörigt med lärarbyten och byten av skolor och
mentorer för flera av barnen. Förutom i hemmen har jag också träffat
föräldrarna vid besöken i deras skolverksamhet och när de vid olika
tillfällen har besökt barnens skolor, till exempel vid uppträdanden,
hämtning och lämning samt vid två av barnens utvecklingssamtal. I
några fall har lärarna visat mer eller mindre explicit motstånd till att
jag ska vara med vid utvecklingssamtalet, och i resterande fall har jag
genom informationsmissar inte fått reda på att utvecklingssamtal har
varit förestående, och ytterligare ett par av utvecklingssamtalen har
de facto inte blivit av. Två gånger med varje förälder/föräldrapar har
jag att använt tolk i våra samtal. Även om det inte är oproblematiskt
att använda tolk i forskningsintervjuer (se nedan) har dessa tolkade
samtal varit av stor vikt.
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Tabell 1: Översikt av fältstudien som visar antal, tidsperiod och tidsåtgång för fältobservationerna för respektive barn. Även tolkade samtal och intervjuer och övriga möten med föräldrar redovisas.

Tidsperiod
för fältstudie för resp.
barn

Skolbesök

Hembesök

Darya
20130130–
20140326
Elizah
201304172–
0140522

30 h (12
ggr)

1

2

15.30 h (7
ggr)

1

2

Feroza
20130121–
20140417
Lehk
20130515–
20140514

23 h (14
ggr)

2

2

27 h (10
ggr)

1

Se Elizah

Maryam
20131002–
20141203
Sahro
20121205–
20140131
Totalt:

8 h (5 ggr)

1

Se Darya

flertalet

22 h (14
ggr)

1

2

flertalet

125,5 h i
skolor/fskola (55
besök)

7 besök, 12h/besök

22

Föräldrasamtal SFImed tolk
besök22
förutom
intervjutillfälle
ett flertal

2

ett flertal

2

Övriga
möten
med föräldrar

Mor, besök i skolan (2)
Båda,
hämtning
& lämning
(flera)
Mor, besök i skolan (2)
Båda,
hämtning
& lämning
(flera)
se Darya

Far,
hämtning
(1)

4 intervjuer
4 introsamtal

SFI-besöken ingår inte direkt i mitt datamaterial utan har fungerat som en mötesplats då
jag har velat komma i kontakt med föräldrarna för att informera, fråga eller avstämma tider
och så vidare. Att använda telefon eller e-post för kontakt med föräldrarna har inte varit
möjligt eller mycket svårt. Jag ansåg dessutom att de korta stunder av direktkontakt skulle
kunna vara av värde för den ömsesidiga förståelsen och bidra till tillit till mig bland föräldrarna.
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Som framgår av tabellen är det under en tidsperiod av sammanlagt
två år (ett år för vartdera barn) som materialet har producerats.
Startpunkten för de olika barnen har alltså varierat, men varje barn
har följts under cirka ett år. Det har varit gynnsamt för min förståelse
att materialinsamling har pågått under en längre tid. Även om jag inte
har haft fokus på utveckling (till exempel mätningar av läs- och skrivutveckling) har jag ändå kunnat se det dynamiska och de förändringar
som sker runt barnen och kunnat reflektera över det.
Fältloggen
Under tiden som jag har observerat och lyssnat har detaljerade anteckningar förts i mitt anteckningsblock, ibland med många avbrott
till följd av mitt deltagande, och ibland mer avlägset och ostört. Det
har varit viktigt för mig att få en ostörd stund direkt i anslutning till
observationen att reflektera över det som jag har observerat och hört,
förtydliga eller komplettera mina anteckningar. Det har ibland inneburit att jag har suttit i bilen eller på någon annan avskild plats och
kompletterat anteckningarna. Den omedelbara reflektionen har varit
viktig för min fortsatta analys eftersom både ett perspektiv som bygger på den direkta iakttagelsen så väl som ett mer distanserat perspektiv ger stoff för analys. Jag har så gott som alltid skrivit rent mina
anteckningar på dator och skrivit memos samma dag, oftast direkt
efter observationstillfället. För att komplettera fältloggen har jag
också fotograferat med en digitalkamera under observationerna.
Fotografierna
Objekten för det som jag har fotograferat är aktiviteter, miljöer, böcker, läromedel, bilder, prov, anteckningsböcker, verktyg, texter och annat som kan kopplas till litteracitet, språk och lärande och som forskningsdeltagarna omges av i sin omgivning. Inledningsvis hade jag
också tänkt låta barnen förfoga över en kamera att använda när inte
jag var med. Det var också något som jag provade till en början. Den
idén gav jag dock upp på ett relativt tidigt stadium. De av barnen som
fick låna min kamera hade visserligen inga svårigheter att veta hur
man fotograferar rent kameratekniskt. Men när jag lät dem förfoga
fritt över kameran blev det inte som jag hade tänkt mig, det vill säga
att de skulle dokumentera sina möten med litteracitet på fritiden,
trots att jag gjorde mitt yttersta för att förklara vad som var syftet med
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fotograferandet. Att förmedla att det var litteracitet som skulle stå i
fokus för fotograferandet visade sig vara svårt.
De cirka 500 fotografierna fungerar som komplement till mina fältanteckningar, stöd för minnet och som dokumentation av händelser och
olika artefakter som arbetsmaterial och texter vilka barnen har kommit i kontakt med. Jag har fotograferat barnen i aktiviteter i skol- och
hemmiljö samt de artefakter som de kommer i kontakt med.
Intervjuerna
Totalt har jag genomfört tretton semistrukturerade intervjuer: nio
med lärare/förskollärare, varav två är modersmålslärare, samt fyra
intervjuer med föräldrar (från fyra familjer). De senare har tolkats på
föräldrarnas respektive språk. I två av föräldraintervjuerna har båda
föräldrarna deltagit, och i de två andra (Feroza och Sahro) har det
bara funnits en mamma att intervjua. Förutom modersmålslärarna är
de lärare som jag har intervjuat någon form av ansvarig lärare för något av studiens barn: klasslärare eller huvudförskollärare. De intervjuade lärarna är den av de respektive barnens lärare som har haft
störst ansvar för föräldrakontakter. Alla intervjuade lärare har fått ett
fingerat namn. Övriga lärare som till exempel figurerar i mina fältanteckningar, kallar jag bara för ”läraren”. På samma sätt kallar jag
andra elever i klassrummet ”elev”, ”pojke” eller ”flicka”. Samtliga nio
skolor och förskolan har också fått fingerade namn.
Genom intervjuerna har jag sökt svar på viss bakgrundsinformation
som jag behöver (till exempel hur länge familjerna har varit i Sverige,
tidigare skolgång, hur mycket modersmålsundervisning barnen har
och så vidare), men också försökt att få en djupare förståelse och
skapa en bild av de litteracitetspraktiker som råder för barnen i skolan och i hemmet (se bilaga III och IV). Jag har ställt många frågor
om barnens fritid till barnen, föräldrarna och lärarna, både under mer
informella samtal och vid intervjutillfällena. Vid föräldraintervjuerna
och vid introduktionssamtalen samt vid utvecklingssamtal har tolkar
(se särskilt stycke om tolkning nedan) använts, men inte vid de övriga
samtalen. De intervjuade har fått välja plats för intervjun, och i samtliga fall har de valt ett avskilt rum vid den skola som de arbetar (lärarintervjuerna) eller studerar (föräldraintervjuerna) vid. Intervjuerna
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har tagit mellan 30 och 75 minuter, men de flesta strax under en
timme.
De teman som ingår i intervjuguiden (se bilaga III och IV) har varit
ett stöd för mina planerade frågeställningar men ändå lämnat plats
för andra frågor och följdfrågor som intervjuprocessen har lett fram
till. Jag har haft lite olika frågor för de två intervjutyperna: förskollärar-/lärarintervjuer och föräldraintervjuer och därför använt olika
intervjuguider, men det är språk, litteracitet och utbildning som har
varit centralt fokus i intervjuerna.
Intervjusituationer och de intervjuade skiljer sig åt. Möjligen är det
också så att de intervjuade föräldrarna ser på intervjusituationen på
ett annat sätt än lärare, vilka torde vara ganska vana vid den typen av
samtal. Föräldrarna har varit med om andra intervjusituationer med
tolkar i samband med migrationsprocessen, vilka troligen ofta är
ganska pressande. Det är därför inte omöjligt att de har ett spänt förhållande till just den typen av samtal. Min känsla har varit att några
av föräldrarna har varit lite stressade över intervjusituationen. Att bli
stressad av och känna sig obekväm med själva intervjusituationen kan
naturligtvis gälla för alla människor (Kvale, Brinkmann & Torhell,
2009), men mitt intryck är att lärarna har varit relativt avspända och
öppna. Ett tecken på det är att deras svar har generellt varit längre
och mer uttömmande än föräldrarnas. Några av lärarna har bett om
att få ta del av mina intervjuteman på förhand. I de fallen har jag mejlat intervjuguider till dem några dagar före intervjutillfället. Ingen av
föräldrarna har bett om det, men jag har ändå berättat för dem muntligen ungefär vad intervjuerna kommer att handla om. Några av lärarna har under intervjun ställt frågor tillbaka till mig och bett mig
om förtydliganden eller utveckling av mina frågor. Så har inte riktigt
varit fallet i föräldraintervjuerna. Däremot har tolkarna ibland bett
om förtydliganden. Vid varje intervju har jag inlett med att förklara
syftet, ramarna och tillvägagångssättet med intervjun samt upprepat
att de har möjlighet att avbryta deltagandet.
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Tabell 2: Föräldrar och lärare som har intervjuats för respektive barn (f = flicka, p =
pojke) samt vilka skolor och årskurser som har varit aktuella för barnen under dataproduktionen

Barn

Intervjuad
förälder

Sahro
(f)
Elizah
(f)

Mamma
Magool
Mamma Soe
& Pappa
Than
Mamma Soe Eva
& Pappa
Than
Mamma
Lena, SheFarzana &
reen23
Pappa Yawar

Lehk
(p)
Darya
(f)

Feroza
(f)
Maryam (f)

Mamma
Tela (ensamstående)
Mamma
Farzana &
Pappa Yawar

Intervjuad Förskola/
lärare
Skola 1
och 2
Tina
MjölonskoAbdullah
lan
Micke
Förskolan
Stjärnan

Marlene,
Sofia, Shereen
Mona, Shereen

Skolår under
datainsamling
Förskoleklass
+ årskurs 1
Förskola

Gurkörtsskolan

Förskoleklass +
årskurs 1

Syrénskolan, Ringblomsskolan
Porsskolan,
Fläderskolan
Syrénskolan,
Tallskolan

Förberedelseklass, årskurs
3+4
Årskurs 3 + 4

Förskoleklass +
årskurs 1

Utskrifterna av mina fältanteckningar och intervjuer har resulterat i
469 sidor datorskrivna sidor löpande text. Därtill har jag nästan 500
foton som används dels som stöd för minnet, för att komplettera anteckningar eller för att förtydliga och illustrera det som jag har skrivit
om i fältloggen, dels som dokument för analys. Till det senare hör till
exempel avfotograferade texter som eleverna har skrivit, inte nödvändigtvis när jag har varit närvarande.

23

Shereen är ambulerande modersmålslärare i dari för alla daritalande barn under någon
del av tiden för studien. De andra modersmålslärarna i dari är högst tillfälliga och därför
inte med i studien på annat sätt än att de omnämns av klasslärare, föräldrar eller barnen i
samtalen.
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Transkribering av det inspelade materialet
Intervjuerna med föräldrar och lärare samt de två utvecklingssamtalen har spelats in och transkriberats. I intervjuer och samtal är det
innehåll och inte form som har varit av intresse för mina frågeställningar. Att göra om talat språk till text är inte alltid så enkelt, och
även i transkriptionsprocessen ställs man som forskare inför val. I
mina första steg i transkriptionerna var jag mer talspråksnära, men i
senare delar av analysen samt i återgivanden av tal (citat) har jag valt
att hålla mig till en mer skriftspråksnära form. Jag har till exempel
gjort om talets ”ja” till ”jag” när det tydligt framgår av kontexten att
det är det personliga pronomenet som avses. Grammatiska avvikelser
har jag inte givit någon uppmärksamhet. Samtliga tolkar är andraspråkstalare av svenska och deras översättningar har grammatiska
avvikelser, till exempel när det gäller ordföljd. Formen på deras
svenska är inte av vikt i det här sammanhanget, och därför har jag
skrivit om sådana avvikelser till svensk skriftspråksnorm.
Vidare har jag inte fäst stor vikt vid till exempel kortare pauser, men
när längre pauser kan peka på eventuell tveksamhet hos talaren, och
därmed vara betydelsebärande, har jag markerat pausen i skriften genom tre punkter (...). Starka betoningar hos talaren kan också vara
betydelsebärande och därför har jag markerat sådana med fet stil.
Skratt kan visa till exempel att någon är ironisk eller har en skämtsam
ton, samtidigt som det också kan vara tecken på till exempel osäkerhet. Alla dessa avväganden är naturligtvis mina tolkningar, och vissa
tvetydigheter kan förekomma, och jag lämnar genom att markera till
exempel skratt visst utrymme för andra tolkningar. I figur 1 nedan
visar jag i en enkel transkriptionsnyckel sådant som jag vill markera
av någon av ovanstående anledningar.
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Fetmarkerad text
(svagt, viskar)

betoning på ord eller del av sats
när någon av samtalsdeltagarna sänker rösten,
pratar mycket tyst eller viskar
…
längre paus
(skratt)
markering av skratt
S:
Susanne talar
D:
(eller annan bokstav) begynnelsebokstaven i
samtalsdeltagarens fingerade namn då han eller hon
talar
L:
läraren (då hennes eller hans begynnelsebokstav inte
står utskriven istället) talar
E:
elev i fokusbarnens grupp/närvaro talar
P:
pojke i fokusbarnens grupp/närvaro talar
F:
flicka i fokusbarnens grupp/närvaro talar
/xx/
infallande tal
Figur 1: Transkriptionsnyckel

Val och avgränsningar
Mitt urval av de primära forskningsdeltagarna, fokusbarnen, är målstyrt (Bryman, 2011) eftersom det är praktiker och förhållanden runt
en specifik grupp barn som jag riktar mitt intresse. Inklusionskriterier
för deltagande i studien var: barn med migrationsbakgrund som befinner sig i åldrarna 4–9 år från familjer där åtminstone en av föräldrarna har en mycket kort eller ingen skolbakgrund vid ankomsten till
Sverige. Föräldrarna ska ha börjat i alfabetiseringsprogram vid SFI
(studieväg 1, kurs A24). Vad gäller barnens ålder utgick jag ifrån en
tanke att de skulle ha påbörjat sin läs- och skrivutveckling och förmodas kunna prata om den. Forskare tycks i allmänhet vara försiktiga
med att skriva ut en ”normalålder” för inträdet i läsandets och skrivandets värld, men i många studier visar ofta barn tecken på en begynnande läs- och skrivutveckling i fyraårsåldern, även om barn bekantar sig med och deltar i olika litteracitetshändelser långt tidigare
(Björklund, 2008; Liberg, 2003) eller rent av så snart de föds (Barton,
2007).
Jag har valt att inte intervjua barnen vid särskilda intervjusituationer
eftersom jag anser att jag genom att vistas mycket tillsammans med
barnen har fått chansen att på ett naturligt sätt ställa frågorna som jag

24

Studieväg 1, kurserna A och B i de aktuella kommunerna vänder sig till personer som
inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

69

har under arbetets gång. Även observationerna har givit mig många
svar på de frågor jag har haft, samtidigt som nya frågor har väckts. Ett
övervägande som jag hade vid studiens ingång var hur observationerna skulle dokumenteras. Inledningsvis övervägde jag att filma, vilket
är vanligt att man gör vid etnografiska studier idag. Filmande har sina
fördelar och nackdelar. Jag har följt och observerat barnen vid många
olika tillfällen under ett års tid. Vid planeringsstadiet av min studie
tänkte jag att en filmkamera skulle kunna hindra flexibiliteten, få deltagarna att känna sig obekväma och störa undervisningen genom att
distrahera eleverna samt att mycket av min koncentration skulle riktas mot det tekniska. Dessutom har en kameralins en begränsad räckvidd, och jag ansåg att jag med min syn, hörsel och mitt antecknande
kunde vara mer alert för små händelser runt om barnen. Jag valde
därför bort filmandet. Under mina observationer har jag emellertid då
och då känt att det hade varit bra att filma, alternativt audioinspela,
vissa delar, till exempel samtal som jag har hört. Istället har jag
snabbt fått anteckna innehållet i samtal så gott jag har kunnat.
Presentation av studiens huvuddeltagare: fokusbarnen
Fokusbarnen kommer från fyra olika familjer: En familj kommer från
Somalia, två familjer kommer från Afghanistan och en karensk familj
kommer ursprungligen från Burma. De primära forskningsdeltagarna
är de sex barnen, Darya, Elizah, Feroza, Lehk, Maryam och Sahro, och
det är deras litteracitetspraktiker i och utanför skolan som är mitt
forskningsobjekt. Darya och Maryam är systrar och födda i Iran, men
föräldrarna kommer ursprungligen från Afghanistan. Feroza kommer
från Afghanistan och Sahro från Somalia. Lehk är Elizahs äldre bror
och de båda är födda i Thailand, men föräldrarna är karener från
Burma. För att få en djupare förståelse för barnens litteracitetspraktiker i och utanför skolan har både barnens föräldrar och ett urval av
barnens lärare deltagit.
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Tabell 3: Studiens deltagare, skola samt ursprungsländer

Fokusbarn Ålder
vid studiens
början
Darya
9

Maryam

6

Elizah

4

Lehk

6

Feroza

9

Sahro

6

Skola/förskola
+ lärare i studien
1 Syrénskolan,
2 Ringblomsskolan
1 Syrénskolan, 2
Tallskolan
Förskolan
Stjärnan
Gurkörtskolan
1 Porsskolan,
2 Fläderskolan
Mjölonskolan

Ursprungsland25 Föräldrar
och modersmål
som ingår i studien
Afghanistan (Iran), Farzana
dari
(mor)
Yawar (far)
Afghanistan (Iran), Samma
dari
som Darya
Burma (Thailand), Soe (mor)
karen
Than (far)
Burma (Thailand), Samma
karen
som Lehk
Afghanistan, dari
Tela (mor)
Somalia, somaliska

Magool
(mor)

Kort om fokusbarnen
När jag trädde in i deras liv hade barnen varit i Sverige en kortare tid,
från cirka ett och ett halvt till knappt tre år, och jag kunde kommunicera med alla barnen helt och hållet på svenska. Det är mycket tänkbart att den allra första tiden i Sverige (för några på asylboende) har
stor betydelse, inte minst för barnens svenska, men den tiden verkar
åtminstone för barnen ha fallit i glömska ganska fort. Jag vet egentligen inte särskilt mycket om den tiden, och det lilla som jag vet är i huvudsak från föräldrarnas berättelser. Jag fick uppfattningen att den
får en underordnad betydelse, kanske för att man från början vet att
det är en tillfällig tillvaro och att det är när familjen får uppehållstillstånd och barnen börjar i den ordinarie skolan som livet i Sverige börjar på riktigt. Dock var det i flyktingförläggningarnas skolor och förskolor som tre av barnen tillägnade sig sina första kunskaper i
svenska språket. Sahro, Lehk och Elizah har inte spenderat någon tid i
Sverige vid asylboende eller flyktingförläggning, utan fick komma direkt till den ordinarie skolan/förskolan i respektive kommun.

25

Födelseland inom parentes i de fall då det skiljer sig från ursprungsland.
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Sahro fick börja i svensk förskola i det område där hon fortsätter gå i
skolan. Detsamma gäller för Lehk och hans lillasyster Elizah (som ej
har börjat skolan än när studien genomfördes). För Lehk och Sahro
var förberedelseklass aldrig aktuell eftersom de ansågs ha tillräckligt
med kunskaper i svenska efter förskolan. Darya, Feroza och Maryam
hade gått något år på en skola för asylsökande på andra orter, långt
ifrån platsen där de nu bor, och var relativt nya i ordinarie svensk
skola vid studiens början. Darya började i förberedelseklass, eller internationell klass som det kallas på skolan där hon gick. Det var under
tiden i förberedelseklass som jag träffade henne för första gången. Där
gick hon bara några månader och fick börja i vanlig klass på grund av
platsbrist i förberedelseklassen. Lillasyster Maryam började direkt i
ordinarie förskoleklass. Feroza började direkt i ordinarie klass, årskurs 3, efter att hon lämnat staden där hon gick i en grupp för asylsökande. Hon deltog i undervisning i svenska som andraspråk ett par
gånger i veckan under den första terminen. Darya, Feroza och Maryam fortsatte med modersmålsundervisning och studiehandledning på
dari under hela året som jag följer dem. Sahro hade modersmålsundervisning cirka en halvtimme i veckan, men ingen studiehandledning. Lehk och Elizah hade inte vare sig det ena eller det andra.
De deltagande skolorna
Barnen har sammantaget gått i åtta olika skolor eller förskolor under
tiden för studien (se tabell 3). Darya, Feroza och Maryam bytte skola
under studiens gång. Darya gick dessutom från förberedelseklass till
vanlig klass innan hon bytte skola. Lehk och Sahro gick från förskoleklass till förstaklass med nya klasskonstellationer och nya lärare. Darya och Feroza gick från lågstadiet till mellanstadiet och bytte därför
skola, lärare och delvis klasskamrater. Totalt är det alltså elva olika
klasser/barngrupper som jag har besökt. Lärare har blivit sjukskrivna
och föräldralediga under studiens gång. Det fanns ytterligare lärare i
personalgrupperna som också träffar barnen under delar av skoltiden:
olika lärare i olika skolämnen, resurslärare, lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare, fritidspedagoger och andra. Det är med
andra ord en ganska rörig skoltid för de flera av barnen med nya lärare flera gånger under den första tiden i Sverige och under året som
jag följde dem. Endast för Elizah, som går hela året i samma förskola,
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är det i stort sett samma personalgrupp som deltar i verksamheten.
Jag antar att det förra inte är någon ovanlig situation för många elever, utan att det är så det ofta ser ut, kanske inte minst för barn som
är nya i Sverige. Dock ser förutsättningarna lite olika ut på de olika
skolorna. Några erbjuder modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och undervisning i svenska som andraspråk,
andra inte. Dessutom ser upplägget för svenska som andraspråk och
modersmålsundervisning (se kapitel sju) lite olika ut. I kapitel sju
finns en utförligare tabell över och beskrivning av skolorna i detta avseende. Tabell 4 anger hur stor andel av eleverna som har (enligt
Skolverkets definition) ”utländsk bakgrund” (Skolverket, u. å.) vid
respektive skola/förskola:
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Tabell 4: Andel elever med utländsk bakgrund

Skola

Mjölonskolan
(Sahro, hela tiden)
Ringblomsskolan
(Daryas andra
skola)
Förskolan Stjärnan (Elizah, hela
tiden)
Syrénskolan (Daryas och Maryams
första skola)
Porsskolan (Ferozas första skola)
Tallskolan (Maryams andra skola)
Gurkörtskolan
(Lehk, hela tiden)
Fläderskolan
(Ferozas andra
skola)

Andel elever
med utländsk
bakgrund26
13 %
31 %

Mindre 10 %27

59 %

52 %
27 %
10 %
64 %

Lärare och andra personer runt barnen
Studien kretsar alltså runt dessa sex barn som är de primära forskningsdeltagarna, i avhandlingen ibland benämnda fokusbarnen. Runt
fokusbarnen finns en rad andra människor. Några av dem har en central roll i avhandlingen, medan andra bara finns med i periferin. Det
betyder inte att de sistnämnda inte kan ha en central roll för barnen.

26

Statistiken för grundskolorna är hämtad från Siris, Skolverkets statistik från det för respektive barn och studien aktuella läsåret, dvs. 2012/2013 eller 2013/2014. Statistiken
ligger på ungefär samma nivå för de två läsåren för alla skolor utom Tallskolan där andelen
steg från 14 till 27 %. Benämningen ”med utländsk bakgrund” är Skolverkets och åsyftar
elever som antingen är födda i ett annat land eller vars båda föräldrar är det.
27
För förskolan finns ingen statistik redovisad och siffran är därför min egen ungefärliga
beräkning.
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Jag har, framför allt genom samtal, försökt förstå vilka människor
som har en viktig plats i barnens liv, i första hand när det kommer till
litteracitet. Sådana personer omnämns i de samtal som jag för med
barnen, deras föräldrar och lärare. Det kan vara exempelvis en farmor, ett syskon eller en lärare som de har haft tidigare, men som jag
inte har haft möjlighet att låta direkt ingå i studien. Likaså finns det
förstås andra barn i klasserna/barngruppen, och de figurerar också i
materialet, med benämningar som ”en klasskamrat”, ”en flicka” eller
”en pojke”, utan att de får ta plats som centrala personer i det empiriska materialet, men som ändå kan ha en viktig roll för barnen.
De personer som jag har intervjuat är personer som jag antar ha en
viktig roll i barnets litteracitetspraktiker under tiden för fältarbetet.
Föräldrarna, som har nära kontakt med barnen, är givna, likaså barnens klasslärare/förskolelärare och modersmålslärare (i de fall då en
sådan finns). I några fall finns många lärare runt barnen, men jag har
begränsat mitt urval för intervjuer till de lärare som har det formellt
största ansvaret för barnet. Alla barnen utom Elizah hinner byta klass,
skola eller skolform under året som jag följer dem, och jag har i alla
fall utom två avgränsat mig till att intervjua en lärare/förskolelärare,
men andra lärare finns med i periferin i mina observationer och samtal på fältet. I Ferozas och Sahros fall bedömde jag att jag behövde
komplettera med frågor till de klasslärare som tog över när barnen
bytte klass. De samtalen har också spelats in. Några lärare som jag var
intresserad av att intervjua, till exempel lärarna i föreberedelseklass,
har tillfrågats och avböjt att bli intervjuade, men har givit mig tillåtelse att observera i klassrummet. De skäl som har angivits är att de
tycker att de inte känner barnen tillräckligt väl till följd av att de bara
har haft barnen en kort tid. Stress och tidsbrist har också uttrycks mer
eller mindre uttalat som ett skäl till att de inte vill vara med på intervjuer. Det är dock minst en lärare och en förälder till varje barn som
har intervjuats. För Ferozas del är mamma ensamstående, och i
Sahros fall kom pappa till Sverige efter att intervjun hade genomförts,
i slutet av fältarbetet. För de andra barnen har båda föräldrarna varit
närvarande vid intervjuerna och deltagit i samtalen. Detsamma gäller
vid hembesöken: I Ferozas och Sahros fall har inte några pappor funnits, och vid besöken i de andra barnens familjer har både mamma
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och pappa varit närvarande, och i förekommande fall även syskon och
ibland även andra släktingar eller bekanta till familjen.
Forskningsetik
Innan studien påbörjades granskades studiens upplägg av den etiska
kommittén vid Karlstads universitet som gjorde bedömningen att den
inte behövde genomgå en så kallad forskningsetisk prövning. Vid planerandet och under studiens gång har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer beaktats vad gäller konfidentialitet, information, samtycke, behandling och förvaring av forskningsmaterial samt nytta av studien
(Vetenskapsrådet, 2011). Lärare och föräldrar har fått ett informationsbrev och en blankett för informerat samtycke (bilaga I och II).
Barnens föräldrar har skrivit under blanketterna, men barnen har
också informerats både av sina föräldrar och av mig och givit sitt
muntliga samtycke. Samtliga deltagare har fått information om att
deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt
deltagande. Informationen till föräldrarna har tolkats till deras respektive språk.
Tanken på att man som relativt ny i Sverige förväntas släppa in någon
i sitt hem och låta en främmande människa följa ens barn under ett
helt år har väckt frågor och ställt mig inför viktiga etiska överväganden. Naturligtvis måste ett sådant arbete bygga på tillit och förtroende. Jag har försökt bygga upp ett sådant genom att vara noggrann
med dels att informera föräldrarna om vad min studie går ut på, vad
syftet är, dels att låta dem få veta väl vem jag är och hur mina planer
och intentioner för studien ser ut. I ett inledande skede fick föräldrarna därför informationen om studien tolkade till respektive modersmål
och blanketterna för informerat samtycke upplästa av tolken på respektive språk. Att inte kränka deras integritet har genom hela studien varit viktigt för mig. I mina möten med forskningsdeltagarna har
jag försökt ha fingertoppskänsla för hur nära jag kan komma, eller ha
vad Skånfors (2009) har kallat för etisk radar: att försöka förstå när
jag som forskare behöver hålla mig tillbaka utan att det uttrycks explicit. Även i mötet med lärare/förskollärare och annan skolpersonal har
en sådan radar varit nödvändig att ha för att få det förtroende som jag
har behövt.
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Framför allt några lärare har ibland signalerat eller uttryckt explicit
att det inte är lämpligt att jag är med vid något tillfälle. Det har handlat om att ett barn i klassen varit oroligt eller att en orolig situation
har uppstått, eller andra känsliga situationer. Innan jag besökte barnens hem hade jag funderingar kring hur jag skulle förhålla mig till
material som kunde kännas alltför privat: räkningar, brev eller annat
som skulle kunna vara känsligt att en utomstående fick se. Jag har
dock aldrig ställts inför sådana dilemman då jag inte har sett något
som har känts tvivelaktigt för mig att få vetskap om. Allt forskningsmaterial har förvarats och lagrats med fingerade namn och utan
andra uppgifter som skulle kunna röja deltagarnas identitet. Under
hela arbetets gång har frågor beaktats som rör studiens etiska
aspekter, och Vetenskapsrådets skrift God forskningssed
(Vetenskapsrådet, 2011) har aktualiserats i alla överväganden som jag
har. Dess råd har följts och beaktats med stor respekt under hela tiden
för studien och efter att den avslutats.
Jag har valt att inte redovisa fakta som skulle kunna röja familjernas
identitet och som inte har någon betydelse för studiens syfte och frågeställningar. De justeringar jag har gjort är inte av större dignitet eller av sådan art att de påverkar studiens resultat.
Tolkar
Vid informationstillfällena och vid intervjuerna med föräldrar har utbildade tolkar använts. Det har varit nödvändigt att använda tolk eftersom jag inte talar något av föräldrarnas modersmål, och deras
svenskkunskaper ännu inte är tillräckliga för att kunna föra utförligare samtal på svenska. Förutom syftet att underlätta kommunikationen har tolk använts också för att försäkra mig om att deltagarna
skulle förstå studiens syfte och upplägg. Att använda vänner, familjemedlemmar och så vidare som tolk har aldrig varit något alternativ
eftersom jag anser att det bör vara en så professionell tolkning som
möjligt. Det kan vara känsligt att öppna sig om en närstående person
är närvarande. Naturligtvis kan det likafullt vara känsligt att öppna
sig när en tolk finns med, men det är ändå så att föräldrarna i studien
är utelämnade till tolkar i alla möjliga möten med myndigheter, sjukvård, skolor med mera och torde vara relativt vana vid detta. Jag an-
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ser också att risken för feltolkning minskar i och med att jag använder
utbildade tolkar.
För att i möjligaste mån undvika att jag eller mina informanter blir
feltolkade i våra samtal har jag pratat med tolkarna före intervjun om
att det är viktigt att jag och informanterna får så exakt tolkning som
möjligt. Det är också viktigt vid användande av tolk att vara lyhörd
och lyssna noga på informanternas svar för att upptäcka eventuella
misstolkningar. Om något i informantens svar har antytt att det kan
föreligga ett missförstånd till följd av tolkning har jag försökt att upptäcka det direkt vid samtalet. Hur man än strävar efter att få en så riktig tolkning som möjligt finns alltid en risk för att man inte till fullo
förstår varandra och att små betydelseskillnader inte uppmärksammas. Detta är en verklighet som barnen och de andra deltagarna i studien lever med. I kommunikationen till exempel mellan skola och föräldrar kan barnen, som talar båda språken, få uppleva att föräldrarna
inte förstår eller förstås på rätt sätt. Å andra sidan sker inte sällan
missförstånd också när människor talar samma språk eller samma
språk med olika varieteter. Vid ett av intervjutillfällena fanns ingen
tolk i kommunen för det aktuella språket, karen, och därför anlitades
via tolkningscentralen en tolk som tolkade genom en högtalartelefon,
så kallad telefontolkning. Telefontolkning har både fördelar och
nackdelar. Nackdelarna var att det ibland hördes lite dåligt i högtalaren och att tolken inte kunde se det samma som vi såg i rummet,
kroppsspråk till exempel, och därför inte kunde uppfatta om någon
inte uppfattade vad tolken sa. Fördelen är att det känns mindre personligt via telefon och att det kanske blir mer en renodlad tolkning.
Dessutom minskas risken att det är en person som familjen känner,
om tolken kommer från en annan ort.
Analys
Med en öppen ingång i den etnografiska ansatsen är ambitionen att få
en så bred bild som möjligt av olika litteracitetspraktiker som barnen
deltar i. Därför har jag valt att studera dessa ur olika synvinklar: barnens, lärarnas och föräldrarnas. Analysens utgångspunkt tar stöd i de
teorier, begrepp och den tidigare forskning som redogörs för i kapitel
två och tre. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys systematiseras
analysprocessen utifrån studiens syfte och de centrala forskningsfrå78

gorna (Bryman, 2011; Denscombe, 2009; Elo & Kyngäs, 2008;
Graneheim & Lundman, 2004), och villkor, förutsättningar för samt
samspel mellan olika litteracitetspraktiker står i fokus för analysen.
Att placera in etnografiskt producerat material av så breda och komplexa sammanhang som litteracitetspraktiker i avgränsade kategorier
låter sig inte göras så lätt. Kod, kategori och subkategori står alltid i
relation till varandra och det är inte helt lätt att dra gränser mellan
dessa. Ett exempel på svåra gränsdragningar är huruvida kommunikationen mellan skola och hem utgör villkor eller en del av samspel.
På sätt och vis kan samspelet mellan de olika arenorna ses som ett
villkor. Det finns uppenbara kopplingar mellan de olika kategorierna
och koderna. Jag har använt den kvalitativa innehållsanalysen, för att
få viss vägledning och struktur åt analysen och skapa en djupare förståelse för de undersökta fenomenen.
Analysprocessen
En kvalitativ innehållsanalys sker i flera olika steg, vilket lämpar sig
väl för ett etnografiskt producerat material. En första väldigt grov
analys gjordes redan under dataproducerandet och vid renskrivningen av data. Datamaterial i form av fältanteckningar har renskrivits
fortlöpande, så gott som alltid, direkt efter eller tidsmässigt nära varje
avslutat observationstillfälle när minnet av det observerade nedtecknade och de första reflektionerna har varit färska. Anteckningar, fotografier, inspelningar och annat insamlat material har då kompletterats med så kallade memos. Mina memon innehåller noteringar av
reflektioner och påminnelser som jag har skrivit för mig själv i samband med datainsamlingen eller vid renskrivandet av mina data. De
kan innehålla uppmaningar till mig själv att uppmärksamma, fråga
om eller utforska något vidare. I vissa fall har de fungerat som ett
första led i kodnings- och analysarbetet (Bryman, 2011).
Efter att fältstudierna avslutats transkriberades allt audioinspelat
material. Det inspelade materialet har sparats, och jag har emellanåt
lyssnat igenom det vid sidan av läsningen av transkriptionerna för att
fördjupa förståelsen av det jag läser. Transkriptionerna och det inspelade materialet både motsvarar och kompletterar varandra på liknande sätt som fältanteckningarna och fotografierna. I nästa steg, när
fältstudietiden hade avslutats och allt material var renskrivet och
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transkriberat, började den mer konkreta analysprocessen. Allt skriftligt material genomlästes grundligt, och bilder och insamlat arbetsmaterial studerades för att få en samlad helhetsbild. Under upprepade genomläsningar har materialet kodats, det vill säga relevanta
delar (ord, fraser eller stycken) förses med koder (rubriker eller ”etiketter”). Koderna kan representeras av till exempel händelser, ageranden, fysiska ting eller uttalanden som på ett eller annat sätt har
relevans för studiens syfte och forskningsfrågor.
Efter kodningen har jag sökt efter samband mellan koderna, och
materialet har sedan selekterats i kategorier. Kodningen har jag gjort
med datorprogrammet Words hjälp och indelning av koderna i kategorier har gjorts manuellt på pappersutskrifter. Vissa av kategorierna
har hämtats ur vedertagna analyselement från teorier, till exempel
normer, attityder och värderingar samt artefakter. Några har betraktats som subkategorier och sådana har samlats ihop under övergripande kategorier. Exempelvis har de två subkategorierna attityder och
värderingar tillsammans med förhållningssätt och uppfattningar fått
bilda en kategori. Kodningen och kategoriskapandet har skett utifrån
sådant som jag har ansett vara meningsbärande i relation till mitt
syfte och mina forskningsfrågor. Det kan handla om sådant som upprepas och bildar mönster, överraskar eller avviker, uttryckligen poängteras, känns igen från teorier och tidigare forskning eller på annat
sätt ses som relevant för min studies syfte. Jag har emellertid också
strävat efter att vara öppen för andra perspektiv. De övergripande
analyselementen är sociokulturell kongruens mellan olika litteracitetspraktiker, symboliskt kapital och habitus. Under dessa kategorier
finner jag subkategorierna: normer (vanor, rutiner, traditioner), förhållningssätt (uppfattningar, attityder, antaganden, värderingar), artefakter, kontakt och kommunikation. Utifrån analyser av dessa element skapas en förståelse för barnens förutsättningar och villkor i litteracitetspraktiker samt samspelet mellan dessa.
Både sådant innehåll som framträder explicit och sådant som visas
implicit (Graneheim & Lundman, 2004) har uppmärksammats. När
lärare till exempel är osäkra på vilket modersmål en elev har, tolkar
jag att det kan vara en signal om att modersmålet inte har uppmärksammats i någon större utsträckning. Att läraren inte vet namnet på
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sin kollega, modersmålsläraren, och visar sig sakna dennes kontaktuppgifter stärker min tolkning vad gäller modersmålets värde och
plats i det ordinarie klassrummet. När läraren sedan säger i intervjun
att modersmålundervisning är viktig ger det mig stoff för analyser om
vad som egentligen uttrycks i de olika händelserna och vad som kan
ligga till grund för det till synes paradoxala i dessa implicita och explicita uttryck. Också sådant som inte sägs eller uttrycks kan ha betydelse. Återigen får analysen av modersmålen visa ett sådant exempel:
Att modermålsundervisningen inte nämns alls av lärarna i utvecklingssamtalen tolkar jag som uttryck för dess (låga) värde i skolans
praktiker. Detta sätt att värdera modersmålen är ett mönster som
återkommer i samtliga av studiens klassrum och synliggörs på olika
vis i mitt material. Analysen sker således stegvis och växelvis med
andra delar i de olika forskningsfaserna. De utvalda exemplen som
redovisas i resultatkapitlen utgörs på ett eller annat sätt av meningsbärande mönster för studiens syfte och frågeställningar. Ibland har
jag också velat visa exempel på sådant som avviker från ett mönster
men ändå har relevans för syftet. När ett exempel inte faller inom ramen för ett mönster framgår detta av den omgivande texten.
Studiens empiriska resultat
I de nästkommande kapitlen (kapitel fem, sex, sju och åtta) redogörs
för de empiriska resultat som har utkristalliserats. Det första och det
nästkommande resultatkapitlet, kapitel fem och sex, belyser litteracitetspraktikerna i hemmen. Syftet med det kapitlet är att ge en förståelse för barnens sociokulturella bakgrund, det som de har med sig i
”ryggsäcken” när de deltar i skolans och förskolans litteracitetspraktik, vilken står i fokus i kapitel sju. Kapitel åtta analyserar samspelet
mellan de olika praktikerna som barnen deltar i, vilket jag har valt att
benämna skärningsfält.
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5. Barnen i fokus
För att sätta in läsaren i ett sammanhang för analysen i efterföljande
delar av avhandlingen presenteras i detta kapitel de sex barnen som
står i fokus för denna studie: Darya, Maryam, Lehk, Elizah, Feroza
och Sahro. I kapitlet redogörs också för några delar av deras bakgrundsförhållanden samt familjeförhållanden.
Darya
Darya är nio år och har varit i Sverige i knappt två år vid studiens början. Ursprungligen kommer hennes familj från Afghanistan, men
inget av barnen i familjen har varit i där. Innan de kom till Sverige var
de några månader på flykt i bland annat Turkiet, men barnen är födda
i Iran. Det första året i Sverige tillbringades på ett boende för asylsökande i en liten ort långt från den stad där de bor under tiden för studien. Darya hade aldrig gått i skola eller förskola innan hon kom till
Sverige, men hon fick börja i en grupp för asylsökande barn strax efter
ankomsten. Alldeles i början av studien går Darya i förberedelseklass,
men flyttas efter ett par månader (från påsklovet) över till ordinarie
årskurs tre på samma skola. Majoriteten av barnen på den skolan har
ett annat modersmål än svenska. Under tiden för studien läggs dock
den skolan ned, och efter sommarlovet får Darya börja i årskurs fyra
på en 4–9-skola. Där delas barnen upp i nya konstellationer, och i Daryas nya klass har majoriteten av barnen svenska som modersmål.
Darya är tyst och försiktig i skolan, i synnerhet efter att hon börjar i
ordinarie klass efter förberedelseklassen28. Jag märker tydligt av en
skillnad i hennes aktivitetsgrad i helklassamtal och benägenhet att ta
plats i samtalen efter övergången från förberedelseklass. I den förra
räckte hon ofta upp handen och var mer aktiv i klassrumsinteraktionen. Hon tycker mycket om att gå i skolan och kämpar ambitiöst med
skolarbetet. På rasterna deltar hon gärna i gemensamma lekar i
grupp, men har inte någon bästis och förefaller ganska ensam i klassen sedan övergången från förberedelseklassen. Ibland leker hon
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Förberedelseklass är en vanlig benämning på särskilda grupper för nyanlända elever.
Eleverna förbereds där för att kunna börja i ordinarie klasser, främst genom att de får intensiv undervisning i svenska som andraspråk och möjlighet att lära sig den svenska skolkontexten.
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emellertid med en annan persisk-/daritalande flicka från en annan
klass. Familjemedlemmarnas modersmål är dari, ett språk som ligger
nära persiska, och som de därmed också förstår.
Darya hade en stark längtan efter att få börja i skolan innan hon kom
till Sverige. Yawar hade lärt henne att läsa och skriva lite grann på
dari samt att räkna före flykten. Darya berättar att hon hade en skrivbok där pappa gjorde uppgifter för henne att lösa. Hon lärde sig på så
vis att skriva familjemedlemmarnas namn och några ord på dari samt
att lösa enklare räkneuppgifter.
Maryam
Daryas lillasyster Maryam är sex år när jag träffar henne för första
gången. Hon har gått en kortare tid i förskola vid asylboendet innan
de flyttade till den nya staden. Där hamnar hon och Darya först på
samma skola, men efter skolans nedläggning hamnar de båda syskonen på olika skolor. Hon går i förskoleklass när studien börjar. I förskoleklassen är det turbulent, och rektor ger mig först inte tillträde till
klassen. Därför börjar mina skolbesök för Maryams del först på den
nya skolan i årskurs ett. Jag träffar emellertid Maryam hemma före
det och intervjuar hennes lärare i förskoleklassen. Samma lärare blir
resurslärare också i årskurs ett på den nya skolan där Maryam börjar
efter sommarlovet. Även där är det oroligt. Efter första terminen i
årskurs ett byter de klasslärare. För min del innebär det att jag flera
gånger på nytt måste skapa nya kontakter relaterade till Maryam, jaga
tillstånd, besöka skolan och skapa förtroenden på nytt. Efter sommarlovet i årskurs ett är det återigen en turbulent period då klassen
tvingas byta lokaler och nästan hela personalgruppen. Alla turer runt
Maryams skolgång är orsaken till att besöken hos henne är färre och
mer utspridda över tid. Maryam beskrivs av sina lärare som en försigkommen flicka som gärna tar för sig i klassen. Före ankomsten till
Sverige, vid fem års ålder, har hon inte gått i förskola, eller någon annan form av barnomsorg.
Familjen, migrationsprocessen och tiden före
Föräldrarna till Maryam och Darya, mamma Farzana och pappa
Yawar, berättar om tiden innan de kom till Sverige och om vägen hit.
De kommer ursprungligen från Afghanistan, men föräldrarna flydde
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därifrån under det som de kallar ”talibantiden”, först till Pakistan och
sedan till Iran där de bodde de i cirka tio år. Yawar hade ett eget
skrädderi i en storstad och var framgångsrik som skräddare med specialiteten brudklänningar. Hans klänningar har varit med i kända
iranska modemagasin. Farzana hjälpte till i skrädderiet, och de levde
ett tämligen gott liv, trots att de saknade släktingar som hade stannat
kvar i Pakistan och Afghanistan. När de hade fått barn och det började
närma sig tiden för förskola och skola blev det dock problematiskt eftersom de inte hade uppehållstillstånd i Iran och barnen därför inte
fick börja i vare sig förskola eller skola i någon form.
Under intervjun delger de mig hur flykten till Sverige gick till. Föräldrarna berättar hur hela familjen, med småbarn och en hel del packning, tog sig långa stycken till fots från Teheran till första destinationen: Turkiet. Där blev de kvar i några månader och fick genom att betala en stor summa pengar hjälp av smugglare att ta sig vidare. Flykten blev dramatisk och Yawar skiljdes från de andra i Turkiet. Farzana
fick åka ensam med de små barnen och två tunga resväskor. Hon beskriver en dramatisk och bitvis skrämmande färd genom Europa med
båt, tåg och bil, utlämnad till oärliga smugglare och med okänd destination. När hon väl kom till Sverige visste hon inte var Yawar var. De
hade inte haft kontakt under hela resan och Yawar å sin sida hade inte
vetskap om var hustrun och barnen var. Han tog sig så småningom till
en stad i södra Sverige där en hjälpsam kvinna på Migrationsverket
gav honom beskedet att om familjen skulle befinna sig i Danmark eller Sverige så skulle det gå att finna dem. Skulle de däremot befinna
sig i ett annat land skulle de chanserna vara mycket små. Till slut
återförenades emellertid familjen till stor glädje på ett asylboende i
södra Sverige. Där blev de kvar under knappt ett år och där ägde deras första möte med svenskt utbildningssystem rum.
Lehk
Lehk är en karensk pojke med ursprung i Burma, men född i ett flyktingläger i Thailand. Vi träffas för första gången i slutet av hans år i
förskoleklass då han är sex år gammal. Vid den tidpunkten har han
varit i Sverige i cirka två och ett halvt år och hade hunnit med att gå
en period i svensk förskola. Hans modersmål är karen, men han talar
hellre svenska. Lehk lever tillsammans med sina båda föräldrar och
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lillasyster (som också ingår i studien) Elizah. Familjen bor i ett flerfamiljshus på en mindre ort. På Lehks skola är elever med annat modersmål än svenska i minoritet, men i hans klass går en flicka från
samma land vars modersmål också är karen. Ytterligare cirka en femtedel av eleverna på skolan talar andra modersmål. Jag uppfattar
Lehk som driven, vetgirig och frågvis. Han är omtyckt av personalen,
och hans klasslärare beskriver honom som ”alldeles unik”. I början av
studien säger hans förskollärare att han har stora brister i svenska
språket, men mot slutet av studien menar skolpersonalen att han har
utvecklats framför allt språkligt (på svenska) och med rätt stöd tror
hans klasslärare inte att han ska ha några bekymmer med läsande och
skrivande framgent.
Elizah
Jag har en mamma och en pappa och en storebror i min familj.
Storebror heter Lehk.
Storebror brukar göra läxor och kolla på film på datorn.
Pappa går i skolan och kollar på olika familjer.
Mamma brukar laga mat och städa.
Mitt hår är långt.
Det har inte Lehk.
Figur 2: Elizahs beskrivning av sin familj

Texten i figur 2 är Elizahs beskrivning av sin familj. Hon har dikterat
och förskolepersonalen har skrivit den på dator. Under tiden för min
studie börjar Elizah kunna forma och känna igen bokstäver så smått,
men kan ännu inte sätta ihop dem till ord. Elizah är Lehks lillasyster,
och hon ska precis fylla fyra år vid studiens början. Hon går på en liten förskola med endast en avdelning, en så kallad syskonavdelning
med barn i åldrarna 1–6 år. Hon var drygt ett år när familjen kom till
Sverige från flyktinglägret i Thailand (där också hon är född), efter
flykten från Burma före Elizahs födelse. Hennes modersmål är karen.
Elizah ger ett socialt och piggt intryck, och det är också personalens
beskrivning av henne. Hon skrattar och ler ofta och beskrivs av sina
förskollärare som lite av en pajas. Det är inte alldeles lätt för henne att
få en plats i barngruppen, menar personalen på förskolan. De ser att
hon ofta hamnar utanför i leken och de tror att det beror på att hon
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inte fullt ut kan uttrycka sig på svenska och inte alltid förstår vad de
andra barnen pratar om. Jag återkommer till detta i kapitel sju.
Familjen, migrationsprocessen och tiden före
Familjen kommer alltså ursprungligen från Burma29 där de tillhörde
minoritetsgruppen karener. Mamma Soe levde under sin uppväxt på
landsbygden i samma land med sina syskon och föräldrar under ytterst fattiga förhållanden. Than växte upp i ett flyktingläger i Burma
där han gick tio år i skolan. I tjugoårsåldern träffades Than och Soe i
ett flyktingläger i Thailand dit de båda sedermera hade flytt. I lägret
bodde Soe i tio år och Than i sex år, där gifte de sig och där föddes de
båda barnen, Lehk och Elizah. De trivdes i Thailand, även om de utan
uppehållstillstånd såg sina möjligheter som begränsade i flyktinglägret. När Elizah var drygt ett och Lehk drygt tre år fick de komma som
kvotflyktingar30 till den lilla orten i Sverige där Soes syster och föräldrar redan fanns på plats. Trots att systern och föräldrarna hade kommit något år före visste Soe och Than knappt någonting alls om Sverige innan de kom. Några av Thans släktingar bor kvar i Burma och
några har flytt till Australien.
Sahro
Sahro kom till Sverige från Somalia med sin mor och två yngre syskon
cirka två år innan jag träffade henne för första gången i slutet av höstterminen i förskoleklassen. Vid den tidpunkten är hon sex år. Somaliska är hennes modersmål. Sahro bor i ett flerfamiljshus i ett välbärgat område i centrum av en medelstor svensk stad. På Sahros skola
går ett fåtal elever med annat modersmål än svenska och skolan kan
beskrivas som en ganska homogen svensk låg- och mellanstadieskola.
Sahro pratar mycket och ger intryck av att vara pigg, alert, social och
påhittig. Hon beskrivs av sina lärare också som smart, snäll och omtänksam, men att hon ibland blir för intensiv för att de andra barnen i

29

Landet kallas också Myanmar. Studiens informanter själva kallar det Burma och därför
används också i avhandlingen den benämningen.
30
FN:s flyktingorgan UNHCR bestämmer vem som kvalificerar sig för att bli förflyttad till ett
land som erbjuder asyl. Kommuner som tar emot kvotflyktingar har på förhand ordnat mottagande och boende för de nyanlända flyktingarna.
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klassen ska förstå henne. Hon har haft en del svårigheter att komma
in i gemenskapen i klassen, berättar båda hennes klasslärare.
Familjen, migrationsprocessen och tiden före
Magool är Sahros mamma. Hon kom tillsammans med familjens tre
barn till Sverige direkt från Somalia. Under de första tre åren i Sverige
(det vill säga också under nästan hela min fältstudietid) levde hon
utan sin make som under den tiden befann sig i ett annat sydeuropeiskt land. Han fick till slut uppehållstillstånd i Sverige någon gång
under hösten när Sahro gick i årskurs ett. Under det år som jag träffar
Sahro berättar hon att han är på korta besök vid ett par tillfällen, och
på sommarlovet mellan förskoleklass och årskurs ett föddes familjens
fjärde barn. Jag träffar Sahros pappa bara en gång när han lämnar
Sahro i skolan. Det är därför endast Magool av föräldrarna som står
för den information som jag har. Magool säger bestämt att det bara är
Sahro som hon anser passa i studien. Hon menar att de andra syskonen är för små, även om jag från början har sagt att alla i åldrarna fyra
till tio år är välkomna. Sahros lillasyster skulle därmed också ha kunnat vara aktuell, men det avböjer alltså Magool. Hos familjen bor under de första två åren också Sahros farmor, men bara någon månad
innan jag påbörjar mina fältstudierstudier flyttar farmodern hem till
en annan släkting som har anlänt till och bosatt sig på en annan ort,
ett par mil bort.
Magool berättar inte mycket om tiden i Somalia, och eftersom hon
markerar ganska tydligt att hon inte vill berätta väljer jag att vara
ganska sparsam med mina frågor, för att inte göra intrång i hennes
integritet. Hon berättar dock att Sahros lillebror föddes precis när de
skulle fly och att det innebar att de fick stanna kvar lite längre än vad
de hade tänkt sig, innan de kunde ge sig av. Sahro berättar skrattande
att de därför brukar reta honom genom att kalla lillebror för ”pojken
som föddes på vägen”. Många släktingar och alla vänner finns kvar i
Somalia, och de håller kontakten regelbundet med hjälp av Skype.
Sahros minnen från de första åren i Somalia tycks vaga, men hon berättar att det alltid var varmt och soligt. Hon berättar också för mig att
man där måste bära en sådan sjal, eller slöja, som hon själv väljer att
ha på sig för det mesta även i Sverige. Jeans och tröja är det som jag
ser henne klädd i för det mesta, men, berättar hon vidare, i Somalia
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bär kvinnor alltid klänning med byxor under. Hon säger att familjen
kanske ska åka och hälsa på i Somalia nästa år. Ibland när hon pratar
med en kusin i Somalia via Skype visar denne upp saker som Sahro
har lämnat kvar: teckningar som Sahro har ritat och en nalle. Detta
gör Sahro arg och ledsen, för det var saker som hon tyckte om och
som hon inte har kvar längre.
Feroza
Feroza är nio år när jag träffar henne för första gången i början av vårterminen i årskurs tre. Då har hon redan gått en termin på skolan där
jag först följer henne samt ytterligare några månader i årskurs två på
en skola för asylsökande. Hon bor tillsammans med sin mor, två äldre
systrar samt en lillasyster. Ferozas familj kom från Afghanistan till
Sverige drygt ett år innan jag träffar dem för första gången, och dari
är deras modersmål. De bor i ett ytterområde till en medelstor svensk
stad. Området är känt för att vara mångkulturellt, och på de två skolorna som jag följer Feroza har majoriteten av barnen ett annat modersmål än svenska. I hennes klasser finns dock ingen annan elev
med samma modersmål som Feroza. Hon är under tiden för mina
fältstudier för det mesta tyst och försiktig i skolan. Av hennes första
klasslärare beskrivs hon som duktig, flitig, lugn, kreativ och smart.
Hon gör det som hon blir tillsagd. Läraren menar att det enbart är det
svenska språket som hindrar henne i skolan. Hon beskrivs också som
lite barnslig på ett lekfullt vis, och hon tycker om att leka på rasterna,
vilket somliga i klassen enligt läraren i årskurs tre har slutat med. I
årskurs tre har hon en bästis.
I årskurs fyra flyttas barnen till andra skolor och Feroza börjar på en
4–9-skola i en ny klass tillsammans med några klasskamrater från
den förra skolan. Efter skolbytet i årskurs fyra förefaller hon mer ensam. Den nya läraren beskriver henne som fortsatt flitig, men berättar
att hon kommer för sent så gott som varje dag och att hon också börjar ”slarva” lite med läxorna. Jag noterar även att hon där några
gånger, i tysthet, bryter mot skolans regler som att tugga tuggummi
(fast hon vet att hon inte får) och vägra delta i vissa helklassaktiviteter.
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Hemma ser jag en mer uppstudsig och busig sida hos Feroza, till exempel när jag ber henne översätta när jag och hennes mamma samtalar utan tolkar. Jag ställer frågan vad som är bra med Sverige och då
översätter Feroza: ”För att man kan äta glass här”, när Tela, Ferozas
mamma, i själva verket har sagt att hon tycker att skolan är bra. Ferozas äldsta hemmaboende syster säger i samtalet att Feroza använder
så fula ord på dari att hon inte vill översätta dem för mig.
Familjen, migrationsprocessen och tiden före
Mamma Tela flydde från Afghanistan till Sverige med fyra döttrar efter att hennes make hade mördats. Två döttrar är äldre än Feroza och
en är yngre. En femte dotter är gift och sedan tidigare bosatt i den
stad som familjen nu har bosatt sig i. Precis som Yawar och Farzana
uppger Tela att hon betalade en större summa pengar till smugglare
för att fly landet och ta sig till Sverige. Tela ville återförenas med den
äldsta dottern, och Sverige var därför det enda alternativet. Den
äldsta dottern hade redan uppehållstillstånd här, vilket de trodde
skulle hjälpa dem att få stanna. De första åtta månaderna på olika
asylboenden i Stockholmstrakten beskriver emellertid Tela som en
lång, ångestfylld och oviss väntan.
Flykten tog flera månader och gick genom Pakistan, Iran, Turkiet, vidare med båt till Grekland och sedan med tåg genom en rad länder i
Europa, Tela vet inte vilka. Under de månaderna gick barnen inte i
skolan. Hon beskriver flykten kortfattat, men säger att det var en svår
process. Flykten, tiden före och tiden på asylboendena i Sverige i väntan på asyl var en stressfylld tid för hela familjen. Feroza var ofta
rädd, berättar Tela. Också att lämna släkt och vänner var tungt. Hon
säger att hon inte visste någonting om Sverige innan hon kom hit.
Hon är fåordig när hon berättar om tiden före flykten, och hon säger
att hon inte pratar med Feroza om Afghanistan.
I Afghanistan gick Feroza och de äldre syskonen i privatskola. Tela
menar att också de statliga skolorna är bra i Afghanistan, men att de
ändå valde att betala för flickornas privata skolgång. Feroza fick åka
skolskjuts, och även den kostade pengar. Feroza själv säger att hon
inte minns skolan i Afghanistan så väl, trots att det bara är lite drygt
ett och ett halvt år sedan hon lämnade den när jag frågar henne: ”Det
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är 1000 eller 100 år sedan. Eller ett.” Hon nämner dock att man aldrig
fick gunga på rasterna i Afghanistan och att hon var rädd för lärarna
där, rädd för att ställa frågor till lärarna. Det hände ganska ofta att
barn fick stryk i skolan, berättar hon, men hon själv har aldrig råkat
ut för det. Hon vet att lärare i Sverige inte slår barn, men hon är ändå
rädd för att fråga dem eller be dem om saker. Hon säger att hon inte
heller minns så mycket av skolgången på asylboendena under den
första tiden i Sverige och berättar just ingenting om den för mig.
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6. Hemmet som arena för litteracitet
I detta kapitel riktas fokus mot hemmets arena och litteracitetspraktiker utanför skoltid. Kapitlet kan ses som beskrivning av det som jag
har kunnat fånga av vad barnen bär med sig i mötet med skolans
värld. Detta kan också ses som en beskrivning av eller sätt att förstå
(delar av) barnens habitus (Bourdieu, 1991). Det har en deskriptiv ansats för att möjliggöra en fördjupad analys av de nästkommande empiriska kapitlen (kapitel sju och åtta). Jag har besökt alla fokusbarnens hem minst en gång och träffat föräldrarna vid flertalet tillfällen.
I samtal med fokusbarnen och deras föräldrar, lärare samt förskollärare har jag också ställt många frågor om barnens fritid. Med hjälp av
intervjutranskript, foton och fältanteckningar utkristalliseras en bild
av vad barnen gör på fritiden samt hur de och föräldrarna agerar runt
och förhåller sig till litteracitet och utbildning. Jag gör inga anspråk
på att mina beskrivningar av vad barnen gör på sin fritid ska vara heltäckande eftersom jag inte har dem under en längre tid i hemmet,
men jag har bett dem och deras föräldrar visa mig och beskriva olika
delar som ingår i litteracitetspraktiker på hemmets arena och deras
olika sysselsättningar som de ägnar sig åt under fritiden. Till exempel
har jag bett dem visa mig vilka sidor de besöker på internet, berätta
vad de ser på tv, om de använder skriftliga texter och andra artefakter
och i så fall vilka. Genom en sammanställning av de olika berättelserna och mina observationer som jag har gjort i hemmen skapas en bred
bild av barnens litteracitetspraktiker utanför skolan i så kallade täta
beskrivningar (Bryman, 2011; Heath & Street, 2008). I de informella
samtalen har inte tolk använts, till skillnad från det inledande samtalet och den inspelade intervjun (nedan refererat till som ”intervjun”).
Maryams och Daryas hem och familj
Det har från början varit lätt att få kontakt med föräldrarna, mamma
Farzana och pappa Yawar, trots att jag inte talar deras språk och trots
att deras svenska ännu är begränsad. I synnerhet Farzana är öppen
och talför och har åsikter i en mängd olika frågor, men båda är aktiva
i våra samtal. Samtalen har berört ämnen som: flykten, skolgång i
olika länder, sömnad, kulturskillnader, barnuppfostran, svensk skola,
språk i olika länder, olika länders politik och jämställdhet, så väl
barns villkor och rättigheter som framtidsdrömmar.
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Det är som sagt lätt att interagera med dem båda, och särskilt Farzana
har en förmåga att använda flera olika strategier för att få fram det
hon vill säga, även när de svenska orden fattas henne. Hon gör omskrivningar, förklarar runt ord som hon saknar så att jag förstår, använder gester och ansiktsuttryck, tar barnen till hjälp genom att fråga
om ord samt är märkbart närvarande i dialogen, iakttar mig och verkar observant på min respons och mina reaktioner. Hon ställer ofta
frågan: ”Förstår du?” Hon tycks inte ge upp några samtalsämnen och
räds inte att försöka, även när hennes svenska ord inte räcker till.
Föräldrarnas utbildning
Farzana hade inte gått i skola alls när hon anlände till Sverige eftersom flickor under tiden för hennes uppväxt inte tilläts att gå i skola
i Afghanistan. Farzana säger att hon alltid har haft en stark vilja att gå
i skolan och lärde sig läsa och skriva i vuxen ålder på dari/persiska
helt på egen hand genom att läsa skyltar, reklamtexter, se på tv och
genom att ställa frågor till sin man. Yawar gick i grundskola och sedan
en yrkesutbildning med inriktning mot radioelektronik i Afghanistan.
I Sverige började de båda på SFI efter ankomsten till staden där de
bor nu. Yawar började på c-nivå, studieväg 2, som riktar sig mot personer som har 3–6 års studier bakom sig och kan skriva och läsa på
minst ett språk. Farzana började på a-nivå, studienivå 1, som vänder
sig till personer som har 0–3 års utbildning. Där arbetar man med
grundläggande läs- och skrivutveckling på svenska. Farzana avancerade emellertid snabbt, och inom ett år studerar hon (vid tidpunkten
för intervjun) och Yawar i samma klass på c-nivå. De båda säger
skrattande att hon har gått förbi honom i studierna och läser och skriver bättre på svenska än han. Som nämns ovan påbörjade hon alltså
sin läs- och skrivutveckling på egen hand i vuxen ålder under tiden i
Iran, men numera orkar hon inte läsa utanför skoltid på grund av att
hon är trött efter flykten. Den har tagit på krafterna, och det är på SFI
som hon fortsätter att utveckla sitt läsande och skrivande, fast numera på svenska, berättar hon. De båda trivs emellertid med nya tillvaron i Sverige. Lugnet och bekvämligheten i Sverige och staden där
de bor tilltalar dem.
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Miljö och artefakter i hemmet
Familjen bor i ett flerfamiljshus i ett område en bit utanför stadskärnan. I området, som har ett litet centrum, finns enbart flerfamiljshus,
både hyresrätter och bostadsrätter. Golven i deras omsorgsfullt inredda trerumslägenhet är täckta av mattor av olika slag, de flesta orientaliska. Fönstren är täckta av gardiner som Yawar har sytt i flera
lager av olika tyger, och på fönsterbrädena står några krukväxter och
prydnadssaker. Borden är täckta med dukar. I vardagsrummet finns
en skinnsoffa, tre fåtöljer och en stor ”tjock-tv”. Vid besöket dukar de
upp med kaffe, hembakat bröd, godis och frukt på soffbordet. De säger skrattande att de har lärt sig att svenskar alltid föredrar kaffe
framför te. Medan vi vuxna fikar ligger flickorna på den stora mattan
på golvet framför en bärbar dator och spelar spel på internet. På en
tv-bänk i glas står tv:n med tillhörande attiraljer (fjärrkontroller, tvbox, DVD-/musikspelare och högtalare). Yawar berättar att han tapetserade om hela lägenheten med de ljusa tapeterna direkt när de
flyttade in, då han hade tid i väntan på att få börja sina studier. Hela
lägenheten är färgmatchad i vinröda, mörklila och beige nyanser, med
rosa inslag i barnrummet. Köket är ganska trångt och en stor del av
golvytan tas upp av ett stort matbord med sex rejäla skinnstolar och
en stor orientalisk matta. Yawar håller på att ta svenskt körkort för att
kunna köra familjens nyinköpta bil. Inom kort kommer han nämligen
inte längre att få köra med sitt iranska körkort i Sverige, och han är
lite stressad över det förestående teoriprovet.
I barnens rum finns en byrå och två små bord med några leksaker på,
och i en liten kombinerad sittpall och förvaringskorg finns ytterligare
några: två dockor i askar (av typen Barbie), nagellack, två pussel, två
tyghundar, två dekorerade hus tillverkade av mjölkkartonger, tre tomtar i askar, en liten docka, två små gosedjur, en pärlplatta och en rosa
bil. Bakom en lång gardin gömmer sig ett dockskåp. I det finns många
saker som barnen har tillverkat själva i papper och trä, ett par solglasögon, plockepinnspel, ett par nagellacksflaskor, pärlade armband,
pärlplatta, en pennvässare, en porslinsfigur och lite andra småsaker i
plast. Flickorna berättar att de har tillverkat flera av sakerna i förskolan, skolan eller fritidshemmen. Barnens sovplats är en våningssäng.
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Darya sover i överslafen. Där har hon dekorerat med en inplastad alfabetsaffisch, en tussbild31 tillverkad i skolan, ett bokmärke med en
kerub, ett par små bilder som hon har klippt ut och en liten inramad
tavla med en broderad nalle. På sängen ligger två uppblåsta badbollar.
Sängarna är prydligt bäddade med matchande sängkläder. Mamma
säger att Darya tycker att det är så fint däruppe att hon inte vill sova
där. På en av väggarna i barnrummet finns förutom Daryas dekorerade hörna en liten ram med ett passfoto på Darya och en hjärtformad
spegel i ram formad som en prinsesskrona samt ytterligare en tussbild. De få tryckta texter som syns till är Koranen, en katalog från Jula
samt ett citat från Koranen på den enda tavlan som finns i lägenheten
utanför barnrummet. Trots att det för tillfället inte finns några böcker
eller tidningar i hemmet uppger barnen att de läser böcker på svenska
hemma ibland, men enligt Darya inte särskilt ofta. Det är då böcker
och skolmaterial som skolan förser dem med. Darya säger att hon
tycker att det är lite jobbigt att läsa högt för Maryam som brukar be
om det på kvällarna när de ska sova.
Fritidssysselsättningar
På fritiden brukar barnen spela spel på datorn, rita och leka. Barnen
ägnar en stor del av sin fritid åt tv-tittande och spel på datorn. Tvtittandet leder till konflikter och föräldrarna uttrycker vid upprepade
tillfällen att det är svårt att slita framför allt Darya från tv:n. De tittar
främst på svenskspråkiga Barnkanalen, ”som gör oss galna”, säger
Farzana. Jag frågar om de också tittar på tv på dari, men det är inte så
många program som står till buds som intresserar barnen. I början,
när de inte förstod svenska, tittade barnen inte alls ofta på tv, men
alltsedan de har börjat förstå mer svenska utgör den som sagt en stor
del av deras fritidsysselsättning. Både Darya och Maryam går på fritids efter skolan. Särskilt Darya tycker om att vara på fritids.
På den bärbara datorn turas de om att spela spel som de finner på internet. De visar mig spel som de brukar spela på FRIV, en engelskspråkig hemsida med ett stort utbud av gratis onlinespel för barn.
Högst på barnens önskelista står en Ipad och en smartphone. Något
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Bild gjord av tussar av silkespapper fastlimmade på ett papper.
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av dessa har Darya önskat sig som belöning om hon är duktig i skolan
och ”blir uppflyttad till nästa klass”, berättar föräldrarna i intervjun.
När barnen läser hemma är det alltså i form av texter och uppgifter
tillhandahållna av skolan. Från skolan får de låna hem böcker, främst
på svenska. De brukar dock inte gå till biblioteket utanför skoltid.
Yawar och Farzana har besökt stadsbiblioteket med sina SFI-grupper.
Yawar har varit på stadsbiblioteket på egen hand någon gång för att
låna körkortsboken.
Socialt umgänge
Familjen uppger att de inte umgås med några landsmän, men väl med
en familj som kommer från Iran och som bor i närheten. Yawar gör
praktik i deras klädbutik. De har en dotter som Maryam ofta leker
med. De träffar andra afghaner på SFI och i stadens afghanska förening, men de har inga afghanska vänner som de umgås med. Jag är
den enda svensk32 som har varit i deras hem. ”Svenskar bara pratar
hej hej, sedan slut”, säger Farzana när jag frågar om de har några
svenska bekanta. Yawar menar att de ännu saknar tillräckliga svenska
språkkunskaper för att kunna lära känna svenskar. Barnen har kommit betydligt längre med sitt svenska språk, och i skolan pratar de
svenska med sina klasskamrater, men inga svenska barn har varit
hemma hos dem.
Ibland besöker de en muslimsk lokal (”moskén”), framför allt i samband med högtider. Den drivs av arabisktalande personer, och aktiviteterna där sker på arabiska. Intill moskén finns en lokal där en afghansk förening inhyses och har aktiviteter regelbundet. Den besöker
de någon gång per månad, och det är främst barnen som vill dit och
driver på besöken. Föräldrarna menar att afghaner i exil inte umgås i
särskilt stor omfattning. Även Ferozas mamma, modersmålsläraren
Shereen och tolken bekräftar den bilden. Tolken och Shereen förkla-
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I våra samtal används de förenklade uttrycken ”svensk” och ”svenskar” i betydelsen
”svenskfödda”, med ”svenskt ursprung” eller ”svensktalande”. Jag är medveten om att
sådana kategoriseringar är problematiska, men jag har inte tagit upp den diskussionen i
våra samtal. Därför används de begreppen här också av mig. Se till exempel forskningsöversikten av Strömblad och Myrberg (2015) för fördjupning.
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rar att det beror på Afghanistans konfliktfyllda historia och sammansättning av många olika folkslag med olika kulturer och språk. De
menar att det har resulterat i en splittring av det afghanska folket som
saknar nationell samhörighet.
För att hålla kontakt med anhöriga ringer Farzana och Yawar någon
gång i månaden till sina släktningar, runt tiden för hembesöket lite
oftare eftersom Yawars mor är sjuk. Att använda internet, till exempel
e-post eller Skype, är inte möjligt eftersom släktingarna inte har tillgång till internet där de befinner sig i Afghanistan och Pakistan. I
synnerhet Yawar använder annars internet hemma, till exempel för
att följa nyheter på persiska/dari. På SFI använder de dator och surfplattor regelbundet i undervisningen.
Föräldrarnas syn på litteracitet, språk och utbildning
Föräldrarna ville inte att barnen skulle gå samma öde till mötes som
Farzana, att förhindras möjligheten till utbildning, och hade hört talas
om att Danmark och Sverige skulle vara de bästa länderna för barn
och att det där skulle finnas goda möjligheter att utbilda sig. Till slut
kände de alltså att det var ohållbart att stanna kvar i Iran. Att åka tillbaka till det otrygga Afghanistan, som numera erbjuder även flickor
utbildning, såg de inte som ett alternativ. Alla tänkbara vägar hade
undersökts, men i Iran fanns inte någon förskola eller skola som accepterade att ta emot barn som inte har uppehållstillstånd. De såg
därför ingen annan utväg än att fly från en i övrigt god tillvaro i Iran,
denna gång till ett land där det fanns möjlighet för barnen att börja
skolan. Under intervjun förklarar de:
Y/F33: Nej, det var egentligen därför vi lämnade Iran. Hon [Darya] var sju
år när hon var i Iran så det var dags att börja skolan, men vi hade inte något tillstånd att vistas i landet, och därför fick hon inte gå till skolan. Och
dom fick inte gå på dagis heller. Det var därför vi lämnade Iran.
Y: Annars, jag själv, jag hade ett mycket bra arbete där i ett område i Teheran. (Ohörbart) det arbete som jag hade, mycket bra betalt där.

33 Under intervjun händer det då och då att de båda pratar i munnen på varandra och när

tolken översätter blir det i några fall svårt att veta vem av dem som har sagt vad. Jag upplever dock inte att de båda har skilda meningar om något, utan att de är samstämmiga.
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[…]
F: Ja, nej, alltså, jag visste ingenting om Sverige. Det enda som vi ville var
att vi skulle komma till ett land där våra barn skulle få möjlighet och gå
till skolan. Det är mycket problem, och så, jag har själv gått igenom i mitt
liv, så jag ville att dom skulle gå i skolan. (Intervju med Farzana och
Yawar)

Farzana berättar hur hon vädjade, så snart de hade anlänt till asylboendet i Sverige, att barnen skulle få börja i förskola och skola. Hon är
tacksam för och djupt imponerad av att Darya redan efter en vecka i
Sverige äntligen fick börja skolan, och inom loppet av 20 dagar hade
också Maryam fått en plats på en förskola. Darya var då åtta år och
hade längtat och tjatat länge om att få börja skolan. Farzana berättar
att Darya inte hade kunnat sova natten innan hon skulle få börja och
att hon satt uppe, påklädd och med ryggsäcken på, redo att ge sig iväg
klockan sex på morgonen när Farzana klev upp, trots att hon inte
skulle vara i skolan förrän klockan nio.
Det är alltså barnens framtid och möjligheter till utbildning som har
drivit dem att ta beslutet att genomgå den mödosamma och bitvis
skräckfyllda flykten från en relativt trygg och god tillvaro i Iran. Farzana säger att när det var som svårast under själva flykten skulle hon
ha kunnat göra vad som helst för att få återvända till Teheran där hon
kände sig säker. De båda föräldrarna är dock väldigt glada över att
vara här och uttrycker stor tacksamhet till samtliga skolor och till deras egna och barnens lärare. Skolan som helhet är de nöjda med, och
som framgår av intervjucitatet ovan är de är också tacksamma över att
barnen får utveckla sitt modersmål genom modersmålsundervisningen. Farzana säger att eftersom barnen fram till flytten har växt upp i
Iran är det först nu, när barnen går i svensk skola, som de har lärt sig
urskilja skillnader mellan dari och persiska, och mellan iransk och
afghansk tradition och kultur. Farzana uppger en annan orsak till vikten av barnens utveckling av dari, nämligen den något avlägsna
drömmen om att en dag kunna återvända till Afghanistan.
Även om Farzana gärna ville gå i skolan menar föräldrarna att det inte
är några större svårigheter när en kvinna inte kan läsa och skriva
hemma i Afghanistan, eftersom det är ett ganska vanligt fenomen. De
berättar att samhället där inte är lika byråkratiskt och behovet av att
kunna läsa och skriva därför inte är starkt som här, men att man trots
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allt hamnar i beroendeställning till andra människor i vissa sammanhang. Det muntliga språket är emellertid oftast tillräckligt för att klara
vardagen i Afghanistan. I Iran är det annorlunda, berättar de, eftersom de flesta kvinnor där har utbildning. I Sverige upplever de
också att det är svårt att inte kunna läsa och skriva på landets språk.
Än så länge har de genom kommunens försorg tillgång till en etableringslots34 (”lots”) som hjälper dem med byråkratiska frågor och brev
som de får hem, men snart är de två åren med den möjligheten över,
vilket bekymrar dem. Ibland använder de Darya som tolk, men de är
av åsikten att det inte alltid är lämpligt att ta hjälp av barnen med
myndighetsbrev och liknande. Sin ännu begränsade svenska upplever
de generellt som ett hinder på andra sätt också, som till exempel när
det gäller att skaffa vänner.
Föräldrarna skrattar lite när de hör flickorna prata svenska med mig,
och jag kan se att de är stolta över att barnen sedan länge har passerat
föräldrarnas språkliga nivåer på svenska. De uppger att barnen
sinsemellan ofta, och i synnerhet när den iranska vännen är på besök,
väljer att prata svenska. Med föräldrarna pratar de bara dari. Stoltheten över svenskan till trots uttrycker föräldrarna samtidigt också en
önskan och ambition att behålla dari inom familjen:
F: Jag vill gärna att de ska lära sig både svenska och dari. Vem vet, det är
som en dröm man alltid har att en dag, liksom, i landet, vårt land, blir situationen bättre man återvänder dit, man flyttar tillbaka. Då vill vi gärna
att de ska kunna vårt språk också. Och jag är mycket glad och nöjd att
här i Sverige får man hjälp med sitt hemspråk, att barnen får lära sig
språket. Jag är mycket nöjd och glad. (Intervju med Farzana och Yawar)

På min fråga hur det går för barnen i skolan svarar pappa med märkbar stolthet att Darya är ”mycket duktig, bra på svenska: min tolk!”.
Vid ett senare tillfälle när jag träffar dem på SFI uttrycker Yawar
emellertid en känsla av att svenskan tar över: ”Svenska hela dagarna
till fyra, sedan barnkanalen hemma och så pratar de svenska med
varandra.” Jag märker alltså av en viss ambivalens i fråga om språken,

34

Genom kommunens försorg får nyanlända under tiden för fältstudien en så kallad etableringslots i syfte att lättare komma in i arbets- och samhällslivet. Systemet med lotsar lades
ned 2015. Källa: Regeringskansliets databas.
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en oro för att svenskan tar över blandat med glädje och stolthet över
barnens utveckling i svenska.
Stöd för litteracitet och utbildning
Darya uppger att hon sköter sina läxor till stor del själv. Föräldrarna
finns dock med i bakgrunden och frågar om läxor och försöker hjälpa
döttrarna med skolarbetet så gott de kan. De säger att de försöker
fråga barnen om vad som sker i skolan och hur det går, men att barnen är fåordiga. En svårighet som Farzana uppger är till exempel när
de ska skriva texter på svenska eller när läxorna handlar om sådant
som de inte är bekanta med. När Darya skulle lära sig den svenska
kartan inför ett geografiprov försökte Yawar ta internet till hjälp, men
det var trots det svårt att hjälpa till, eftersom föräldrarna själva inte
alls kan Sveriges geografi, berättar Farzana vid utvecklingssamtalet.
Ibland tar de emellertid hjälp av sina iranska vänner som har varit i
Sverige längre för att översätta eller förklara vid läxläsning. Vidare
uppger föräldrarna att Darya får hjälp med läxorna på fritids, vilket de
är glada för. Maryam har inte haft den möjligheten, men hennes skolarbete i årskurs ett kan de lättare hjälpa till med, och när det inte går
tar de ovan nämnda vännerna eller Darya till hjälp. De har alltså lösningar för det mesta, både med skolrelaterade utmaningar och annat
som har med skrift och det svenska språket att göra.
Framtiden
Här i Sverige vill Farzana först utbilda sig vidare på den kommunala
vuxenutbildningen. Så småningom drömmer de om att kunna öppna
ett skrädderi där de båda kan arbeta. Än så länge går de vidare med
SFI-utbildningen och gör praktik, Farzana i en second handbutik och
Yawar i den klädbutik där han har enklare sömnadsuppgifter. Det
hela utgör mer än heltidssysselsättningar för dem båda, och de har
svårt att få tiden att räcka till. Farzana önskar att hon kunde få vara
hemma mer med barnen och hjälpa dem mer med läxor.
Barnen vet inte vad de vill göra i framtiden, men föräldrarna önskar
att de ska studera här i Sverige. Föräldrarna har drömmar om att Darya ska bli läkare, jurist eller pilot och att Maryam ska bli bibliotekarie
eller kock. Maryam är intresserad av matlagning. Dock poängterar
föräldrarna att de vill att barnen ska studera det som de själva är in99

tresserade av och vill bli. Jag ställer under intervjun frågan hur de kan
hjälpa barnen att nå de målen. Vägarna som de då nämner är att
stötta dem ekonomiskt i den mån de kan, bistå med råd och förse dem
med kläder och mat. De säger att de vill göra allt för att barnen ska
lyckas nå sina framtida mål.
Lehks och Elizahs hem och familj
Jag träffar Elizahs och Lehks föräldrar, mamma Soe och pappa Than,
genom en SFI-lärare på den skola där de båda studerar. Soe går i spår
1 vid SFI och Than studerar svenska som andraspråk på den kommunala vuxenutbildningen. Soes svenska är mycket begränsad, medan
Than har kommit längre och det är lätt att kommunicera med honom.
För att kunna informera om min studie har jag inför det första samtalet bokat en tolk i burmesiska, enligt uppgifter som jag har fått. Det
visar sig dock att jag borde ha bokat en tolk i karen, som är bådas modersmål. Than talar visserligen båda språken väl, men Soe har svårare
för att förstå burmesiska. Till min lättnad visar det sig dock att tolken
kan tolka på båda språken. Båda föräldrarna är vänliga och lite timida
i våra möten. Than är den som talar mest. Soe ger ett blygt och lite
osäkert intryck och tittar ofta frågande på Than när hon svarar på
mina frågor. Han stöttar henne utan att ta över samtalet. Vid första
samtalet är tolken med i rummet, men vid det andra intervjutillfället
går det inte att få tag i någon tolk på plats för karen via tolkförmedlingen, och det samtalet tolkas därför via telefontolk.
När jag träffar Soe och Than för första gången har de varit i Sverige i
drygt två och ett halvt år. Familjen bor kvar i det samhälle som de genom UNHCR:s försorg skickades till, från flyktinglägret i Thailand.
Där bor också Soes föräldrar och syster med familj alltjämt. Föräldrarna bor i en lägenhet en våning upp i samma hus som familjen, och
systern bor med sin familj i ett annat flerfamiljshus i samma bostadsområde. Barnen i de båda familjerna leker ofta, även om systerns
barn skiljer sig något i ålder från Elizah och Lehk. Det finns också
några andra karenska och burmesiska familjer i samma område. En
av dem har en flicka som går i samma klass som Lehk, och de är bästa
vänner. Några av de burmesiska/karenska familjerna i området är
buddhister. Soe var kristen redan innan hon kom till Sverige, men
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Than har gått över från buddhism till kristendom i vuxen ålder. Familjen är aktiv i en av frikyrkorna på orten där de bor.
Föräldrarnas utbildning
I Burma växte Soe upp i en liten by på landsbygden. Hennes föräldrar
arbetade på risfälten, och hon fick tidigt bli den som tog hand om
hemmet och syskonen medan föräldrarna arbetade. De levde under
ytterst fattiga förhållanden och betalningen för arbetet på risfälten
bestod i lite ris, som de sedan sålde till militären, som i sin tur exporterade det vidare. De förklarar för mig att landet är mycket korrumperat och att man som fattig inte har så stora valmöjligheter. Eftersom
ansvaret för syskonen och arbete i hemmet föll på Soes lott var hon
den enda i syskonskaran som aldrig fick möjligheten att gå i skola, och
hon kom på så vis sällan utanför hemmet. Hon säger att hon, självklart, alltid har velat gå i skolan. Than gick tio år i skolan i Burma. All
undervisning var på burmesiska, vilket inte är Thans modersmål, och
han fick lära sig att läsa och skriva enbart på burmesiska. Han kan
läsa och skriva hjälpligt på karen, vilket han har lärt sig i vuxen ålder,
men uppger att han är bättre på burmesiska. Under skolgången gick
han också alltmer över till att tala burmesiska, och det var egentligen i
vuxen ålder, efter att han träffade Soe, som han återupptog sitt
modersmål som vardagspråk.
Miljö och artefakter i hemmet
Familjen bor i en trerumslägenhet centralt belägen i det lilla samhället. I vardagsrummet finns en stor bokhylla, tre svartvita skinnsoffor och ett soffbord i glas med ett underrede av snirklig metall, på
bordet ligger en virkad duk under ett stort, välfyllt fruktfat och en vas
med tygblommor. De har dukat bordet med kaffe, te, Coca-Cola och
kex som de bjuder mig på. Bokhyllan är delvis stängd med skåpdörrar, men i de öppna hyllorna står ett antal inramade fotografier: två
porträtt av barnen tagna utomhus i Thailand, ett bröllopsfoto av Than
och Soe från tiden i flyktinglägret i Thailand, två förstoringar av vartdera barnet tagna i förskolan samt ett gruppfotografi från förskolan
där båda barnen finns med och ytterligare ett på Lehks skolklass. I
hyllan ligger också några barnböcker på svenska och två målarblock.
Överst står en svensk träflagga och en stor målad tomte, utskuren av
en plywoodskiva, den senare sannolikt tillverkad av något av barnen.
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På en tv-bänk av glas finns en tv med DVD-spelare och ett antal barnfilmer. Bredvid tv-bänken står ett litet glasbord klätt med gröna tygblad med en liten skulptur föreställande ett asiatiskt hus. Fönstren är
täckta med tunna, vita gardiner och på golvet ligger en matta med abstrakta mönster i rött, vitt och svart.
Barnens rum utgör också arbetsrum för studier. Där finns en våningssäng, ett datorbord med en stationär dator och ett skrivbord med hyllor och skåp. På det senare ligger tolv böcker: skönlitteratur (vuxenböcker) på svenska, lexikon och uppslagsböcker och läromedel. Där
finns också annat studiematerial för vuxenutbildning, en pärm och ett
kollegieblock samt en broschyr från kyrkan. Över skrivbordet sitter en
läslampa. I rummet finns några leksaker utspridda lite här och där: en
barbiedocka, ett par gosedjur, en plastfigur från en hamburgerrestaurang och en elefant som Elizah har gjort på förskolan. Elizah visar mig
sin favoritsak: en doktorsväska. Hon leker doktor och vill sätta på mig
ett plåster och lyssna på mitt hjärta med stetoskopet. Lehks favoritleksak är en sjöjungfrudocka med regnbågsfärgat hår. Den har han
nyligen fått i present, och det har han pratat och skrivit om i skolan.
Lehk sitter vid datorn större delen av tiden som jag är på besök. Han
visar mig vad han tycker om att göra på datorn och berättar att han
kan lösenordet till datorn, och påpekar att hans lillasyster inte kan
det. När Lehk sitter vid datorn ber Elizah sin pappa att ta fram laptoppen så att hon också kan spela. Han får hjälpa henne att ta fram
internetsidan där hon kan hitta spel. När hon ivrigt instruerar honom
vart han ska gå med pilen och klicka växlar hon mellan svenska och
karen. Han svarar henne på båda språken om vartannat.
Jag ber barnen visa mig sina böcker. De springer ut i vardagsrummet
och hämtar alla böckerna, samtliga på svenska. De visar mig: Jul i
Bullerbyn (Lindgren, 1980), Törnrosa (1996), Viktor och de söta djuren (2001), ABC-boken (Hellsing, 2000), två målarböcker: Bamses
målarbok och Nalle Puhs målarbok samt en tjock sagobok: Sagor
från skogen (Wolf, 2009). Den senare berättar Lehk att han fick välja
ut när de var i en bokhandel. Han valde den för att det var så fina bilder på framsidan. Han låter besviken när han säger att han inte har
läst den för att det är så mycket text. Men han berättar att han tycker
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om att titta på bilderna och brukar hitta på egna berättelser runt de
rika bilderna. Han säger att han inte visste när han köpte den att den
skulle innehålla ”så många siffror” (han menar bokstäver).
Fritidssysselsättningar
När jag frågar Soe, Than och barnen vad barnen gör på sin fritid säger
de att de leker, ser på film och spelar på datorn efter skolan/fritids
respektive förskolan och på helger. Varje måndagsmorgon skriver alla
i Lehks klass dagbok, ”måndagsboken”, där de berättar vad de har
gjort under den gångna helgen. I den får jag mer detaljerade beskrivningar av vad han, och ibland de andra familjemedlemmarna, gör på
helgerna. Han berättar där om fantasifulla lekar med kamrater, mest
den burmesiska flickan som går i hans klass, men också kusiner,
andra klasskamrater och grannbarn. Han skriver om lekar med troll,
hästar, älvor, stenåldersbyar, kurragömmalekar och barnkalas, men
också om film och datorspel. Lehk och Elizah deltar ibland i kyrkans
aktiviteter för barn, och Lehk är med i kyrkans scoutverksamhet. Det
skriver han också om i måndagsboken. Han beskriver luciafirande,
fika och att han har tagit märken i scouterna. Födelsedagsfiranden
och barnkalas med tårta och presenter hos olika kamratarer och
släktningar är ofta i centrum för hans berättelser. Hans lärare säger
att han ofta berättar om och refererar till filmer som han har sett.
På datorn visar Lehk vad han tycker om att göra. Han ser helst på film
och spelar upp delar av de filmer som han gillar. Det är framför allt
engelskspråkiga filmer. Båda barnen sjunger med i sånger på engelska, till exempel:
I´m a Barbie girl, in a Barbie world.
Life in plastic, it´s fantastic.
You can brush my hair,
Undress me everywhere.
Imagination, life is your creation.
(Fältlogg)

Jag frågar om de vet vad de engelska texterna handlar om. De kan
inte precis förklara, men Lehk visar att han hänger med i handlingen i
filmerna genom de rörliga bilderna. De båda har sett de uppvisade
filmerna många gånger. De förklarar handlingen och förutsäger vad
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som kommer att hända i nästa sekvens. Jag frågar om de tittar på karenska filmer, men då svarar Lehk att de inte gör det för att han inte
förstår språket. Han tar ändå fram och visar mig en snutt ur en karenskspråkig film som han säger att hans mamma tycker om att titta
på. Jag frågar vad den handlar om, och han svarar att ”det är nåt om
kärlek”. Han vidhåller att han inte förstår karen och jag frågar hur det
kan komma sig. ”Jag lärde mig svenska på två dagar, så jag har glömt
mitt språk”, är hans svar. Jag ställer då frågan hur han pratar med
mormor och morfar, som knappt pratar någon svenska alls, varpå han
svarar att han ”kan lite grann”.
Socialt umgänge
Than och Soe uppger att familjen framför allt umgås med släktingar
och andra familjer från Burma, både karensk- och burmesisktalande,
hemma. De berättar emellertid att de har varit hemma hos svenska
familjer och haft svenskar hemma på besök. Lehk har också några
svenska kamrater som han umgås med på fritiden. Elizah är lite för
liten för att leka utanför hemmet, menar de, så mestadels leker hon på
gården med kusiner när hon inte är inomhus hemma. De uppger att
de också deltar i kyrkans sociala aktiviteter.
Soe har problem med sin hälsa och vistas oftast i hemmet där hon får
hjälp av sina föräldrar. Vid mitt besök kommer barnens morfar och
hälsar på. Han talar ytterst lite svenska. Både han och hans fru har
också gått på SFI hos samma lärare som Soe nu har, men de har blivit
utskrivna och deras lärare uppger att de endast gjorde små framsteg
med svenska språket i såväl tal som skrift.
Föräldrarnas syn på litteracitet, språk och utbildning
Than har lärt sig läsa och skriva på karen i vuxen ålder och uppskattar
att han förstår ungefär 60 procent om han läser karensk text. Det går
bättre att läsa på burmesiska eftersom han har fått sin undervisning i
hemlandet på det språket. Han följer nyheterna i Burma via internet.
Soe brukar titta på filmer och lyssnar på musik på karen via internet,
men använder inte gärna datorn själv. Hon tycker att det är svårt med
datorer. Than säger att hon är rädd för att trycka på fel knappar. Than
använder skrift frekvent i sin vardag, ofta på svenska. När vi träffas
för intervjun har han en svensk skönlitterär bok med sig som han har
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lånat och läser i syfte att bli bättre på svenska. Just den boken ingår
inte i någon undervisning, men han berättar att de även läser böcker i
skolan, vilka ska redovisas i muntliga och skriftliga presentationer.
Han använder lexikon när han ska skriva och förbereda sina presentationer. Han skriver också komihåglappar och annat för Soes räkning. Ibland går han till biblioteket för att låna böcker till sina studier.
Ett par–tre gånger om året tar han med sig barnen, men tror inte att
de har så stor behållning av det eftersom de ännu inte läser så bra,
menar han.
Soe vill gärna lära sig att läsa och skriva bättre, och hon trivs i skolan,
men upplever att det är svårt. Eftersom hon då och då tvingas till
längre uppehåll från studierna på grund av sina hälsoproblem, säger
hon att utvecklingen stannar upp och att hon måste börja om på nytt
varje gång. Hon tror att det skulle vara ännu svårare att lära sig läsa
och skriva på karen och menar att det är ett mer komplicerat skriftspråk än svenska. Hon vill bli bättre på att tala, läsa och skriva
svenska för att klara sig i samhället och kunna röra sig mer fritt. I
hemlandet var hon mest hemma i byn, och livet där fungerar också
utan skrift. Samtidigt säger hon att man inte tar sig någonstans där
heller utan att kunna läsa och skriva, utan blir begränsad till hembyn
och vardagssysslor utan skrift. De läser inte gärna för barnen hemma
eftersom de är rädda att lära dem fel. Jag frågar om de brukar berätta
muntliga sagor för barnen och om det finns en sådan tradition i
Burma. Than säger då att det gör det, men att det är mest välutbildade
som utövar den traditionen, ”lärare och så”. Han säger att han tycker
det är svårt att hitta på berättelser.
Barnen använder mycket svenska när de samtalar med sina föräldrar
och det är något som bekymrar Than och Soe. De säger att barnen
inte alltid förstår när föräldrarna pratar karen med dem, och de brukar då förtydliga genom att upprepa vissa ord och uttryck på svenska
för barnen. De anser att barnen redan har förlorat stora delar av sitt
modersmål. Särskilt Lehk visar ovilja till att använda karen hemma.
Than säger att han tror att det skulle underlätta om barnen kunde få
modersmålsundervisning i skolan. När jag träffar dem för första
gången vet de inte om att den möjligheten finns, och de har aldrig fått
erbjudandet. Vid andra tillfället när vi träffas för han själv moders105

målsundervisning åter på tal. Han säger att de kämpar med att barnen ska bibehålla karen, men att framför allt Lehk visar alltmer motstånd.
Jag ställer lite frågor om skolan i Burma, om barnen skulle ha gått i
skola om de skulle ha bott där. Soe säger att det beror på omständigheterna, till exempel avstånd till närmaste skola. Than menar att 70
procent av befolkningen i Burma inte går eller har gått i skolan. När
tolken ska översätta detta protesterar hon. Hon säger att det inte
stämmer. Det är enda gången vid alla tolkade samtal, så vitt jag kan
märka, som tolken uttryckligen lägger sig i vad som sägs och inte bara
översätter.
Stöd för litteracitet och utbildning
Than hjälper till med alla Lehks läxor utom läsläxor. Han förklarar att
han inte vill lära barnen fel uttal och att han också har svårt för att
förstå eller förklara vissa svenska ord. Därför har han bett Lehks
klasslärare om hjälp med de bitarna. Than menar att de inte har någon annan person som direkt kan hjälpa till med barnens läxor eller
skolkontakter. Han anser att alla släktingar och vänner är upptagna
och har nog med sitt, och därför ber de inte gärna andra om hjälp. Jag
ställer frågan till föräldrarna, hur de i ett längre perspektiv kan hjälpa
barnen med studier. Than svarar ”ekonomiskt, om man har jobb”.
Ingen av dem är medveten om att även högre utbildning är gratis i
Sverige. Det får de vetskap om under vår intervju, och Than ser glatt
överraskad ut och ställer lite frågor om det.
Framtiden
Föräldrarna betonar att de vill att barnen ska utbilda sig till det som
de själva önskar och att de ännu är för små för att kunna veta vad de
vill bli. Than säger att de vill att både de och barnen ska verka i Sverige i framtiden, eftersom de har fått många möjligheter i Sverige och
att de därför vill ge tillbaka något till samhället. När jag frågar vad de
helst skulle önska att barnen ska arbeta med när de blir vuxna säger
de att drömmen är att de blir läkare eller ingenjörer. Than själv vill
utbilda sig till undersköterska och arbeta som det i framtiden. Han
letar efter jobb inom vad som helst nu, men säger att det är svårt att
hitta arbete. Det krävs arbetslivserfarenhet och utbildning för att få
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jobb, säger han. Han har än så länge bara haft praktik inom äldreomsorgen i Sverige. Om han har arbete när barnen växer upp kan de
hjälpa dem ekonomiskt att nå sina mål, säger Than. Soe kämpar vidare med SFI och sin hälsa så länge. De trivs bra på den lilla orten och
har inga direkta planer på att flytta därifrån.
Sahros hem och familj
Sahros familj, bestående av mamma Magool, en lillebror och lillasyster, bor centralt i staden där familjen kommunplacerades knappt två
år innan jag träffar dem för första gången. Sahros pappa kommer som
tidigare nämnts några gånger till Sverige på besök från ett annat
europeiskt land för att i slutet av min fältstudie bosätta sig här. Han
har inte varit närvarande vid mitt besök eller vid mina möten med
Magool. När han anländer permanent har familjen utökats med ytterligare en lillebror. I området där de bor finns några flerfamiljshus,
men de flesta av barnen i Sahros klass bor i villor. Området anses attraktivt och priserna på villor där är bland de högsta i regionen. De
trivs bra i staden och bostadsområdet. Magool är ganska fåordig, men
vänlig och ger ett tryggt och robust intryck. När vi kommunicerar på
svenska är det med viss möda vi förstår varandra. Hon säger ofta att
hon är trött och sliten. Flykten, den nya situationen, en osäker väntan
på makens uppehållstillstånd, graviditet, studier och allt vad det innebär att ensam ta hand om hemmet och de små barnen tar av hennes
krafter. Hon uppvisar stark integritet. Vid mitt allra första besök på
SFI vill hon först inte ha den lapp med vilken jag inbjuder till ett möte
med tolk. Hon motiverar sitt motstånd med orden: ”Jag förstår inte!”
Till en början, när jag har förklarat närmare, är hon ändå lite tveksam
till att vara med i studien just för att hon inte tycker att hon har tid
och ork att ta emot besök under vardagar samt för att hon menar att
hennes barn inte har några svårigheter i skolan. Det är först när jag
förklarar med tolkens hjälp att mina besök lika gärna kan ligga på
helger, och att jag är lika intresserad av barn som inte har några svårigheter, som hon ändrar sig och vill vara med.
Moderns utbildning
När Magool var liten gick hennes mamma bort, och hon växte upp
med sin mormor på den somaliska landsbygden. Magool berättar att
det fanns möjligheter för henne att börja skolan när hon var liten,
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men att skolgången var frivillig. Hon var vid sju års ålder inte alls intresserad av att börja i skolan, och det fanns inte någon vuxen i hennes närhet som uppmuntrade henne. Det blev därför aldrig av att hon
började skolan. Innan hon börjar på SFI har hon alltså inte någon
traditionell utbildning, uppger hon. Hon tillägger dock att hon i alla
fall har gått nästan tio år i Koranskola. Hon kan således läsa arabiska
och skriva lite med arabiska bokstäver, och hon uppger att hon läser
Koranen. Nu studerar Magool på SFI, spår 1, och lär sig svenska samt
studerar samhällsorientering i en annan kurs. Hennes studier är på
heltid. Hon säger att hon aldrig hade kunnat ana att hon skulle börja
studera i vuxen ålder och att det känns märkligt att hon nu gör det,
trots att hon trivs i skolan och är belåten med sina lärare.
Miljö och artefakter i hemmet
När jag kommer hem till Sahro är både hon och hennes syster klädda i
fotsida klänningar och deras hår är flätat. Det är första gången jag ser
hennes hår eftersom hon brukar ha allt hår, hals och axlar täckta. Det
är Sahros eget val att bära ”sjalen” (hijab), berättar hennes lärare att
Magool har sagt, och när jag frågar Sahro säger hon att hon tycker det
är skönt att ha den på sig. Då och då tar hon emellertid av sig den i
skolan, men vid de tillfällen jag har sett henne tidigare har hon alltid
haft sjal. Vid hembesöket har både hon och lillasyster färgglada hårprydnader i flätorna, och hon berättar att det är hennes mamma som
har gjort dem fina i håret.
Magool dukar genast upp te, läsk och olika sorters nygräddade matbröd med inbakat kött och lök i vardagsrummet. Jag försöker samtala
med Magool, och det går lättare vid hembesöket än jag hade föreställt
mig eftersom hon i våra tidigare möten har framträtt som lite introvert. Det är dock inte alldeles lätt att ha en dialog mellan oss, för alla
tre barnen vill gärna ha min uppmärksamhet. Lillebror som är cirka
tre år pratar mycket, men jag har lite svårt för att förstå vad han vill
säga. Då går Magool in och tolkar: ”cykel, förra året” och jag förstår
med hjälp av Sahro till sist att han vill visa mig sin cykel som han fick
på sin födelsedag förra året.
Bostaden är en trerumslägenhet i ett hyreshus nära stadskärnan, och
den ligger bara ett stenkast från Sahros skola. I vardagsrummet finns
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stora soffor i grönt och guldfärgat mönster med snirklade ryggstöd
utmed nästan hela rummets väggar. Jag uppskattar att här finns sittplats för närmare ett tjugotal personer. Jag frågar om de hade med sig
sofforna från hemlandet, eftersom jag aldrig tidigare har sett den typen av soffor. Magool säger då att de är inköpta i Göteborg där det
finns en affär som säljer somalisk inredning. På golvet ligger en stor
orientalisk matta. Rummet är mörkt eftersom alla fönster är heltäckta
med tjocka, tunga gardiner. Där finns också en tv och ett skrivbord
vars yta upptas nästan helt av två stationära datorer med tillbehör. På
väggarna finns två tavlor med inramade Koranverser samt ett antal
prydnader av gula, gröna och vita plastband. Barnen plockar ned
några av dem när jag frågar vad de används till. Sahro säger att de
mest är till för prydnad, men att man kan använda dem till lite allt
möjligt, som att ”vifta på eld med” eller att pryda sitt huvud med, vilket hon skojfriskt demonstrerar. I Sahros och hennes lillasysters gemensamma rum finns en våningssäng och ytterligare en lite bredare
säng där barnens moster brukar sova. Dessutom finns en stor koffert
och en annan stor väska tillhörande mostern, samt Sahros skolväska.
Även här hänger tunga, vinröda gardiner som täcker hela fönstret. I
övrigt är rummet tomt. I Magools sovrum finns en dubbelsäng där
hon och lillebror har sin sovplats. Intill sängen står en ny barnvagn
och ett babybadkar, redo för den nya bebisen som är på väg. Sahro
öppnar också en belamrad klädkammare och där inne finns bland annat en gammal sittvagn, men inga leksaker så vitt jag kan se.
Jag frågar efter ”Goleedboken”, det vill säga Alfonsboken på somaliska, som Sahro har sagt att hon har. Då säger hon att den har gått
sönder. Hon tar fram en bok, när jag ber henne visa mig vilka böcker
de har: Ellen, sorken och hemligheten. Det är en gåva från skolan som
hon har fått i samband med ett bokprojekt, vilket framgår av en lapp
som sitter fastklistrad på bokens pärm. Hon ber mig läsa högt, eftersom hon tycker att boken är för svår att läsa själv. Det är en ganska
tjock bok med långa texter och inte någon lättläst bok. Sahro säger att
hon ännu inte kan läsa den. När jag läser är jag inte helt säker på om
Sahro förstår innehållet. Det finns inga andra böcker i lägenheten,
svarar Sahro när jag frågar.
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Jag ser alltså inte till några andra av de böcker och leksaker som
Sahro har pratat om i skolan. Jag ser heller inte några läslampor vid
skrivbordet eller vid sängarna. Sahro har berättat tidigare att hon och
hennes syster har flera böcker som de älskar och att hon brukar läsa
högt i böckerna för sin syster innan de ska sova. Det förefaller som om
en del av det som hon har berättat för mig tidigare är en del av hennes
fantasier, till vilka jag ska återkomma i senare kapitel.
Däremot finns de två datorerna samt en bärbar dator som hon har
nämnt flera gånger. Hon öppnar den bärbara datorn för att visa mig
vad hon brukar göra på datorn. Hon ber sin mamma att ta fram några
sidor som hon tycker om. Magool bläddrar med tydlig vana bland internetsidorna och hittar snabbt det som Sahro ber om. Sahro visar
mig en spelsida på internet, Spelo, en gratissida med en mängd olika
spel för barn. Där blandas engelsk och svensk text i instruktionerna.
Hon visar mig också en webbsida med turkiska filmer som har dubbats till somaliska samt några videoklipp på Youtube med en somalisk
popsångerska som hon och hennes syster är förtjusta i. Båda två kan
texterna till sångerna, sjunger med och gör några av dansrörelserna
som visas i klippen. Jag frågar vad sångerna handlar om, och det
tycks inte vara helt lätt för dem att översätta eller förklara. De handlar
mest om musik och kärlek, säger Sahro efter en stunds tänkande.
Jag frågar om de vet könet på den väntade bebisen och om den har
något namn ännu. Könet har de valt att inte ta reda på, men Sahro har
flera namnförslag. Det ska helst vara ett namn som börjar på S, tycker
hon. Hon föreslår Sofie om det blir en flicka. I så fall får det bli Savio,
den somaliska varianten av Sofie, inflikar Magool. Sahro föreslår
Amiin om det blir en pojke. Magool invänder och säger att då blir det
ju inte ett namn med S som begynnelsebokstav.
Fritidssysselsättningar
Sahro har många berättelser vid skolans samlingar om mängder av
aktiviteter som hon ska göra eller har gjort på fritiden, resor och utflykter med familjen med en rad olika vänner. Båda hennes lärare säger att de inte riktigt tror på alla hennes berättelser, och att hon ofta
kommer fram i efterhand och berättar att de olika aktiviteterna av
olika anledningar inte blev av. Magool säger att de mestadels är
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hemmavid. Ibland besöker de släktingar på en annan ort. Efter skola
och fritids leker barnen med sina kusiner eller somaliska vänner, ser
på tv (svenska barnkanalen och andra program som visas på svensktalande kanaler) och spelar spel på datorn. De leker också ofta ute i
lekparken på gården. Jag frågar vilket språk barnen brukar tala när de
leker. Magool säger att de brukar blanda somaliska och svenska. Lillasyster säger att hon helst pratar somaliska, men Sahro säger att båda
språken är lika lätta. När Sahro umgås med en av sina nära somaliska
vänner berättar hon att de växlar mellan att prata svenska och somaliska varannan dag. Jag frågar henne varför de gör så, och hon svarar
då att det är hennes kamrat som har bestämt det bara. Sahro tycker
om att spela fotboll. Det gör hon ofta både hemma och på rasterna i
skolan.
Vid det tolkade intervjutillfället ställer jag frågor huruvida det finns
muntliga traditioner i deras kultur. Till en början förstår inte Magool
vad jag menar. När tolken översätter mina förtydliganden ”att man
berättar, sagor och sådana myter”, skiner Magool upp och svarar:
”Massor!” De båda skrattar när de samtalar om detta på somaliska.
Den annars ganska fåordiga Magool beskriver nu mer inlevelsefullt
berättelsernas innehåll, att de brukar vara fantasifulla berättelser som
man hittar på i stunden, eller traditionella sagor om till exempel vilda
djur och olika äventyr. Hon beskriver vidare att sagorna berättas när
man samlas på kvällarna, oftast av mammor med barnen framför sig.
Jag frågar om hon brukar göra så för sina barn, varpå hon svarar att
hon har glömt en massa, men gör det ibland, när hon ”kommer på
någonting”. Hon säger vidare att hon ofta är trött och inte orkar, men
att hon gör det ibland, innan barnen går och lägger sig och lugnet på
kvällen infinner sig. Magool berättar att tidigare hade de turen att ha
farmor boende hos dem. Farmor berättade då ofta sagor för barnen.
Socialt umgänge
Magool säger att de inte har så många vänner i området där de bor.
Det finns en somalisk familj som bor i närheten och som hjälper dem
med byråkratiska och språkrelaterade hinder. Båda Sahros klasslärare
beskriver föräldrarna i den andra familjen som ”väl integrerade” och
att de kan bra svenska. Föräldrarna i den familjen ställer ofta upp
med översättning och tolkning i kommunikationen mellan skolan och
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Sahros mamma. Även jag träffar pappan i den familjen som hjälper
oss att översätta den enda gång som jag träffar Sahros pappa. Några
svenska vänner eller vänner från andra länder har de inte, men hon
säger att hon känner sina grannar fast de inte umgås och att ”grannar
är bra för varandra”.
Däremot har de somaliska vänner och släktingar som de träffar regelbundet. Den syster till Magool som tidvis bor hos familjen är på besök
när jag besöker familjen, men hon deltar inte i vårt samtal utan sitter
försjunken med en smartphone hela tiden. En pojke som ser ut att
vara i övre tonåren kommer också och hälsar på. Han hälsar på mig,
men lämnar lägenheten ganska snart. ”Vi somalier, vi är bra på att
hjälpa varandra”, säger Magool vid intervjun. I staden finns en somalisk förening och en moské som ligger en bra bit bort från bostadsområdet, och familjen besöker den inte särskilt ofta, även om barnen
gärna vill. Ibland ordnas fester där, och då händer det att de går dit. I
samband med Eid (festen i slutet av Ramadan) och andra högtider
besöker de gärna moskén, men Magool säger att hon annars inte hinner så ofta, även om hon understryker att det är viktigt att gå dit.
Familj, släkt och vänner verkar spela en viktig roll i familjens liv. Av
möbleringen att döma är vardagsrummet en central samlingsplats
med sittplats för många människor och för sammankomster. Sahro
berättar ofta om sina kusiner. Ibland kallar hon också sina somaliska
vänner för kusiner eller till och med syskon, berättar hon, även om
hon vet att de inte är riktiga kusiner eller syskon. När Sahro går i
första klass börjar en av hennes kusiner i förskoleklassen på samma
skola. De har sällskap varje dag, till och från skolan, och hon säger att
de går hem till varandra ofta.
Moderns syn på litteracitet, språk och utbildning
Att läsa och skriva på svenska tycker Magool inte är särskilt svårt,
men att uttrycka sig, förstå samt att sätta ihop meningar med rätt
grammatik upplever hon som svårare. Hon kämpar och vill gärna lära
sig svenska väl, och hon trivs i skolan och med sina lärare. Hon använder dock skrift i sin vardag i viss utsträckning. När jag träffar
henne för att stämma möte tar hon fram sin fickkalender och skriver
in mitt namn och tid för vårt möte. Hon säger att hon skriver upp sa112

ker för att komma ihåg och att hon använder datorn hemma såväl
som i skolan.
Här i Sverige tycker Magool att hon behöver skriften på ett annat sätt
än i Somalia. Där, säger hon, gifter sig kvinnor i femtonårsåldern, och
eftersom de efter det mest ägnar sig åt hemmets sysslor finns inte så
stort behov av att kunna skriva och läsa. För män är det emellertid
svårt att inte kunna läsa och skriva även i Somalia, menar hon. Det är
viktigt, anser Magool, att Sahro och de andra barnen får utbildning.
Även om de hade varit kvar i Somalia skulle hon ha sett till att barnen
skulle gå i skolan. När jag frågar vad hon skulle göra om Sahro skulle
ha visat lika stort motstånd mot att gå i skolan som hon själv gjorde
säger hon att hon vill att hennes barn ska gå i skolan och att hon
uppmanar dem till att gå i skolan, vilket ingen gjorde för hennes del.
Hon lägger också till:
[…] och sen också, min hjärna och Sahros hjärna är inte det samma. Hon
är bättre än jag. (Intervju med Magool)

Hon säger att hon tror att skolan i Somalia är ungefär likvärdig den
svenska skolan, och man börjar också där vid är sju års ålder. Hemma
växlar barnen mellan svenska och somaliska när de pratar, men
Magool påpekar att det är viktigt att de utvecklar båda språken:
Båda är lika viktiga, faktiskt, eftersom somaliska är vårt språk och hon
måste kunna det. Och svenska, vi bor här och lever här, så båda språken
är viktiga. (Intervju med Magool)

Magool tycker att modersmålundervisningen är bättre i skolan än
modersmålsstödet i förskolan, eftersom de ägnar sig åt att läsa och
skriva mer. I förskolan menar hon att det mest handlade om muntligt
tal och högläsning av läraren. Nu får Sahro med sig böcker och läxor
hem och Magool ser att utvecklingen i somaliska går framåt.
Stöd för litteracitet och utbildning
När jag frågar vilken stöttning med studier Sahro behöver förstår inte
Magool min fråga. Tolken frågar tre gånger och förtydligar, men jag
får inget riktigt svar på den direkta frågan. Hon säger emellertid att
hon uppmuntrar Sahro när det kommer till utbildning och att hon vill
att barnen först ska gå färdigt skolan och sedan gå vidare till universitetet. Magool säger: ”Hon är min dotter och jag älskar henne, så jag
113

ska hjälpa henne med vad jag kan.” Sahro har bara läxor i somaliska
än så länge när intervjun äger rum, och dem hjälper Magool till med.
Framtiden
När jag frågar Magool vad hon önskar att Sahro ska bli när hon blir
stor säger hon utan att tveka: läkare. Hon önskar få leva och bo nära
sina barn, där de väljer att bosätta sig som vuxna i Sverige eller någon
annanstans. Hon säger att när barnen blir vuxna är det upp till dem
att besluta var de vill leva och arbeta. När jag intervjuar Magool råder
fortfarande osäkerhet om huruvida Sahros far ska få komma och få
uppehållstillstånd i Sverige. Som jag förstår det hela är deras framtid
därför lite oviss i väntan på besked för faderns del. Vid hembesöket
försöker Magool beskriva (utan tolk) den byråkratiska processen, alla
turer kring deras uppehållstillstånd, alla möten med olika myndigheter och ovissheten. Det är svårt för mig att begripa hela processen, men
jag förstår att det är en utdragen och utmanande kamp för dem att
etablera sig i Sverige. Detta beskriver hon bara några veckor före nedkomsten av parets fjärde barn, ett par månader innan Sahros pappa
ansluter till familjen.
Ferozas hem och familj
Mamma Tela är snabb med att anmäla sitt intresse för att vara med i
studien, trots att hon ger ett blygt och osäkert intryck. Hon och de
fyra döttrarna har då varit i Sverige i nästan ett och ett halvt år. Som
tidigare nämnt är Tela änka och lever som ensamstående med flickorna. Väl i Sverige efter flykten flyttades familjen runt på flera olika
boenden för asylsökande under de första åtta månaderna. Feroza
uppvisade många stressymptom under den tiden, berättar Tela. Hon
själv hade svårt att sova, och beskriver den första tiden i Sverige som
svår och oviss och säger att hon i väntan på uppehållstillstånd inte
riktigt kunde få grepp om var hon befann sig. Hon berättar att det är
först nu, efter att de har fått uppehållstillstånd och ett fast boende,
som hon har börjat orientera sig i den nya situationen och förstår att
hon faktiskt lever och har en fast plats att leva på. Där de bor nu trivs
hon. Det är bekvämt, nära till barnens skolor och affärer, och hon tar
sig enkelt med buss till sin egen skola, berättar hon. Feroza och två av
systrarna går i samma skolområde och den yngsta systern går på förskola i närområdet. Tela har inte kommit så långt med sin svenska
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ännu, men Feroza och de äldre systrarna hjälper till att tolka våra
samtal när jag är på besök. När vi träffas utan barnen och utan tolk är
det svårt att kommunicera.
Moderns utbildning
Mamma Tela växte upp under den så kallade talibantiden i Afghanistan, vilken hon beskriver som en svår tid och berättar att skolor
brändes ned, att flickor knappt kunde gå ut och att det under hennes
uppväxt aldrig var tal om att gå i skolan om man var flicka. Efter att
hon hade gift sig, i vuxen ålder, försökte hennes make övertala henne
att börja studera dari eller engelska, men själv tyckte hon att det var
för sent och det blev aldrig av.
Nu studerar hon på SFI, spår 1, och tycker att det är kämpigt, men
hon trivs ändå med att studera. Hon säger i intervjun: ”Det [svenska]
är ett svårt språk, och eftersom jag är analfabet så blir det svårare för
mig. Jag kan inte läsa och så där. Allt är svårt.” Men hon arbetar hårt
och repeterar det som de gör i skolan under helgerna. Under veckorna
hinner hon inte eftersom hon är ensamstående förälder med fyra barn
och går i skolan fem hela dagar i veckan.
Förutom SFI-kursen läser hon en samhällsorienterande kurs. Hon
säger att hon tror att det skulle vara lättare att lära sig läsa och skriva
på dari, men känner att hon måste lära sig svenska och att kunna
skriva och läsa, för att klara sig i Sverige. För närvarande tycker hon
dock att hon har fullt upp med att läsa och skriva på svenska, och att
lära sig läsa och skriva på dari därför får vänta.
Miljö och artefakter i hemmet
Bostaden är en ljus trerumslägenhet på andra våningen i ett fyrfamiljshus. Den ligger i ett bostadsområde där det finns både fristående enfamiljshus, hyresrätter och bostadsrätter. Området är det
mest mångkulturella i staden. Lägenheten är ganska sparsamt möblerad, och möblerna ser nya ut. I vardagsrummet finns en stor platt-tv
på en tv-bänk. Den står på större delen av tiden för mina besök, och
Ferozas blick dras dit många gånger. Det är hela tiden barnprogram
som visas. I vardagsrummet finns två gråa soffor och en matchande
fåtölj runt ett stort glasbord. En vit golvlampa i tunt papper och ett
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mindre sidobord står i hörnet vid en av sofforna. I fönstret hänger
tunna vita gardiner med ett diskret grått mönster. Jag känner igen
nästan alla inventarier från IKEA. På väggen finns ett ganska stort
inramat foto på Ferozas pappa i vad jag uppfattar som en traditionell
dräkt eller uniform. Inget annat finns på väggarna i vardagsrummet.
En stor, blå matta täcker nästan hela vardagsrumsgolvet. Alla fyra
hemmaboende systrar är hemma vid mitt första besök. Den ena av de
äldre systrarna sitter med sin smartphone, och den andra sitter med
och pratar med oss andra. Hon pratar bra engelska, och går över till
det när hennes svenska inte räcker till. Hon hjälper till att översätta
och förklara för mig.
Feroza delar rum med de båda äldre systrarna. De har en våningssäng
med tre sovplatser. En madrass står lutad mot väggen. Lillasyster,
som bara är tre år, sover tillsammans med sin mamma i en dubbelsäng i ett annat, större, sovrum. Flickornas rum är tapetserat med en
rosa tapet med hjärtan på. Den har Feroza valt ut. Hennes skolryggsäck står på golvet, och på insidan av dörren hänger hennes
schema. På sängen sitter en liten glittrande fjäril som Feroza har
gjort. I fönstret hänger tunna vita gardiner med gula blommor och på
fönsterbrädet sitter två stickade figurer som Feroza också har gjort.
Hon har flera gånger visat mig hur hon gör olika tredimensionella figurer av papper. Jag frågar om hon har några leksaker. Då visar hon
mig ett litet medicinskåp i städskåpet i köket. Där förvarar hon sina
saker: en ask med färgpennor, en barbiedocka med några hemsydda
kläder, en tovad grytlapp, flera små figurer som hon har sytt eller virkat och några foton från slöjden där hon visar upp sina verk, som nu
ligger i skåpet. Hon visar mig också ett smyckesskrin med en speldosa
i form av en snurrande ballerina. I det förvarar hon två tjugolappar
och ett armband gjort av plastpärlor. Den är bra att förvara värdesaker i, för om det kommer tjuvar kommer den att börja spela när de
öppnar den, förklarar hon. I köket finns ett litet matbord som är täckt
med en mönstrad duk. Lillasyster kommer in i köket och vill också
visa mig saker, två teckningar och en kortlek som hon har fått på
vårdcentralen. Det är en form av spelkort med bilder av maträtter:
torsk, strömming och falafel är några av rätterna. Maträttens namn
står över bilden. Familjen har en bärbar dator med internetuppkoppling som systrarna turas om att använda. Mamma Tela tycker inte att
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hon kan med den och använder den inte alls. Visserligen använder
hon datorer på SFI, men hon tycker att det är svårt. Storasystrarna
berättar att de använder Facebook och brukar titta på indiska filmer
som dubbats till persiska.
Feroza säger att hon tycker om att läsa böcker. I hemmet, när jag besöker henne, finns emellertid inga böcker. Hon lånar dock ofta böcker
på skolbiblioteket och tar hem. Det finns en biblioteksfilial i området
där hon bor, men hon har inget lånekort. Varken hon eller Tela vet om
att hon kan få ett eget lånekort. Jag ser inga andra texter i lägenheten
förutom några brev på soffbordet i vardagsrummet och en folder från
lillasysters förskola som personlen har satt ihop. Den berättar om lillasyster och hennes tillvaro på förskolan och visar bilder av henne i
verksamheten. Broschyren sitter uppsatt på väggen i det större sovrummet.
Fritidssysselsättningar
Feroza är kreativ och älskar att pyssla, rita och måla. Hon visar mig
omsorgsfullt gjorda teckningar och saker som hon har tillverkat nästan varje gång vi ses. Även Tela är hantverksmässigt skicklig och stöttar Feroza i skapandet. Utanför SFI:s lokaler finns en utställning där
jag kan se Telas vackra, välgjorda broderier. Feroza berättar för mig
att hon också tycker om att leka i snö, åka skridskor, simma, idrotta
och dansa balett, men hon utövar inte något av detta i någon organiserad verksamhet.
Stora delar av fritiden hemma sitter Feroza och tittar på tv, spelar spel
eller surfar på datorn. Hon visar mig spelsidan Spelo på internet.
Datoranvändandet och tv-tittandet resulterar ibland i konflikter. Tela
tycker att Feroza ser alldeles för mycket på tv, och att det gör att hon
glömmer allt annat, både läxor och att äta. Den äldsta av systrarna har
bestämt att under vardagar ska tiden mellan sex och åtta på kvällen
ägnas helt åt läxor, berättar Feroza. Ibland leker Feroza med sina två
vänner från lågstadiet. Hon berättar att de tar med henne på aktiviteter och har visat var man kan låna och åka skridskor. Feroza går också
på fritids. Där ordnas aktiviteter som Feroza tycker om, till exempel
pyssel, bad och ibland discon. Hon visar mig exalterat klänningen och
strumpbyxorna som hon ska ha på nästa disco.
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Socialt umgänge
Tela säger att hon inte har något större intresse av att umgås med sina
landsmän. Det finns en afghansk familj i närheten av platsen där de
bor som hon umgås med en eller ett par gånger i månaden, men barnen har inget intresse av att följa med hem till dem, och Tela besöker
dem därför ensam. Hon berättar att det finns en afghansk kulturförening i staden, men Tela ser ingen poäng i att gå dit. Några ”svenska”
vänner eller bekanta har hon inte. Den vuxna dottern och hennes familj är de som Tela har mest umgänge med. Ibland går Tela till moskén för att be.
Under årskurs 3 har Feroza en bästis i klassen, en flicka från Pakistan.
I årskurs 4 splittras klassen och Feroza och hennes vän hamnar på
olika skolor efter att vännens föräldrar har valt att placera dottern i en
skola en bit bort från Ferozas skola, till vilken man hänvisas om man
inte gör något aktivt skolval. På fritiden besöker dock flickorna
varandra ibland, trots att de inte längre går på samma skola. Tela berättar också att Feroza har en kamrat som hon tror har kurdiskt eller
arabiskt ursprung. Några svenska barn har inte besökt Ferozas hem,
och Feroza har heller inte varit i något ”svenskt” hem vid tiden för
mina fältstudier. Inte heller i skolan leker Feroza med några svenska
barn. Tela säger vid intervjun att Feroza är mer ensam sedan hon började i den nya skolan i fyran. Hon har frågat Feroza varför hon inte
umgås med de nya klasskamraterna, varpå Feroza svarar att hon inte
gillar dem och inte vill umgås med dem.
Moderns syn på litteracitet, språk och utbildning
Under mitt första enskilda samtal med Feroza pratar vi om min studie. Hennes mamma har berättat om mig, och jag ber Feroza berätta
vad hon redan vet. Tela har sagt till Feroza att jag kanske kan ”hjälpa
till med läxor och sådant”. Alla av de tre äldre hemmaboende döttrarna i familjen verkar ambitiösa med skolarbetet och läraren Berit som
undervisar alla tre i svenska som andraspråk bekräftar den bilden.
Tela känner att hon är tvungen lära sig läsa och skriva nu. I Afghanistan var det inte något större hinder att inte kunna skriva eller läsa
eftersom behovet, berättar hon, inte var så stort. När man hade ett
ärende gick man helt enkelt till respektive plats och löste det mesta
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muntligen. Här i Sverige är det annorlunda. Minsta lilla fråga, information eller tidsbokning kommer i skriftlig form på papper, och att
kunna läsa och skriva ses som ett måste. Annars är det väldigt svårt
att leva här, säger hon. Än så länge tar hon hjälp av etableringslotsen
när det kommer brev och allt annat som sker skriftligt. Döttrarna
brukar inte vilja hjälpa henne, utan hänvisar till lotsen när hon ber
dem. Vi samtalar om hur det fungerar med minneslistor, som till exempel när man går och handlar. Hon säger skrattande, att nu, sedan
hon är i Sverige, har hon blivit mer beroende av listor. När hon går
och handlar ber hon en av döttrarna skriva inköpslistor, och sedan
följer någon av dem med och läser upp i affären vad hon ska köpa.
Innan hon kunde läsa och skriva kom hon ihåg bättre utan några listor, säger hon, förundrad över hur hon kunde komma ihåg allt tidigare. Under Ferozas utvecklingssamtal hör jag Tela be läraren om en
lapp med all information som läraren ger henne angående tider och
datum för olika aktiviteter:
L: Och fredag, fjortonde juni, mm, då är det skolavslutning. Klockan nio.
Då har ... man lite fina kläder.
F: Åh, vad kul!
Mamma: Jag ber dig skriva en lapp så att jag inte glömmer.
L: Mm, mm … Du ska få en lapp.
Mamma: Ja, annars så glömmer jag.
(Utvecklingssamtal för Feroza)

Vid flera tillfällen nämner Tela att hon inte kan läsa och skriva och
kallar sig själv vid upprepade gånger ”analfabet”. Det är översättningen som ges via Google när jag slår upp ordet som hon använder: ﺳﻮاد
 – ﻧﺪارمsavad nadaram. En daritalande forskarkollega berättar för mig
att den ordagranna betydelsen är kunskapslös, utan kunskap och att
det är ett ord som också används pejorativt och som okvädingsord.
Stöd för litteracitet och utbildning
Feroza säger att hon gör sina läxor själv och Tela bekräftar att alla
barnen gör sina läxor på egen hand. Tela säger att man måste kämpa
hårt själv, och säger att om viljan finns når man sina mål. Hon säger
att hon stöttar dem genom att skapa lugn och försöker se till att de
inte ska ha några bekymmer vad det gäller mat, pengar eller annat
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som de behöver. Hon vill ordna allt omkring dem och tar hand om
alla hushållssysslor när de behöver koncentrera sig på sina läxor. När
tillfällen har givits har hon bett lärarna i skolan att hjälpa flickorna,
och de får visst extra stöd i skolan, men från skolans håll poängteras
det enligt Tela att eleverna måste jobba hårt med skolarbetet också
hemma. Tela brukar fråga sina döttrar vad de gör i skolan och vad de
har lärt sig, men de brukar svara ganska fåordigt och berättar sällan
självmant om skolan. ”Jag vet att de har det bra. De klagar inte över
någonting”, säger hon i intervjun. Hon är också nöjd med de rapporter hon får från skolans håll.
Hemma pratar de enbart dari och Feroza kan språket bra, anser Tela.
Det är ”vårt språk”, säger hon. Ibland frågar Feroza Tela vad något
ord heter på dari, och det händer att hon inte vet vad hon ska svara
henne. ”Du ställer så svåra frågor”, säger hon skrattande att hon brukar svara Feroza. De två äldsta systrarna säger att de hjälper sin mor
med skolarbetet och att hon gör stora framsteg.
Framtiden
Tela säger att hon inte tänker så ofta på framtiden. Det är ganska nyligen som det har gått upp för henne att de faktiskt ska stanna här och
som hon har börjat orientera sig i den nya situationen. Vad Feroza ska
göra i framtiden har hon inte alls tänkt på ännu. Feroza är fortfarande
ung, anser Tela, men hon tycker att hon ska gå klart skolan och studera vidare. Hon funderar en stund när jag ställer frågan vad Feroza
har sagt att hon vill bli och hon berättar att hon har nämnt något med
dans, balettlärare eller kanske något inom design. Av de tre äldre systrarna vill den äldsta dottern bestämt bli tandläkare, den andra vill bli
läkare och den tredje gillar inte skolan och vill inte studera vidare.
Ferozas lillasyster är för ung för att fundera över framtiden, menar
Tela.
Sammanfattande diskussion av kapitlet
Alla föräldrarna är måna om sina barn och vill att de ska lyckas väl i
skolan och i livet. De uttrycker tacksamhet över och är nöjda med
barnens skolor. De vill att barnen ska gå vidare till högre utbildningar,
men säger också att det är viktigt att barnen får syssla med det som de
själva önskar i framtiden. Alla föräldrar kämpar med sina egna stu120

dier och med att lära sig svenska, med byråkrati och med att orientera
sig i det nya landet. De stöttar sina barn i skolarbetet, men ser sig i
viss mån begränsade. Begränsningarna som de beskriver handlar om
att de inte alltid har den tiden som krävs eller att de är begränsade på
grund av att de inte behärskar svenska språket och annat av innehållet i barnens läxor. Oftast finner de dock vägar för att barnen ska få
stöd genom att be skolan om hjälp eller genom att ta vänner eller syskon till hjälp. Daryas och Maryams föräldrar försöker ibland vända sig
till internet för att hitta information.
De av föräldrarna vars barn har modersmålsundervisning är tacksamma över det eftersom de anser att det är viktigt att barnen utvecklar både svenska och respektive modersmål. Några av dem uttrycker
också en dröm om att en dag kunna återvända till sina ursprungsländer, om läget där blir bättre. Than och Soe uttrycker emellertid oro för
sina barns modersmål som de tydligt upplever att barnen inte behärskar tillräckligt och som de upplever att framför allt Lehk håller på att
förlora. Han visar tydligt motstånd till att använda karen, och hans
föräldrar är bekymrade över kommunikationen i hemmet. De båda får
ofta ta till svenska ord för att barnen ska förstå vad de vill säga. De
hade gärna önskat att barnen kunde få modersmålsundervisning. I
Ferozas familj uppges att där enbart talas dari, men de övriga barnen
blandar språken också i hemmen.
Litteracitetsmiljöer och artefakter i hemmen
Artefakter utgör en av flera centrala delar i sociokulturellt inriktade
teorier (se t.ex. Säljö, 2000), och i föreliggande kapitel innefattar en
del av analysen artefakter. De artefakter som traditionellt kan förknippas med litteracitet är ofta relaterade till läsande och skrivande
som böcker och tidningar samt pennor. Men i likhet med flera andra
forskare inom New Literacy Studies räknar jag även till exempel dator, vissa leksaker och tv som artefakter i litteracitetspraktiker (Pahl &
Roswell, 2012). Det finns även indirekta artefakter som kan säga något om en litteracitetspraktik, sedd ur ett traditionellt västerländskt
perspektiv. Hit hör till exempel belysning som är avsedd att underlätta läsning (läslampor) samt vissa typer av möbler (t.ex. skrivbord).
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I de fyra hemmen som jag har besökt finns ett relativt litet antal artefakter i form av tryckta texter, skrivverktyg eller leksaker. Familjen
från Burma utgör i viss mån ett litet undantag. Där finns en handfull
barnböcker på svenska, men ingen på karen. Där finns också, till
skillnad från de i andra hemmen, en hörna utrustad för läsande och
skrivande med bord och läslampa, bokhyllor, skrivmaterial samt ett
antal vuxenböcker. Det är tydligt att skrivhörnan används i en litteracitetspraktik: för läsande, skrivande och för studier. I vardagsrummet
hemma hos Sahro finns också ett datorbord med två stationära datorer, vilka inte lämnar plats för till exempel läxläsning. Naturligtvis kan
emellertid andra delar av hemmet och andra möbler också användas
för läxläsning. Mer värt att notera är kanske det faktum att inget av
barnen vid mina besök har någon tryckt text på modersmålet hemma.
Bokbeståndet, i den mån det finns ett sådant, i hemmen består vid
tiden för studien således enbart av svenska böcker. De svenska böckerna, i de fall där sådana förekommer, är förhållandevis få. Feroza,
Darya och Maryam har inga böcker eller tidningar alls i sina hem,
Sahro har en svensk barnbok och Lehk och Elizah har en handfull (se
ovan). De som har modersmålsundervisning kommer i kontakt med
böcker och texter på modersmålen där, och några får genom modersmålslärarens försorg ibland ta hem texter på modersmålet. Detta
kan i viss mån skapa tillfällen att möta texter som barnen kan läsa tillsammans och dela med sina föräldrar. Överlag har barnen få leksaker
och artefakter för litteracitet, i jämförelse med det svenska genomsnittet på drygt 500 leksaker (Nelson & Svensson, 2005). Barnen
uppger dock att de läser hemma när de får med sig böcker hem från
skolan, främst då på svenska, och de uppges läsa för sina yngre syskon
eller för sig själva. Feroza lånar ofta böcker från skolbiblioteket och
tycker om att läsa. Emellanåt tar hon med sig böckerna hem.
I samtliga hem finns dock två artefakter som utgör en betydande del
av litteracitetspraktiken i hemmet, nämligen dator med internetuppkoppling och tv. Sundqvist (2009) visar att de två medierna kan utgöra goda källor för andraspråksutvecklande. I alla familjer finns en
bärbar dator som barnen i familjerna samsas om, och i två av familjerna finns därtill stationära datorer. Datorspel som finns tillgängliga
utan kostnad på internet är populära och används av samtliga fokusbarn. Där, liksom via tv, möter barnen text och tal främst på svenska
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och engelska. Inget av barnen använder sociala medier, men storasystern i Ferozas familj är aktiv på Facebook och tittar också på persiskspråkiga indiska filmer. Även om några av barnens klasskamrater har
Facebook- och Instagramkonton är så inte fallet för alla barn i de
olika klasserna, kanske för att de ännu är relativt unga. Alla sex barnen i min studie ägnar stor del av fritiden åt tv-tittande. Det är
svenska barnprogram som fångar deras intresse mest. Utbudet av tvprogram som de har att tillgå på modersmålen är litet. Feroza säger
också att det inte finns några ”roliga” program i det lilla utbudet på
dari. Lehk säger att han inte förstår sitt modersmål och att han därför
inte är intresserad av internetsidor där det förekommer. Alla barnen
deltar alltså i litteracitetspraktiker genom dessa två medier, men vad
gäller språk är det främst svenska och i viss mån engelska som de tar
del av.
Flera av föräldrarna uttrycker missnöje över tv-tittandet som de menar att barnen lägger alldeles för mycket tid på och att både dator och
tv upptar en alltför stor del av barnens fritid. I Ferozas, Daryas och
Maryams fall uttrycker föräldrarna stark irritation över detta eftersom
det gör att de glömmer annat och att skolarbetet blir lidande, enligt
föräldrarna. Tv-program (i den mån som det finns) eller internetsidor
på barnens modersmål fångar inte barnens intresse. Sahro utgör ett
undantag. Hon ser gärna på musikuppträdanden med en somalisk
sångerska via internet. Hon kan sångtexterna och härmar sångerskans dansrörelser.
Ett rimligt antagande är att barnen också lär sig en del om svenska
förhållanden och skaffar sig förståelse för och utvecklar kunskap om
svensk kultur genom internet och tv. Deras klasskamrater ser förmodligen samma tv-program, vilket kan skapa en gemensam plattform
och därmed ge fokusbarn tillträde till en diskurs i skolan och kamratkretsen och på så sätt fylla också en social funktion. Lehk uppger att
han ibland umgås med svenskfödda barn utanför skoltid, men de
andra barnen gör det inte. Dator och tv kan tänkas fylla en funktion
att lära sig svenska och förstå svenska sammanhang. Daryas mor berättar att hon själv tränade sig på och lärde sig att läsa genom att titta
på tv. Förutom de muntliga och kulturella dimensionerna kan barnens exponering av tv-program, internet och datorspel ge tillträde till
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skrift, men enligt mitt datamaterial alltså företrädesvis svensk sådan.
Sahro och hennes syskon har tills strax innan studien påbörjades ofta
fått ta del av farmoderns muntliga berättelser, så som Magool beskriver hur det var i Somalia. Sedan farmodern flyttade blir det dock mer
sällan.
Nästa kapitel behandlar litteracitetspraktiker på skolans och förskolans arenor.
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7. Villkor och förutsättningar i förskolans och skolans
litteracitetspraktiker
Mjölonskolan 2013–02–21
Torsdag igen, och jag befinner mig på skolan tidigt i förhoppningen om
att äntligen få träffa Abdullah, modersmålsläraren. Jag sitter utanför
klassrummet och väntar och pratar med en mamma till en annan flicka i
klassen. Sahro anländer till skolan och kommer fram till mig. Hon verkar
glad. Jag får en kram och vi småpratar. Mamman och den andra flickan
sitter bredvid mig på bänken utanför klassrummet. Sahro undrar varför
jag är där så tidigt. Jag säger att jag ska vara med henne i skolan igen. Då
böjer hon sig fram och viskar i mitt öra: ”Men jag ska ju ha somaliska nu.”
Jag får uppfattningen att hon, som är allt annat än introvert i vanliga fall,
inte vill att den andra mamman och flickan ska höra detta. (Fältlogg)

Det etnografiska utdraget ur min fältlogg ovan visar några olika
aspekter av modersmålets plats och roll, vilka jag ska återkomma till i
detta kapitel. Utgångspunkten för studien är att det i hög grad är genom språk som en människa lär och utvecklas (Säljö, 2015). För flerspråkiga individer kan de olika språken utgöra resurser för lärande
och samverka i litteracitetspraktiker (se bl.a. Cummins, 1979, 2000;
García, 2009; Lasagabaster & García, 2014). Därmed är det motiverat
att uppmärksamma alla de olika språk som de flerspråkiga eleverna i
den här studien opererar med. Modersmålet är en del av fokusbarnens litteracitetspraktiker, och i svenska skolan/förskolan är dess
plats och roll inte given på samma sätt som svenska språket. Det motiverar en fördjupad analys av de olika språkens positioner i litteracitetspraktiker där.
I detta kapitel är det skolan/förskolan som utgör litteracitetsarenan
dit jag riktar ljuset med syftet att analysera och belysa förhållanden
och villkor för fokusbarnens litteracitet. Fokus riktas mot litteracitetshändelser som barnen deltar i och de förutsättningar och villkor i
förhållande till litteracitet som råder för de olika språken. Rutiner,
vanor, normer och traditioner i skolvardagen samt lärarnas och barnens uppfattningar om och förhållningssätt till de båda språken och
deras plats i skolan är delar av denna analys.
Organisationen kring de olika språken, modersmålen och svenska,
varierar mycket i de olika skolorna och därför vill jag till att börja med
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ge läsaren en övergripande bild av yttre och strukturella förutsättningar och villkor för dessa.
Modersmålsundervisning och studiehandledning
Fokusbarnens modersmål är det språk som de har mött och lärt sig
först i livet (för en utförligare definition av modersmålsbegreppet se
kapitel två). Det eller de första språk som ett barn lär sig är emellertid
inte alltid det eller de språk som barnet främst möter skriven text på.
Så är fallet för fokusbarnen i denna studie. I litteracitetspraktiken i
skolan/förskolan möter de skrift på sitt andraspråk, svenska, och
några av dem till en viss del även på modersmålet genom skolan. Att
modersmålet utgör en viktig grund, inte bara för förståelse, lärande
och utvecklandet av skrift, utan också för identitetsskapande, är
många forskare överens om (Cummins, 2000; Cummins, Hu, Markus
& Kristiina Montero, 2015). Det senare är något som också föräldrarna lyfte i våra samtal om modersmålet. Därför spelar också undervisning i modersmål en väsentlig roll.
Modersmålsundervisning är ett skolämne35 i grundskolan och gymnasieskolan, vilket kan erbjudas elever som har ett annat modersmål än
svenska. Alltsedan hemspråksreformen uppfördes 1977 (Hyltenstam
& Tuomela, 1996; Tuomela, 2003) har alla elever med ett annat modersmål än svenska som går i svensk grundskola och gymnasieskola
rätt till36 modersmålsundervisning under förutsättning att ”en eller
båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven
har grundläggande kunskaper i språket”, enligt 10 kap. 7 § i Skollagen
(SFS 2010:800). För förskolans del finns inget krav om att erbjuda
modersmål i verksamheten, men förskolan ”ska medverka till att barn
med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det

35

Modersmålsämnet kan ges som ett extra ämne utanför skolans ordinarie timplan alternativt inom ramen för ett språkval, elevens val eller den enskilda skolans val (Skolverket,
2011a, 2011b).
36
Rektor vid respektive skola är den som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning och är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det i kommunen finns
ett visst antal elever som har rätt till modersmålsundervisning samt om det finns en lämplig
lärare. Vem som räknas som lämplig lärare avgörs av rektor (SFS 2010:800).
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svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2011a, s. 7). En möjlighet att tillgodose detta krav är att anlita modersmålslärare i så kallat modersmålsstöd. Sahro och Maryam har deltagit i sådan organiserad verksamhet i förskolan och förskoleklass.
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål blandas ibland ihop (vilket också visar sig i den här studien), men de olika
verksamheterna har enligt styrdokumenten olika syften och villkor.
Under tiden för fältstudiearbetet är studiehandledningen definierad
(se citatet nedan) som en stödåtgärd som kan ges när en elev inte kan
tillräckligt med svenska för att kunna tillgodogöra sig undervisning på
svenska.
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver
det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin
ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet
får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om
det finns särskilda skäl (SFS 2010:800, 3 kap., 8 §).

För studiehandledning på modersmål gäller alltså som citatet ovan
anger att det är barnets behov av stöd som avgör. 37 Ofta benämns studiehandledning på modersmål enbart studiehandledning, så också i
denna avhandling.
Sahro har undervisning i somaliska cirka 30 minuter per vecka, förlagd före den ordinarie skoldagens början. De daritalande barnen
(Feroza, Darya och Maryam) har modersmålsundervisning ungefär en
timme (varierar något under studiens gång) och studiehandledning
på modersmålet ytterligare ett par timmar i veckan. Två av fokusbarnen, Lehk och Elizah, erbjuds inte alls modersmålsundervisning/modersmålsstöd (eller studiehandledning, vilket skulle kunna
vara aktuellt för Lehks del).

37

”I skollagen (3 kap. 6–12 §§) regleras det särskilda stöd som skolan ska ge elever som
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. […] Det är rektors ansvar att
se till att skolan snabbt utreder elevens behov och utarbetar ett åtgärdsprogram om det
behövs. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen: En elev
ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det” (Skolverket, 2013a, s.
6). Denna skrift har reviderats sedan studien gjordes och studiehandledning ges inte
längre som särskilt stöd.
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Timfördelningen för fokusbarnens del beror delvis på hur många elever på skolan som har samma modersmål och huruvida det är möjligt
att skapa en grupp med fler elever. Sahro är under första delen av min
studie ensam om att ha somaliska som modersmål på skolan. När hon
går över till årskurs 1 börjar ytterligare en ett år yngre pojke med somalisk härkomst på skolan, och de två har då modersmålsundervisning tillsammans, vilket gör att de får 40 minuter somaliska tillsammans per vecka, delvis förlagd innan den ordinarie skoldagen börjar.
Tabellen nedan sammanfattar hur modersmålsundervisningen och
studiehandledningen på modersmålet ser ut för eleverna på de olika
skolorna.
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Tabell 5: Modersmålsundervisning och studiehandledning: förekomst av och tid för
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Skola

Mjölonskolan
(Sahros skola hela
tiden)
Ringblomsskolan
(Daryas andra skola)
Förskolan Stjärnan (Elizahs förskola hela tiden)
Syrénskolan (Daryas + Maryams
första skola)
Porsskolan
(Ferozas första
skola)
Tallskolan
(Maryams andra
skola)
Gurkörtskolan
(Lehk hela tiden)
Fläderskolan
(Ferozas andra
skola)

Modersmålsundervisning/stöd (minuter per
vecka)38

Studiehandledning
på modersmål
(minuter per vecka)

Andel elever
med
annat
modersmål
än svenska39
på skolan

30

nej

13 %

60

120

31 %

Nej

(Ej i förskolan)

Mindre än
10 %40

60

120

59 %

60

120

52 %

60

120

27 %

Nej

Nej

10 %

60

120

64 %

Jag kan konstatera att det generellt är större förekomst av modersmålsundervisning vid de skolor där det finns fler elever med annat

38

Tidangivelserna för modersmålsundervisningen och studiehandledningen är ungefärliga,
dels för att lärarna är lite osäkra på exakt hur lång tid det är, dels för att modersmålsundervisningen och studiehandledningen flyter ihop, men också för att tiden faktiskt varierar
under studiens gång beroende på hur många elever på respektive skola som har samma
modersmål, ett antal som växlar under terminerna.
39
Statistiken över antal elever med annat modersmål än svenska är hämtad från Siris,
Skolverkets statistik från det för respektive barn och studien aktuella läsåret, dvs.
2012/2013 eller 2013/2014. Statistiken ligger på ungefär samma nivå för de två läsåren för
alla skolor utom Tallskolan där andelen steg från 14 till 27 %.
40
För förskolan finns ingen statistik redovisad och siffran är därför min egen ungefärliga
beräkning.
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modersmål än svenska. Det tycks också finnas mer tradition och rutiner för både modersmålsundervisning och studiehandledning på vissa
av skolorna. Tallskolan och Ringblomsskolan erbjuder till exempel
rutinmässigt både modersmålsundervisning och studiehandledning
till nyanlända elever, enligt lärarna, trots att elever ur kategorin ”med
annat modersmål” där är i minoritet (ca 30 %). I de fall då eleverna
får studiehandledning sker det mer eller mindre på rutin för nyanlända elever och föregås inte av någon bedömning av behov av särskilt
stöd. Vilket modersmål en elev har, har också betydelse för om det
kommer att erbjudas eller inte. För Elizahs och Lehks del innebär det
att de inte har tillgång till modersmålsundervisning/modersmålsstöd.
Barn med andra, vanligare modersmål på Lehks skola erbjuds emellertid modersmålsundervisning.
Det visar sig dock i samtalen med lärare att även synen på och inställningen till modersmålsundervisning och studiehandledning ibland
har betydelse för huruvida dessa erbjuds och hur modersmålet ges
plats i elevens skolvardag. Klasslärarna fungerar i viss mån som
”grindvakter” för de båda verksamheterna i och med att det är de som
ser om elevernas svenska fungerar fullt ut för lärande och därmed kan
peka på om eleven är i behov av studiehandledning eller inte. De är
också de som har den närmaste kontakten med föräldrarna och har
därmed möjligheten att påvisa elevernas rättigheter till och behov av
modersmålsundervisningen, för både föräldrar och skolledare. Erika,
Sahros klasslärare i årskurs 1, till exempel, anser inte att studiehandledning är nödvändig för Sahro i nuläget, men hon menar att hon kan
komma att behöva det längre fram. Klassläraren Lena säger vid utvecklingssamtalet att hon har funderat över nyttan med dessa verksamheter. Anledningen till att Lehk aldrig har erbjudits modersmålsundervisning är att hans klasslärare på förhand menar att det inte
finns någon modersmålslärare att få tag i. Lehks föräldrar hävdar
dock att de aldrig har fått frågan. När jag först träffar dem vet de inte
om att han har rätt att få undervisning i karen, och menar att det visst
finns personer som skulle kunna undervisa att tillgå.
När det finns många elever med samma modersmål kan man genom
samordningsvinster erbjuda mer tid för modersmålsundervisning och
studiehandledning. För Sahros del betyder det faktum att det finns
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ytterst få elever med hennes modersmål i skolans upptagningsområde
att modersmålsundervisningen ges i ringa omfattning. Hennes skola
ger modersmålsundervisning i högre grad (och i några fall även
studiehandledning) till elever som har ett modersmål som är gemensamt för flera elever på skolan. Det är med andra ord i första hand
inte elevernas behov som avgör om modersmålundervisning erbjuds
och omfattningen av densamma, utan förhållningssätt och organisatoriska faktorer. Det finns förstås regler och lagstiftning att förhålla
sig till vad gäller modersmålsundervisning och studiehandledning.
Utifrån lagstiftning är behovet av studiehandledning en fråga om bedömning av hur elevens svenska språk bär för att tillgodogöra sig
undervisning på svenska. Modersmålsundervisning däremot har alla
elever med ett annat modersmål än svenska laglig rätt till (under förutsättning att de ovan nämnda villkoren om umgängesspråk, språkbehärskning, lärartillgänglighet och elevantal uppfylls). Det är rektors
ansvar att regelverket följs och lärarna ska inte hållas ansvariga för
om så inte sker.
Svenska som andraspråk
Under tiden för fältstudiearbetet och under författandet av den här
texten pågår ända upp på regeringsnivå en diskussion om skolämnet
svenska som andraspråk, om dess vara eller inte vara som enskilt
skolämne samt om dess utformning och innehåll (se t.ex. Hyltenstam
& Lindberg, 2013). Ämnets existensberättigande har emellanåt varit
föremål för diskussioner och dess företrädare har fått försvara det
under många år (Lundgren, 2012a). Under senare år har diskussionerna emellertid snarare handlat om huruvida undervisningen ska ske
inom den ordinarie svenskundervisningen eller om den bör ske i separata grupper. Om lärarna i studien har tagit del av dessa diskussioner är inget som direkt framkommer i mitt material, men det är
möjligt att diskussionerna har påverkat till exempel rektorers beslut
och direktiv, och därmed också ämnets utformning på de olika skolorna. De sju skolorna (Elizahs förskola inte medräknad) som eleverna går på har i vart fall lite olika sätt att utforma och förhålla sig till
ämnet. På Lehks skola, Gurkörtskolan, finns en lärare som är utbildad
i svenska som andraspråk, Marianne, och hon har undervisning med
Lehk och två andra elever i en grupp två gånger i veckan (varje lektion
är 20–30 minuter), separat utanför det ordinarie klassrummet.
131

Darya går under en termin i förberedelseklass, och där är all svenskundervisning svenska som andraspråk, och de båda lärarna där,
Maud och Monika, har utbildning och behörighet i ämnet. Efter det
har hon ingen särskild undervisning i svenska som andraspråk eftersom det vid den aktuella skolan erbjuds enbart de allra senast anlända, alltså de som går i förberedelseklass. Egentligen tycker både
hennes mottagande klasslärare och lärarna i förberedelseklassen att
hon har släppts för tidigt från förberedelseklassen och skulle behöva
svenska som andraspråk, men nya elever har anlänt och måste prioriteras. Den mottagande läraren, Barbro, har ingen utbildning i ämnet,
men hon har under större delen av sin långa lärarkarriär arbetat på en
skola i en av landets storstäder, där nästan alla elever har ett annat
modersmål än svenska.
På Ferozas båda skolor finns ämnet svenska som andraspråk, men
efter en termin i den särskilda gruppen måste även hon lämna plats åt
elever med större behov. Hennes båda lärare, Berit och Marlene, menar att hon egentligen skulle behöva vara kvar, och hon får med sig
läromedel som hon ska arbeta vidare med själv. Feroza ägnar sig inte
alls åt dessa, åtminstone inte i skolan, så vitt jag eller hennes lärare
kan se. Klassläraren Marlene tror att det beror på att Feroza vill vara
”som alla andra” elever och inte ägna sig åt saker i skolan som de
andra i klassen inte gör. Maryam får ingen särskild undervisning i
svenska som andraspråk, men hennes första två klasslärare är utbildade i ämnet (hennes klass byter av olika anledningar lärare flera
gånger under studiens gång). Sahro ges inte heller undervisning i
svenska som andraspråk, och ingen av hennes båda klasslärare har
utbildning i ämnet. Förutom Maryams lärare i årskurs 1 har alltså inte
någon av de andra klasslärarna någon formell utbildning i svenska
som andraspråk.
Några av lärarna påtalar elevernas behov av särskild undervisning i
svenska. Lena, Daryas lärare, säger flera gånger under våra samtal att
hon saknar erfarenhet av elever med andra modersmål samt kunskaper och utbildning i att möta dessa elever. Vidare har några av skolorna en lång tradition av att undervisa elever med andra modersmål,
medan andra endast har och har haft ett fåtal elever under lång tid.
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Det senare är fallet för Lehks och Sahros skolor. En tid efter att jag
har avslutat min empiriinsamling får jag av en händelse reda på att
Sahros skola har uppmärksammat att skolan inte erbjuder svenska
som andraspråk. De befarar att de ska få kritik för detta från Skolinspektionen i deras annalkande besök och har därför skickat en av skolans lärare på utbildning i ämnet. Några av lärarna i studien har gått
enstaka kortare fortbildningskurser om mottagande och undervisning
av flerspråkiga och nyanlända elever och har mycket erfarenhet av
elever med svenska som andraspråk. Andra påtalar att de har ytterst
lite erfarenhet av detsamma.
Återigen är det är alltså inte elevernas rättigheter eller behov som
styr, utan tillgången till (utbildade) lärare i och resurser för ämnet
samt organisatoriska förutsättningar, precis som i fallet med
modersmålsundervisning. Några lärare uttrycker explicit att fokusbarnen har behov som de inte fullt ut kan tillgodose, på grund av egen
brist på erfarenhet eller utbildning i ämnet, eller på grund av att de
lärare som äger kompetensen inte räcker till för att fylla den aktuella
skolans behov. Ämnet svenska som andraspråk har med andra ord en
marginaliserad position på de skolor som ingår i studien.
Uppfattningar om och förhållningssätt till modersmål i skolan
Hos en flerspråkig individ kan de olika språken utgöra resurs för lärande (se t.ex. Cummins et al., 2015; García, 2009; Lasagabaster &
García, 2014). För läsande och skrivande finns möjligheter till ett inre
samspel mellan förmågor och strategier på de olika språken enligt
teorier och forskning om interdependens (Cummins, 1979, 1991,
2013). Hur lärarna i studien förhåller sig till barnens olika språk är av
intresse för kapitlets syfte eftersom deras förhållningssätt får betydelse för vilken form litteracitetspraktiker i skolan tar och sannolikt
också för elevernas identitetsskapande. Ingen av klasslärarna talar
uttryckligt på eget initiativ om modersmålet i förhållande till litteracitet. Efter att jag frågat läraren Tina om betydelsen av modersmålundervisning i förhållande till Sahros läs- och skrivutveckling svarar
hon:
Det [betydelse] borde det ha, tycker jag. För då borde hon bli trygg i åtminstone sitt eget språk, känns det som. Och är man trygg i sitt eget
språk, då har man ju lättare att ta in nytt. (Intervju med Tina)
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Det finns möjligen hos Tina en antydan till tankar om interdependens
i detta uttalande, men det tycks inte som att detta sätter några direkta
avtryck i praktiken. Hon och modersmålsläraren, Abdullah, har inte
någon dialog runt Sahros läs- och skrivutveckling och har helt skilda
uppfattningar om Sahros läs- och skrivutveckling. Abdullah säger till
mig att Sahro talar bra somaliska och läser hyfsat, men att hon har
stora svårigheter med att skriva. Jag observerar hur hon kämpar med
att skriva alfabetet på somaliska i årskurs 1. Abdullah sitter bredvid
henne och påpekar de många felen som hon gör. Hon suddar och
skriver om bokstäverna gång på gång. Abdullah vet inte alls hur det
går för henne med läsande och skrivande på svenska och visar förvåning när jag berättar vad hon klarar av på svenska. I det ordinarie
klassrummet skriver hon kortare hela texter på svenska och läser enklare kapitelböcker under samma tid. Redan i förskoleklassen, när hon
precis hade börjat efter sommaren, producerade hon en liten häftad
bok med text (se nedan) och illustrationer. Texten i boken lyder:
SOMMARLOV-BOGN
MIN LIBROR X [lillebrors namn, rättstavat]
HÄR ÄR MIN FAMILJ
SOMMAREN ÄR BRA OCH FIN
Figur 3: Sahros sommarlovsbok från förskoleklass

Att språken åtskiljs i skolpraktiken och varken ses eller används som
en gemensam resurs i läs- och skrivundervisningen resulterar i att
planering, samarbete och kommunikation kring barnens läsande och
skrivande på de olika språken mellan de olika lärarna uteblir. Det visar sig också på så vis att de olika lärarkategorierna vet mycket lite om
barnens läsande och skrivande på det andra språket. Följande intervjuutdrag med Maryams klasslärare Mona uttrycker detta:
S: Mm, du, läsande och skrivande på modersmålet, finns det nån koppling
där, alltså … skriver hon på dari också … idag?
M: … Jag tror att Shereen [modersmålsläraren] jobbar med det … öh …
och hon har en arbetsbok … som hon glömde idag, pratade dom om i
morse. Men det var en arbetsbok med bokstäver, ja. /mm/ Det har dom.
S: Har du och Shereen nån dialog?
M: Nää, det har vi tyvärr inte. (Intervju med Mona)
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Modersmålsläraren Shereen är den enda av lärarna som antyder ett
aktivt sätt att använda båda språken genom de kontrastiva analyser av
språken som hon gör tillsammans med sina elever. Den typen av arbetssätt beskriver hon i det följande:
Men vi pratar ibland om, om … skillnaden mellan ja, språken, att liksom
ja. Mm, till exempel ja det finns mycket grammatisk skillnad som ja, hur
vi pratar när vi pratar. Hur vi liksom tänker och hur ... ja tänker man när
man liksom skriver på svenska. Allt liksom ja, med grammatik och (ohörbart). (Intervju med Shereen)

För studiehandledning finns oftast inte någon särskild samplanering
mellan klasslärare och studiehandledare (på skolorna som ingår i studien är det samma person som har studiehandledning och modersmålsundervisning). Studiehandledare sitter för det mesta med under
lektioner, översätter och förklarar det som eleverna för tillfället arbetar med. Studiehandledarna kommer till klasserna när det passar i
deras schema där många olika skolor ingår. Det framkommer att
klasslärare ibland inte har helt klart för sig vilka skolämnen det är
som studiehandledarna brukar vara med på. Några av lärarna är
också osäkra på vilket språk som eleverna får studiehandledning på.
I exemplet nedan framkommer också en syn som visar att när en elev
inte har modersmålundervisning, tolkas det som ett tecken på att eleven generellt är kompetent. När en elev anses duktig på sitt modersmål eller på svenska menar läraren Lena i intervjuutdraget nedan att
det inte behövs någon undervisning i eller på elevens modersmål.
Men dom … han är bra på … på sitt språk, har inget hemspråk och inget
modersmål41.
[…]
Sen då YY som jag inte riktigt vet vilket hemspråk han har för han pratar
bra svenska och har inget stöd [åsyftar studiehandledning på modersmål]. (Intervju med Lena)

Det Lena uttrycker ovan bär spår av en syn på modersmålsundervisningen som ett stödämne, med syfte är att utgöra stöd för det övriga
skolarbetet. Lena menar att eftersom eleven i fråga har en bra svenska

I intervjun blandar hon ihop begreppen modersmålsundervisning (säger ”hemspråk”) och studiehandledning (säger ”modersmål”) samt svenska som andraspråk (säger ”svenska 2”).
41
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behövs ingen undervisning i eller på modersmålet. Att modersmålsundervisning skulle utgöra stödundervisning är inte ett uttalat mönster för hela materialet, men bättre kunskaper i svenska ses inte sällan
som målet med modersmålsundervisningen (för fortsatt resonemang
se kapitel åtta). Studiehandledningen däremot har ett explicit stödsyfte.
Förskolan Stjärnan som Elizah går på har en uttalad språkprofilering.
Hela verksamheten genomsyras av ett språkmedvetet förhållningssätt, och barnens (svenska) språkande på förskolan är ett ständigt
återkommande samtalsämne. När ett barn har svårt att uttala ett visst
fonem och pedagogerna identifierar svårigheten väljer de medvetet ut
en språklek som fokuserar just det fonemet. Olika typer av språklekar
på svenska är ett återkommande inslag i verksamheten. Ett annat uttryck för språkprofileringen är att personalen hela tiden använder
tecken (TAKK42) som stöd i syfte att stärka barnens förståelse, även de
som ännu inte har ett funktionellt verbalt språk, det vill säga de
yngsta barnen. Tidigare har man haft flera barn med språkstörningar,
och arbetet med att använda tecken i den dagliga verksamheten har
därför utvecklats. Under tiden för fältstudien finns inga barn med
språkstörningar på förskolan, men man anser att det är bra för alla
barns språkutveckling att använda tecken som stöd. Jag noterar även
att barnen ibland använder tecken när de pratar, särskilt de yngre
barnen. På väggarna sitter bilder som visar hur ord ska tecknas och i
bokhörnan finns böcker med syftet att barnen ska lära sig tecken. Under mina observationer kan jag inte se att något annat av de flerspråkiga barnens modersmål efterfrågas eller används. Inte heller finner
jag några texter på andra modersmål. Vid intervjun med förskolläraren Micke ställer jag frågor om andra modersmål. På min direkta
fråga hur olika modersmål beaktas i förskolan ger han ett exempel på
hur de en gång lät barnen ta hem en enkel sångtext till luciatåget för
översättning hemma. Under luciatåget sjöng de sedan sången på flera
andra språk. Detta var innan Elizah började på Stjärnan.
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Förkortningen TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
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Den allmänna inställningen som studiens lärare uppvisar överlag när
jag ställer direkta frågor om modersmål och modersmålsundervisning
är positiv, men i praktiken är det en marginaliserad roll och villkorad
plats som det ges. Bara en lärare ifrågasätter öppet nyttan av
modersmålsundervisning. Även i de fall då den är självklar är lärarna
emellertid vaga i sina svar på frågor om modersmålsundervisningens
syfte. Modersmålsundervisningen tycks i viss utsträckning implicit ha
transitionella syften (Menken, 2013), det vill säga utgöra språk för
lärande innan det nya språket bär. Studiehandledningen har som sagt
ett uttalat sådant syfte, eftersom studiehandledning när denna fältstudie genomförs betraktas som en extra anpassning eller särskilt
stöd,43 vilka båda ska utvärderas regelbundet och således kan avslutas
när eleven inte längre är i behov av sådana extra åtgärder (Skolverket,
2015). Sällan eller aldrig omtalas deras modersmål i det ordinarie
klassrummet vid de aktuella skolorna, och inte vid något tillfälle under fältstudien används det utanför modersmålsundervisning och
studiehandledning.
Modersmålslärare har begränsat med tid och för det mesta en marginaliserad roll i skolvardagen vid de skolor som ingår i studien. Trots
det verkar de i många fall vara betydelsefulla, dels som lärare i ett av
de två språken, dels för att de i vissa fall fungerar som broar mellan
skolan och hemmet (se kapitel åtta). Den sistnämnda funktionen är
efterfrågad och uppfyller i några fall ett sådant behov, men det är inte
alltid som detta behov kan tillgodoses. Delvis finns, återigen, rent organisatoriska orsaker, som på Sahros skola där hennes modersmålslärare inte finns på skolan under ordinarie arbetstid. Ingen av
modersmålslärarna är lokalanställd och ingår således inte i den ordinarie lärargruppen. En annan orsak kan vara att modersmålsundervisningens syfte inte är klart eller att modersmålets betydelse för lärandet och barnens utveckling förbises i en enspråkig norm, till vilken
jag återkommer i kapitel åtta. Svenska språket är egentligen det enda
gångbara språket i skolans vardagspraktik. Samtliga lärare menar att
fokusbarnen ännu har luckor i det svenska språket, även om de klarar
skolan förhållandevis bra.
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Nya föreskrifter för studiehandledning infördes efter tiden för min fältstudie.
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Användande av modersmål i skolvardagen
Inget av fokusbarnen talar spontant om sitt modersmål vid något tillfälle vid observationerna i skolan/förskolan. Det händer ytterst sällan
att lärare frågar något om deras modersmål. I den ordinarie förskoleeller skolpraktiken (raster och fritidshem inkluderade) hör jag heller
aldrig fokusbarnen samtala på modersmålet i de fall då det finns någon kamrat med samma modersmål i deras närhet. De enda tillfällen i
skolan vid vilka modersmålet används är enligt vad jag kan upptäcka
modersmålslektionerna och studiehandledningen.
Vid modersmålsundervisning och studiehandledning talar modersmålsläraren Shereen med sina elever främst på dari men kodväxlar
också mellan svenska och dari. Detta sker även när jag observerar
dem på avstånd och inte deltar i samtalet. Shereen säger i intervjun
att hon ser kodväxling som ett naturligt flerspråkigt beteende och
menar att det rent av kan ses som en språklig utveckling hos barnen.
När jag besöker Sahros modersmålsundervisning hör jag henne svara
modersmålsläraren Abdullah på svenska samtidigt som hon tittar åt
mitt håll medan de pratar. Möjligen använder hon svenska för att inte
utesluta mig från samtalet. Normalt sett talar hon endast somaliska
under modersmålslektionerna, enligt Abdullah. Han säger att han vill
vara konsekvent och inte blanda språken. Ibland har han därför försökt dölja för sina elever att han förstår svenska, men de brukar oftast
upptäcka med tiden att han visst kan svenska. De båda modersmålslärarna visar alltså upp helt olika förhållningssätt till språkblandning:
Shereen med ett förhållningssätt som kan liknas vid transspråkande
(García, 2009; García & Wei, 2014; Lasagabaster & García, 2014;
Torpsten et al., 2016) och Abdullah som vill hålla isär språken för att
ge somaliskan ett starkare fäste hos barnen.
Sahro gör på samma sätt den enda gång som jag träffar hennes far
som anländer till Sverige i slutet av mina fältstudier. Vid tidpunkten
för vårt enda möte talar han därför knappt någon svenska alls. Men
Sahro säger ett par meningar riktade till honom på svenska när vi
träffas en morgon utanför Sahros klassrum. Att prata det språk som
också jag förstår med Abdullah och sin pappa tolkar jag som ett uttryck för Sahros vilja att inkludera mig i samtalet.
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När jag sitter enskilt med barnen och ställer frågor om deras
modersmål talar de gärna om dem, med undantag för Lehk som markerar tydligt att han inte är intresserad av frågor med kopplingar till
hans modersmål eller karenska bakgrund. Detta visar han genom att
han tittar ned, svarar med irriterad ton och med få ord samt genom
att han ibland helt enkelt låter bli att svara på min fråga. Sahro däremot snappar upp mitt intresse för hennes modersmål redan vid vårt
allra första möte och berättar gärna. Några av barnen verkar också
roade av att försöka lära mig några ord på sina modersmål. Lärarna i
studien uppger att barnen så gott som aldrig pratar om sina respektive modersmål eller ursprungsländer i skolvardagen. Barnen tycks ha
uppfattat någon form av anpassningskod där modersmålet inte är användbart eller önskvärt i skolan. När jag explicit efterfrågar det reagerar de alltså lite olika. I Sahros fall verkar mina frågor trigga henne.
Hon tar ofta egna initiativ till att tala om språket, landet och händelser där. Följande utdrag ur min fältlogg är ett av flera exempel på ett
sådant tillfälle:
På D-papperet finns en delfin. Jag frågar Sahro om hon har sett någon
delfin någon gång:
Sahro: Ja, många gånger. De finns i Somalia och de finns där man badar.
Jag: Brukade ni bada ofta i Somalia?
Sahro: Ja, på lördagarna. Lördag heter Sabti.
(Fältlogg)

Under tiden som jag observerar henne göra olika övningar i skolan
händer det att hon poängterar för mig att hon vet vad ett ord heter på
somaliska. Hon ger också då och då någon ledtråd som visar att hon
egentligen vet vilket ord det ska vara, trots att hon inte kan det på
svenska: ”Den sitter på en fågel” (bilden visar en fjäder, se utdraget
nedan). I följande utdrag ur min fältlogg ska Sahro dra streck till bilder av ord som innehåller ljudet/bokstaven d. Några av orden innehåller bokstaven d och andra inte. Instruktionen på papperet lyder:
Hör du D? Dra streck. För de ord som Sahro kan på svenska löser hon
uppgiften snabbt och felfritt. Det tycks viktigt för henne att visa att
hon vet vad svaret är.
Hon drar direkt streck mellan D:et och flera av bilderna som visar ord
som innehåller d, men hon är osäker på flera av dem och jag frågar bild
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för bild vad den föreställer. Bil, kanin, krokodil, eld, hand, tand och gris
vållar inga problem, men ordet för drake kan hon inte. Vid bilden av druvor säger hon: Jag vet vad det är men jag vet inte ordet. Men så kommer
hon på det på det och säger: vindruvor. Ordet för krona [kungakrona] kan
hon inte […] och likaså ordet för fjäder. Hon säger: ”Den sitter på en fågel”. När jag säger ordet fjäder hör hon direkt bokstaven D och drar ett
streck. (Fältlogg)

Hon har med andra ord inga problem med att lösa uppgiften och
identifiera d-ljudet så länge som hon kan det svenska ordet, och det
tycks vara viktigt för henne att poängtera att hon egentligen vet, även
när hon inte kan komma på det svenska ordet.
Mitt samlade material visar alltså att eleverna knappt någonsin nämner sitt modersmål till sina lärare eller klasskamrater, och inte heller
använder det utanför modersmålsundervisningen och studiehandledningen. När jag lyssnar på ett samtal mellan Maryam och en annan
daritalande klasskamrat under rasten är det svenska jag hör. Hennes
klasslärare informerar mig om att de två enbart talar svenska med
varandra, också när inga andra svensktalande deltar i samtalet. Hon
berättar också att flickornas ursprungsland eller -kultur inte är särskilt märkbar hos dessa flickor i skolan. Som exempel berättar hon
om när FN-dagen skulle firas i skolan. Eleverna skulle gå i en parad
med flaggor från sina länder, och de som kom från andra länder erbjöds att ha på sig traditionella dräkter. Maryam kom till skolan med
en traditionell afghansk dräkt, och tanken var att hon skulle gå upp på
en scen tillsammans med andra barn som också hade traditionella
dräkter på sig. När det var dags att kliva upp på scenen vägrade hon
dock. Självfallet finns många tolkningsmöjligheter till hennes agerande. Hon kan ha drabbats av scenskräck eller hade helt enkelt inte
lust att stå upp och satte sig därför hellre ned för att betrakta det som
sker på scenen. En annan tolkning kan göras utifrån de teorier vari
kultur och språk står i nära förbindelse (se t.ex. Creese & Blackledge,
2015; Cummins, 1996; Cummins et al., 2015; Gee, 2008). Med ett sådant perspektiv kan en tolkning vara att det finns en koppling mellan
Maryams ambivalenta hållning till att visa upp sig i den kulturellt
traditionella dräkten och hennes val att prata svenska med den daritalande klasskamraten. Det finns inte någon tradition eller vana att
hävda vare sig sin språkliga eller kulturella bakgrund i skolans vardagspraktik.
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Under mina fältstudier fick jag möjligheten att närvara vid två utvecklingssamtal, ett för Feroza och ett för Darya (för ytterligare redogörelse och analys av utvecklingssamtalen se kapitel åtta). När jag utforskar detta material finner jag att modersmålet får ett i det närmaste obefintligt utrymme också i utvecklingssamtalen. Istället återkommer under hela samtalet Daryas behärskning av svenska språket
och dess betydelse för alla andra ämnen som tema. Först efter nästan
45 minuter, när läraren vill avsluta samtalet med frågan om de har
något annat som de vill ta upp, tar Daryas mamma Farzana initiativet
att prata om modersmålsundervisningen. Läraren antecknar att den
inte har fungerat så bra med den nya läraren och lovar att ta upp det
med kommunens modersmålssamordnare. Det hela ägnas inte mer än
någon enstaka minut. Vid Ferozas utvecklingssamtal är modermålsläraren Shereen med i egenskap av tolk. Marlene ansvarar för alla teoretiska ämnen och går igenom dem och de praktisk-estetiska ämnena
omnämns. Inte vid något tillfälle nämns Ferozas modersmål eller
modersmålsundervisningen förrän då modersmålsläraren/tolken
fann ett tillfälle när klassläraren gick ut för att kopiera ett papper.
Detta skedde alltså på modersmålslärarens initiativ och utan klasslärarens deltagande. I båda utvecklingssamtalen har modersmålsundervisningen och modersmålet en ytterst perifer plats, och det är inte
klassläraren utan modern respektive modersmålsläraren själv som för
det på tal när det blir tillfälle.
Rutiner och normer
Litteracitetspraktiker inbegriper också vanor och rutiner (se t.ex.
Barton, 2007; Barton & Hamilton, 1998). Genom rutiner och återkommande moment framträder och formas också normer. I mina
analyser är min ambition att fånga de rutiner och mönster som kan
ses som en del i normskapandet samt studera hur barnen agerar i och
förhåller sig till dessa.
Samlingen
Ett så gott som dagligen förekommande moment i samtliga klasser/barngrupper som jag har observerat är morgonsamlingen. För det
mesta följer den ett mönster som barnen är väl bekanta med: Dagens
händelser och aktiviteter presenteras i samband med att dagens da141

tum, månad, veckodag samt namnsdag nämns och en almanacka används för att visualisera detta. Ibland tas också årstid, väder och aktuella högtider upp. Ibland får något av barnen vara aktivt och leda
samlingen eller delar av den, men oftast leds den av läraren. Ett annat
ofta förekommande inslag i samlingen är högläsning. Ett vanligt
mönster är också att barnen sedan får en stund då de som vill berättar
något som de själva väljer. För det mesta berättar barnen om något
som de har gjort utanför skolan. Innehållet i det som de väljer att berätta är likartat: kamrater, familjemedlemmar eller släktingar som de
har lekt med, fritidsaktiviteter (lekar, sporter och hobbyer), resor som
de har varit på och vardagliga familjehändelser som att man har
handlat något eller ätit något speciellt. Födelsedagsfiranden med tårta
och presenter är ofta förekommande teman för barnens berättelser.
Jag kan urskilja tydliga mönster i vilka ämnen som de tar upp. Innehållsmässigt skiljer sig inte fokusbarnens berättelser alls. Där finns
inget som sticker ut eller skiljer sig från de andra barnen, men de två
äldsta av barnen, Darya och Feroza, är ofta tämligen tysta vid dessa
samlingar.
Lehk, som av lärarna beskrivs som mycket vetgirig, lyssnar intensivt
vid samlingarna och tar dessa tillfällen i akt för att ställa många frågor. Han vill ofta veta mer och frågar efter detaljer i det som de andra
barnen berättar. Sahro är mycket aktiv och tar varje tillfälle hon kan
räcka upp handen för att själv berätta. Innehållsmässigt följer hennes
berättelser samma mönster som de andra barnens. Hon pratar om
ämnen som jag känner igen från barn i alla de klasser som jag har besökt: fotboll, lek med kamrater, resor, leksaker, badhusbesök, familjeutflykter och födelsedagsfiranden. Hennes sätt att berätta skiljer sig
emellertid från de andra barnens genom att hon använder mycket
fantasi, dramatik, mimik, ändrar röstlägen och gestikulerar när hon
berättar. Ibland reser hon sig upp och dramatiserar berättelsen. Hon
berättar frejdigt och utförligt i långa stycken, till skillnad från de flesta
av barnens berättelser som ofta består en eller ett par korta meningar.
Lärarna hejdar henne ibland då de menar att hon ”tar över” i samlingarna. När hon räcker upp handen frågar läraren emellanåt om det
”är något viktigt” som hon vill säga, innan hon ges ordet. ”Det är viktigt för mig”, svarar hon då ibland, och vid somliga tillfällen tar hon
ned handen med ett nekande svar.
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Båda hennes klasslärare uttrycker aningar om att hennes berättelser
ganska ofta är påhittade eller åtminstone starkt överdrivna. De ser
detta som ett sätt för Sahro att försöka vara som ”alla andra” och att
passa in. Ett konkret exempel på sådana tillfällen sker dagligen när
dagens namnsdag läses upp. Ofta räcker då något av barnen upp handen och berättar att någon vän eller släkting heter så. Sahro räcker
upp handen varje dag och hävdar att någon vän till familjen har det
aktuella namnet. Sahros mamma Magool har berättat för mig att familjen ännu inte har några svenska vänner och att de endast umgås
med somaliska bekanta och släktingar. Lärarna ser det inte som troligt att Sahros familj känner så många olika människor med alla de
ofta ovanliga, svenska namn som almanackan innehåller. När jag ställer frågor i efterhand visar det sig också att Sahro hittar på och fantiserar delar av sina berättelser. Hennes lärare ser inte detta som ett
problem i nuläget, men uttrycker farhågor om att Sahro kan få problem med tillit bland skolkamraterna när de andra barnen börjar förstå att hon hittar på.
Vid en morgonsamling berättar hon om en händelse som ska ha utspelat sig hos hennes farmor. Berättelsen är ganska osammanhängande, men farmor ska ha varit med och spelat fotboll och ramlat på
sin ”rumpa”. En efter en ska sedan ha ramlat och slagit sig och till slut
bildat en stor hög. Sahro berättar vidare att hon gjorde åtta mål på sin
lillasyster, som ”förresten också fyller år idag”. De andra barnen sitter
tysta och lyssnar och iakttar. En pojke säger med misstro i rösten:
”Det är alltid någon som fyller år hemma hos Sahro.” Med anledning
av de andra barnens tystnad och pojkens lite skeptiska uttryck frågar
jag i efterhand hennes lärare Tina hur de andra barnen interagerar
med Sahro och bemöter hennes berättelser i samlingarna. Det är för
det mesta så att Sahro inte får något gensvar på sina berättelser, vilket
bekymrar Tina som ser att hon ibland hamnar utanför gemenskapen.
T: Nä, det är nog ingen. Ingen ställer följdfrågor, för ibland tror inte jag
att de riktigt förstår vad hon säger. (Intervju med Tina)

Tina menar emellertid att de andra barnen är lojala, och aldrig hörs
någon säga något elakt eller direkt hävda att hon ljuger.
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Med sina fantasifulla berättelser och sitt livfulla kroppsspråk skiljer
sig Sahros berättelsestrukturer från de andra barnens sätt att berätta.
En tolkning av hennes sätt att berätta är att det speglar den muntliga
berättarkulturen som hennes mamma Magool beskriver för mig.
Lewis (1993) beskriver en livaktig muntlig berättartradition i Somalia
som präglas av poetiska inslag, långa reciteringar och ett rikt språk
med många ordspråk och liknelser. Det är tänkbart att Sahro har influerats av sin farmors och mammas muntliga berättelser som barnen
i familjen har fått ta stor del av (se kapitel sex). Michaels (1981) menar att gruppspecifika avvikelser från normer i sättet att kommunicera kan få konsekvenser för ett barn eftersom missförstånd kan
hindra tillträde i vissa specifika samtalsämnen och sociala sammanhang. Gee (2004) och Nauclér (2000) beskriver situationer där barns
sätt att agera i berättande skiljer sig och missförstås och därför inte
vinner ett erkännande i skolan eller förskolan. Sahro har, trots sin
mycket öppna och oblyga karaktär, haft svårigheter att finna sin plats
i barnens gemenskap, menar hennes båda klasslärare.
Det förefaller finnas en tydlig tradition och norm som framträder i
samlingarna med inslag av skriven text (till exempel skrivs ofta på någon form av whiteboardtavla), artefakter för skrift (till exempel
smartboard, whiteboard, almanacka) och samtal samt ofta också högläsning. Det faktum att fokusbarnens berättelser innehållsmässigt
sammanfaller med den gängse praktiken kan tolkas på olika sätt. En
möjlig tolkning är att fokusbarnen verkligen har samma erfarenheter
som majoriteteten och att de helt enkelt inte nämnvärt skiljer sig från
de andra barnen i dessa avseende. En annan rimligare tolkning är att
fokusbarnens också har erfarenheter av andra slag, men att de har
anpassat sig till den norm som gäller för att inte särskilja sig från
mängden. Till exempel hörs de aldrig berätta om sitt tidigare land, ett
annat språk, traditioner eller erfarenheter från föreningsliv (till
exempel i somaliska föreningen, moskén eller aktiviteter vid religiösa
högtider) som föräldrarna berättar att familjerna ibland deltar i (se
kapitel sex). Båda tolkningarna är rimligtvis tänkbara, men barnen
gör ett urval av det som de berättar och i det urvalet väljer de att följa
den gängse normen i samlingen. Kanske kan man här tala om en sorts
samlingsdiskurs som inte bara barnen i min studie anpassar sig till,
utan även andra barn vars erfarenheter från hemmet också skiljer sig
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från dessa normer, men att Sahros sätt att berätta ändå bär spår av
hemmets muntliga berättelsetradition. En fråga som då inställer sig är
varför det inte finns plats för mer heterogena berättelser, både till
form och innehåll, och för alla olika erfarenheter som barnen har med
sig till skolan. Som Hacking (1990) förklarar normer har de preskriberande effekter och är dessutom självreglerande (se kapitel två).
Barnens förhållningssätt till modersmålet i skolvardagen
I mina samtal med barnen har jag ställt frågor om deras modersmål.
Som jag tidigare nämnt förhåller de sig lite olika till detta. Sahro är
uppenbart glad när jag intresserar mig för hennes modersmål. Hon
vill gärna visa mig sina arbetsböcker från modersmålsundervisningen
och är road av att låta mig läsa och gissa orden som hon har skrivit
under några bilder av olika djur. Hon rättar mig när jag uttalar fel och
verkar nöjd över att vara experten. När ett annat barn i klassen vid ett
av dessa tillfällen smyger sig inpå och lyssnar, bjuder Sahro också in
henne att försöka läsa de somaliska orden. Även det verkar roa Sahro.
Under senare delar av mitt fältarbete händer det ofta att hon berättar
helt spontant för mig vad något heter på somaliska eller frågar om jag
vet vad diverse ord betyder eller heter. Också Feroza lär mig några ord
på dari och är mån om att jag ska hälsa, tacka och säga adjö på dari
när vi möts.
Jag kan skönja en viss ambivalens till sitt modersmål hos barnen,
även om de flesta till en början är lite trevande när jag initierar samtal
om det. I enskilda samtal med mig får alltså modersmålet ta plats för
några av dem, men de uppvisar ingen sådan vilja att tala om det i
klassen. Kanske handlar det helt enkelt om att de inte är vana att
prata om det i skolsammanhang. Det verkar som de har anpassat sig
till rådande normer runt modersmålet: att det är ett språk som inte
används i skolvardagen utanför modersmålsundervisning och studiehandledning. Lehk och Elizah, som inte har modersmålsundervisning/modersmålsstöd eller studiehandledning, är de som är minst
benägna att prata om sitt modersmål. En förklaring till det skulle
kunna vara att detta är en effekt av att de inte möter språket i skolan
alls, trots att Lehk har en klasskamrat med samma modersmål. Även
om de andra barnen i studien inte använder modersmålen i skolpraktiken utanför modersmålundervisningen, kan det ändå tänkas att det
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är ett visst erkännande i sig att de har modersmålsundervisning (och
studiehandledning) och att det kommer en lärare som talar deras
språk någon eller några gånger i veckan.
Kulturspecifika inslag i skolans litteracitetspraktiker
Mycket av det som sker i skolan, redan i så tidiga skolår som lågstadiet, bygger på en viss grund som eleverna har tillägnats i förskolan
och tidigare skolår, utanför skolan och i olika medier. Även tidigare
studier har visat att det finns en norm i den kunskapsgrund som eleverna förväntas ha med sig i bagaget i det som de möter i skolan (se
t.ex. Haglund, 2004; Liberg, 1990; Moll et al., 1992; Pahl & Roswell,
2012), vilken ibland inte överensstämmer med det som eleverna har
med sig i sina språkliga och kulturella erfarenheter, deras habitus
(Bourdieu, 1991). Med ett exempel vill jag först illustrera hur ett tillsynes obetydligt kulturellt inslag skapar förvirring hos en av eleverna,
Feroza, eftersom hon inte har den erfarenhetsgrund som förväntas. I
avsnittet därefter vill jag genom ett annat exempel visa hur jag ställs
inför en situation där min kulturella förförståelse inte räcker till för
att skapa mening.
Vid en musiklektion i Ferozas klassrum (årskurs 3) ska klassen leka
med gamla traditionella ramsor som Pelle plutt och Ole dole, flera av
dem dessutom innehållande nonsensord. Jag ser att Feroza inte
hänger med i ramsorna. Därefter sjunger de några barnsånger. De
andra barnen kan sångerna och ramsorna sedan tidigare. En sång är
en hopsättning av rader från flera kända barnsånger: Imse vimse
spindel, Blinka lilla stjärna och så vidare. Feroza hänger med lite
grann, men mimar stora delar av sången. Efter det kommer de till en
riktig utmaning. De ska sjunga Bä bä vita lamm baklänges, med orden i bakvänd ordning. Detta är inte alls enkelt märker jag som själv
försöker sjunga med. För Feroza verkar det vara omöjligt och hon ser
uppgiven ut. Efter det sjunger de en annan sång på kreol och till sist
en sång på engelska, vilka båda är nya för hela klassen. Feroza är nu
inte den enda som till en början har lite svårt att hänga med. Men nu
försöker hon på samma villkor som de andra barnen och till slut, efter
flera gångers upprepning låter det ganska vackert. Feroza har här
samma förutsättningar som de andra eleverna, till skillnad från när
det leker med de gamla ramsorna och sångerna på svenska. De gamla
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sångerna och ramsorna tas för givna att eleverna kan eftersom de är
en del av den förväntade erfarenheten och det som skulle kunna kallas
norm. De skapar förvirring för Feroza och hon är kanske den enda i
klassen som inte behärskar de traditionella ramsorna eller sångerna.
Exemplet är mycket tydligt eftersom det är konkret och framträder
synbart när Feroza inte hänger med i ramsorna och sångerna. Det
torde emellertid finnas en rad andra sådana tillfällen i skolvardagen.
Jag återkommer i kapitel åtta till några exempel där skillnader mellan
barnens litteracitetspraktiker är mindre påtagliga. De kulturella dragen tycks ofta vara tämligen osynliga. Det är möjligen så att vi många
gånger är ”blinda” för sådant som tillhör en kultur med vilken vi är
mycket bekanta. I följande exempel, hämtade från två modersmålslektioner, visas händelser som kan kopplas till kulturella fenomen.
Det är dock först när olika kulturella referensramar kontrasteras som
de framträder.
Kulturspecifikt i modersmålstexter
Abdullah, Sahros modersmålslärare, visar till en början förvåning när
jag ställer frågor om kulturella inslag i modersmålsundervisningen
och säger att han bara trodde att jag var ”intresserad av det språkliga”. Efter den initiala förvåningen tar han fram några (somaliska)
tecknade bilder, bland annat en bild på en flicka i öknen. Sahro berättar för mig att flickan är ogift. Eftersom det inte är någon text till bilden frågar jag hur hon kan veta det. Hon säger att man kan se på
flickans hår att hon inte är gift. För mig blir det omöjligt att förstå bildens budskap eftersom jag inte förstår dess kontext fullt ut, utifrån att
bara titta bilden. Sannolikt borde det kunna vara på motsvarande sätt
för de relativt nyanlända barnen. De kan rimligtvis inte alltid uttolka
kulturella inslag och kontexter i texter och bilder som de möter i skolan. Kulturella inslag är ofta underförstådda eller förgivettagna. I
exemplet ovan förstår Sahro bilden utifrån de erfarenheter, kunskaper och normer hon har från sin ursprungskultur. De är en del av hennes symboliska, kulturella kapital (Bourdieu, 1991) men inte av mitt.
Sannolikt hamnar elever som inte har den förväntade kulturella förförståelsen i samma sits som jag när de ser bilder i till exempel
svenska läromedel och i deras möten med andra delar av skolans
praktik. Den sociokulturella inkongruensen mellan hemmets och skolans litteracitetspraktiker skapar då diskontinuitet för barnen
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(Blackledge, 1999; Heath, 1983). Denna inkongruens kan vara svår att
få syn på.
En händelse i Maryams modersmålsklassrum är ytterligare exempel
på koppling till kultur i litteracitetspraktiken. Modersmålsläraren
Shereen har varit i Sverige i stort sett hela sitt vuxna liv, cirka 20 år.
Jag noterar att Maryams bok Farsi 1 (Tavakoli, 1994) är på persiska
och inte på dari och påpekar det för modersmålsläraren Shereen. Jag
vet att de båda språken ligger mycket nära varandra och är ömsesidigt
förståeliga, men blir ändå nyfiken och frågar varför. Shereen säger att
det helt enkelt är en bättre bok och att det inte har någon som helst
betydelse, men tycker att det är intressant att jag påpekar det eftersom hon just har haft en dispyt med en modersmålskollega om
detta. Kollegan menar att barnen genom valet av den persiska boken
får lära sig den iranska kulturen och inte den afghanska. När jag studerar boken närmare ser jag att det knappast finns några inslag som
jag skulle hänföra till vare sig iransk eller afghansk kultur. Bilder och
texter (det vill säga innehållet i de texter som Shereen och Maryam
översätter eller berättar om) förefaller mig relativt neutrala och skulle
kunna ingå i vilken svensk lärobok som helst, förutom att denna är
textad med persiska bokstäver. Där finns bilder av västerländskt
klädda familjer med hundar, julgranar, lucia, jultomte, troll och kors.
Den enda bilden som jag möjligen skulle kunna tänka mig förefalla
främmande eller exotisk för ett barn som har växt upp helt och hållet i
Sverige och inte har så varierande kulturella referensramar är en bild
av en samovar. Jag frågar Maryam om hon vet vad det är och om hon
har sett någon sådan. Hon berättar då att de hade en sådan när de
bodde i Iran, men inte här i Sverige. Detta är alltså ännu ett exempel
på hur elevers bakgrund och erfarenheter hjälper att förstå de sammanhang som de möter i skolan. Och förhållandet torde vara på motsvarande sätt: När en elev inte känner till kontexter i olika sammanhang kan det medföra att de inte förstår helheten.
Jag samtalar efter lektionen med Shereen, och hon säger hon aldrig
har reflekterat tidigare över kulturella inslag i boken, och när jag pekar på korset på en av bilderna i boken lyfter hon på ögonbrynen och
säger att hon aldrig har noterat det, men säger samtidigt att hon tycker att det är bra att det inte finns några afghanska eller iranska kultu148

rella inslag i boken. Barnen lever här och nu och det är svenska fenomen som de behöver kunna prata om främst, anser hon. Däremot
tycker hon att det är viktigt att prata om afghanska högtider inom ramen för modersmålsundervisningen. Båda modersmålslärarna hänvisar till läroplanen i modersmål när jag frågar om hur de behandlar
kultur, traditioner och högtider i modersmålsundervisningen. Att
skapa, eller stötta barnen i att skapa kontinuitet mellan hemmets
praktiker och barnens habitus och skolans praktik är åtminstone inte
ett uttalat mål i modersmålsundervisningens praktik här.
Den åtråvärda födelsedagen
Almanackan, med högtider, namnsdagar och födelsedagar är ett
centralt inslag i varje klassrum, så väl i förskolan och skolan som i
föräldrarnas SFI-undervisning. Födelsedagar verkar för barnen vara
en av de viktigaste händelserna på året. Det pratas ofta om födelsedagar, skrivs och läses berättelser om dem, inbjudningskort skrivs och
delas ut i skolan och barnens födelsedagar uppmärksammas med
olika inslag av firande i skolan och förskolan. Några av fokusbarnen
blir inbjuda till klasskamraters kalas, men flera av dem blir det inte.
Feroza har inget känt datum för sin födelsedag. Hela familjen har tilldelats födelsedata under asylprocessen, och det som skulle beteckna
datum och månad i personnumret är de samma för hela familjen,
endast året skiljer dem åt. Feroza är väl medveten om att det inte är
hennes riktiga födelsedag som syns i hennes personnummer. En dag
gör läraren en liten uppsamlingslek. Hon ropar ut ett datum, och säger att ”alla som fyller år den 18:e, vilken månad som helst” får gå ut
på rast. Feroza vänder sitt huvud mot mig och liksom tänker högt:
”När fyller jag år nu igen?” Hon funderar och upprepar frågan flera
gånger innan hon slutligen bestämmer sig för att lämna klassrummet,
utan att hennes datum ropas ut. Detta sker i årskurs 4, och vid den
åldern brukar sannolikt födelsedatumet vara känt. Den lärarledda leken sätter Feroza i en förarglig situation, utan att läraren är medveten
om det. Jag ser Feroza vid ett senare tillfälle skriva inbjudningskort
till födelsedagskalas, vilket jag tolkar som att det är en del av ett
sammanhang som hon vill vara med i.
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Måndagsboken
I Lehks klass skriver varje elev dagbok varje måndag morgon. Där berättas olika händelser från helgen, och oavsett hur långt man har
kommit i skrivande ska de skriva en längre eller kortare text varje
skolvecka från förskoleåret till årskurs 2. I början av sin skrivutveckling får eleven olika former av stöd. Innan eleverna kan skriva självständigt får de berätta muntligen för läraren som skriver ned det som
eleven berättar på en liten lapp. Eleven får sedan skriva av lappen.
Successivt tar läraren bort mer och mer av stödet. Eleverna ritar också
en bild till varje text, och i slutet av passet får de berätta muntligt för
hela klassen vad de har skrivit och ritat. Alla elever producerar en text
efter givna former, men precis vad från helgen som de presenterar
väljer de själva.
I analysen av Lehks dagbok har jag fokuserat på innehållet i de texter
som Lehk har producerat under ett års tid. Det är tydligt att Lehk väljer att redogöra endast för sådant som de andra eleverna sannolikt
kommer att vara bekanta med och ingenting som kan ses som främmande för andra, till exempel en karensk maträtt, tradition eller högtid. I Lehks dagbok finner jag några teman: olika former av inomhusoch utomhuslekar (troll, älvor, kurragömma, bygga stenåldershus),
födelsedagkalas med presenter, ballonger samt tårta, ”lördagsmys”
och ofta kamrater, kusiner eller syskon. Han nämner också luciatåg,
scouter, badhus. Med undantag för ett par i Sverige ovanliga namn
finns ingenting i hans berättelser som skulle kunna tyda på att han
har ett annat språk eller annan kulturell bakgrund än de andra barnen
i klassen och läraren. Några teman skulle kanske till och med kunna
benämnas ”typiskt svenska”: luciatåg, troll, älvor och möjligen ”lördagsmys”. Detta är det som han väljer att lyfta för klassen i sina berättelser. Valet att framhäva ett konventionellt innehåll, och inte sådant
som kan härledas till barnens ursprungskultur och modersmål, är ett
mönster som jag ser hos samtliga fokusbarn, både i deras skrivna och
muntliga berättelser. Frågan är varför de genomgående väljer att lyfta
sådant innehåll och om det i klassrummen erbjuds utrymme för diversitet.
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Samarbete mellan modersmålslärare och andra lärare
En tänkbar möjlighet att skapa kontinuitet mellan skolans och hemmets praktiker är genom modersmålsundervisningen och genom
samarbete mellan de båda lärarkategorierna klasslärare och
modersmålslärare. Nedan visar jag ett utdrag från intervjun med Daryas lärare Lena där jag för samarbete med modersmålslärare på tal.
[…] Ja om det ska bli resultat av den här undervisningen så vore det ju
väldigt bra, men jag vet inte heller när man ska få den tiden att ... att
samarbeta. Vi ska samarbeta med våra kolleger som har klasserna runt
om … o /mm/ vi ska samarbeta med fritids, och med ... ja ... /mm/ då är
det ju beroende på hur många hemspråkslärare man har. Nu har ju jag
bara två /mm/, nej jag har ju en som har modersmål men som inte är
med i klassen också som jobbar med … filipinska mm /mm/ men den kan
jag ju räkna bort, så då skulle jag ha två stycken /mm/ som jag skulle behöva prata med.

Samarbetet uteblir under hela tiden för fältstudien, inte bara i Lenas
fall. Det är ett mönster med få undantag i hela mitt material. När
samarbete väl sker, som för Shereen med vissa av lärarna, handlar det
oftast om att lösa ett akut problem, tolka eller ge en översättning eller
förklaring till någon part. Lärarna säger att det oftast inte finns tid att
samarbeta eller kommunicera med modersmålslärarna om undervisning.
Själva läs- och skrivundervisningen sker mycket starkt separerat i parallella verksamheter för de olika språken. Ett annat hinder för samarbete är att modersmålslärarna inte är lokalt anställda på skolorna,
utan ambulerar mellan många olika skolor och förskolor, vilket gör att
de knappast möter andra lärare innan de måste rusa vidare till nästa
verksamhet. De ingår inte heller i något arbetslag. Otydlighet i
modersmålslärarens roll och ämnets funktion förefaller vara ytterligare en av orsakerna till att undervisningen sker så separerad, vilket
Lena visar i uttalandet nedan:
Men … för att, när det gäller modersmål, så har ju jag fått den uppfattningen att, då handlar det om att dom … ska lära sig sitt modersmål …
och bli bättre på det precis som man blir bättre på svenska och då har jag
liksom fått uppfattningen att där ska inte jag vara med och lägga mig i och
tycka att nu ska ni läsa läxan, eller nånting sånt utan då handlar det om
att man kanske ska grammatiskt träna på hur vilka ändelser blir det på ett
ord i vårt språk … och så vidare. Tror jag. Ja. Nä, jag menar det är ju lite
grann som … när man har fritidspedagoger till hjälp, att … man vet inte
riktigt, vad har jag för befogenheter som lärare att lägga på dom jobb?
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Kan jag till exempel säga till hemspråksläraren att, öh, som har studiehandledningen att: Här får du en geografibok nu? (Intervju med läraren
Lena)

Maryams lärare Mona uppger att hon ställer sig positiv till samarbete,
men trots det blir det inte av och hon vet egentligen inte varför. I
Sahros fall är det uppenbart att inget samarbete förekommer då klassläraren Tina initialt under fältstudien (efter att hon har haft Sahro i
klassen en hel termin) inte vet modersmålslärarens namn eller har
några kontaktuppgifter till hennes modersmålslärare Abdullah.
Undervisningen där sker också utanför skoltid, innan skoldagen har
börjat, och de båda lärarna möts knappast alls. Läs- och skrivutvecklingen på somaliska och svenska sker i parallella men åtskilda verksamheter. Klasslärarna pekar på en rad faktorer som hindrar samarbete: tidsbrist, modersmålslärarens inställning och förhållningssätt,
samt organisationen av modersmålsundervisning. Läraren Tina säger
till exempel:
S: Men samarbetar ni någonting, kring uppgifter och så eller?
T: Nä, ingenting. Därför att de har oftast … eh … en klar linje liksom att
det här ska vi göra, så kör de sitt på något vis.
[…]
S: Så ni pratar inte om hur det går för henne i olika ämnen?
T: Nä, det gör vi inte. För vi hinner ju knappt inte ses heller, för han är ju
här innan. (Intervju med läraren Tina)

Liksom i intervjun med Lena läggs ansvaret för initiativ till samarbete
på modersmålslärarna. Deras inställning och visat engagemang tycks
ha en avgörande roll, och det verkar finnas en inställning att det är de
som ska ta reda på skolans övriga verksamhet och inte tvärtom. Uteblivet samarbete läggs på modersmålslärarens personliga förhållningssätt samt deras arbetssituation. Tidsbristen är dock det tydligast
framträdande hindret för samarbete.
De båda språken interagerar och fungerar tillsammans i tanke- och
lärprocesser hos en två- eller flerspråkig individ (se t.ex. Cummins,
1991; García, 2009; García & Wei, 2014). Genom samarbete mellan de
olika lärare som arbetar med barnens läs- och skrivutveckling, det vill
säga modersmålslärare och klasslärare, skulle undervisningen och
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barnens lärande kunna sammanlänkas genom de olika språken. Samarbete mellan modersmålslärare och klass- eller ämneslärare är något
som ofta lyfts fram som en framgångsfaktor för flerspråkiga elever (se
t.ex. Axelsson, 2004, 2015b).
Det svårfångade glappet – inkongruens och diskontinuitet
Flera av lärarna uttrycker att de märker av någon form av inkongruens. De uttrycker det genom ett bristperspektiv när de säger att det är
något som ”fattas” eller ”saknas” i förståelsen, men de tycks ha svårigheter att precisera vad det är. Maryams lärare uttrycker svårigheterna runt detta mer explicit:
[…] för att det låter som att hon har ett så bra språk, så har ... fattas det ju
mycket naturligtvis… som man kan inte sätta ord på. Dom här detaljerna,
eller ja nyanserna på känslorna som gör att man förklarar sig på nåt sätt.
[…] Det är klurigt tycker jag eftersom det är barn ofta som Maryam och
XX då som kanske inte har språket men som har … som har alltså den intellektuella förmågan men inte på svenska. Och då är det ju det som blir
så svårt att hantera tycker jag. (Intervju med läraren Mona)

Det Mona explicit kan peka på handlar om språkliga hinder. Hon menar emellertid att Maryam själv har förmågan att känna av sina luckor
i förståelsen och därför ofta ställer frågor. Också Feroza och Lehk
hanterar situationen på liknande sätt genom att ställa frågor när de
inte förstår, medan Darya och Sahro snarare tycks dölja sina luckor.
Darya, och även Feroza i vissa sammanhang, sitter ofta tysta, och det
är svårare för lärarna att upptäcka när de inte förstår. Sahro är något
av en risktagare, pratar mycket, och vill gärna visa sig duktig på andra
sätt, till exempel genom att ta böcker som är på en hög språklig nivå.
Först en bit in på vårterminen i årskurs 1 (det vill säga efter hela förskoleklassen och mer än hälften av årskurs 1) uppdagas av läraren att
hon faktiskt inte kan så mycket som det verkar. Personalen på förskolan Stjärnan har uppmärksammat att Elizah skrattar och spelar pajas
när hon inte förstår. Flera av lärarna pratar om att brister i förståelse
hänger på ord som eleverna ännu inte har på svenska.
Ett glapp i förståelsen hos enstaka elever verkar kunna gå lärare förbi,
eller åtminstone tycks roten till vad som orsakar glappet missas. När
en stor del av gruppen inte förstår märks det dock tydligare. Mona
berättar om sina erfarenheter med den språkligt mycket heterogena
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klassen som Maryam går i (i förskoleklass) när det gäller läsning av
böcker och säger att hon för första gången på många år har tvingats ge
upp högläsning på grund av barnens olika språk- och kunskapsnivåer
och skilda kulturella referensramar. På min fråga hur hon märker av
skillnader när det kommer till litteratur, film och sånger svarar hon:
Mm, det är då man märker det tydligt. Det är första gången på väldigt,
väldigt många år som jag har en grupp som jag inte kan läsa för. (Intervju
med läraren Mona)

Hon berättar om klassens svårigheter att förstå innehållet i boken Ellen, Sorken och hemligheten (Frensborg, 2012) som ingick i ett bokprojekt som erbjöds kommunens skolor. Språket var komplicerat och
den innehöll mycket som var svårt för barnen att relatera till och förstå: otur att gå på A-brunnar, rökande föräldrar, badhus och rädslor.
Det blev väldigt tydligt att majoriteten av barnen inte förstod innehållet i boken, och hon menar att det låg så långt ifrån barnens referensramar att de inte ens kunde ställa frågor när de inte förstod. På grund
av att de inte kunde hänga med i berättelsen visade de sitt missnöje
genom att syssla med annat eller gå upp och röra på sig. Mona talar
här om språkliga utmaningar för barnen, men också om referensramar som inte överensstämmer. I det här fallet har hon uppfattat den
sociokulturella inkongruensen mellan barnens symboliska kapital,
deras habitus och skolans litteracitetspraktik, men det är långt ifrån
alltid som lärarna i studien gör det när det gäller enstaka barn. En
förklaring bortom det rent språkliga till varför barnens svårigheter är
svåra att uppfatta skulle kunna vara att lärarnas referensramar skiljer
sig från barnens. Det tycks vara svårare att förstå de barn vars sociokulturella bakgrund inte överensstämmer med den som lärarna är
bekanta med. När elevernas bakgrund liknar den förväntade kan skolan lättare möta dem där de är. Detta är i linje med många andra studier, som till exempel Heath (1983) och Gee (2004). Till detta återkommer jag i kapitel åtta.
Den viktiga pedagogen
Genom några exempel vill jag visa hur lärare kan göra skillnad, inte
bara för barnets förståelse i stunden utan också för delaktighet i förskolan/skolan och som en länk när ett glapp uppstår. I det första exemplet handlar det om hur populärkultur (i detta fall tv-program)
som utgör en del av hemmets praktik, plockas upp av barnen och blir
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till en lek i förskolan. Exemplen visar hur förskolläraren/läraren
uppmärksammar när barnet saknar någon del som är viktig för sammanhanget och träder in, stöttar och agerar aktivt.
Daidalos = Shibbolet
Exemplet i utdraget nedan visar hur Elizah saknar ett ord och därmed
råkar avslöja att hon inte har ”de rätta” kunskaperna om en lek, kunskaper som barnen har hämtat från ett tv-program för barn och omvandlat till en lek i förskolan. Leken utspelar sig i sandlådan. Ur sanden sticker det upp halva fordonsdäck i olika storlekar. De är till för
att barnen ska kunna hoppa mellan och öva sin motorik. En flicka,
som är tre månader äldre än Elizah, föreslår att de ska leka ”Daidalos”. Det är en lek till vilken de har hämtat inspiration från ett barnprogram som går på SVT, Labyrint, får jag förklarat för mig av förskolläraren Micke. Leken går ut på att de ska ta sig runt en bana, i det
här fallet utan att trilla ner i ”slajmet” (det vill säga sanden),44 med
hjälp av en planka som de lägger som spång mellan bildäcken för att
ta sig runt banan. Nedan följer ett långt utdrag från min fältlogg:
Elizah hör att leken är på gång och frågar: ”Får jag vara med på Gagalos?”
Flickan som har föreslagit leken vänder sig till pojken bredvid: ”Hörde du
vad hon sa? Hon sa Gagalos.” Elizah ser förlägen ut och drar sig snabbt
bort från Daidalosgänget som börjar förbereda leken med plankan. Hon
tycks genast förstå att hon har sagt något galet och väntar inte ens på svar,
utan drar sig bort till sandlådans andra kant. Hon är inte med. Då lägger
sig Micke som har hört samtalet i, lite i smyg. ”Vad hette leken, sa ni? Gagalos?” ”Nej, Daidalos, säger barnen i en mun.” ”Jaha, Daidalos (långsamt och med eftertryck). Okej, Elizah kanske också vill vara med? Kom
Elizah!” Hon hoppar in i leken som just har startat. Hon är först i ledet
och glömmer att barnen bakom också behöver plankan för att ta sig vidare, när hon tar den med till nästa däck. Micke uppmärksammar det och
säger att de behöver fler plankor. Han tar med sig Elizah in i förrådet och
hon kommer ut med en ny, lite kraftigare och bättre planka. Han viskar
till mig. ”Se där, med den plankan får hon lite mer status.” Han säger att
det ofta är så, att hon har lite lägre status i gruppen och att det beror
mycket på att hon inte hänger med helt i språket, tror han. Han tror inte
att Elizah har tillräckligt med tålamod, på grund av språket, att kunna
hänga med i den typen av barnprogram som Labyrint är.

44

I tv-programmet är det farliga ”slajmet” en grön, geléliknande kladdig massa som en
robot sprutar på barnen när de misslyckas med att hålla sig undan roboten (min notering
efter att jag har tittat på programmet).

155

Elizah ramlar av och står i sanden. ”Man får inte ramla ner i slajmet”, säger en pojke. ”Ramla i vadå?”, frågar Elizah. Efter en stund tröttnar hon
på leken, tar en pinne och krafsar i sanden. ”Jag kan skriva”, säger hon
mot mig.

Här blir det tydligt hur ”rätt sorts kunskap” och kongruens mellan
skilda litteracitetspraktiker kan kopplas till maktförhållanden och hur
berättelser som barnen har med sig från hemmets praktik kopplas till
förskolans. Micke har kännedom om lekens ursprung och hoppar in
och räddar Elizahs ansikte, samtidigt som hon får möjligheten att
vara med i leken och lära. Det blir också tydligt hur lärarens kunskap
och medvetenhet om barnens praktiker utanför skolan/förskolan får
betydelse.
Av någon anledning väljer Elizah också i denna stund att påpeka för
mig att hon kan skriva. Kanske är det ett uttryck för att hon också vill
rädda sitt eget ansikte?
I ett mångkulturellt och flerspråkigt klassrum
Daryas första klasslärare efter förberedelseklassen, klassläraren Barbro, är för mina data inte ett typiskt exempel. Hon har inte någon
formell utbildning i svenska som andraspråk, men nästan tjugo års
erfarenhet av att arbeta på skolor som i stort sett enbart har elever
med svenska som andraspråk. Hennes klassrumspraktik och mångkulturella förhållningssätt är det enda av de besökta klassrummen
som i någon mån skulle kunna liknas vid det som går under benämningen translanguaging (García, 2009; García & Wei, 2014;
Lasagabaster & García, 2014, se även kapitel fyra). Enkla inslag av
andra språk, till exempel genom frågor i klassen vad saker heter på
andra språk och artefakter som en mångkulturell almanacka (jämte
den svenska) med alternativa mer internationella namn förkommer
dagligen i hennes klassrum.
Genom sina erfarenheter med flerspråkiga elever säger sig Barbro ha
blivit varse att man aldrig kan ta för givet att de förstår alla ord i en
text eller vad eleverna har med sig för förkunskaper. Hon stannar därför ofta upp och förvissar sig om att eleverna förstår, till exempel genom frågor och utvikningar. Jag noterar att hon för en dialog med
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barnen hela tiden. Följande utdrag ur min fältlogg illustrerar hennes
förhållningssätt och tillvägagångssätt i skolpraktiken.
Samling: Dagens namnsdag läses upp av ett av barnen. Barbro säger
också den mångkulturella almanackans namnsdag: Filiz, vilket betyder
’knopp’. Barbro frågar om alla vet vad en knopp är, visar med händerna
hur en blomma först är sluten och sedan slår ut och pratar om metaforen
knopp för huvud. Detta är det första gången jag noterar hur Barbro använder många tecken, ord, kropp m.m. för att visa betydelser och hur hon
förklarar ord som kanske inte är självklara för några av eleverna, men
som säkerligen är väl befästa för andra. (Fältlogg)

En annan dag av mina fältstudier är det Laleh som har namnsdag enligt den mångkulturella almanackan. Det är också ett namn som Darya är bekant med från sitt modersmål och vill säga det, men hon kan
inte den svenska översättningen av dess betydelse. Hon vill ändå visa
sin kunskap, säger något tyst och mumlande om en blomma. Barbro
vet betydelsen och ger henne ordet på svenska: tulpan. Mångkulturella almanackan är ett litet exempel på Barbros erfarenheter från att
arbeta i flerspråkiga klassrum och mångkulturella förhållningssätt.
Hon har lärt sig att namnen Filiz betyder ’knopp’ på turkiska och Laleh ’tulpan’ på dari/persiska och pratar om namnen och orden i den
mångkulturella almanackan. Hon använder ständigt olika semiotiska
tecken för att skapa förståelse hos eleverna, till exempel gester, bilder
och artefakter. I utdraget ovan använder hon sina händer och illusterar hur en knopp blir till blomma, samtidigt som hon förklarar.
Hon menar att det är viktigt att meningen alltid når fram till alla elever. Då majoriteten av eleverna i klassen har svenska som modersmål
är det troligt att många vet vad en knopp är, men alla, till exempel de
relativt nyanlända, gör det kanske inte. De som redan vet vad en
knopp är får nu istället lära sig ett ord på turkiska och att det också är
ett namn. Hela Barbros undervisning genomsyras av tanken att samtliga elever ska förstå och hänga med hela tiden. Hon berättar att hon
under alla år med mycket mångkulturella klasser och flerspråkiga elever lärde sig hur hon inte kan utgå ifrån att alla förstår ens de vanligaste orden, och hon har gjort det till en vana att alltid prata med
hela kroppen, bilder, kontrollerande frågor och utvikelser i det verbala språket. Allt för att alla ska hänga med och inte tappa förståelse.
Nedan visar hon det i högläsningen:
Barbro läser ett kort stycke ur högläsningsboken Tsatsiki, morsan och polisen som de har kommit en god bit i. Hon är noga med att förklara vad
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som har hänt under senaste läsningen, så att alla ska hänga med. Hon
stannar också upp några gånger under läsningen då hon tror att de kanske
inte förstår. Hon flikar också in med stöttande frågor: ”Minns ni hur han
beskrev för Nyponet? Vad är en synt för något? Vilket instrument spelar
Stina [en musiklärare från kommunens kulturskola som har deltagit i skolan under vårterminen] när hon kommer hit? Just det, piano. Som ett piano men elektroniskt.” Hon gör också utvikningar i texten. Där står ”för
förskottet på skivan”. Hon säger med egna ord: ”Alltså pengar som vi redan har fått.” Sedan är det dags för några av barnen att gå iväg på modersmåls-undervisning och hon avslutar, trots att hon inte har läst mer än
någon sida. En av eleverna ber henne fortsätta, men hon avböjer med motivet att de som inte är där missar för mycket. (Fältlogg)

Dessa utvikningar i texten gör hon frekvent. Andra lärare gör också så
i vissa fall, men det tycks som om Barbro har utvecklat en särskilt god
känsla för vilka ord som elever med svenska som andraspråk inte förstår. Genom att nämna något som hon vet att eleverna konkret har
erfarenhet av (”Stina och pianot”45) utvidgar hon elevernas förståelse
från piano till synt. Det är också viktigt, menar hon, att eleverna som
går iväg för modersmålsundervisning inte missar något som kan störa
helhetsförståelsen av något. Så snart eleverna har gått iväg till
modersmålsundervisningen börjar de andra eleverna arbeta individuellt med olika uppgifter (”eget arbete”). ”Ingen får tappas bort i förståelsen”, säger hon.
Täta interaktioner och stöttning
Lehk är mycket frågvis och det verkar som praktiken i Evas klassrum
påbjuder ett sådant förhållningssätt. Läraren Eva berättar om de täta
interaktioner som hon och den övriga personalen har med sina elever
och hur de aktivt stöttar eleverna. Lehk har som sagt ingen studiehandledning eller modersmålsundervisning, men Eva har på eget bevåg, i samråd med föräldrarna, lagt in extra individuella tillfällen utanför ordinarie undervisning med Lehk då han får öva sig på att läsa
och skriva och göra de delar av läxorna som föräldrarna har svårt att
hjälpa honom med. Detta gör hon utanför lektionstid och använder
alltså en del av sin planeringstid/förtroendearbetstid. Hon har dessutom mycket tydliga strukturer och konkret stöttning som hon individanpassar och förändrar i och med stigande krav och barnens tillta-
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Stina är en pianospelande musikpedagog som hela klassen har träffat flera gånger.
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gande läs- och skrivutveckling. Den successiva kravhöjningen och reducerandet av stödstrukturer kommunicerar hon till barnen.
De täta interaktionerna sker hela tiden, både i klassrummet och utanför, på både Lehks och Evas initiativ. Det betyder till exempel att hon
(och de andra i personalgruppen) talar mycket med eleverna, var och
en och i små grupper. Hon nämner lunchen som ett viktigt tillfälle för
utvecklande av förståelse och språket. De delar ofta upp klassen medvetet. På så vis får inte bara eleverna tillfällen att lära, utan ger också
henne tillfällen att lära känna och förstå eleverna. Lehk sitter vid Evas
bord i matsalen och där frågar han mycket. Hennes mobiltelefon åker
ofta upp i samtalen för att visa saker som han inte förstår, till exempel
en bild på en trollslända, samtidigt som hon berättar om trollsländan
och han relaterar till sina egna erfarenheter.
Flera av lärarna i studien uttrycker en önskan att få större utrymme
för en mer intim interaktion med eleverna. Det är svårt att uppmärksamma de ”tysta flickorna”, de som inte är högljudda och ställer till
med bråk, och ha en dialog med just dem, menar flera av lärarna. Det
får effekten att lärarna upplever att de helt enkelt vet mindre om de
eleverna, vilket i sin tur skapar en brist i lärarnas kunskap om dessa
elevers bakgrunder och erfarenheter. Erfarenhet, kunskap och medvetenhet tycks emellertid också spela roll för hur lärare kan möta eleverna där de är i sin kunskapsutveckling. Exemplet med förskolläraren Micke nedan beskriver hur han har uppmärksammat vikten av att
känna till barnens värld för att kunna förstå det som de talar om.
Var och en med sin kontext
Hela verksamheten på Elizahs förskola genomsyras av ett medvetet
arbete med språk, uppger Micke. Han är själv mycket intresserad av
barns språkutveckling och har många tankar kring hur språk och tänkande hänger ihop. Barnens språkutveckling uppmärksammas hela
tiden i förskoleverksamheten, och de förbereds på olika sätt för
läsande och skrivande. Många av barnen som lämnar förskolan Stjärnan kan redan läsa och skriva innan de går vidare till förskoleklass.
Under intervjun pratar Micke om hur viktigt det är att skapa sig en
helhetsbild av barnet för att förstå det. Han menar att flerspråkiga
barn ibland har svårt för att kunna tala om till exempel sin hemdo159

män med honom. De har inte alltid de svenska orden när kontexterna
möts, menar han, vilket kan skapa svårigheter i kommunikationen.
”Var och en med sin kontext”, säger han vid ett tillfälle när vi samtalar
om detta. När barnen är i förskoleåldern har de ibland inte tillräckligt
med språk för att kunna berätta, och när dessutom kontexten skiljer
sig från det som sker i förskoleverksamheter kan det blir svårt för pedagogen att förstå vad de menar. Detta förstärks, menar Micke, för
barn som talar andra språk hemma och vars sociokulturella referensramar ligger långt från hans. Att känna till barnens bakgrund blir en
viktig del för kommunikationen, menar han. Ungefär mitt under året
för min fältstudie börjar Elizah att tala om händelser som har skett
hemma. Detta noterar Micke och menar att det är ett kliv framåt i utvecklingen.
Micke berättar vid intervjun att det händer att han frågar Elizah om
ord på karen. Han upplever emellertid att det är svårt för Elizah, liksom för andra barn med att annat modersmål, att göra kopplingen
mellan de båda språken när de befinner sig i den svenskspråkiga miljön på förskolan. De blir ställda och kan inte ens svara på vad mycket
vanliga ord heter på modersmålet, säger Micke. Han menar att de
olika språken särskiljs och kopplas till en viss miljö eller till en viss
person. Så verkar det onekligen vara för Elizah. Frågan är om det inte
också handlar om en ovana att ta in modersmålet i skolans/förskolans
kontext och om det skulle gagna barnens utveckling av modersmålet
att göra det.
Sammanfattande diskussion av kapitlet
Inte någon av pedagogerna nämner explicit modersmålets betydelse
för andraspråksutvecklingen, läs- och skrivutvecklingen eller för lärande generellt. Lärarna säger att modersmålet är viktigt och att
modersmålsundervisning är självklar och bör erbjudas när jag för det
på tal, men de enda motiven som nämns är att det är viktigt att kunna
kommunicera med familj och släkt samt att familjerna en dag kanske
återvänder till ursprungslandet. Tina gör en antydan till tankar om
interdependens (Cummins, 1979, 1991) i uttalandet att det borde ha
betydelse att vara ”trygg” i sitt eget språk när man ska lära sig ett nytt.
Något direkt samarbete kring barnens läs- och skrivutveckling mellan
modersmålslärare och andra lärare förekommer inte. Några av klass160

lärarna säger att det nog skulle vara önskvärt att samarbeta generellt,
men att det inte finns någon tid för det. Mitt material visar också att
barnens habitus, deras språkliga och kulturella kapital från hemmet,
har en ytterst perifer plats i skolans vardag i de klassrum och barngrupper som jag har besökt. Detta skapar i vissa fall hinder för barnen
när de ska ta sig an skolans uppgifter. Till detta återkommer jag i kapitel åtta.
Omedvetet, eller kanske till och med i välmening, uttrycks i skolan
implicit en enspråkig norm på liknande sätt som också andra studier
av svensk skola har visat (Evaldsson, 2002; Haglund, 2005; Runfors,
2003). Jag kan inte se att lärare ser modersmålet som ett hinder för
lärande, men inte heller som en resurs eller något eftersträvansvärt
för lärande som helhet. Det faktum att barnens modersmål inte är
svenska uttrycks däremot av lärarna mer eller mindre explicit som en
brist. Detta är inte unikt för klassrummen som ingår i studien, och det
är inte ovanligt att ett annat modersmål också ses som ett direkt hinder för språkutveckling, litteracitet och lärande i allmänhet (Agirdag,
2010). Från skolans håll visar sig undervisning i och på modersmålet
oftast ha transitionella syften (Menken, 2013), för att nå andra mål än
utveckling av modersmålet i sig. Menken (2013) refererar till en rad
studier som pekar på skolors bristande intresse eller förmåga att ta in
elevers bakgrundskunskaper, det vill säga språkliga kapital, kunskapsbas och erfarenheter i skolan. Detta är ett tydligt mönster också i
mitt material, även om några viktiga undantag framträder. Pedagogens lyhördhet, medvetenhet och roll tycks vara av vikt för huruvida
barnen får stöd i sin kunskapsutveckling i skolans litteracitetspraktiker, eller inte. Alla barnen i studien visar sig vara mycket motiverade
och kämpar hårt i skolan. Att inte ha samma språkliga förutsättningar
som majoriteten av eleverna i en grupp innebär andra villkor och
större utmaningar, men en stark motivation verkar kunna överbrygga
detta. Fokusbarnen klarar till synes i stort sett vad som förväntas i
deras ålder. Åtminstone under den tid som studien fortgår.
Som jag tidigare visat i kapitel sex möter eleverna i mycket ringa grad
tryckt text i hemmen. Föräldrars skolbakgrund och att barnen möter
tryckta texter hemma är faktorer som sägs vara betydande för ett
barns läs- och skrivutveckling (se t.ex. Bakken, 2003; Rodríguez161

Brown, 2011; Snow et al., 1991). I hemmen talas andra språk än
svenska. I och med de förhållandena skiljer sig litteracitetspraktiken i
hemmet och förutsättningarna för fokusbarnen från den som man
från skolhåll ofta är van vid. Det är tänkbart att förskolans och skolans litteracitetspraktik utgör den största delen av plattformen för de
här barnens läs- och skrivutveckling, och därmed skapar villkor för
deras utbildning. Det är förstås inte så att det i elevernas hem saknas
språk och berättande (vilket visas i kapitel sex), men litteracitetspraktikerna i hemmen skiljer sig från den som skolan ofta förväntar sig att
barn har med sig vid skolstart (se också Fast, 2007; Liberg, 1990).
Modersmålsundervisningen är den plats där fokusbarnen i första
hand, och så gott som uteslutande, möter skriven text på sitt
modersmål. Lärares kunskap, medvetenhet och engagemang har i
denna analys visats sig utgöra viktiga komponenter för barnens villkor och förutsättningar i skolans/förskolans praktiker.
I det här kapitlet har förutsättningar, normer och villkor som fokusbarnen möter i skolans litteracitetspraktik studerats. I mötet mellan
skolans och hemmets praktiker, i ett imaginärt skärningsfält, står
barnen. Nästa kapitel behandlar detta skärningsfält.
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8. Samspel mellan litteracitetspraktiker
Med de tidigare empiriska kapitlen, kapitel fem, sex och sju, som bakgrund analyseras i kapitel åtta samspelet mellan skolans och hemmets
litteracitetspraktiker i vad jag betraktar som ett skärningsfält. I de tidigare kapitlen har en bred bild av respektive litteracitetspraktiker, i
hemmet och i förskolan/skolan, och dess kontexter utkristalliserats.
Fokusbarnen befinner sig på båda dessa arenor. Som tidigare poängterats får hemmets och förskolans/skolans praktiker i de här åldrarna
generellt ses som sannolikt de mest betydelsefulla för barns tidiga läsoch skrivutveckling. De olika arenornas praktiker kan ha olika grader
av överensstämmelse (kongruens). Mötet mellan dessa praktiker ser
jag som ett tänkt skärningsfält. Överensstämmelse signalerar kontinuitet mellan de olika praktikerna. Syftet med detta kapitel är att belysa hur praktikerna på de olika arenorna möts, överensstämmer och
samspelar. Analysen av samspelet i detta skärningsfält inrymmer
element som kontakt och kommunikation mellan skola och hem samt
uppfattningar och förhållningssätt. De senare hänger också ihop med
normer, vilket motiverar en fördjupad analys av de normer som finns
inbäddade i praktiker och av hur kontinuitet skapas mellan de båda
praktikerna.

Figur 4, Skärningsfältet: I figuren illustreras skärningsfältet mellan hemmets och skolans litteracitetspraktiker och de element som ingår i analysen i de fyra resultatkapitlen. I de tidigare empiriska kapitlen har fokus legat på artefakter, normer samt vanor (rutiner) och traditioner. I detta kapitel ligger större fokus på analys av uppfattningar och kommunikation mellan skola och hem, men också de andra delarna i figuren ovan berörs.

163

När det råder kongruens mellan litteracitetspraktikerna i hem och
skola, kan kontinuitet för elever mellan olika arenors praktiker skapas, vilket enligt många studier bidrar till att elever klarar skolan bättre
(se t.ex. Cairney, 2003; Gee, 2004; Rodríguez-Brown, 2011). När liten
grad av överensstämmelse föreligger uppstår vad Blackledge (1999a)
kallar sociokulturell inkongruens, vilket jag redan har berört i föregående kapitel. Genom att analysera skärningsfältet är intentionen att
undersöka om diskrepanser föreligger, om eller när de i så fall skapar
bekymmer för barnen och hur aktörerna (barnen själva, deras föräldrar och deras lärare/förskollärare) handskas med den eventuella inkongruensen mellan litteracitetspraktikerna. Svaren på dessa frågor
säger något om villkor och förutsättningar för barnen och om samspelet mellan praktiker. Samspelet i sig är också en del av villkoren och
förutsättningarna.
Samarbete och kommunikation mellan skola och hem
Samarbete mellan skola och hem ses som en utgångspunkt och tas
ofta för givet inom svenskt utbildningsväsen (Erikson, 2004). Skolverket gav 2014 ut skriften Skolan och hemmet – exempel och forskning om lärares samarbete med vårdnadshavare (Skolverket, 2014).
Syftet med skriften är att den ska vara till stöd för skolpersonal i samarbetet med hemmet. Skriften vänder sig särskilt till ”skolor i utanförskapsområden” (Skolverket, 2014, s. 5). Utpekade problem är förväntningar, samarbete, kommunikation, föräldraengagemang och
föräldrainflytande. Av skriften framgår att några av dessa problem
antas vara grundade i kulturella skillnader. Samarbete kräver kontakt
och kommunikation. En del av kommunikationen är beroende av
vilka uppfattningar om och förväntningar den ena parten har på den
andra, och samtidigt får kommunikationen betydelse för vilka förväntningar och uppfattningar som byggs upp. Kommunikationen mellan skolan och föräldrarna i studien sker formellt och informellt, genom skrift och genom samtal. Ofta är dock skrift inblandat på olika
vis även i de muntliga (framför allt de formella) samtalen.
Gränsen mellan formell och informell kommunikation är inte helt
skarp, och kommunikationsvägarna kan därför ses som ett kontinuum vad gäller formalitetsgrad. Till de mer formella kontaktvägarna
räknar jag föräldramöten och utvecklingssamtal samt skriftlig be164

dömning och dokumentation, vilka alltså kan utgöra den ena änden
av ett tänkt kontinuum. Spontana samtal vid till exempel hämtning
och lämning av barnet/eleven befinner sig i den andra änden av det
tänkta kontinuumet och utgör de mer informella kontaktvägarna. Utvecklingssamtal ska enligt skolförordningen ske minst en gång per
termin46. Föräldramöten sker enligt lärarnas uppgifter i helklass eller
tillsammans med andra klasser, ofta i början av läsåret. Jag har inte
deltagit i några av de mer formella, informativa föräldramötena, så
informationen om dessa bygger på forskningsdeltagarnas egna utsagor.
Skolan är också formellt ålagd att kontinuerligt dokumentera elevernas utveckling. Dokumentationen sker i de båda kommunerna som
representeras i studien skriftligen med hjälp av digitala verktyg avsedda för just pedagogisk dokumentation och kommunikation. Föräldramöten och utvecklingssamtal sker genom muntliga samtal, men
texter och skrift är ofta inblandade. De digitala verktygen för elevdokumentation är skriftliga, men kommunikationen runt dem sker
också muntligen. De är till exempel utgångspunkt i utvecklingssamtalen, i samtal i klassrummen och eleverna uppmanas logga in och prata
med sina föräldrar om vad som står skrivet där. Tydligt är att skrift
och verbal kommunikation används och kombineras i såväl de informella som i de formella kontakterna.
Vid kontakter av det mest formella slaget, föräldramöten och utvecklingssamtal, används vanligtvis tolkar när lärarna tycker att så behövs. Endast i Lehks och Elizahs fall anses föräldrarna (pappa) kunna
tillräckligt mycket svenska för att inte tolkhjälp ska behöva anlitas.
Utöver dessa sammanhang används normalt inte tolkar. Modersmålslärare nyttjas ibland som tolkar/översättare i samtal och återger information eller hjälper till att översätta skriftlig information till
modersmålen. I Sahros fall står en somalisk granne och vän (som har
barn på samma skola) till buds för tolkning eller översättning i kontakter mellan skola och föräldrar. Sahros klasslärare Erika berättar att
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Se Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2013b).
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vid det senaste föräldramötet glömdes det bort att boka tolk, men
grannen ställde då upp på plats och översatte åt Sahros mamma
Magool.
Föräldrar bjuds ibland också in till evenemang som skolan/förskolan
anordnar under eller utanför ordinarie skoltid, till exempel sommarfester, skolavslutningar och diverse föreställningar. Jag har deltagit
vid ett sådant tillfälle för Daryas del, ett framträdande efter ett musikprojekt, samt vid en elevpresentation och ett musikalframträdande
i Ferozas klass i årskurs 3. Vid båda tillfällena var respektive mamma
närvarande. De evenemangen fungerade som erbjudande för föräldrar
att ta del av vad barnen har arbetat med under läsåret. De minst formella kontakterna som analyseras är den kommunikation som äger
rum mellan skolpersonal och föräldrar vid hämtning och lämning av
barnen. Mycket av den vardagliga kommunikationen mellan hemmet
och skolan sker dock i skriftliga former i form av pappersmeddelanden, vecko- eller månadsbrev samt bloggar.
Kontaktvägar
Skriftliga meddelanden med information i pappersformat (”lappar”)
visar sig vara en mycket vanligt förekommande kontaktväg mellan
föräldrar och skola i de klasser som jag har besökt. Framför allt skickas lappar från skolan till hemmen, ibland med anmodan till vårdnadshavare att skriva på och skicka tillbaka till skolan. Parallellt har
flera av lärarna också system där meddelandena skickas via e-post.
Klassläraren Lena anger att det för ett par elever i klassen, däribland
Darya, inte fungerar med e-post. Hon skriver därför ut meddelandena
enbart till dessa elever. Flera av lärarna säger sig vara osäkra på om
familjerna har tillgång till datorer och internet hemma, vilket de alla
har och vilka både barn och föräldrar också använder för olika syften
(se kapitel sex).
Studiens deltagande lärare menar att informationen från skolan genom de skriftliga meddelandena i allmänhet tycks nå föräldrarna.
Några av lärarna säger emellertid att de tror att det är barnen själva
som läser lapparna och i sin tur meddelar föräldrarna när de ska på
utflykter, ha matsäck, extra kläder eller annan utrustning med sig eller när det gäller schemaavvikande tider och aktiviteter. För det mesta
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fungerar sådant bra i praktiken för fokusbarnens del, uppger lärarna,
och barnen kommer med den utrustning, eller på de schemaavvikande tiderna och till de platser som meddelandena anger. När
modersmålsläraren Shereen har möjlighet översätter hon lapparna
skriftligt till dari, och i de fallen får alltså föräldrarna informationen
på båda språken. Ibland ringer hon också till föräldrarna och kommunicerar muntligen med dem. Några av lärarna menar att modersmålsläraren fyller en viktig funktion i det här avseendet. Det är dock
inte alltid som modersmålslärare är på plats och kan fylla den funktionen. Modersmålsläraren Abdullahs tidiga lektioner före skoldagens
början på Sahros skola ger inte de möjligheterna till samverkan.
Några av skolorna använder också bloggar som kanal för informationsutbyte och berättelser om verksamheten, till exempel vid Sahros
skola. Där tror klassläraren Tina att en del information kan missas av
Sahros föräldrar. Hon säger i intervjun:
Sen är det ju svårt då vissa delar, för vi bloggar ju ut då till alla föräldrar
varenda fredag. Och den bloggen kan ju de aldrig läsa naturligtvis. Så det
är ju vissa bitar som … det går nog inte fram. Så då hoppas man ju att
Sahro berättar hemma. Och det tror jag hon gör, men sen är hon ju inte så
gammal, så man kan ju inte förvänta sig att hon ska klara allting. Men det
mesta fungerar. (Intervju med klassläraren Tina)

I stort sett fungerar det som är nödvändigt för den dagliga verksamheten enligt Tina, även om hon tror att det kan finnas andra bitar som
inte kommer föräldrarna till del. Information som är av särskild vikt
för att det ska fungera praktiskt för Sahro, som att ha med sig simkläder till simundervisningen, ser Tina till att de tidigare nämnda somaliska föräldrarna på skolan meddelar till Sahros mamma. Information
av annan karaktär, såsom berättelser om och bilder av verksamhetens
vardagsaktiviteter, finns det alltså risk att hennes föräldrar går miste
om, menar Tina.
Att ha en vardaglig, informell muntlig kontakt med föräldrarna upplever flera av lärarna som problematiskt. De menar att föräldrarnas
begränsade svenskkunskaper är ett hinder när det kommer till mindre
ärenden som lärarna vill ta upp. Erika, Sahros klasslärare i årskurs 1,
berättar att det ibland händer smärre saker runt Sahro som hon
egentligen skulle vilja prata med mamma Magool om, men som hon
undviker just för att det är svårt att kommunicera i vardagliga situa167

tioner, när tolkhjälp normalt inte finns till hands. Att ta in en tolk görs
i allmänhet bara vid de formella samtalen, det vill säga vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Exempel på ärenden som Erika säger
sig inte vilja ta upp genom de somaliska vännerna är när hon vill kontrollera sanningshalten i något som Sahro har sagt. Hon undviker att
ta upp småhändelser för att risken finns att sådana får alltför stor
tyngd samt att de kan vara känsliga att ta upp med en utomstående.
Även Daryas och Maryams föräldrar tar ibland hjälp av en persisktalande granne (som har varit länge i Sverige) med skriftlig information
från skolan. Å ena sidan är dessa lösningar på informationsutväxlingar och översättningar mycket välkomna, men å andra sidan utgör de
också en fara för att delar av informationen kan missas och kommunikationen haltar.
Några av lärarna påtalar att det är just de korta och spontana kontakterna som de saknar. Monika, Maryams klasslärare, säger lite klagande att det ofta är Darya som hämtar och lämnar Maryam, och att
viktiga informella samtalen med föräldrarna därmed uteblir. Ingen av
föräldrarna har delgivit mig något missnöje med kontakten med skolan. De kan å andra sidan knappast veta något om den information
som de ibland går miste om.
En annan del som Tina upplever som bekymmersam i kommunikationen är att få information vid Sahros frånvaro. Att anmäla en elevs
frånvaro vid ledighet eller sjukdom kan möjligen ses som en självklarhet för den som är invigd i det svenska skolsystemet. För att förstå
komplexiteten i detta vill jag redogöra för hur frånvaroanmälan i de
två kommunerna går till och hur det fungerar i praktiken för fokusbarnen.
Att frånvaro vid sjukdom ska anmälas och hur sjukanmälan går till
framgår av respektive kommuners hemsidor. Likaså framgår där att
all annan ledighet ska ansökas om på förhand. Information om detta
ges också när eleverna börjar skolan. I den ena av de aktuella kommunerna, den som Sahro tillhör, har man sedan en tid infört ett system där sjukanmälan ska ske antingen via telesvar eller via en digital
webbportal. På kommunens hemsida finns utförlig information om
att anmälan ska ske och hur anmälan görs. Talsvar liknar de system
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som används av till exempel vårdcentraler, och all information ska
knappas in på en telefon med barnets personnummer som utgångspunkt. För webbanmälan krävs att anmälaren legitimerar sig antingen
via en kod som skickas med sms eller med hjälp av e-legitimation. Det
hela kräver dock att man till att börja med vet var informationen
finns. Därtill krävs nätuppkoppling, samt att man har e-legitimation,
alternativt en mobiltelefon med sms-funktion som man också vet hur
den fungerar. Även om informationen på kommunens hemsida är relativt tydlig krävs både datorvana, att man kan tillräckligt mycket
svenska och att man kan läsa och förstå informationen samt fylla i och
skriva in uppgifterna.
Läraren Tina menar att den centrala och automatiserade tjänsten inte
fungerar för Sahros del. Sahro har under en period av några månader
i förskoleklass hög frånvaro, i synnerhet på fredagar. Detta är något
som bekymrar Tina eftersom hon inte alltid får information om
Sahros frånvaro, och ofta vet hon således inte orsaken. Tina säger att
det fungerade bättre tidigare, när sjukanmälan skedde direkt till hennes klassrum via telefon. Då kunde föräldrarna ringa, och även de föräldrar som inte kan så mycket svenska brukade ringa och meddela
frånvaro. På så vis hade Tina bättre kontroll. Mamma Magool tycks
inte ha fått grepp om de nya rutinerna för sjukanmälan. Ibland kommer någon släkting eller bekant till familjen till klassrummet och
meddelar frånvaro, men lika ofta får inte Tina någon information alls.
På SFI förs noggranna frånvaroprotokoll efter att eleverna där ringer
och meddelar frånvaro. Magools SFI-lärare uppger att Magool alltid
ringer och anmäler när hon är sjuk eller är hemma för vård av sjukt
barn.
I den andra kommunen som finns representerad i min studie ska
sjukanmälan ske genom telefonsamtal till den enhet (arbetslag) på
skolan som barnen tillhör. För Lehks del innebär det att föräldrarna
kan ringa och samtalet går direkt till klassrummet där någon i lärarlaget tar emot sjukanmälningar som rings in på morgonen. Ofta sker
dock Lehks sjukanmälan genom hans karenska vän. De båda har sällskap till skolan så gott som varje dag, och när den ena av dem är sjuk
meddelar den andra det till läraren vid det dagliga uppropet vid sam-
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lingen. Detta, mindre formaliserade och icke-digitala, mer personliga
tillvägagångssättet verkar fungera väl.
Ingen av de andra lärarna uttrycker några funderingar vad gäller de
andra fokusbarnens frånvaro eller sjukanmälan. De barnens frånvaro
är inte heller högre än vad lärarna anser vara normalt.
Webbportaler för bedömning, dokumentation och samarbete
I båda kommunerna används digitala webbportaler för dokumentation och kommunikation till hemmet om elevers utveckling och
måluppfyllelse. Lärare fyller i individuella utvecklingsplaner och bedömningar, och eleverna fyller i (i den mån de kan) självvärderingar.
Dessa bedömningar och självvärderingar utgår man ifrån i utvecklingssamtalen. Inför utvecklingssamtal uppmanas de äldre eleverna i
studien, Feroza och Darya, att logga in på portalen hemifrån tillsammans med sina föräldrar för att ta del av dokumentationen. Klassläraren Lena har sagt till eleverna i klassen att det inte kommer att finnas
tid att läsa vad som står i portalen under utvecklingssamtalen, men
att föräldrarna då har möjlighet att ställa frågor om det som de har
läst och att hon kommer att kommentera och diskutera de fall när eleven inte verkar nå målen.
Lena frågar vid Daryas utvecklingssamtal om hon och hennes föräldrar har läst informationen på portalen. Det har de, säger Darya, och
det är uppenbart att så har skett. Mamma Farzana tar självmant upp
att de har tagit del av Lenas kommentar om att Darya behöver träna
mer på svenska språket, och att det är något som oroar Darya. Därutöver används inte webbportalen direkt vid utvecklingssamtalet för
Daryas del. I Ferozas utvecklingssamtal används webbportalen som
grund när klassläraren Marlene redogör för de olika lärarnas bedömningar. Ferozas mamma Tela säger då att hon inte har kunnat läsa
eftersom hon är ”savad nadaram” (”analfabet”/”kunskapslös”, se kapitel sex), i samband med modersmålsläraren Shereens påpekande att
de kan logga in på webbportalen och läsa bedömningarna själva. De
båda mammorna Tela och Farzana skiljer sig sålunda åt i sina förhållningssätt till att ta del av informationen på webbportalen.
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Webbportalerna är inte bara till för kommunikation mellan hem och
skola, utan också för kommunikation och samarbete lärare sinsemellan. Det verkar dock inte alltid vara ett effektivt verktyg för detta ändamål. I samband med Ferozas utvecklingssamtal hör jag Shereen
fråga Marlene i förbifarten om hon har läst vad Shereen har fyllt i. Det
har hon inte hunnit med. Modersmålsläraren Abdullah frågar mig om
Sahros klasslärare har läst hans bedömningar i modersmålsundervisning.
Utvecklingssamtal
Den formellt kanske viktigaste kontaktvägen mellan hem och skola är
utvecklingssamtalen. Det är också den enda kommunikationen som
skolan uttryckligen är ålagd och till vilka det finns föreskrivna ramar i
skollagen. Jag har deltagit vid två utvecklingssamtal: Ferozas (på vårterminen i årskurs 3) och Daryas (på vårterminen i årskurs 4). Den
information som jag har om de utvecklingssamtal som jag inte var
närvarande vid bygger på vad de olika parterna har delgivit mig.
Under de inspelade utvecklingssamtalen är det tydligt att det är lärarna som dominerar talutrymmet och leder samtalet. Måluppfyllelse,
resultat och elevernas sociala situation i skolan är huvudteman i samtalen. Resultaten för de båda flickorna är relativt likartade: De båda
bedöms nå kursplanemålen för aktuell årskurs med undantag för målen i svenska. De båda får beröm av läraren för att de är ”duktiga” och
kämpar. Feroza är mycket duktig i matematik, men hon har inte uppnått målen för godkänt i ett av de sju nationella delproven i matematik, och Marlene uppger att hon tror att det berodde på att hon inte
förstod språket i provet.
Darya är till stor del tyst och lyssnar under samtalet. Farzana och
Lena talar mycket samstämmigt i fråga om Daryas svagheter och styrkor och om vilka åtgärder som ska till för att Darya ska lyckas i skolan. Kontentan av och budskapet i Daryas samtal är att det är ”hårt
jobb som gäller” för Darya, men att hon är duktig, trots utmaningarna
som antas bero på hennes korta skolbakgrund och språkliga tillkortakommanden. Lena jämför henne återkommande under samtalet med
”de andra”, de enspråkigt svenska eleverna som är utgångspunkten i
hennes jämförelser:
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[…] men svenska det har ju dina kamrater läst sedan de var ... bebisar (visar med gest vaggande bebis i famnen). (Utvecklingssamtal för Darya)

Lena poängterar på olika sätt flera gånger under samtalet att det är
det svenska språket som är vägen till skolframgång.
Det [träna svenska] måste hon. Det måste du Darya, därför att svenskan
är så viktig för alla andra ämnen. För om man inte förstår svenskan, då
kanske man inte kan jobba bra i kemin eller i geografin.
(Utvecklingssamtal för Darya)

Farzana är införstådd med detta och bejakar Lenas syn på svenska
språkets betydelse för att kunna ta till sig ämneskunskaper. Det intressanta är att skolan ger studiehandledning på dari, i vilken Darya
deltar, men dess möjligheter ges ingen vikt eller uppmärksamhet alls,
varken i intervjun eller under utvecklingssamtalet. Några perspektiv
på flerspråkighet som mål eller resurs och att kunna använda hela sitt
språkliga och kulturella register framträder inte alls i mitt material.
Nedan återkommer jag till denna syn på svenska språket som (enda)
nyckeln till framgång.
I Ferozas samtal läggs mer tid på trivsel och sociala aspekter. Marlene
betonar inte lika mycket svenska språkets roll för att lyckas, men hon
nämner att Feroza kommer att behöva mer språkligt stöd, det vill säga
i svenska språket och genom studiehandledning, för att klara skolan
framgent. När det nationella provet som Feroza har genomfört under
vårterminen redogörs för är det språkliga aspekter som lyfts som
Ferozas akilleshäl, inte bara i ämnet svenska utan också i matematik.
Marlene lyfter dock fram den fina berättelsen som Feroza har skrivit
som en del av det nationella provet i svenska. Hon säger att det var en
fin och variationsrik berättelse med bra struktur. Det som Feroza behöver arbeta mer med är grammatik, uppger Marlene (se vidare under rubriken Det ”rätta och riktiga” språket i detta kapitel).
Uppfattningar och förhållningssätt
I mina analyser av lärarnas uppfattningar (beliefs) (Fives & Gill, 2015)
om fokusbarnens habitus (Bourdieu, 1991), om deras hem och om deras föräldrar framträder en rad diskrepanser bland lärarna. I vissa fall
uttrycks uppfattningar, antaganden och förväntningar explicit och i
andra fall framgår dessa implicit genom handlingar och ageranden.
Jag har delat in de framträdande förhållningssätten som jag har kun172

nat urskilja i tre olika kategorier: neutral, undrande och nyfiken samt
begränsande hållning, även om det naturligtvis finns skillnader också
inom de tre kategorierna. I den första kategorin tycks läraren inte
lägga någon större vikt vid hemmets betydelse och lärarnas fokus verkar vara vad som sker i skolan. I den andra kategorin uppvisar läraren, som benämningen antyder, nyfikenhet och reflekterande över
barnens bakgrund, även om de inte alltid aktivt letar efter svar på sina
funderingar. I den sistnämnda kategorin uttrycks bristperspektiv eller
någon form av begränsande förhållningssätt.
Neutral hållning
Några av lärarna förhåller sig relativt neutrala och tycks inte fundera
nämnvärt över vilken roll föräldrarna och hemmet spelar för barnen i
deras litteracitetspraktiker eller för deras skolgång. Dessa lärare är till
synes mer fokuserade på vad som sker i skolan. Vad gäller Lehks lärande har klassläraren Eva en öppen och rak dialog med pappa Than,
så som både Eva och Than beskriver det. Than uttrycker sin ambition
att stötta sina barn i skolarbetet, men säger i utvecklingssamtalet att
han önskar stöttning från skolans sida i Lehks svenskinlärning och i
hans läs- och skrivutveckling. Han är rädd för att lära ut fel och tycker
att det ibland är svårt att förklara svenska ord ur texterna som Lehk
tar hem från skolan. Eva säger att hon tror att Than är betydelsefull
för Lehks lärande. Hon signalerar emellertid vad jag uppfattar som
varken höga eller låga förväntningar på föräldrarna. Than är i sin tur
tydlig med vad man från skolans håll kan förvänta sig av dem som
föräldrar i förhållande till stöd för skolarbetet. Deras uppgörelse är
klart uttalad: Than hjälper till med läxorna, men inte när det kommer
till svenska språket och att läsa och skriva. Eva sitter följaktligen enligt deras uppgörelse med Lehk utanför schemalagd tid och övar med
Lehk det som Than inte tycker sig klara av.
Sofia, Ferozas klasslärare i årskurs 4, visar i intervjun att hon inte
funderar så mycket på vad hon förväntar sig av Ferozas hem. Hon säger att hon inte har någon kontakt med Ferozas mamma utöver utvecklingssamtalen eftersom det fungerar relativt bra i skolan och att
hon i allmänhet bara har kontakt med föräldrar när det uppstår problem och med dem vars barn är mer stökiga. Hon nämner emellertid
några delar av Ferozas skolgång som hon ser som problematiska: I
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årskurs 4 börjar hon komma en kvart–tjugo minuter för sent så gott
som varje morgon och hon antas ibland ”slarva” med läxorna. Sofia
tog upp förseningarna med Tela under det senaste utvecklingssamtalet, men det har fortsatt även efter det. De båda vuxna har under min
fältstudie inte haft någon fortsatt dialog angående detta.
Undrande, nyfiken hållning
”Så pappa ville också att de skulle gå i skola? Ibland vill ju inte män
det.” Detta är en av många frågor som läraren Lena ställer till mig om
Darya, hennes bakgrund och om hennes föräldrar. Hur länge Darya
har varit i Sverige, hur mycket hon har gått i skolan, varför de har
kommit hit och en rad andra frågor ställer hon till mig. Hon har fått
uppfattningen att vissa män från vissa länder inte vill att deras flickor
ska gå i skolan. Denna uppfattning har hon trots, eller kanske på
grund av, att hon har haft väldigt få elever med migrationsbakgrund
under sina många år som lärare. Hon ställer alla dessa frågor till mig
och med det visar hon en vilja att få veta mer, men något hindrar
henne från att rikta frågorna till föräldrarna eller till Darya.
Lena är inte ensam om att undra och rikta frågorna till mig. Vid
många tillfällen har flera av lärarna i studien ställt frågor till mig om
barnens bakgrund, hemmiljö och föräldrar. Ibland uttrycker de förmodanden eller gissningar som de tycks vilja höra min syn på. Då kan
det handla om frågor som de verkar uppfatta som lite känsliga, eller
möjligen om frågor som är av sådan karaktär så att de kan upplevas
fördomsfulla. Genom alla dessa frågor har jag märkt av en nyfikenhet
hos några av lärarna och att de gärna vill veta mer om barnen, men
inte känner sig bekväma att fråga barnen eller deras föräldrar. Tina
frågar mig mycket, och av hennes frågor förstår jag att hon funderar
en hel del kring hur Sahro har det hemma. Av hennes svar i intervjun
framkommer att hon vet ytterst lite om Sahro och hennes bakgrund.
Hon säger att hon i början av läsåret försökte ställa lite frågor till
Sahro själv, men att hon fick intrycket av att Sahro inte ville berätta. I
slutet av intervjun kommer hon själv till insikten att hon vet mycket
mindre om Sahro än om andra barn. Hon reflekterar över hur lite hon
egentligen vet, vad det beror på och vad det får för konsekvenser:
S: Känner du att du känner henne mindre än de andra?
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T: Ja, på ett sätt känns det ju så. Därför att, man har ju ingen aning om
hur … det är ju väldigt svårt när man inte kan ha någon kommunikation
med föräldern till exempel. Det är ju jättesvårt. /mm/ det blir inte naturligt. Jag har ju ingen ... bara som det här: är hon född i Sverige, eller har
hon bott i Somalia, eller vad har hon med sig? Vi vet ju ingenting. Och då
är det ju svårt. Och då betyder det ju mer än man faktiskt tror. Och sen så
tror vi att vi tar emot alla barn på samma och lika villkor. Men det gör vi
ju inte alls. Det är ju väldigt olika. Och olika förutsättningar, så klart.
(Intervju med Tina)

Att hon inte har vad hon ser som en ”naturlig” kommunikation med
Sahros mamma får följden att villkor och förutsättningar inte blir de
samma som för andra barn.
Modersmålsläraren Shereen vittnar också om en nyfikenhet och vilja
att förstå bland många av de lärare som hon möter. Även hon uppfattar att de då väljer att rikta frågorna om barnen till henne. Hon säger
att hon ofta fungerar som ”bro” mellan hemmet och skolan. Ibland
kan hon emellertid inte ge svar på lärarnas frågor eftersom det i hennes ursprungsland, Afghanistan, finns så stora skillnader mellan olika
folkgrupper och deras kulturer.
Det finns emellertid också ett fåtal exempel på att lärare riktar sina
funderanden direkt till föräldrarna. Förskolläraren Micke berättar att
han vid utvecklingssamtalet ställde frågan till pappa Than hur det
kommer sig att Than har lärt sig svenska så mycket bättre än mamma
Soe. Micke har då fått Thans förklaring att det inte beror på skolgång
och läskunnighet, vilket var Mickes antagande, utan på att Soe har
haft en uppväxt som har varit begränsad till hemmets domäner och
sysslor i hög grad. Than menar att hon därför har fått ett dåligt självförtroende när det kommer till studier, samt att det beror på ”kulturen” där flickor inte har samma möjligheter som pojkar.
Bristperspektiv och begränsande hållning
Att föräldrar tillmäts positioner som tämligen hjälplösa är ett mönster
som framträder i stora delar av mitt material, om än inte bland alla
lärare. Nedan visar jag ett urval av de läraruppfattningar som har tydliga bristperspektiv och uttalade låga förväntningar på föräldrarna,
uppfattningar som jag ser som begränsande för barnens del.
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”Analfabeter är något alldeles särskilt”, säger en av studiens lärarinformanter47. När jag ber läraren utveckla detta uppstår en viss svårighet att beskriva det mer precist: ”Ett annat tänk”, ”handikappade”,
”socialt hindrade”, ”fladdrande blick” är ord som används för att förklara påståendet. Uttalandena baserar läraren på upplevelser i tidigare möten med föräldrar. En annan av studiens lärarrepresentanter
menar att merparten av föräldrarna till barn med migrationsbakgrund vid den aktuella skolan saknar utbildning och att de ”antingen
är traumatiserade eller analfabeter” och att de därför inte orkar eller
är kapabla till att hjälpa sina barn.
Ett annat exempel på bristperspektiv är när läraren i Daryas förberedelseklass, Maud, säger att man inte kan förvänta sig någonting från
Daryas och Maryams föräldrar, att Darya inte har mycket stöd hemifrån och att det helt enkelt inte är någon idé att skicka med Darya
skoluppgifter hem. Maud menar att Darya får sköta allt själv, att hon
får ta mycket ansvar och att hon själv skriver på papper och intyg. Eftersom jag är lite förvånad, då detta står i bjärt kontrast till mina egna
intryck av föräldrarna Farzana och Yawar, frågar jag Maud om detta
är något som hon ser som ”typiskt”. Hon säger då att så inte alls är
fallet, att ”analfabeter” ofta tar ansvar för att läxor blir gjorda, men att
det inte är så i Daryas familj. Hon, Monika och Lena uppvisar en viss
besvikelse över Farzana och Yawar, och de tror att Darya får ta ett
stort vuxenansvar hemma. Det är oklart om detta är något som förmedlades mellan lärarna vid överlämningssamtalet till årskurs 4, men
vid överlämnandet från förberedelseklass till ordinarie klass uttrycks
dessa uppfattningar, berättar den mottagande läraren.
Ytterligare ett exempel är klassläraren Marlene som håller Ferozas
utvecklingssamtal medvetet kortfattat. Hon säger till mig före samtalet att vid förra mötet, när Feroza började i klassen, signalerade
mamma Tela att det blev lite för mycket information, och därför vill
Marlene begränsa informationsmängden den här gången. Hon säger
vidare att samarbete med föräldrar inte är någon självklarhet i alla
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Eftersom dessa uttalanden kan ses som fördomsfulla och ganska grova väljer jag att inte
skriva ut det fingerade namnet på lärarna som säger detta, i syfte att anonymisera ytterligare.
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kulturer på samma sätt som de från skolans håll önskar och förväntar
sig i Sverige. Hennes erfarenhet är att det finns föräldrar som ser det
som en svaghet hos skolan att de inbjuds till besök och till att vara
delaktiga i skolans verksamhet.
En annan uppfattning som kan ses som ett bristperspektiv är synen
på föräldrar som inte har så mycket att säga. När Lena ber sin kollega,
läraren i svenska som andraspråk, att boka tolk inför Daryas utvecklingssamtal ber hon henne boka en timme med tolken men förutsäger
samtidigt att samtalet inte kommer att ta mer än en kvart. Kollegan
tittar då frågande på henne och Lena svarar: ”Ja, de kommer ju inte
ställa några motfrågor. De är ju så timida alltid. De ställer ju inga frågor alls.” Daryas lärare i förberedelseklass uttrycker likaledes att hon
förväntar sig att utvecklingssamtalet kommer att bli mycket kort med
motiveringen: ”Darya är ju en duktig tjej och jag har inte så mycket att
säga mer än att det går bra för henne.” Detta signalerar inte ett bristperspektiv gentemot Darya utan tvärtom säger hon att Darya är duktig, men det väcker ändå en fråga hos mig hur man ser på föräldrarnas
delaktighet i Daryas skolgång. Det utvecklingssamtal som jag var med
på för Daryas del varade i själva verket i 48 minuter och fick därefter
avbrytas eftersom nästa elev och förälder väntade på sin tur utanför
klassrummet.
Konsekvenser av uppfattningar
Läraruppfattningar (beliefs) får konsekvenser för praktiker och är en
del av villkor och förutsättningar i skolpraktiker för elever. De är nära
kopplade till förväntningar (Lucas et al., 2015). I relativt många fall
visar mitt material att det från lärarnas håll finns lågt ställda förväntningar på hemmet som resurs i barnens utbildning och som del av
litteracitetspraktiken. Lena säger uttryckligen i utvecklingssamtalet
att föräldrarna ”inte kan” hjälpa Darya med läxorna, något som delvis
styrks av mamma Farzana när hon instämmer i detta. Samtidigt visar
Farzana att de verkligen försöker, till exempel genom att berätta hur
de har hjälpt Darya med en utmanande geografiläxa med hjälp av internet och genom att hon visar sig angelägen och medveten om vad
Darya har arbetat med hemma i form av läxor och prov. Farzana lever
således upp till förväntningarna och utmanar dem på samma gång.
Vid ett senare tillfälle uttrycker Lena sina föreställningar om att barn
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med migrationsbakgrund generellt inte har så mycket stöd hemifrån,
direkt till mig. Hon är osäker på om alla föräldrarna med migrationsbakgrund är införstådda med skolans system.
Antagandet att fokusbarnen får ta ett vuxenansvar och hjälpa till
mycket hemma återkommer bland flera av lärarna. De menar inte att
detta alltid skulle vara en nackdel, förutom att det möjligen tar tid
som skulle kunna användas till skolarbete. Det visar dock prov på en
uppfattning om föräldrarna som pekar på att de inte skulle ta, eller ha
förmåga att ta, det föräldraansvar som man från skolhåll förväntar
sig. Efter utvecklingssamtalet visar dock Lena en mer positiv inställning till föräldrarna och påpekar att hon och Farzana var tämligen
samstämmiga. Däremot har hennes inställning till och uppfattning
om Darya ändrats från mitt första möte när jag i slutet av mitt fältarbete intervjuar henne. Vid vårt första möte, när Darya nyligen har
börjat i hennes klass, uttrycker hon sig i mycket positiva ordalag och
menar att Darya har kommit en bra bit på väg och att hon skriver
ungefär så som barn i den åldern brukar skriva, det vill säga på en
godkänd nivå. ”De här barnen har ett sug, är hungriga på att lära”,
säger hon vid det tillfället och åsyftar elever med migrationsbakgrund.
Vid intervjun, när Darya har gått i nästan ett år i hennes klass, säger
hon att hon tycker att Darya verkar ha svårt för sig, att hon inte riktigt
förstår och att hon tror att det skulle vara likadant även om hon hade
gått i skolan i Afghanistan och på sitt modersmål. Någon dialog med
modersmålsläraren om detta har inte förts under tiden för fältstudien.
Hon förmedlar också till Darya, med Farzana närvarande, att föräldrarna inte kan hjälpa till eftersom de ”pratar ett annat språk”.
Vi, för … jag har ju barn som har föräldrar som bara pratar svenska men
som inte läser så bra eller skriver så bra och då kan jag be dem hjälpa sitt
barn, men eftersom mamma och pappa pratar ett annat språk så kan inte
dom hjälpa dig. (Utvecklingssamtal för Darya)

Den sammantagna bilden av olika uttryck för bristperspektiv på föräldrarna kan tolkas som lågt ställda förväntningar och fungera begränsande för barnens utbildning. Samtidigt menar lärarna också att
”invandrarbarnen”, bland annat genom antagandet att de får ta ett
stort ansvar hemma, får en sorts driftighet till följd av föräldrarnas
antagna passiva eller uppgivna hållning. Lena och Marlene uppvisar
också en åtskillnad i sina uppfattningar om elever med migrations178

bakgrund när de jämför och påtalar många ”svenska” barns bortskämdhet, att de är ”mätta och överstimulerade” och kan luta sig tillbaka och därför inte kämpar lika hårt, samt att barn med migrationsbakgrund enligt dem visar större tacksamhet, är artigare och har en
starkare kunskapstörst än de ”svenska” eleverna. Läraren i svenska
som andraspråk Berit talar om Ferozas och hennes systrars starka
motivation, om ”de starka kvinnorna” och om ”föräldrar som lever för
och genom sina barn”. Hon säger att många föräldrar i viss mån har
givit upp för egen del, men att de sätter sin tilltro och sitt hopp till
sina barn, som ges helt andra möjligheter i det nya landet.
Modersmålsläraren Shereen har, som jag tidigare visat (se även kapitel sju), en funktion som ”bro” mellan skolan och hemmet och har
därigenom mycket kontakt med föräldrar överlag. Som kontrast till
det bristperspektiv på föräldrar utan skolbakgrund som framträder
vill jag också lyfta hennes syn. Hon menar att just det faktum att föräldrarna inte har gått i skolan ibland blir till en drivkraft för barnen,
och att det är drivkraften i sig som är av vikt för skolframgång, inte
föräldrarnas utbildning. Föräldrars sätt att förhålla sig och agera är
vad som avgör, inte deras utbildningsnivå. Detta är också andemeningen i hennes uttalanden nedan:
Det finns föräldrar som, ja, de kanske är analfabeter, men, det är inte deras vilja att de blir analfabeter. De kanske inte har haft möjligheter. Men
de är fullt medvetna att det är så viktigt med att kunna läsa och skriva och
det är så viktigt med utbildning, för en människa. Det är, tycker jag, en
väldigt viktig punkt. Medvetenheten hos föräldrar … och det gör att de liksom pushar sina barn att det är viktigt. Har du gjort dina läxor? Häromdagen, när jag fråga, eller berätta Feroza att, jag fråga henne: Fick du
hjälp med dina läxor? Ja. Vem har hjälpt dig? Mamma, sa hon. Jaha,
hjälpte mamma dig när du läste? Nej, hon påminde mig, sa hon. Och då
vet man, tack mamma, liksom att hon vet att det är viktigt för hennes
barn att bli påmind liksom att hon gör sina läxor.
[…]
Det är det jag försöker säga, att jag som deras modersmålslärare och jag
som kommer från samma land, som dem, jag tycker inte att föräldrarnas
utbildning har den största betydelsen. Jag har inte sett någon stor skillnad liksom. (Intervju med Shereen)

Shereens erfarenhet säger alltså att föräldrars utbildningsnivå samt
läs- och skrivkunnighet inte är avgörande för hur väl barnen lyckas i
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skolan. Det som har betydelse enligt Shereen är föräldrarnas inställning till och engagemang i barnens skolgång.
Olika – men på lika sätt
Sammanfattningsvis visar analysen av läraruppfattningar att i samtal
om fokusbarnen (och andra elever med migrationsbakgrund) särskiljs
de generellt från ”svenska” elever i förhållande till sociokulturell bakgrund, uppfostran samt föräldrars roll i barnens utbildning. Föräldrarna tillmäts ibland en position med avsaknad av agens, kompetens
och möjligheter. Denna position uppfattas både som hinder och styrkor för barnens del, det senare genom att den antas skapa initiativförmåga och motivation för studier, enligt lärarna. Särskiljandet av
elever med migrationsbakgrund i lärarnas uppfattningar är delvis i
linje med andra studier, till exempel Gruber (2007) och Runfors
(2003). Skillnaderna som framförs i diskurser på skolorna i studien är
inte direkt märkbara i praktiska handlingar i klassrummet. I praktiken, i skolvardagens aktiviteter och görande, osynliggörs istället skillnader och olikheter neutraliseras (Haglund, 2004, se även kapitel
sju). I antaganden som visar sig när lärarna ställer frågor eller talar
om barnen, åtskiljs de och olikheter lyfts. I mina samtal med lärarna
ställer de frågor och berättar om fokusbarnen och barn med migrationsbakgrund generellt. Några säger att ”invandrareleverna” är mer
tacksamma och mer motiverade än ”de svenska” eleverna, men också
ofta stökigare, i synnerhet pojkar. Lärarna berättar om sina erfarenheter med föräldrar till elever med migrationsbakgrund. I diskursen
olikgörs barn med migrationsbakgrund, men i skolpraktiken förefaller
lärarnas hållning vara att alla barn ska behandlas på liknande sätt.
Detta är i linje med andra studier om svensk skola (t.ex. Gruber,
2007; Haglund, 2005).
Språkliga och kulturella normer i skolans praktik
Språk och kultur hänger oupplösligt samman. I följande delar av detta
avsnitt analyseras normer kopplade till språk och kultur som framträder i skolan. I analysen framträder en, mer eller mindre explicit
uttryckt, monokulturell och enspråkig norm, vilken är i linje med flera
andra studier av svensk skola (se t.ex. Haglund, 2004, 2005; Runfors,
2003; Vuorenpää, 2016). I Daryas utvecklingssamtal visar sig detta
mycket påtagligt. Utgångspunkten som fokusbarnen ställs emot är
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den kunskapsgrund, vilken elever som har gått i svensk förskola och
skola förväntas stå på.
I läroplanen för grundskolan finns en skrivning om kulturarv, vilket
utgör en del av skolans uppdrag att överföra till elever. Där föreskrivs
följande:
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och
utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en
generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar
för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete
med hemmen. (Skolverket, Lgr 11, § 1)

Skolan ska tillsammans med hemmet fostra elever och överföra ett
kulturarv enligt skrivningen. Någon definition av vilket kulturarv som
åsyftas ges emellertid inte.
Språkliga normer
Den enspråkiga normen som är utmärkande för stora delar av mitt
datamaterial, visar sig allra tydligast och mest explicit i Daryas utvecklingssamtal. Ungefär halva tiden av utvecklingssamtalet ägnas åt
hur Darya klarar skolan, och vid upprepade tillfällen och eftertryckligt
påpekar Lena det svenska språkets nyckelroll genom följande repliker:
Det här är för att jag, öh, vill vara tydlig med att det är vissa saker som det
är bra att Darya kan träna på både i skolan och hemma för att bli riktigt
bra på svenska.
[…]
Du tränar läxan hemma, men förstår du att du måste träna just det här
med svenskan ännu mer?
[…]
Om du ska lyckas, jag vill ju att du ska klara svenskan bra, för du behöver
det Darya, och då behöver du träna ännu mer svenska. (Utvecklingssamtal för Darya)

Det sker inte någon förhandling om svenskans roll, och inga alternativa vägar än att bli ”riktigt bra på svenska” och lära på svenska diskuteras, trots att Darya har studiehandledning på modersmålet. Lenas
syn ges tolkningsföreträde och stöttas av Farzana. En alternativ väg
hade kunnat vara att låta modersmålet och svenska språket utgöra
resurser för lärande, så som förespråkas inom translanguaging
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(García, 2009; García & Wei, 2014; Lasagabaster & García, 2014). Daryas läs- och skrivutveckling kunde gynnas om båda språken skulle
ges utrymme att samspela (Cummins, 1979, 1991).
Tidigare i samtalet har föräldrarna tillmätts en position som oförmögna att hjälpa, men senare under samtalet ställer de båda vuxna
sig samstämmigt i en position mot Daryas önskemål, om än i ett välmenande syfte. Lena tar i detta också stöd i en allmän diskurs om
svenska språkets vikt:
Sen är det ju mycket diskussioner i Sverige idag om hur vi ska hjälpa
både svenskfödda och barn födda utomlands att bli riktigt bra i svenska.
(Utvecklingssamtal för Darya)

Darya instämmer när frågor riktas direkt till henne, men sitter annars
tyst. Att barnen har anammat svenska språkets giltighet som norm
visar sig också när Maryam och hennes daritalande klasskamrater använder svenska när de talar med varandra i skolan, inte bara under
lektionstid, utan också i leken ute på skolgården. Likaså talar Lehk
och hans karenska vän i klassen, så vitt jag och deras lärare kan höra,
enbart svenska med varandra i skolan. Som vi har sett i kapitel sju
visar det sig att, förutom vid modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål, är det det svenska språket som gör sig
gällande i skolan. Svenska språkets övertag blir successivt märkbart
också i hemmen, vilket kapitel sex visar. Med undantag för Feroza använder barnen där växelvis svenska (i Lehks fall i huvudsak svenska) i
samtal med kamrater och syskon, och ibland eller ofta också med sina
föräldrar. I fråga om litteratur, populärkultur och media är det som
tidigare nämnts nästan uteslutande svenska och engelska de möter i
hemmen (se kapitel sex).
Som kapitel sju visar talar lärarna generellt i positiva ordalag när barnens modersmål förs på tal av mig, men att man använder det eller
talar om respektive språk i skolans praktik är mycket sällsynt förekommande. Jag har tidigare påvisat några av barnens ovilja att berätta om sin bakgrund och sitt modersmål med sina lärare och klasskamrater, samtidigt som somliga av dem efter ett tag visar sig positiva
och gärna berättar för mig i enskildhet. Genom kombinationen av
osynliggörandet av språklig och kulturell diversitet och den explicit
uttalade vikten av svenska språket kan den enspråkiga, svenska nor182

men urskiljas, vilken tidigare också har konstaterats i den här studien,
liksom i flera andra (Haglund, 2005; Runfors, 2003). Flerspråkighet
och olikhet kan därmed tolkas som något som implicit inte ses som
värdefullt i skolans praktik. Fokusbarnens ovilja att tala om sin bakgrund och sitt modersmål kan tolkas som ett uttryck för att de har
uppfattat en sådan norm och anpassar sig efter den.
Det ”rätta och riktiga” språket
Feroza har inte lyckats bli godkänd i alla delar av det nationella provet
i svenska.48 Uppsatsdelen lyckades hon dock väl med. Vid utvecklingssamtalet får hon mycket beröm för den långa berättelsen som
handlade om en dröm. Läraren Marlene berättar att den var skrivtekniskt bra (med punkt, stor begynnelsebokstav, stavning och en röd
tråd) och variationsrik. Hon poängterar emellertid vikten av grammatisk korrekthet:
Väldigt bra, var det. Väldigt bra. Och det du behöver träna på det är ju det
som vi säger är … grammatik. Det är om det om man säger att igår så …
sjöng jag. Idag sjunger jag … och det är inte konstigt, att du behöver träna
på det. För man kan inte bara veta hur det ska låta, och hur man ska säga.
Det går väldigt bra, hon har väldigt lätt för sig. (Utvecklingssamtal för
Feroza)

Också Darya får beröm för att hon skriver bra. De brister som Lena
påvisar handlar om stavning, ordförråd och grammatik (”blir lite baklänges”), även om hennes korrekta användning av ordföljd poängteras:
Och sen har du skrivit och alltså med tanke på att du har varit här i två
och ett halvt år, så skriver du jättebra. Jag tänker på, jag ska bara läsa upp
lite grann här så får du höra (vänder sig till mig): ”Igår var det väldigt rolig”. Nu är det ”väldigt rolig”, men det är ändå rätt ordföljd. ”Att åka med
X-bussen var också kul men framför allt var det kul att samarbeta med …
men lag”, har du skrivit. Mitt lag betyder det ju. Det är ju väldigt bra, bra
ordföljd. Så att du har snappat mycket utav svenskan. Och det fortsätter
här, det finns saker som blir lite baklänges men det mesta är väldigt bra
skrivet. (Utvecklingssamtal för Darya)

48

I det nationella provet är det samma prov som ges i svenska och svenska som andraspråk, men lärarna pratar om ”nationella provet i svenska”, även om de utgår ifrån de bedömningsgrunder som finns för svenska som andraspråk. Mitt val att tala om ”svenska”
och inte ”svenska som andraspråk” i förhållande till det nationella provet beror på lärarnas
uttryckssätt om detsamma.
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Många av de övriga lärarna kommenterar fokusbarnens svenska och
poängterar att barnen är duktiga, men att de inte alltid kan uttrycka
vad de vill samt att de emellanåt uttrycker sig med avvikande grammatik och har vissa begränsningar både skriftligt och muntligt. Vidare
kan ett autonomt perspektiv (Karlsson, 2011; Street, 2000) på läsande
utläsas i några av lärarnas uttalanden. Ett tydligt exempel på detta
finns i följande citat:
Hon läser, hon läser … knaggligt /ja/ mm … så även om hon, hon skulle ju
kunna läsa, med flyt, bra, även om hon inte har språket /mm/ bra /mm/,
men det hon läser … ganska knaggligt /mm/ läser av alltså. Det tar tid.
/mm/ Men det kan ju bero på att hon inte har fått så mycket träning, för
att hon har gått eh väldigt lite i skolan /mm/ så hon har helt enkelt inte
tränat tillräckligt. (Intervju med Lena)

Läraren har identifierat att Darya har vissa svårigheter att förstå och
uttrycka sig på svenska, men menar att hon ändå ”skulle kunna läsa
med flyt”. Detta är ett uttryck för en autonom syn på läsande som en
separat färdighet (Karlsson, 2011; Street, 1984) som kan tränas upp,
även om man inte helt förstår det man läser. Ett projekt i Daryas
klass, En kvart om dagen, går ut på att elever ska läsa högt en kvart
om dagen för sina föräldrar. Projektets syfte är att läsflytet ska bli
bättre. Daryas föräldrar kan inte förstå innehållet i den svenska boken
som Darya ska läsa ur, men huvudtanken är inte heller att de ska
samtala om det lästa. Det intressanta här är Lenas syn på läsandet.
Det är möjligt att man kan öva upp avkodning och läsflyt även om
man inte fullt ut förstår en text, men frågan är vilken nytta det har och
vad det gör för motivationen, läslusten, i förlängningen. Lena utgår
här från en metod som är avsedd för en svensktalande familj, och inte
är anpassad till de förhållanden som råder i Daryas familj.
Med en syn på språk och litteracitet som färdigheter uppstår ofta ett
fokus på form. Språklig korrekthet är således en annan del av den enspråkiga normen. Det som utpekas som brister i barnens skriftspråkliga förmågor är typiska andraspråksfel: grammatiska avvikelser
såsom ordföljd och genus samt brister i ordförråd och avvikande uttal.
Att se den typen av avvikelser, det vill säga andraspråksrelaterade fel,
är ett genomgående mönster i lärarnas beskrivningar av fokusbarnens
svenska.
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Bra för att vara…
Lärarna uttrycker överlag en förståelse för att svenskan utgör hinder
för barnen och att det tar tid att lära sig ett språk, trots den genomgående jämförelsen med de ”svenska” elevernas språk och deras kunskapsgrund, den förväntade erfarenheten. Vid upprepade tillfällen
under Daryas utvecklingssamtal jämförs hon språkmässigt med sina
klasskamrater ”som har föräldrar som bara pratar svenska” i uttryck
som: ”svenska har ju dina kamrater läst (sic!) sedan de var bebisar”,
samt ”du har ju inte vuxit upp med svenska” och ”då är det såna saker
som är självklara för dom, barnen med svenska”. Jämförelserna handlar inte bara om språket, utan också om tidigare inhämtade kunskaper, den förväntade erfarenheten på ett generellt plan: ”då har ju du
inte den riktiga grunden”, ”[de andra] har fått en bas, till och med när
de var fyra fem år på dagis jobbar man med matematik”, säger klassläraren Lena under utvecklingssamtalet. Budskapet i ordet riktiga i
citatet utgör något av ett nyckelelement i mina analyser. Det kan tyckas väl kritiskt att lägga vikt vid ett enda ord, som i stunden kan ha varit ett dåligt ordval av läraren och att hon inte menar riktigt vad jag
tolkar in. Det är dock representativt för ett mönster som jag har kunnat utläsa i stora delar av mitt material och som återkommer flera
gånger i mina resultat: Det finns en antagen ”riktig”, det vill säga en
korrekt och normerande grund, språkligt, kulturellt och kunskapsmässigt, vilken man som elev behöver för att lyckas i skolan. Andra
kunskaper, språkliga, kulturella samt erfarenheter som går utanför
ramen för just denna grund räknas inte.
De andra fokusbarnen jämförs också i olika grad på liknande sätt med
”de andra eleverna”, om än inte lika explicit som i Daryas utvecklingssamtal. Marlene berättar att hon har gjort viktiga upptäckter när hon
har rättat de nationella proven i svenska. En av upptäckterna är att
Feroza inte riktigt har förstått ”det underliggande” i läsförståelsedelen. Marlene säger att hon inte hade uppfattning om Ferozas svårigheter med läsande innan, eftersom hon har uppfattat ett gott flyt i
Ferozas läsning. Marlene säger vidare att hon också gjort motsatt
upptäckt i provresultaten bland flera av de elever som har svenska
som modersmål och som hon har haft uppfattningen att de är svaga
läsare. De har ändå förstått det som uttrycks mellan raderna i provet.
Marlene uttrycker att hon före det nationella provet nog hade en del185

vis felaktig bild, och att det i och med provet har visat att Feroza förstår mindre än vad Marlene tidigare har trott. Vidare menar hon att
det i och för sig inte är någon som förväntar sig att Feroza ska ligga på
samma nivå som ”de andra”. Också Lena visar att hon har förståelse
för Daryas utmaningar och ger henne beröm för att hon är duktig, i
relation till hennes korta skolbakgrund och antaget bristande grund,
jämfört med de andra eleverna i klassen.
Med ett annat bagage inför den förväntade erfarenheten
Ett tydligt mönster som kan utläsas ur mina skolobservationer är hur
hemmet och fritiden utgör centrala inslag i skolans dagliga praktik. I
samtal, i läromedel och i elevernas egna skriftliga produktioner äger
kopplingar till dessa rum. Även i arbetet med skönlitterära texter länkas mer eller mindre explicit innehåll till sådant som eleverna förväntas ha erfarenhet av eller kännedom sedan tidigare om. De skönlitterära texter som används i de ordinarie klassrummen är uteslutande
på svenska och majoriteten av författarnamnen som jag ser är
svenska. Det är enbart i samband med modersmålsundervisningen
som jag har sett böcker och andra skriftliga texter på andra språk än
svenska. Som jag har visat i kapitel sex möter inte fokusbarnen några
tryckta texter på sina modersmål i hemmen. Vad gäller skrift är det
alltså svenska språket och i hög grad ett svenskpräglat innehåll som
står till buds för fokusbarnen.
Innehåll i skolans texter och samtal utmärks av en rad förväntade erfarenheter som elever i allmänhet kan ha med sig från hem och fritid
eller från tidigare innehåll som barn som gått i svensk förskola och
skola förväntas ha tagit del av. I klassrumssamtal är eleverna ofta
snabba med att knyta an till sina erfarenheter utanför skolan. De
tycks vara vana vid det och just i samtalen framträder detta på ett påtagligt vis. Rimligtvis görs dessa kopplingar också i elevernas tankar
när de löser uppgifter individuellt i tysthet. I läromedlen syns kopplingarna också konkret. Läromedelsförfattarna ställer inte sällan frågor där eleven ska koppla sina egna erfarenheter till innehållet. I lästal49 i matematikböcker ska eleverna exempelvis lösa uppgifter som
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Lästal är ett mycket vedertaget (vardagligt) uttryck för textbaserade matematikuppgifter.
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bygger på förförståelse av i Sverige vanligt förekommande fenomen
såsom fritidssysselsättningar, husdjur, maträtter, godissorter och realisationer.
Av kapitel sju framgår att det i skolan/förskolan ytterst sällan eller
aldrig sker kopplingar till fokusbarnens modersmål, ursprungsland
eller kulturella bakgrund, varken på lärarnas eller på barnens initiativ. Exemplen i de två följande utdragen ur min fältlogg utgör något
av undantag när respektive fokusbarn gör kopplingar till sina erfarenheter. I det första initieras kopplingen av Lehk:
Lehk pratar i den lilla gruppen [svenska som andraspråk] om en kulturspecifik sak som han har sett hemma hos mormor och morfar, nämligen
sedlar från Burma: ”På Burma har de pengar som ser ut som guld, nästan
som ett gud-hus”. De två flickorna som är med i gruppen undrar vad han
menar. Läraren Marianne frågar då: ”Tempel?” Lehk responderar inte på
ordet tempel, men när kamraten i gruppen frågar: ”Menar du Jesushus?”
svarar han med ett ”ja”, och med det tar samtalet om sedlarna från Burma
slut. (Fältlogg)

Lehk vill berätta om något från Burma som han har sett hemma hos
sin morfar och mormor. Samtalet tas inte vidare, utan slutar där. Ett
annat exempel är en händelse vid ett läsförståelsetest i det nationella
provet. En resurslärare sitter med Darya och en annan flicka som har
svenska som modersmål tillsammans och diskuterar texten som flickorna har läst. Texten handlar, såsom mängder av texter i skolan, om
djur – en flicka som önskar sig en katt. Läraren som leder testet försöker vid upprepade tillfällen koppla innehållet till de två flickornas
erfarenheter, fritid och hem. Hon frågar bland annat om de har några
husdjur hemma. Ingen av flickorna har det, men den andra flickan
säger att de har varit nära att köpa en kanin. I nästa exempel ställer
läraren frågor, och Darya kopplar till sina förhållanden:
L: Tyra vill ha katt men får inte, hur är det i din familj?
D (svarar direkt, bestämt): Ingen vill ha djur i vår familj.
L: Varför då?
D: För att de som är muslimer inte får ha djur hemma.
L: Va?
D: För att de som är muslimer inte får ha djur hemma.
L: Det visste inte jag … Hur gör du när du ska göra dina läxor? (Fältlogg)
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Darya gör reflektionen att det föreligger en skillnad i vanor av eller
förhållningssätt till husdjur, men när detta framförs utvecklas det inte
vidare, utan läraren byter tvärt ämne. Jag har på fler sätt och i flera
delar påvisat hur innehåll i samtal och sätt att tala i klassen följer
vissa mönster som skulle kunna beskrivas i termer av en monokulturell norm. I de två fältloggsutdragen ovan stannar samtalen upp efter
elevernas kopplingar till sin sociokulturella bakgrund. Lärarna plockar i de båda fallen inte upp tråden, såsom jag har sett lärare göra i
flera andra exempel på elevinitierade kopplingar. Följande exempel
illustrerar hur läraren och eleverna knyter an till varandras erfarenheter, och hur läraren kopplar ihop det med skolinnehåll (olika sorters måsar):
Marlene går igenom dagen vid samlingen, vad som kommer att utgöra
dagens schema, dagens datum, temperatur ute. Hon säger att det nu är
vår, trots att det är så kallt. Hon berättar också att hon har varit vid
Hornborgasjön under helgen och tittat på tranor i den grunda sjön.
11 000 tranor säger hon att det var. […] Några av de andra barnen hänger
på och styr in samtalet på händelser med måsar, hur de blivit påkörda och
bajsat på någon och så vidare. Marlene sätter då upp bilder på en skrattmås och en fiskmås och undrar vad det egentligen var de såg genom att
beskriva skillnaderna i utseendet: orange-gul näbb, större. Hon berättar
om en skola som har fått be räddningstjänsten att ta bort ett bo för att
måsarna varit väldigt aggressiva och attackerade barnen och hur måsar
kan vara väldigt glupska och ta mat på uteserveringar bland annat. Barnen har många berättelser om fåglar. (Fältlogg)

Kopplingarna till fritid och hem i samtal initieras ofta av läraren, men
även läromedelsförfattare och eleverna själva gör dessa kopplingar.
Olika former av länkar till hemmet och fritiden finns representerade i
mängder av mitt datamaterial. Nedan vill jag genom några exempel
ytterligare belysa hur det i skolans litteracitetspraktik sker kopplingar
mellan hemmet/fritiden och skolan och hur fokusbarnen förhåller sig
till dessa.
Som inledning till arbetsmomentet hur man skriver ett brev och
andra meddelanden gör läraren Lena en enklare undersökning i Daryas klass (årskurs 4). Hon ställer ett antal frågor som eleverna får
svara på genom att räcka upp handen: ”Hur många har fått ett personligt brev någon gång? Hur många har fått ett vykort? Julkort?
Mejl? Sms?” Många i klassen har fått sms, några har fått mejl och de
flesta har fått vykort eller julkort. Få av eleverna har fått personliga
brev, men en flicka berättar att hon och hennes farmor brukar skriva
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brev till varandra när någon av dem är på semesterresor. Samtal av
den här typen där kopplingar mellan elevernas erfarenheter och det
som är tema för en lektion eller arbetsmoment är mycket vanligt förekommande enligt mina observationer. Jag noterar att Darya inte
räcker upp handen vid någon av frågorna och är fortsatt tyst under
hela genomgången. Om det beror på att hon verkligen inte har fått
något mejl, brev, vykort eller sms vet jag inte. Både hon och Feroza är
i allmänhet tysta när eleverna inbjuds till mer erfarenhetsbaserade
samtal i helklass. När lärare frågar efter skolrelaterat innehåll, sådant
som står i böckerna eller vid läxförhör, räcker de båda flickorna emellertid flitigt upp handen. Många av de andra eleverna i klasserna delar
gärna med sig och berättar om sina erfarenheter utanför skolan, mer
eller mindre relevanta för det som läraren styr samtalet mot.
Ett annat exempel som grundar sig i en förväntad erfarenhetsbas utspelar sig i Ferozas klass. Allemansrätten är ett exempel på sådant
innehåll som läraren säger uttryckligen att hon förutsätter att eleverna har kommit i kontakt med tidigare i skolan eller förskolan när de
går i årskurs 4. Eleverna är i det inledande helklassamtalet om allemansrätten snabba med att knyta an till sina erfarenheter utanför
skolan. Hundar som har fått glas i tassen och kor som skadas av nyårsraketer och thailändska lyktor samt berättelser om trädgårdar och
sommarstugor är ämnen som eleverna kopplar till allemansrätt.
Feroza sitter tyst under hela genomgången. När de sedan läser en text
om allemansrätten och ska svara skriftligt på frågor om densamma
blir det uppenbart att Feroza har missförstått hela begreppet allemansrätt. Hon skriver av ord och meningar lösryckta från sammanhangen i texten. ”Allemanrätten är till för den som skräpar ner” och
”Man får störa eller förstöra naturen” är två av svaren som hon har
skrivit i arbetsboken. Hon tycks vara förledd av betydelsen av efterleden -rätt.
Det finns många exempel på innehåll i skolan som bygger på en viss
erfarenhets- och kunskapsgrund. Den här typen av innehållsliga
mönster som vilar på en normerande erfarenhets- och kunskapsgrund
utgör ett slags standard i klassrummen (jämför Bartholdsson, 2007).
Vad som sker i fokusbarnens huvud och vad de förstår är förstås svårt
att veta. Ofta tycks de finna egna sätt att förstå sammanhangen, men
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ibland blir resultatet att helhetsförståelsen går om intet. För Ferozas
och Daryas del verkar detta leda till att de ofta tystnar och hamnar
utanför i samtalen. Ibland händer att de tappar ansiktet när de inser
att de svarar fel och blir retade genom gliringar av andra i klassen,
men oftast minimeras den risken genom att de är de tysta.
Det är inte i alla lägen som fokusbarnen fullt ut förstår innehållet i det
som de ska lära sig. Lärarna uppfattar detta ibland (men inte alltid),
och menar då att elevernas svårigheter beror på ord som de inte förstår. Det är vad lärarna oftast anger som hinder, som till exempel i
uttalandet nedan:
L: Det är ju det också som märks att … det är ju ord som är svåra /aa/ tror
jag. Och även i matte är det så, jag får ofta … komma och hjälpa henne
med lästalen. Och förklara dom ... på andra sätt än vad det står och så där,
just för att ... /mm/ Men där har jag trott i alla fall att det är orden som är
svåra. Jag tror inte att det är själva läsningen. För ibland så läser ju hon
för mig också. Och då läser hon ju med flyt och sådär. Så där tror jag att
det är orden som ... och det märks ju även läsförståelse och så där, att det,
ja det är ord som är svåra.
S: Hon hänger inte med riktigt?
L: Nej, men det är ju så att det blir ju många ord som är nya och som är
svårare. (Intervju med klassläraren Sofia)

”Orden” sammanförs inte till ”själva läsningen” och ”läsflyt”. Ibland
framstår emellertid kontexten, sannolikt ibland beroende av sociokulturell inkongruens (Blackledge, 1999, 2001), vara det som skapar
luckor i förståelsen. Detta visar sig dock inte lika tydligt, och lärarna
tycks inte med samma självklarhet identifiera den typen av utmaningar. Ett exempel på när jag anar en sådan kontextrelaterad förvirring
hos Feroza är när hon ska lösa ett lästal i matematik. Feroza är som
sagt duktig på att räkna och tänka matematiskt. Detta är något som
hennes lärare påpekar flera gånger och jag tycker mig också se detta.
Hon fastnar inte i rena siffertal, utan räknar snabbt och för det mesta
fel- och friktionsfritt. Hon klarar utan problem att räkna följande
uppgift i matematikboken (och liknande tal) som huvudräkning:
Räkna ut i huvudet vad ? står för och sedan kontrollera på miniräknare:
4145 + ? = 6779 och 3968 - ? = 1840 och 8 x ?= 5600.

Den typen av uppgifter, och andra rena räkneuppgifter, vållar henne
inga svårigheter och Marlene säger att Feroza har en god taluppfatt190

ning. Jag noterar emellertid, precis som också Sofia påpekar ovan, att
när det kommer till lästal utmanas hon i betydligt större utsträckning.
När hon arbetar med lästal räcker hon påfallande ofta upp handen för
att få hjälp av läraren, alternativt ber mig eller en kamrat om hjälp.
Hennes klasslärare Sofia påtalar Ferozas benägenhet att ofta fastna i
sådana lägen, och att hon då inte tar sig vidare på egen hand. Ett sådant tillfälle är när hon kommer till följande uppgift i matematikboken. Hon har kommit till en rad uppgifter där hon ska svara på hur
något ska räknas ut, inte räkna. En av frågorna lyder:
Du vet hur många chokladbitar det finns i en chokladask. Du vill veta hur
många bitar det är i tre askar tillsammans.

Här fastnar hon och vänder sig till mig för hjälp. Hon säger att hon
inte vet hur många chokladbitar det brukar finnas i en chokladask.
Jag ställer motfrågan till henne om hon behöver veta det för att tala
om hur man ska räkna ut det. Hon funderar en stund, men verkar inte
förstå vad som förväntas av henne i talet och skriver sedan upp sitt
namn i turordningen på tavlan för att få lärarens hjälp. Det förefaller
som att hon är van vid att inte alltid förstå både de språkliga och kontextuella delarna i lästal och att det på något vis blockerar henne. De
två meningarna i det nämnda lästalet innehåller inga ord som hon
inte förstår.
Bortom lärarnas världar
Varför sker då inte kopplingar till fokusbarnens sociokulturella bakgrund i skolans praktik? Marianne och andra lärare i Lehks arbetslag
har flera gånger framhållit för mig att de ibland har svårt att förstå
vad han menar. Detta, anser jag, kan grunda sig i det som några andra
lärare också pekar på, nämligen att det är svårare att koppla till kontexter som går utanför ens egna referensramar. När elever har en
kunskapsbas bortom den förväntade erfarenheten, blir det följaktligen
också svårt att utveckla det som de säger eller bygga vidare på deras
kunskapsbas.
Förskolläraren Micke har reflekterat över vikten av pedagogers kunskapsöverbryggande roll. Han menar att när barnen inte har de språkliga verktygen för att kunna berätta om och förklara något från en annan kontext är pedagogens kunskap om barnens bakgrund och erfa-
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renheter avgörande. Det här blir ofta tydligt när barnen är så pass
unga som de är i förskolan och gäller inte bara för barn med andra
modersmål. Han ger mig ett exempel. Ett barn har nyligen pratat om
att hans pappa är trött och sover hemma (eftersom han har arbetat
nattskift, vilket Micke känner till). Ett annat barn lyssnar och replikerar med: ”Det kanske blev sent på travet igår.” Micke vet att den andra
pojkens pappa ofta går på trav, men för de båda pojkarna blir här ett
glapp i kommunikationen. Den ene refererar till det för honom naturliga i att pappor arbetar nattskift, medan den andra pojkens pappa
ofta går på trav. Micke känner till båda pojkarnas kontexter och kan
knyta ihop deras kommunikation med sin kunskap om deras hemförhållanden. Enligt Micke kan detta vara svårare med flerspråkiga elever, dels eftersom det kan vara svårare att lära känna barnens
hemdomän när kommunikationen försvåras av språkliga hinder, dels
för att det ofta föreligger större diskrepanser mellan hemmets kultur
och hans referensramar. Det kan bli än mer obegripligt för barn, som
när de är så unga har färre erfarenheter som de kan referera till. Då
visar sig vad Blackledge (1999b) kallar för sociokulturell inkongruens.
Det är detta som Micke har uppmärksammat och menar att det är
svårare för barn att kommunicera och göra sig förstådda när den
sociokulturella inkongruensen är stor och språket dessutom inte räcker till för att överbrygga den. I de lägena spelar alltså kunskap, medvetenhet och reflektion hos pedagogen en avgörande roll. Detta synliggjordes i Daidalosexemplet ovan.
I kapitel sju har jag diskuterat diskrepanser i lärarnas sociokulturella
bakgrund i förhållande till fokusbarnen. Jag återkommer här till
detta. I linje med det som Micke uppger uttrycker flera av lärarna att
det är svårare att koppla till fokusbarnens bakgrund i jämförelse med
majoriteten av barnen. En av orsakerna till det tycks vara att de helt
enkelt vet mindre om dem än om andra elever och känner sig begränsade i att kunna inhämta den kunskap som behövs. Mona, Maryams
lärare i förskoleklass tillika resurslärare i åk 1, talar uttryckligen om
sina utmaningar att göra kopplingar till bakgrunden hos elever med
migrationsbakgrund generellt i flera av hennes uttalanden:
[…] när det gäller de här, alltså invandarbarnen, då är det mycket svårare.
[…] Väldigt många utav de barnen, de, när de stänger dörren på morgonen, så lämnar de sin kultur. […] De byter på vägen till skolan. Det är ju

192

lättare med de svenska barnen som man har det ju liksom. De byter ju liksom aldrig någonstans. […] De [invandrarbarnen] byter identitet.
[…] Och jag har inte den kunskapen och därför blir det svårt för mig att
veta, vad de har med sig och vad vi har skapat här. […] Modermålslärarna! […] de kan se: Det här är en kulturgrej. Det har de med sig hemifrån.
[…] Jag känner bara igen det som jag ser här och som jag kan relatera till
min värld. (Intervju med klassläraren Mona)

Mona pekar uttryckligen på att orsaken till att hon som lärare vet
mindre om ”invandrarbarnen” än om ”svenska” barn ligger i sociokulturella diskrepanser, genom att deras bakgrund skiljer sig från det
som hon är van vid och relaterar till det som hon beskriver som ”min
värld” (se även kapitel sju).
Även Tina ser en skillnad i vad hon vet om Sahro i jämförelse med vad
hon generellt brukar veta om sina elever:
S: Nää, brukar du veta det, om barn?
T: Ja, det tycker jag allt. Eh, har man med förskoleklassbarn, så vet man.
De flesta barn berättar ju allting. Tror vi. Sen finns det ju några enstaka
som inte säger nånting, men de berättar ju och berättar. Jättemycket.
(Intervju med klassläraren Tina)

Tina upprepar vid flera tillfällen under intervjun att hon vet väldigt
lite om Sahro, trots att Sahro pratar mycket och gärna tar plats i samlingar och andra samtal i klassen. Tina pekar på en bristande kommunikation med föräldrarna på grund av språket som orsak genom
att de ”naturliga” kontaktvägarna vid informella möten inte kan
komma till stånd. Hon reflekterar också i samtalet ovan över vilka
konsekvenser detta får och vilka skillnader i förutsättningar det skapar. Diskrepanser i fokusbarnens bakgrund i relation till skolpraktiken
är svåråtkomliga, inte bara för lärarna, utan också för mig som forskare. Exakt vari skillnaderna ligger kan ofta bara anas. Däremot att
någon form av klyfta mellan lärarnas och barnens förståelse emellanåt uppstår är märkbart.
Barnens bakgrund framträder som hittills visats (se kapitel sju) sällan
eller aldrig i skolan. I relationen mellan hemmen och skolan finns,
vilket vi har sett i början av detta kapitel, brister i kommunikationen, i
synnerhet när det kommer till de vardagliga informella kontakterna.
Detta i sin tur skapar en brist i lärarnas kunskap om barnens erfaren193

heter och bakgrund, men det tycks också finnas någon form av ”spärr”
för att ta reda på mer. ”Spärren” kan härledas till flera skäl. För det
första kan diskrepanserna vara alltför stora för att de fullt ut ska
kunna förstås. Man vet helt enkelt inte, varken som elev eller lärare,
vad man ska fråga efter. För det andra har stundtals också lärare uttryckt en rädsla att fråga barnen eller föräldrarna direkt. Då och då
har lärarna därför valt att ställa frågor till mig. ”Kan man fråga en sån
sak?”, frågar Tina mig i samband med att hon reflekterar över Sahros
mammas och farmors skolgång och läskunnighet. Den typen av frågor
väcker funderingar hos vissa av lärarna, men upplevs som ett känsligt
område att fråga om. Jag tolkar det abrupta avslutet i samtalet om
husdjur och muslimer (se under rubriken Med ett annat bagage inför
den förväntade erfarenheten i detta kapitel) också som ett slags rädsla
för att ta samtalet vidare. För det tredje visar sig inte minst tidsbristen
och den stressade tillvaron i skolan utgöra ett hinder att kommunicera, dels med barnen, dels med modersmålslärare och med barnens
föräldrar. Intresse och nyfikenhet finns hos de flesta av de lärare som
jag har mött. Det finns också föreställningar och antaganden om
hemmet som grundar sig i missförstånd och oreflekterade generaliseringar (som att vissa män inte vill att flickor ska gå i skolan, att barnen får ta stor del i arbetet hemma och att föräldrarna inte kan eller
vill hjälpa sina barn i skolarbetet).
Vissa av skillnaderna i förhållningssätt skulle kunna ses inte vara gällande specifikt för gruppen barn som fokuseras i den här studien, eller
ens för nyanlända, utan för barn som har migrationsbakgrund generellt. Det kan dock tolkas utifrån lärarkommentarerna att ju större
sociokulturella skillnader som finns mellan lärare och elev desto svårare blir det att knyta an till elevernas bakgrund i skolpraktiken.
Kanske är detta också uttryck för en välmening, att man genom det
som Haglund uttrycker som ”neutralisering av olikhet” (2004, s. 367)
glömmer bort eller medvetet förbiser skillnader i en strävan efter jämlikhet.
Agens och positioneringar
Modersmålsläraren Abdullah berättar för mig att hans pappa inte
kunde läsa och skriva. Det var han emellertid inte alls medveten om
när han i unga år läste tidningar och läxor högt för sin pappa. Det han
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vill säga med detta är att även föräldrar som inte kan läsa och skriva
kan stötta sina barn i deras läs- och skrivutveckling. Antagandet att
föräldrar som inte kan läsa och skriva inte kan hjälpa sina barn är i
själva verket en imaginär begränsning och handlar egentligen om förhållningssätt, förväntningar och tillvägagångssätt.
Förväntningar på hemmet som stöttande resurs för barnens lärande
och litteracitet visar sig, vilket vi redan har sett i flera olika uttalanden
och antaganden, vara lågt ställda. Mamma Tela, som kallar sig själv
analfabet, eller den mer ordagranna översättningen av ordet som hon
brukar, kunskapslös (se kapitel sex), antar delvis en sådan position.
Mamma Farzana utmanar till viss del lärarnas låga förväntningar genom att visa att de faktiskt hjälper till med läxorna och finner vägar
att lösa vissa utmaningar. Läraren Barbro ger med följande citat uttryck för detsamma som Abdullah vill förmedla: ”Egentligen kan man
ju bara lyssna som förälder, men det är svårt att förmedla. Mamma är
ju analfabet.” Även om man som förälder själv inte kan läsa det som
barnen har i läxa finns det ändå möjligheter att vara till stöd, till
exempel genom att lyssna när barnet läser, menar Barbro. Hon uttrycker emellertid att det är svårt att kommunicera det till Daryas föräldrar och pekar sålunda på svårigheten att kommunicera som hinder, vilken delvis anges bero på mammans ”analfabetism”, snarare än
en reell oförmåga att stötta.
Daryas deltagande i sitt utvecklingssamtal är till mycket stor del passivt lyssnande. Hon talar tyst när frågor ställs direkt till henne och
hon tar inga egna initiativ i samtalet. Mamma Farzana instämmer
med läraren Lena i det mesta och de båda intar delvis en position som
står i opposition till Daryas önskningar. En gång under samtalet uttalar Darya en explicit invändning: ”Ja men, jag tränar läxan hemma.”
Detta sker när läxhjälp under tiden för fritidsverksamhet förs på tal.
Darya tycker mycket om att gå på fritids och vill inte ägna den tiden åt
den läxhjälp som erbjuds. Lena har fått uppfattningen att Darya ”slarvar med en del läxor”, de läxor som hon inte har så lätt för. Farzana
uttrycker också att hon tycker att Darya ”slarvar bort tiden” under fritidsverksamheten när hon leker. Lena menar och påtalar vid upprepade tillfällen under utvecklingssamtalet att föräldrarna inte kan
hjälpa henne med läxorna eftersom de inte talar svenska. Farzana vi195

sar sin tacksamhet gentemot skolan genom att säga ”tack så mycket”
flera gånger under samtalet. Hon säger också att det är svårt att slita
Darya från tv:n hemma, och de båda vuxna kommer överens om och
bestämmer att Darya måste gå på läxhjälpen. Argumentet som de
båda framhäver är att Darya ligger efter i sin svenska i jämförelse med
sina klasskamrater och att mamma och pappa inte kan hjälpa henne.
Farzana är tämligen aktiv i samtalet, även om det är Lena som leder
det och tar mest talutrymme. Hon och Lena är till synes överens om
det mesta, vilket Lena också framhåller vid slutet av samtalet. De initiativ till samtalsämne som Farzana tar upp är att Darya inte har gått i
skola eller förskola före ankomsten till Sverige (vilket Lena inte har
kännedom om före utvecklingssamtalet), Daryas väckta oro när de
läste i webbportalen att hon ”måste träna mer på svenska” samt en
viss otillfredsställelse med den nya modersmålsläraren. Asymmetrin i
samtalet är tydlig: Lena initierar och leder samtalet i stor utsträckning, Farzana tar några få initiativ och håller med och visar tacksamhet.
Asymmetrin kan ha olika grunder. Lärarrollen innebär en överordnad
position i sig. Visserligen tolkas samtalet, men att det är svenska
språket som dominerar samtalet är tydligt, vilket ger både Farzana
och Darya ett tänkbart underläge, men också de förväntningar och
antaganden som framträder kan skapa maktobalans. De båda vuxna
är till synes helt ense om hur Darya bäst ska lyckas i skolan. Kontentan av samtalet är att det i första hand är genom flitiga studier, hårt
arbete med läsning och läxor som Darya ska lyckas i skolan. Darya
och hennes kunskapstillägnande, skolgång och välmående är samtalets objekt, men i fråga om hur detta bäst går till får Darya en underordnad position. Även Farzanas tacksamhet och instämmande hållning kan tolkas som uttryck för underläge i samtalet.
Feroza tar initiativet i början av sitt utvecklingssamtal genom att säga
att hon vet vad hon vill göra i framtiden: Hon ska bli balettfröken. Efter det behandlas trivsel i skolan och vilka Feroza umgås med, i skolan
och på fritiden. Mellan raderna kan utläsas att Feroza har verkat lite
ledsen på sistone och Marlene antyder att det kanske beror på en konflikt bland de flickor som Feroza brukar umgås med och att Feroza
verkar ha hamnat utanför gemenskapen. Mamma Tela säger inte sär196

skilt mycket under samtalet, men ställer frågor om huruvida Feroza
kommer att flyttas upp till årskurs 4 och när hon får betyg. Marlene
förklarar betygssystemet kortfattat, att Feroza får börja i årskurs 4
och att Feroza kommer att behöva stöd med svenska språket framöver. Som tidigare nämnts befarar Marlene att Tela inte orkar ta in all
information och begränsar därför samtalet.
Vid några tillfällen under samtalet tar Feroza initiativ. Hon berättar
spontant om sina teckningar, om sin cykel som inte fungerar samt vad
hon tycker om. När Tela säger att hon inte kan läsa vad Shereen har
skrivit i den digitala webbportalen med argumentet att hon är ”analfabet”/”kunskapslös”, börjar Feroza tala om sitt rum och om hur hon
städar det, vilket kan tolkas som ett sätt att leda bort samtalets fokus
om mammans läskompetens. I detta utvecklingssamtal finns också en
asymmetri, med Marlene som ledande i samtalet, och med Feroza
som visar ett visst mått av initiativförmåga och agens. Shereens roll
som modersmålslärare ges i samtalet mycket lite plats.
Båda samtalen präglas av en vänlig ton och välvillighet från lärarnas
sida, och det råder åtminstone en skenbar konsensus om hur det ska
gå till för att flickorna ska lyckas i skolan. Detta påminner om Bartholdssons (2007) beskrivning av processen att socialiseras in i elevskapet. Mammorna och flickorna tar inte särskilt mycket av talutrymmet, och det råder en diskret enighet i det mesta, åtminstone på
ett synligt plan. Darya försöker sig på att protestera en enda gång, vilket inte ger henne något gensvar. Beslut tas över barnens huvud. De
vuxna vill barnen väl: att de ska lyckas i skolan genom att få hjälp med
svenska språket och läxor på ett sätt som föräldrarna inte anses
kunna ge. Jag noterar att det inte är Farzana som ger uttryck för en
sådan oförmåga, utan det är Lenas antaganden om föräldrarna som
speglas, även om Farzana instämmer i dem när Lena uttalar dem.
Tela intar delvis den positionen själv.
De båda samtalen speglar i någon mån de maktförhållanden och positioneringar som jag har sett ett mönster av också på andra vis. Förväntningar på föräldrarna visar sig i merparten av mitt material vara
lågt ställda. I förväntningar på barnens förmågor att hantera skolvardagen finns en ambivalens. Det finns exempel på uttryck för både
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(orealistiskt?) höga förväntningar och låga förväntningar. Fokusbarnen förefaller emellertid vara starkt motiverade och arbetar ambitiöst för att lyckas med sina skoluppgifter. När de utmanas i fråga om
språk, skolinnehåll och i skolans sociala tillvaro ser jag hur de antar
utmaningarna och arbetar hårt. Jag kan också se hur de finner strategier för att ta sig förbi vissa hinder. En av strategierna är att anpassa
sig till normen. Till dessa strategier återkommer jag i avsnittet Strategier – när glappet visar sig.
Lärares förväntningar och hemmets praktik
Föräldrarnas deltagande i barnens skolarbete vill jag nu ställa i relation till de antaganden om och förväntningar på föräldrarna och
hemmet som resurs i barnens lärande som redogörs för ovan. De av
fokusbarnen som har läxor uppger att de gör sina läxor hemma. Barnens föräldrar intygar att så är fallet (se kapitel sex). Barnen säger att
deras föräldrar brukar fråga dem om läxorna och säga åt dem att göra
dem när det är dags. Några av föräldrarna ger exempel på hur de går
tillväga. Mamma Tela är egentligen den enda som säger att hon inte
hjälper Feroza med läxorna eftersom hon menar att Feroza klarar
dem på egen hand. Ferozas äldre systrar finns till hands med läxläsning för både Feroza och Tela. Daryas föräldrar har före skolstarten i
årskurs 2 undervisat henne i grunderna i att läsa, skriva (på dari) och
räkna. Alltsedan dess hjälper de båda sina barn så gott de kan, och
Darya hjälper i sin tur också sin lillasyster Maryam. Föräldrarna Farzana och Yawar ser sig dock som begränsade när det kommer till att
skriva texter på svenska. De finner dock vägar och till exempel genom
att hitta information på internet när det behövs eller genom att ta sin
granne till hjälp. Lehks pappa Than har uttryckligen deklarerat sina
begränsningar i vad han kan hjälpa Lehk med och bett skolan om
hjälp med det som han anser sig inte kunna. Han tar dock en mycket
aktiv roll i Lehks skolarbete, enligt både honom själv och Lehks lärare. Mamma Magool hjälper Sahro med läxor i somaliska, men
modersmålsläraren Abdullah säger att han tror att Sahro slarvar med
sina läxor. Han pratar mycket om att det är ett generellt mönster hos
många av hans elever att de inte har något stöd hemifrån när det gäller skolarbete.
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De antaganden som framkommer att barnen skulle hjälpa till mycket
hemma och att det eventuellt skulle begränsa barnens tid för skolarbete framstår inte någon grund för i mitt material. Föräldrarna månar
om barnens skolgång, och ett av de sätt som de uppger att de vill
stötta barnen genom är just att låta dem få tid att ägna sig åt studier
genom att föräldrarna sköter hemmet, servar barnen med mat och allt
praktiskt runt dem. Barnen visar sig motiverade, och de har så vitt jag
kan bedöma starkt stöd och uppmuntran hemifrån.
Det finns allmänt en syn bland flera av lärarna på föräldrarna som
antyder hjälplöshet och oförmåga i förhållande till barnens skolgång.
En sådan syn torde lägga ribban på en mycket låg nivå när det kommer till förväntningar på föräldrar som resurs och delaktighet i barnens litteracitets- och skolpraktik. Den tydligaste kontrasten mellan
mina intryck och flera av lärarnas låga förväntningar finner jag i relation till Farzana och Yawar, vilka jag bedömer som mycket målmedvetna och driftiga, med höga ambitioner för barnens skolgång. I viss
utsträckning intar föräldrarna emellertid själva överlag positioner av
hjälpbehövande och instämmer i lärarnas låga förväntningar. Positioneringar av det slaget kan ifrågasättas genom de motsägelser till
dessa som framträder i form av föräldrarnas handlingskraft och problemlösande orientering. Mamma Tela uttrycker explicit en sådan
motsägelse under utvecklingssamtalet genom att å ena sida säga att
hon sig inte kan ta del av de bedömningar som står i webbportalen
eftersom hon är ”savad nadaram”, för att å andra sidan bara en kort
stund senare be om en skriftlig lapp för att komma ihåg all den information som läraren ger.
Strategier hos barnen – när glappet visar sig
Praktikerna i klassrummen utgår alltså ifrån en heterogen, svensk
normbas, vilken man rimligen inte alltid kan relatera till som nyanländ elev. Eleverna i klasserna/grupperna verkar på det stora hela ha
förstått vilket innehåll som är gångbart och uppfattat vilket innehåll
som klasskamrater och lärare kommer att förstå och acceptera.
Fokusbarnen tycks för det mesta införlivade i denna tysta konsensus
av normer och sätt att bete sig och agera i skolan. De tar ytterst sällan,
somliga aldrig, egna initiativ att berätta i skolan om saker som skulle
kunna gå utanför de befintliga ramarna, till exempel om sina erfaren199

heter eller berättelser från sina ursprungsländer, traditioner eller
språk. Det finns heller ingen större efterfrågan i skolan/förskolan för
andra, alternativa innehåll och förhållningssätt, vilket beskrivs mer
utförligt i kapitel sju. Ett exempel på anpassning till normer och förväntat innehåll som jag beskriver i kapitel sju är Lehks måndagsbok,
vars innehåll uteslutande är av sådan karaktär att det kan ses som
inom ramen för den givna normen. Jag beskriver där också hur Lehk
osynliggör sitt först förvärvade språk, undviker att använda det i samtal med sina föräldrar och säger att han ”lärde sig svenska på två dagar” och att han därför har glömt sitt språk. Detta kan tolkas som anpassning, men också som strategier i syfte att hantera och skapa
mening i sin vardag och bli förstådd för att få vara en del av gemenskapen.
Sahros, Lehks och Maryams strategier visar sig genom deras öppenhet att fråga. De beskrivs av lärarna som mycket nyfikna, och i synnerhet Lehk utmärker sig i detta avseende. De ställer ofta och många
frågor när de inte förstår ord eller sammanhang. Både Lehk och Maryam beskrivs själva äga en förmåga att inse när de inte förstår ett ord
eller ett sammanhang och frågar då genast. Lehk ansätter sina lärare
med frågor och tycks vilja förstå allt i minsta detalj hur saker förhåller
sig. Jag noterar att han ställer detaljerade frågor till sina klasskamrater när de redovisar händelser från fritiden i sina måndagsböcker.
Sahros strategi innebär att hon tar för sig mycket i klassen och gärna
vill prata. Hennes lärare menar att hon genom att fantisera och redogöra för påhittade händelser, erfarenheter, förhållanden och materiella ting försöker efterlikna det som de andra barnen berättar. Det är,
menar lärarna, ett sätt för henne att försöka passa in. Ibland får det
emellertid motsatt effekt och skapar skepsis hos de andra barnen.
Till skillnad från Sahro, Lehk och Maryam är Daryas och Ferozas strategier att vara mycket tysta i helklassamtal och de beskrivs allmänt av
sina lärare som ”duktiga, tysta flickor”, som ”inte gör något väsen
ifrån sig”. De räcker bara upp handen för att svara på frågor när de är
mycket säkra på svaren, säger lärarna. Svaren som de ger är för det
mesta kortfattade och ofta hämtade direkt från böckerna eller genom
inövade läxor. Här kan jag se en tydlig skillnad hos Darya i årskurs 4, i
jämförelse med hennes tid i förberedelseklassen där hon ständigt
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räckte upp handen för att svara på frågor, också när svaret inte var
korrekt. Hon chansade och visade en stor iver att svara på frågor. Lärarna bekräftar min senast inhämtade bild att de båda flickorna i årskurs 4 inte tar för sig och är allmänt tystlåtna i klassrummet. Däremot
räcker de båda upp handen mycket frekvent när de arbetar på egen
hand för att få individuell hjälp. När Feroza inte förstår och inte kan
gå vidare i arbetet ägnar hon sig ofta åt annat i väntan på hjälp, som
att klippa eller måla.
Elizahs strategi när hon inte förstår är att inta en pajasroll och
skratta, menar hennes förskollärare. Det är ett ytligt skratt och man
kan se i hennes ansiktsuttryck att hon inte har förstått, hävdar förskolläraren Saga. Hon säger vidare att det är ett mönster som de behöver bryta så att hon inte fastnar i den rollen. Pajasrollen kan också
ses som ett sätt att överbrygga glapp och uttryck för anpassning. Alla
dessa olika sätt att hantera situationer, om den beror på rent språkliga hinder eller på brister i den sociokulturella förförståelsen, ser jag
som sätt att anpassa sig till den homogent svenska normen som är av
både språklig och sociokulturell art.
Anpassning, agens och motstånd
Jag vill här återkomma till Daryas och Ferozas tysthet och foglighet i
skolan. Det finns förstås många sätt att tolka deras sätt att agera i
klassrummet. En är tolkningen i stycket ovan, ett sätt att smälta in
genom anpassning. Ytterligare en tolkning är att deras försynthet är
uttryck för osäkerhet inför den uppfattade normen. Vid några tillfällen som jag har observerat, och vilket åtminstone en av lärarna påtalar, visar de emellertid motstånd genom en lite mer trotsande attityd. Jag har tidigare beskrivit en lite mer busigt uppstudsig sida hos
Feroza i hemmet (se kapitel sex). Även om det inte är särskilt utmärkande i skolan, händer det att hon också där går sin egen väg eller
några gånger bryter mot skolans regler, vilket kan tolkas som motstånd. Vid ett tillfälle ser jag hur hon bokstavligen avskärmar sig (sätter sig för att pyssla gömd bakom en skärm) när hon inte hänger med
i en bokstavslek i klassrummet. Jag ser henne agera på liknande sätt
vid några tillfällen i skolan: att i tysthet dra sig undan och göra något
som hon egentligen inte tillåts att göra.
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Daryas tv-tittande som föräldrarna säger sig ha svårt att styra över,
och hur de inte förmår begränsa detta, ett exempel på hur hon i
hemmet tydligare visar egen vilja och motstånd. Lena berättar i intervjun, vilken sker efter att Darya har varit ungefär två år i svensk skola,
att hon har märkt av en ökad trotsighet hos Darya. Darya opponerar
sig mycket lågmält i utvecklingssamtalet mot att gå på läxhjälp under
fritidsverksamheten, men när jag träffar Lena vid intervjun en tid efter utvecklingssamtalet berättar hon att hon inte lyckats förmå Darya
att delta i läxhjälpen. Darya har på så vis gjort ett tyst, aktivt motstånd
mot Lenas och Farzanas överenskommelse. Hon låter sig inte styras
av de vuxnas välvilliga beslut i detta hänseende. Ett annat tillfälle när
Darya visar prov på motstånd är under en träslöjdslektion. Darya har
där svårt att göra sin röst hörd för att få den hjälp hon behöver för att
kunna gå vidare med sitt arbete med en ask. Lektionen är ganska stökig och det är märkbart att några elever hamnar i skymundan av elever som högljutt fångar lärarens uppmärksamhet. Darya är en av dem
vars tysta försök att få hjälp (räcker upp handen, skriver sitt namn på
en kölista på tavlan, går tyst efter läraren som hjälper andra barn)
inte når fram till läraren. Daryas tålamod i väntan på hjälp tryter till
slut, och hon börjar roa sig med att kontursåga en tunn plywoodskiva
med en elektrisk såg. Det hela ser tämligen farligt ut. Hon använder
inte de obligatoriska skyddsglasögonen och hennes fingrar kommer
farligt nära det vassa bladet när bitarna blir allt mindre. Läraren noterar inte detta, och jag känner mig tvingad att ingripa och stoppa
henne.
Maryam är en flicka som visar sin vilja uttrycksfullt och beskrivs
kunna vara envis både i skolan och hemma emellanåt. Genom en litteracitetshändelse i klassrummet visar hon prov på motstånd och agens.
Jag iakttar hur Maryam under en lektion i smyg skriver ett brev vid
sidan av själva skolarbetet. Monika, Maryams lärare, har tidigare berättat för mig att Maryam har svårt att komma in i den starka tjejgruppen i klassen och kämpar för att vinna de andras respekt. Vid
detta tillfälle skriver hon ett brev om en flicka i klassen som vid ett
tidigare tillfälle har förolämpat Maryam genom att säga att hon skriver fult. Maryam tycks vilja ge igen genom ett brev riktat till en annan
flicka som läraren menar har hög status i klassen. Hon visar genom
kroppspråk, miner och sin iver att hon är uppretad och verkar lite
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hämndlysten. I brevet har hon skrivit retsamt om flickan som förolämpade henne och ritat ett hjärta med flickans och en pojkes namn.
Maryam kanaliserar sina känslor över de sårande kommentarerna om
hennes handstil (känslor kopplade till en tidigare litteracitetshändelse). Hela litteracitetshändelsen, att skriva ett retsamt brev, föregås
av en muntlig kontrovers om Maryams skrivande. Hon är noggrann
med att stava både flickans och pojkens namn rätt och vänder sig därför till sin bänkkamrat och ber om hjälp med stavningen av pojkens
namn. För att skriva flickans namn korrekt använder hon sig av sin
bok som ligger framför henne. Huvudpersonen i boken har samma
namn som flickan som har förolämpat henne. Genom att läsa bokens
baksidestext ser hon hur namnet stavas och skriver av det. Stavning,
det vill säga den skriftspråkliga normen, förefaller viktig för henne vid
detta tillfälle. Hon riktar brevet till en flicka med hög status och ger
endast henne tillgång till brevet och dess innehåll. Hon ser nöjd ut när
hon lämnar fram brevet. Genom detta exempel visar Maryam prov på
agens och motstånd mot en föregående händelse.
Lehk uppvisar tydligt ett mått av agens genom att han i princip vägrar
prata föräldrarnas språk, trots att de ständigt vädjar till honom att
göra det och försöker hålla fast vid karen i samtal inom familjen. Ofta,
uppger de, får de ge vika och i den mån de kan upprepa orden på
svenska, när han inte förstår eller inte vill förstå vad de säger. Detta är
något som bekymrar föräldrarna, eftersom deras svenska inte alltid
räcker för att kommunikationen ska fungera väl, och hur den kommer
att bli i framtiden är något som de funderar över med viss oro.
Sammanfattande diskussion av kapitlet
Samspelet mellan de olika arenorna har stått i fokus i detta kapitel,
där jag uppehållit mig analytiskt vid frågor rörande kontakt och
kommunikation mellan hem och skola, uppfattningar, förhållningssätt och normer. Utifrån dessa aspekter har analysen också berört deltagarnas ageranden och strategier när det föreligger någon typ av
problematik i fråga om sociokulturella diskrepanser mellan de båda
praktikerna samt maktförhållanden och agens. Resultaten visar att ett
stort mått av anpassning till de enspråkiga och homogena normer
som framträder sker hos fokusbarnen i och med inträdet och deltagandet i skolans praktik. Ovan (se avsnittet Bortom lärarnas världar)
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ger läraren Mona med några få ord uttryck åt kärnan i detta: ”stänger
dörren på morgonen” och ”lämnar sin kultur” samt ”byter identitet på
vägen till skolan”. Barnen anpassar sig alltså, men lärarna finner det
svårt att hantera eller se den sociokulturella inkongruensen. Också
detta uttrycker Mona mycket konkret (se ovan): ”Jag känner bara igen
det som jag ser här och som jag kan relatera till min värld.”
Båda praktikernas vuxna aktörer, det vill säga föräldrar och lärare/förskollärare, uppvisar bristande kunskap om den andra arenan.
Föräldrarnas kunskaper om skolans praktik verkar till ytan vara tillräcklig på så vis att vardagen i skolan fungerar praktisk för barnen,
men flera uttalanden visar att det finns delar som de inte känner till:
hur progression till nästa årskurs ser ut, betygssystem, sjukanmälansprocedurer, det faktum att högre utbildning är kostnadsfri i Sverige och så vidare. Att man som nyanländ i ett land inte känner till
alla delar av ett skolsystem i det nya landet är förstås inget anmärkningsvärt, även om man har gått i skolan i sitt hemland. Lärarna
misstänker emellertid att en del information som ges inte alltid når
fram till föräldrarna.
Lärarnas kunskap om hemmets praktik och barnens habitus varierar.
De olika skolorna har en varierande grad av vana att ta emot elever
som är nyanlända eller har migrationsbakgrund. En del av läraruttalandena om hemmet baseras på antaganden. Flera av lärarna visar sig
veta väldigt lite om fokusbarnens sociokulturella bakgrund, deras
symboliska kapital och habitus (Bourdieu, 1991; Carrington & Luke,
1997), och flera ovan nämnda faktorer hindrar dem från att få veta
mer vad som är gemensamt och vad som skiljer sig mellan olika praktiker.
Den mest avgörande faktorn som orsakar bristande kännedom och
skapar hinder, även om det som vi har sett finns flera, är en haltande
kommunikation. Formellt finns kontaktvägar med olika system av allt
från skriftliga meddelanden, utvecklingssamtal med tolkhjälp,
modersmålslärare och webbaserade verktyg med mera. Alla dessa mer
formella kontaktvägar fungerar som tidigare visats i några fall, och i
andra inte. Trots de kontaktskapande systemen brister kommunikationen på flera håll, inte minst i de informella, vardagliga samtalen.
204

Förutom att samarbete mellan skola och hem begränsas resulterar det
också i att barnens språkliga och sociokulturella kapital osynliggörs i
skolans praktik. I figuren nedan illustreras att kontaktlänken är bruten och att skärningsfältet därför blir mindre. För samtliga fokusbarn
finns någon form av kontakt mellan skola och hem, men för samtliga
finns också någon form av hinder i kommunikationen.

Figur 5, Skärningsfältet med bruten kontaktlänk: Figuren illustrerar hur kontinuiteten
påverkas av samspelet mellan arenorna, det vill säga av både kongruensen och kontakten.

Hög grad av sociokulturell inkongruens i kombination med bristande
kontakter och kommunikation skapar en än mindre grad av kontinuitet mellan skolans och hemmets praktiker för barnen. Att sociokulturell inkongruens skapar diskontinuitet för elever är välkänt också från
andra studier (se t.ex. Blackledge, 1999; Heath, 1983; RodríguezBrown, 2011), men frågan är varför diskontinuiteten inte kan överbryggas. I detta ligger en del av skulden i lösa antaganden och den
bristande kommunikationen, enligt mina slutsatser. Blackledge menar emellertid att främsta hindret i själva verket handlar om lågt
ställda förväntningar från skolans håll på hemmets möjligheter att
utgöra en resurs, och inte om sociokulturell inkongruens i sig. Frågan
varför förväntningar är lågt eller inte adekvat ställda är svårare att
besvara. Möjligen finns djupa, postkoloniala och hegemoniska strukturer på ett omedvetet plan. En annan förklaring kan ligga i att lärare
inte är medvetna om den sociokulturella inkongruensen och därför
helt enkelt inte kan se barnens habitus och kapital. Följden blir så att
de bara kan se vad de saknar. Det finns dessutom ett slags standard av
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normer och traditioner som måttstock för vad barnen ska uppnå och
till vilka lärare förhåller sig. När en lärares referensramar och skolans
praktik ligger långt från hemmets och elevens bakgrund tycks lärare
ha svårare att förstå eleven och hans/hennes utmaningar. Sammantaget skapar allt detta potentiella hinder för barnen att ta till sig skolans innehåll. Pedagogen är en viktig aktör i skolan/förskolan och den
som främst kan bidra med att skapa kontinuitet. Kanske är detta en
pedagogs viktigaste uppgift? Fokusbarnen har visserligen ibland strategier för att överbrygga hindren och skapar själva sina egna länkar
och kontinuitet mellan hemmets och skolans praktiker. En pedagog
kan dock stötta och effektivisera detta länkade på olika vis och i olika
grad, vilket visar sig i delar av mitt material, till exempel i Daidaloshändelsen i Elizas förskola.
Barnens strategier ser olika ut och tar sig uttryck i tysthet och foglighet, nyfikenhet och frågvishet, fantasi och pajasroll. Anpassning är
också en form av strategi, även om också motstånd och agens i viss
mån visar sig bland barnen. Att kunna anpassa sig till den föreskrivna
normen kan ses som en styrka och är uppenbarligen åtminstone en
tillfällig väg till framgång för barnen. Frågan är om det också finns en
baksida av denna anpassning. De luckor i förståelse som uppstår till
följd av den sociokulturella inkongruensen döljs av anpassningarna,
vilka därmed blir svåridentifierade för lärarna. På så vis riskeras att
viktiga bitar för förståelsen inte uppfattas, vilket i sin tur hindrar barnens kunskapsinhämtande. Hos mig inställer sig också frågor om
identitet. Vad händer när en människas sociala, kulturella och språkliga bakgrund, den som präglar den ena praktiken, ständigt osynliggörs i den andra? I nästa kapitel diskuteras vidare vad som står på
spel i och med rådande förhållanden.
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9. En villkorad skolpraktik
I detta avslutande kapitel diskuteras delar av studiens resultat i ett
makroperspektiv, det vill säga hur resultaten kan förstås även utöver
den lilla grupp som avhandlas. Jag vill också diskutera potentiella
konsekvenser av det som gestaltar sig i litteracitetspraktikerna för de
barn som ingår i studien. En del av det som har framkommit genom
studien handlar om det specifika som det innebär att vara andraspråksinlärare och/eller nyanländ i Sverige och kan alltså vara giltigt
för många elever med migrationsbakgrund i svensk skola, medan annat är specifikt för just de enskilda individer som ingår i studien. Genom insikter om det specifika kan emellertid kunskapen om hur litteracitet villkoras för olika grupper vidgas till ett mera generellt plan.
Relationen skola – hem
I kapitel tre redogör jag för ett urval av de många studier som visar
vilken betydelse litteracitetspraktiker utanför skolan har för barns
skolgång (se även översikten av Rodríguez-Brown, 2011). Bland de
studier som rör hemmets litteracitetspraktiker i förhållande till skola
och utbildning finns en rad olika utgångspunkter, både med deskriptiva och intervenerande ansatser (Edwards et al., 2009; RodríguezBrown, 2011). Trots variationer av utgångspunkter och metoder är
oftast en gemensam slutsats att sociokulturell kongruens och kontinuitet mellan hem och skola skapar gynnsamma förhållanden för elevers
läs- och skrivutveckling samt i förlängningen för skolframgång generellt. Relationen mellan hemmets litteracitetspraktiker och skolframgång har blivit något av en truism i det som brukar benämnas västvärlden. Därtill finns också forskning som visar att föräldrars, och i
synnerhet mödrars, utbildningsgrad korrelerar med elevers skolframgång (Bakken, 2003; Shany & Geva, 2012; Shany et al., 2010; Snow et
al., 1991). Enligt Bakken (2003) finns dessutom en direkt korrelation
mellan antalet böcker och förekomst av datorer i hemmen och skolprestationer.
Ett viktigt observandum är dock att majoriteten av studier som undersöker relationen mellan hem och skola utgår från ett västerländskt
medelklassperspektiv på litteracitet och utbildning. Med sådant perspektiv dras ofta slutsatsen att det finns ett direkt och enkelt samband
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mellan riklig, tidig läsning i hemmet och skolframgång. Förhållandet
är emellertid mer komplext än så (Rodríguez-Brown, 2011). Med
etnocentriska glasögon kan det vara svårt att upptäcka eller förstå på
vilka sätt familjer som inte passar in i den västerländska medelklassnormen kan stötta barnens läs- och skrivutveckling och hur variationer av sociokulturell bakgrund kan utgöra fundament för litteracitet.
Det är helt enkelt svårt att se det man inte känner till. Förväntningar,
antaganden och kanske till och med fördomar påverkar vad man ser.
Det finns dock olika sätt att stötta barns litteracitet och fler faktorer
än hemmet påverkar utgången för elevers skolresultat. Denna insikt
öppnar upp för nya sätt att förstå hur olika sociokulturella bakgrunder och erfarenheter kan användas, istället för att se dem som en brist
i en språkligt och kulturellt heterogen skola. För tydlighetens skull vill
jag poängtera att jag inte ifrågasätter resultaten av de studier som påvisar samband mellan hemmets praktiker och skolans. Resultaten av
min studie understryker dock att det behövs förhållningssätt som relaterar till alla elevers olika bakgrunder i det flerspråkiga och mångkulturella samhälle som Sverige är idag samt en vidgad syn på hemmet som plattform för lärande.
Barnen och deras familjer
Så vad kan jag då säga om just den här gruppen barn, andraspråkselever som alla har det gemensamt att deras mammor inte har någon
egen erfarenhet av traditionell skola under uppväxten, och som ungefär samtidigt med sina barn börjar skolan för att där lära sig grunderna i svenskt skriftspråk? Sahro, Lehk, Elizah, Maryam, Darya och
Feroza är på många sätt precis som alla andra barn, både unika och
”vanliga” på samma gång, så som alla barn är. Det faktum att de är
flerspråkiga och relativt nyanlända till Sverige gör dock deras förutsättningar specifika på ett sätt. Att deras mammor inte har gått i skolan alls före ankomsten till Sverige gör deras situation specifik på ett
annat sätt. En av mina slutsatser är dock att förutsättningarna inte är
så utmärkande som man kan förledas att tro om man ser till vissa
studier som beskriver sambanden mellan skola och hem (RodríguezBrown, 2011).
Snow et al. (1991) har identifierat följande faktorer som betydelsefulla
när det gäller sambandet mellan hem och skola i fråga om elevers lit208

teracitet: läsande förebilder, litteracitetsmiljö (artefakter och språkbruk50 i familjer), föräldrars förväntningar och strävansmål, praktiska
förehavanden (som till exempel hjälp med läxor) samt motivation. I
mitt empiriska material visar sig exempel på både hur en anpassning
sker i familjerna och hur det kan se ut på andra sätt än vad man i vår
del av världen kanske förväntar sig. Lehks och Elizahs pappa som har
funnit en väg att utveckla sitt svenska språk genom att läsa böcker på
svenska går ofta till biblioteket. När jag träffar honom för ett möte
sitter han djupt försjunken och läser en bok, just i syfte att förbättra
sin svenska. Skrivhörnan i hemmet vittnar också om att det där ägnas
utrymme åt läsande och skrivande. De andra föräldrarna i studien
som också läser texter i form av läxor på svenska både hemma och på
SFI, har börjat använda kalendrar och kom-ihåglistor för sig själva
sedan ankomsten till Sverige. Några av föräldrarna tar del av digitala
texter, till exempel nyheter och underhållning på modersmålet via
internet. I fråga om läsande förebilder (Snow et al., 1991) är det alltså
i varierande grader och former som barnen ser sina föräldrar läsa och
skriva, men samtliga använder skrift i någon form. Att se sin mamma
eller pappa läsa en längre roman som nöjesläsning är kanske inte något som fokusbarnen gör under de första åren i Sverige. Däremot har
alla barnen i sina föräldrar studerande läsande förebilder.
Det finns också andra i barnens omgivning som skulle kunna ha en
funktion som läsande förebilder. I skolan läser alla elever, och fokusbarnen hör sina klasskamrater berätta om böcker som de läser
hemma, lånar, införskaffar eller får i present och ibland tar med till
skolan för att visa upp eller referera till. Genom skolans litteracitetspraktiker exponeras barnen av en tydlig norm runt läsande. Sahro
tycks ha snappat upp denna norm och har antagit den, eller vill framstå som att hon har antagit den. Det tar sig ibland uttryck i att hon
fantiserar om litteracitetshändelser och artefakter från hemmet och
berättar om dem i skolan som om de vore verkliga. Detta kan vara ett
sätt att anpassa sig – nästan snudd på överanpassning – till den
bokläsande normen som skolan förmedlar och upphöjer. I viss mån
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Språkbruket i familjerna har inte kunnat studeras med de förutsättningar som har förelegat för den här studien.
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leder den till ett utanförskap eftersom hennes lärare och de andra
barnen anar att hon inte talar sanning. Samtidigt har Sahro och hennes syskon fått ta del av en muntlig berättartradition av fantasifulla
sagor, myter och berättelser genom sin farmor och mamma, en tradition som inte direkt ger henne några poäng i skolans praktik.
I fokusbarnens hem finns, vilket kapitel sex visar, förhållandevis få
artefakter som inbjuder till läsande och skrivande – ett fåtal eller inga
böcker eller andra tryckta texter på svenska, och inga alls på respektive modersmål. I samtliga hem finns emellertid två artefakter som
idag får ses som betydelsefulla på många sätt: tv och dator med internetuppkoppling. Genom internet och tv får barnen tillgång till
skrivna texter och verbalt språk, vilket ger dem möjligheter att öva sitt
nya språk och förstå olika kulturella kontexter. Språket, berättelserna
och kulturella referenser kan ge dem tillträde till några av de diskurser som de möter i förskolan och skolan. Populärkultur som förmedlas i dessa medier ger fokusbarnen liknande erfarenheter som andra
barn har, och med dem kan de delta i gemensamma samtal och aktiviteter i förskolan och skolan. Även om själva undervisningen oftast inte
utgår från populärkultur ägnas en del av till exempel samlingarna och
rasterna åt samtal och lekar som grundar sig i populärkultur. Daidalosleken som beskrivs i kapitel sju är exempel på en sådan lek, men
också Pokémon, Hello Kitty och Lisebergskaniner är föremål för lekar
och samtal inom ramen för förskolans och skolans praktiker. Även om
Sahro inte äger någon Hello Kitty-leksak ges hon via internet en möjlighet att bekanta sig med denna figur, och hon deltar följaktligen
gärna i samtalen om den.
Förutom Sahro väljer dock ingen av fokusbarnen under tiden för min
studie sitt modersmål när de väljer tv-program eller hemsidor på datorn. Det betyder att det i huvudsak är i skolans modersmålsundervisning som de möter texter på modersmålet. Lehk och Elizah, som
inte har någon modersmålsundervisning, möter i princip inte alls
skriftliga texter på sitt modersmål. Modersmålsanvändandet är i hög
grad begränsat till verbalt språk i olika sociala sammanhang i hemmet. Därutöver omges de i hög grad av det svenska språket.
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Samtliga föräldrar uppvisar också en mycket positiv inställning till
både barnens och sina egna studier, de trivs i skolan och tycker bra
om sina och barnens lärare. Att Darya och Maryams föräldrar säger
att de lämnade en relativt trygg och bekväm miljö för att ta sig igenom
en lång, riskabel, kostsam och mödosam flykt med allt vad det innebär, enbart för att familjens döttrar ska få möjlighet att börja skolan
och utbilda sig, säger förstås mycket om vilka ambitioner föräldrarna
har. Skola och utbildning värderas högt i dessa familjer, och de gör
vad de kan för att stödja sina barn i att nå de mål som barnen kommer
ha i framtiden. När föräldrarnas förmåga att själva hjälpa sina barn
med läxor inte räcker till finner de oftast andra vägar att stötta dem,
till exempel genom att ta hjälp av vänner eller internet. Alla sex barnen visar sig starkt motiverade att lyckas i skolan. Att deras mammor
inte har haft möjligheter till skolgång under uppväxten har fått föräldrarna att värdesätta skola och utbildning, och rimligtvis har deras positiva inställning till utbildning samt insikter om vikten av att kunna
läsa och skriva förts över till barnen. Samtliga fokusbarn är ambitiösa
och kämpar hårt i skolan.
Fritiden i hemmen ägnas enligt mitt datamaterial inte mycket åt av
vad som skulle kunna kallas traditionell bokläsning. Detta resultat
skulle kunna ses i ljuset av hur mycket andra barn i Sverige läser
böcker hemma, vilket för övrigt har varit föremål för större allmän
debatt under senare år (se t.ex. Leonardz, 2012). Hur mycket tryckta
texter finns det i andra hem i Sverige idag och vilka typer av litteracitet ägnar man sig åt i andra hem? Olin-Schellers (2006) avhandlingsstudie handlar visserligen om äldre elever, i gymnasieålder, men
den visar att flera av ungdomarna i hennes studie ägnar sig mycket åt
litteracitet på sin fritid, men då ofta åt former som inte matchar med
skolans textrepertoarer, till exempel datorspel, film och tv-program.
Detsamma kan sägas om resultaten i Fasts (2007), Lundgrens
(2012b) och Schmidts (2013) studier där barnens populärkulturella
litteracitetshändelser från hemmen knappast uppmärksammas i skolans undervisning. Det finns alltså en uppenbar risk att somliga elever
inte känner sig hemma eller kan identifiera sig med skolans texter och
därmed inte ser sig lyckade i skolans litteracitetspraktiker när skolan
inte erkänner det som de har med sig in i skolans värld (Gee, 2004).
Några av studiens lärarrepresentanter ser inte alls att det finns någon
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skillnad i vad fokusbarnen har med sig. En del av dem menar att förskolans litteracitetspraktiker kompenserar det som de ser som brister
i hemmens litteracitetspraktiker eller som inte matchande skolans
litteracitetsnormer. Andra menar att det är då, just vid bokläsande,
som man märker av skillnaderna tydligast.
Återigen vill jag dock understryka det västerländska perspektivet som
även jag är en del av. Det skapar utmaningar att få syn på andra infallsvinklar, och jag är medveten om mina begränsningar i detta. Att
vara medveten, reflexiv, nyfiken och öppen inför alternativa sätt att
agera, förhålla sig och sätt att tänka i relation till litteracitet är essentiellt för att kunna se vad elever faktiskt har och inte bara vad de saknar. Med bristperspektiv riskeras att stereotyper befästs och förväntningar på misslyckanden blir till självuppfyllande profetior.
Nya situationer – nya vanor
Litteracitetspraktiker är inte statiska (Barton, 2007). Detta visar sig
tydligt i min empiri. Behov och vanor förändras i och med nya situationer, och anpassningar sker därefter. Praktiska och sociala förhållanden samt boendeförhållanden skapar nya behov och förändringar i
litteracitetspraktiker. I Sahros hem har de muntliga berättandetraditionerna förändrats sedan de kom till Sverige. Efter farmoderns flytt
från familjens lägenhet, och i och med att mamma har heltidssysselsättning utanför hemmet, får barnen höra de muntliga berättelserna
mer sällan än tidigare. Shany et al. (2010) visar med liknande resultat
hur ändrade boendeförhållanden i det nya landet skapar förändringar
i litteracitetspraktiker i nya miljöer.
Familjerna genomgår en rad förändringar på olika plan. I och med
detta sker en anpassning till nya förhållanden. Ferozas mamma är
själv förbluffad över hur hon har blivit beroende av inköpslistor och
kom-ihåglappar i Sverige, och hur hon tidigare, före flytten, kunde
komma ihåg allt som hon behövde utan skrift. Sahros fantasier och
påhittade berättelser om litteracitetshändelser och artefakter i hemmet tolkar jag också som en del av anpassningen till de nya förhållandena rörande litteracitet. Samtliga intervjuade föräldrar beskriver hur
behovet av läs- och skrivförmågor har förändrats för dem sedan ankomsten till Sverige. Det är en naturlig dynamisk process att föränd212

ringar i användande av och förhållande till skrift sker i och med nya
vanor, rutiner och krav (Barton, 2007). ”Nu måste jag lära mig [läsa
och skriva]”, uttrycker en av föräldrarna.
Till skillnad från barnen och deras familjer som ständigt ändrar sina
vanor, lär sig nya saker och anpassar sig till nya förhållanden ter sig
uppfattningar som att ”analfabeter är något alldeles särskilt” och har
”ett helt annat tänk” (se kapitel sju) statiska och fasta. Läraruttalanden om att föräldrar med migrationsbakgrund av olika anledningar
inte skulle vara i stånd till att samverka och stötta sina barn ger indikationer på en uppgivenhet vad gäller föräldrars potential. Dessa synsätt står i kontrast till mina resultat som visar föräldrar som är villiga
och kapabla att hjälpa sina barn med skolarbetet. Föräldrarna uppvisar därtill också genomgående en positiv syn och tacksamhet gentemot barnens skolor och lärare, och inte den misstro som har kunnat
påvisas i andra studier (Bouakaz, 2009; Bunar, 2001).

Det osynliga kapitalet i den svenska skolpraktiken
Ur mina resultat framträder en tydlig och till synes starkt rotad
monokulturell och enspråkig norm i de deltagande klassrummens litteracitetspraktiker. Detta är i linje med flera andra studier och finns
dokumenterat så långt som mer än tjugo år tillbaka (Runfors, 2003;
Sjögren, Runfors & Ramberg 1996). I kapitel sju och åtta visar jag hur
denna norm gestaltar sig i litteracitetspraktiker och hur andra
modersmål, variation och mångfald ges marginellt med utrymme i det
ordinarie klassrummet, det vill säga utanför modersmålsundervisningen. Barnens sociokulturella bakgrund (språk och litteracitet inkluderat) och tidigare erfarenheter har framträtt som relativt osynliga
i skolvardagen. Kanske beror detta på att lärarna, även om de uppvisar en viss nyfikenhet, oftast vet mycket lite om fokusbarnens bakgrund. Barnen har berättelser om sina erfarenheter som normalt inte
kommer till uttryck innanför skolans väggar. De anstränger sig hårt
för att anpassa sig till vad de tycks uppfatta som den svenska normen,
trots att det inte är så längesedan de inte var det minsta svenska. Med
termer från Bourdieus begreppsapparat kan detta uttryckas som att
deras habitus inte utgör kapital eller efterfrågas på skolans marknad i
det nya landet (Bourdieu, 1991). Lärarna uppfattar också att de har
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misslyckats med att få en inblick i barnens sociokulturella bakgrund
de gånger de har försökt. De upplever att fokusbarnen inte gärna vill
berätta om den i skolan och har därför inte fortsatt att efterforska.
Också jag har haft varierande framgångar i detta. Lehk vill inte alls
berätta, medan Sahro inte vill sluta berätta när hon väl har börjat. Efter att jag från början visar henne intresse för hennes språk, bakgrund
och ursprungsland berättar hon gärna, även spontant utan mina initierande frågor. Att barnen åtminstone till en början visar motstånd till
att berätta när jag frågar kan tänkas bero på att de helt enkelt inte är
vana vid att deras bakgrund har en plats eller är intressant i det nya
skolsammanhanget. Det är möjligt att de sedan uppfattar mitt intresse för deras bakgrund på ett annat sätt än vad de är vana vid och
att mina frågor öppnar upp för en vilja och behov av att berätta.
Barnen tycks ha uppfattat tysta regler eller normer som påbjuder att
inte tala om och inte lämnar utrymme åt det som går utanför den
uppfattade normen. Genom att kamouflera sitt ursprung, sin sociokulturella bakgrund och sina tidigare erfarenheter samt begränsa sitt
användande av modersmålet till utvalda sammanhang anpassar de sig
till denna norm. Lite symboliskt för denna anpassning är Ferozas
fråga: ”Vad kommer jag att heta i boken?”, som hon ställde vid vårt
avslutande samtal när jag påminde henne om att hennes namn i
boken som jag skriver kommer att vara påhittat. Jag var inte beredd
på frågan och svarade att jag inte riktigt hade bestämt det ännu och
passade samtidigt på att fråga om hon har något förslag. Efter en liten
stunds funderande svarade hon: ”Amanda”. Jag svarade henne att jag
skulle fundera.
Och det har jag gjort. Funderat. Vid en snabb eftersökning i namnstatistik för flickor födda i Sverige på Statiska centralbyråns hemsida
(SCB, u. å.) visar det sig att under mitten av nittotalet var Amanda det
näst vanligaste namnet för nyfödda flickor, och det har alltjämt fortsatt att vara ett av de vanligaste namnen bland unga flickor i Sverige,
enligt SCB. Borde jag ha gett henne det i Sverige vanliga namnet
Amanda eller låta henne ha ett dariskt namn, så som jag hade tänkt,
det vill säga ett namn som ska spegla hennes bakgrund? Varför önskar hon för sitt alias ett så vanligt namn i Sverige? Kanske är svaret så
enkelt att hon tycker att Amanda är ett vackert namn. En annan för214

klaring kan vara att det är ett uttryck för det som jag har sett i hennes
och de andra fokusbarnens klassrum och de normer som råder där.
Att hennes val föll på det i Sverige vanliga namnet Amanda kan tolkas
som ett uttryck för en önskan att vara ”normal”, det vill säga svensk.
Min fråga är egentligen inte varför Feroza väljer ett så typiskt namn
för flickor i hennes ålder i Sverige. Att vilja vara som ”alla andra” och
bara vara ”normal” är rimligtvis inget ovanligt. Min undran handlar
snarare om varför normen för litteracitet i skolan i Sverige i mitten av
2010-talet är så ensidigt ”svensk”, när runt en fjärdedel av elever i
grundskolan har migrationsbakgrund. På just Ferozas skola har majoriteten av eleverna ett annat modersmål än svenska. Det är därför intressant att fråga sig varför den enspråkiga och monokulturella normen i skolans praktik är så starkt rotad och så anmärkningsvärt lite
speglar den befintliga elevsammansättningen. Fokusbarnen ger generellt sett inte några explicita uttryck för en vilja avvika från denna
norm. Det är möjligt att anledningen till deras hårda anpassningsarbete är att de har varit i Sverige en relativt kort tid och fortfarande
håller på att orientera sig i den nya situationen. I Ljung Egelands studie (2015) om barn med migrationsbakgrund i liknande skolförhållanden och som har varit i Sverige längre, somliga är födda här, uppvisas en något tydligare vilja att få möjligheten att vara ”olik”. Möjligen kan Sahros egna val att som enda elev på sin skola använda hijab
vara ett uttryck för en sådan önskan eller motstånd mot normen.
Bartholdssons avhandlingsstudie (2007) visar att detta att bli och att
vara elev i hög grad handlar om att socialiseras och formas efter ett
visst mått av normalitet. Utifrån resultaten i min studie handlar
denna normalitet också i hög grad om att anpassas till och fostras in i
en ”svensk” litteracitetspraktik och till att agera som ”svensk”, åtminstone på de skolor jag har bekantat mig med i denna studie. Vad
kännetecknar då en ”svensk elev”? Att ha slöja, tillhöra en annan religion och att tala ett annat språk i hemmet tycks enligt mina intryck
under fältarbetet vara mer accepterat och normaliserat än att tala,
skriva eller läsa på ett annat språk i skolan (annat än i modersmålsklassrummet, i de fall då detta erbjuds). Litteracitetspraktikerna i de
deltagande klassrummen är i hög grad präglad av en homogen litteracitetsnorm (vilken beskrivs i de två föregående kapitlen). Studiens
resultat väcker därför tankar om normers preskriberande kraft
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(Bartholdsson, 2007; Hacking, 1990) och homogeniserande ideologier (Blackledge, 2001) och om hur hegemoniska strukturer byggs
upp och vidmakthålls.
För att hegemoniska maktstrukturer ska fungera krävs att individer
anammar vad som utgör norm, inte bara de som åtnjuter makten utan
också de som inte gör det. Genom att normalisera till exempel ett visst
beteende, en viss kanon eller ett visst språk och genom att denna
norm accepteras av de flesta, kan maktförhållanden reproduceras.
När även de individer eller grupper, vars habitus från början inte liknar eller gynnas av normen, accepterar och antar normen kan maktstrukturer bevaras och reproduceras (Bourdieu, 1991). Mina resultat
visar att skolans normer har accepterats och antagits av fokusbarnen
och deras föräldrar. Barnens modersmål går utanför denna norm och
begränsas därför till eventuell modersmålsundervisning och studiehandledning och till hemmets domäner. Lukes (1996) teoretiska
ståndpunkt går ut på att litteracitet i skolan i första hand handlar om
att förbereda elever för arbetsmarknaden och samhällets önskemål,
och inte om att utveckla kompetenser för individuella preferenser och
behov. Under den premissen skulle skolans mål och strävan inte ens
behöva vara att utgå ifrån alla elevers grundförutsättningar. En slutsats jag har dragit är att det inte är flerspråkighet som är målet i de
deltagande skolorna utan framför allt ”en god svenska”, till skillnad
mot föräldrarnas uttryckta önskemål. Till och med modersmålsundervisningen har ibland implicita transitionella syften (Menken,
2013), det vill säga att den egentligen bara är motiverad fram tills eleven kan tillräckligt med svenska. Det finns dock en märkbar välmening i lärarnas ambitioner, och genom att inte särskilja fokusbarnen
och sträva efter likriktning i klassrummen ger de uttryck för denna
välmening. En sådan välvillig språkligt och kulturellt homogeniserande skolpraktik bland lärare har också andra studier uppmärksammat (exempelvis Haglund, 2004; Runfors, 2003). Som en följd av
detta riskerar dock homogenitet att normaliseras ytterligare. Men
kanske jag inte behöver gå så långt som till hegemoniska strukturer
eller en något konspirativ önskan om att bevara rådande ordning och
ovilja till att förändra som förklaringsmodell till varför normen är så
starkt rotad och fast. Kanske handlar det helt enkelt om vanor och
traditioner. Fast (2010) gjorde en uppföljande intervjustudie av sin
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avhandling. Där visar hon att traditioner och låsta föreställningar om
vad litteracitet i skolan är eller bör vara ligger till grund när lärare har
konservativa förhållningssätt till läsande och skrivande. En annan
rimlig möjlighet är att det finns en variation av motiv bland olika
skolaktörer (skolpolitiker, skolledning, läromedelsförfattare och lärare) eller en kombination av flera hos samma aktör.
Att ta reda på mer
”Jag känner bara igen det som jag ser här och som jag kan relatera till
min värld”, säger en av studiens lärare med betoning på ”min”. Det
ska tillstås att det inte är en lätt uppgift att få syn på sådant som man
inte känner till. Det har jag också erfarit under fältarbetet. Trots att
det inte har varit möjligt att få en komplett bild av barnens bakgrund,
menar jag ändå att det enda sättet att verkligen lära känna och förstå
en elev är att visa öppenhet och nyfikenhet, vilket i sin tur är en förutsättning för att möta alla elevers behov. Det är därför förvånande att
lärarna visar sig omedvetna om att de faktiskt vet mindre om fokusbarnen än om andra barn. Mina resultat visar att det finns en spärr
(se kapitel åtta) inför att ta reda på mer, ett slags ängslighet över vad
man ”kan” fråga, och istället för att fråga eleven eller föräldrarna riktas frågor ofta till modersmålslärare och ibland till mig. Genom att
ställa frågor till någon annan kan man visserligen få viss information
om eleven, men det ger knappast eleven och familjen en känsla av erkännande och intresse. Inte heller ges vederbörande möjlighet att förklara eller beskriva sina perspektiv och förhållningssätt. Kanske kan
detta emellertid också kopplas till den tidigare nämnda välmeningen
att inkludera och att inte göra någon till avvikande. En viktig aspekt i
sammanhanget är dock att kommunikation förutom informationsutbyte också handlar om att skapa relationer, förtroenden och inkludering.
Att fokusbarnen själva förefaller vara återhållsamma med att berätta
om sin bakgrund kan naturligtvis ha andra grunder än en känsla av
brist på intresse i skolan. Feroza säger till mig att hon inte minns så
mycket av den första tiden på asylboendena i Sverige eller av skolan i
Afghanistan. Hon är mycket fåordig i våra samtal när det gäller tiden
innan hon kom till skolan där jag träffar henne första gången. Hemma
pratar de inte gärna om tiden i Afghanistan med Feroza. Kanske är
det så att den är alltför smärtsam och för tung att prata om. Jag vet
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inte precis vad familjen har gått igenom, men Ferozas far blev mördad
innan de flydde. Sådana händelser är naturligtvis något som man som
lärare behöver ha vetskap om, men inte nödvändigtvis prata om hur
som helst. Det kan finnas trauman som lärare inte är beredda på eller
lämpade att ha ansvar för och som familjer kanske av olika anledningar helt enkelt inte vill dela med sig av. Varsamhet och professionalitet är därför viktiga komponenter i möten med alla barn. Att försöka ta reda på elevernas bakgrund kan vara riskabelt, och för det
krävs ett professionellt elevhälsosteam som står bakom lärare och
finns tillgängliga för eleven. Därmed inte sagt att det finns fog för
ängslighet och motiv mot att lyfta olikhet och andra språk än svenska
(och engelska) på ett mer generellt plan i klassrum och förskolor. En
förtroendefull och väl fungerande kommunikation är dock en förutsättning för att kunna ta reda på mer. Svårigheter och dilemman rörande kommunikationen är föremål för nästa del i min diskussion.
Tidspress och stress är ytterligare ett hinder som visat sig. Detta återkommer jag till nedan.
Haltande kommunikation och kontakt
När kommunikation och samverkan mellan skola och hem brister får
det konsekvenser för barnen. I avsnittet ovan diskuterar jag hur barnens habitus blir osynliggjort i skolan. Det är en följd inte bara av
sociokulturell inkongruens och normer, utan också av den bitvis haltande kommunikationen mellan lärare och föräldrar som beskrivs i
kapitel åtta. Det framgår där också hur vissa lärarantaganden kan
missgynna elever, till exempel genom lågt ställda förväntningar på
hemmet som stöd för barnens litteracitet. Samtidigt leder vissa förväntningar också till ännu sämre kommunikation. Till exempel förväntar sig några av lärarna att föräldrarna inte kan ta in för mycket
information, inte har så mycket att säga och allmänt ett litet engagemang av föräldrarna. Följaktligen uppstår då ett slags negativ spiral
av bristande kommunikation, antaganden och låga förväntningar.
Den bristande kommunikationen innebär vidare att inte bara lärarna
går miste om information och kunskap om eleverna. Också föräldrarna går miste om kunskaper och delar av informationen från skolan till
följd av den haltande kommunikationen genom att ”småsaker” förbises, bloggar och webbportaler inte läses och så vidare. Visserligen ut218

gör språket en barriär, men det är inte hela sanningen om orsaken till
kommunikationsbristerna. Tolkhjälp finns, både genom professionella tolkar vid de formella kontakterna, och genom grannar och vänner som talar modersmålen och svenska samt modersmålslärare som
ibland hjälper till att tolka och förmedla information. Det är således
inte bara språket som skapar hinder i kommunikationen. Jag har
kommunicerat med föräldrarna även utan tolkar, visserligen med varierande framgång, men vi har oftast funnit vägar till att förstå
varandra i våra samtal.
Ett par planerade utvecklingssamtal har de facto inte blivit av. Till exempel blev ett av samtalen inte av på grund av lärarens tidsbrist, eftersom planeringen och organisationen för samtal där tolk ska vara
involverad på många sätt är mer tidskrävande och krånglig. Det faktum att några samtal uteblev blir i ljuset av studiens resultat dock
anmärkningsvärt eftersom utvecklingssamtal för föräldrar som är nya
inför svenskt skolsystem utgör ett viktigt forum för att lära känna
detta, och inte minst när de informella kontakterna uteblir eller anses
problematiska. I förlängningen kan en bristande kommunikation leda
till utanförskap. Inte bara barnen utan även föräldrarna fråntas tillfällen att förstå och integreras i det svenska samhället (Bouakaz,
2009). Det allvarligaste problemet med en svag föräldrakontakt är
dock den uppenbara risken att den skapar hinder för barnens deltagande i skolan. Risken finns också att barnen oavsiktligt får ta en
oproportionerligt stor del av ansvaret för sina studier.
Andra konsekvenser för barnen
Ett av barnen i min studie, Lehk, har snabbt anpassat sig till språket
och situationen i det nya landet, så till den grad att han säger att han
har glömt sitt modersmål. Också de andra barnen visar förmåga att
snabbt anpassa sig. Kan man då tänka sig några risker eller oönskade
konsekvenser med en sådan anpassningsprocess? För det första sker
inte anpassningen över en dag. Att andraspråksinlärning på djupet tar
längre tid än det på ytan kan verka vet vi av tidigare forskning (Cummins, 2013; Demie, 2013) och att till fullo få grepp om de sociokulturella koderna kan också ta tid. Innan detta har uppnåtts finns risk att
eleven hamnar i ett utanförskap och en känsla av alienering kan uppstå. Man kan också fråga sig vad som händer med en människas iden219

titet när ens bakgrund och tidigare erfarenhet inte erkänns eller efterfrågas. En av många följder handlar om att när elever inte kan identifiera sig med skolans textstrukturer och textanvändande finns en risk
att de genom en känsla av alienering ser sig som misslyckade. Gee
(2004, 2012) hävdar att det inte är dålig undervisning eller för lite
träning som orsakar elevers svårigheter att möta skolans krav på
läsande och skrivande i senare år, utan just en känsla av alienering
och misslyckande.
Det finns därtill en uppenbar risk att eleven hindras i sin kunskapsutveckling under tiden eftersom elevens fulla potential och resurser inte
används. Det utjämnande av olikhet och den enspråkiga norm som
inte bara jag har observerat (se till exempel Gruber, 2007; Haglund,
2004, 2005; Runfors, 2003) får till följd att de elever som har en
språklig och sociokulturell bakgrund som inte liknar normen deltar i
skolan på andra villkor. Om anpassningen dessutom, som det för närvarande verkar vara för Lehk, betyder att ge upp sitt modersmål, kan
det få stora konsekvenser för kommunikationen inom familjer, vilket
Lehks och Elizahs föräldrar redan oroar sig för.
Lärarnas villkor
”Det är så man får ta sats på måndag morgon för att åka hit”, utbrister
en av studiens lärare när hon kommer in i lärarrummet på morgonen,
arbetsveckans första dag. Hon syftar på hur slitsam arbetssituationen
är, och det är inte första gången som hon uttrycker det högt. Hon är
heller inte ensam om dessa känslor. Under tiden för mina fältstudier
har det varit påtagligt att lärare har en hårt pressad arbetssituation.
Jag ska inte gå närmare in på vad det beror på, eller precis vad det är
som gör skolvardagen så stressig och pressad, utan uppehålla mig enbart vid vad det betyder och vilka konsekvenser det får i relation till
fokusbarnen.
Några av studiens lärare menar att deras pressade arbetssituation inte
ger dem utrymme att lära känna barnen och deras familjer på djupet.
I synnerhet är det de tysta, duktiga flickorna som får stå tillbaka för
elever som kräver mer uppmärksamhet i skolvardagen. En annan
konsekvens av den pressade arbetssituationen visar sig i att samarbete mellan modersmålslärare och andra lärare uteblir. Modersmåls220

lärarens situation som ambulerande lärare bidrar knappast till att underlätta samarbetet. Detta är emellertid inte den enda konsekvensen
som det får för fokusbarnen. Den kanske allra viktigaste följden av
tidsnöden blir att lärare inte får den möjlighet som de önskar att
närma sig och verkligen lära känna eleverna. Den bristande kontakten
och kommunikationen med både elever och föräldrar som berörs i
avsnittet ovan är en annan. Ytterligare en konsekvens som inte är uttalad men underförstådd är att lärarna inte får möjligheter att fortbilda sig och förkovra sig i kunskap att ta emot nyanlända, andraspråksinlärning och annat som de uttrycker att de saknar.
Den pressade situationen i skolan får också andra, än mer påtagliga
konsekvenser för fokusbarnen. I kapitel sju visas att det inte i första
hand är barnens behov som styr vilken typ av undervisning de får:
svenska som andraspråk eller svenska, modersmålsundervisning eller
om och när de ska gå i ordinarie klass respektive förberedelseklass.
Resurserna för dessa ämnen eller former av undervisning är begränsade. Lärarresurserna på skolorna räcker inte för de behov som finns,
vilket får till följd att barnen ibland inte går i den klass eller får den
undervisningsform som de behöver. På motsvarande sätt behålls
ibland elever i förberedelseklassen på en annan skola, på grund av att
det inte finns plats i lämplig ordinarie klass. Resurstillgången avgör,
inte elevernas behov. Att det som jag visar i kapitel sju är just Feroza
och Darya som får lämna plats i förtid, till förmån för andra elever, är
inte slumpartat. Delvis beror det på att de båda är skötsamma flickor
som lärarna tror ”kommer att ta skolan på allvar” och ta ansvar för sin
utveckling av svenska och annat på egen hand. Flera av lärarna pekar
också på att det saknas utrymme för det extra stöd som barnen behöver. Mycket ansvar läggs därför på de två skötsamma flickorna.
Darya hinner med att gå i tre olika klasser (på två skolor) under det år
som jag följer henne, och dessförinnan i två klasser på orten där deras
asylboende låg. Feroza hinner också med att slussas mellan ett antal
undervisningsgrupper och skolor de första två åren i Sverige. Maryam
likaså, och för hennes del byts därtill hennes lärare ut ett par gånger.
Information om eleverna följer inte alltid med till nästa mottagande
lärare. I årskurs 4 har mycket av informationen om eleven gått förlorad, vilket också visar sig i slutet av mitt fältarbete. Ett exempel på
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viktig information som inte förs vidare till årskurs 4 är den att Darya
inte alls har gått i skolan före ankomsten till Sverige. För Lehks,
Sahros och Elizahs del finns en mycket större kontinuitet gällande
lärare och skolor. Lehk och Sahro följer samma elevgrupp och lärarlag
från förskoleklass och vidare i nästkommande klass på lågstadiet. Elizah är kvar på samma förskola studien igenom och har samma förskollärare.
När lärarresurserna inte räcker till och situationen på en skola är
pressad drabbas många elever, inte bara fokusbarnen. Det är dock
tänkbart att de tillhör en elevgrupp som är extra sårbar. Migration
innebär för det mesta stora omvälvningar i familjer, och att komma
till ett nytt land och en helt ny miljö torde vara en sårbarhetsfaktor i
sig. Att information och kännedom om barnen och deras familjer går
förlorad i skol- och lärarbyten kan knappast vara gynnsamt. Några av
barnen tvingas således lära sig att handskas med ständigt pågående
förändringar och instabilitet i skolpraktiken under en tidig period i ett
nytt land.
Föräldrarnas potential
Av empirin framträder en bild av föräldrar med ett stort mått av
agens, driftighet och motivation. Deras mål är att barnen ska lyckas
väl i skolan och de vill göra allt de kan för att barnen ska nå detta mål.
De värderar skola och utbildning mycket högt och sätter stort värde
på både sina egna och barnens lärare. Föräldrarnas inställning till utbildning tycks ha påverkat barnen, som också uppvisar ett stort mått
av ambition och motivation att lyckas i skolan. Som jag hittills har visat är det inte utan utmaningar som de tar sig an den uppgiften. I mötet med skolan visar både föräldrarna och barnen en vilja att anpassa
sig till skolans krav, normer och förväntningar. Föräldrarna är måna
om att barnen ska lära sig både en bra svenska och respektive modersmål. Från skolans håll möts föräldrarna ibland av låga förväntningar och antaganden om att deras möjligheter att stötta barnens
lärande och litteracitet är begränsade. Ibland tycks de leva upp till de
förväntningarna och inta en position av att inte kunna hjälpa barnen
med skolarbetet, vilken uppenbaras i samtal oss emellan och i deras
samtal med lärarna. Lite paradoxalt både berättar och visar föräldrarna i andra sammanhang hur de faktiskt hjälper och stöttar barnen.
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Några lärarröster lyfter fram en uppfattning av en sorts hjälplöshet
hos ”invandrarföräldrar” generellt och hur dessa tappar kontrollen
och makten i familjerna efter flytten från sina ursprungsländer. I synnerhet utmålas en maktlöshet och hjälplöshet bland föräldrar som har
låg utbildning, är traumatiserade och i familjer där kommunikationen
inte fungerar till följd av att barnen har gått över till svenska som
kommunikationsspråk i familjen. Hur situationen i allmänhet ser ut i
familjer med migrationsbakgrund kan jag inte uttala mig om. Mina
reflektioner handlar snarare om hur mycket och på vilka sätt lärare
bidrar med att skapa en sådan bild av föräldrarna och hur denna bild
landar hos barnen. I min studie får barnen åtminstone vid utvecklingssamtalen ta del av hur de lågt ställda förväntningarna på föräldrarna förmedlas explicit. Hur mycket de uppfattar implicit av missgynnande antaganden om sina föräldrar är svårt att veta. Om det
stämmer, som antyds, att föräldrar ibland förlorar kontrollen över
barnen i det nya landet, är det rimligt att ställa sig frågan vilken bild
av och vilka förväntningar på föräldrarna som förmedlas till barnen.
Lågt ställda förväntningar och antaganden om bristande möjligheter
att stötta gynnar knappast barnens lärande.
Målen för skolpraktiken?
Frågor som har rests mot bakgrund av studiens resultat handlar om
vad man från skolhåll egentligen menar med begrepp som mångkultur, kulturell mångfald och integration. I Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står under rubriken om en
likvärdig utbildning att:
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011a, s. 8)

Det anges också att ett av skolans uppdrag är att ”utveckla förståelse
för den kulturella mångfalden inom landet” (Skolverket, 2011a, s. 10–
11). Citaten visar att läroplanen har integration som utgångspunkt.
Vad gäller elevernas modersmål uttrycker sig lärarna i min studie generellt positiva när vi talar om det, men som jag visar i kapitel sju och
åtta samt diskuterar ovan har modersmålen en perifer plats i skolornas praktiker. Mål att utveckla flerspråkighet och att använda alla
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sina språkliga resurser i en transspråkande praktik (García & Wei,
2014; Lasagabaster & García, 2014; Torpsten et al., 2016) ter sig avlägsna i de klassrum som ingår i studien. Kontrasten mellan det som
sägs och det som görs har förbryllat mig, och jag har ibland ställt mig
frågor om det i själva verket handlar om något slags politisk korrekthet i det som lärarna uttalar. Det har emellertid visat sig att det finns
andra hinder för en transspråkande mångkulturell praktik, och dessa
handlar om att man ofta från lärarnas håll inte har en medvetenhet
om alla syften och värden som modersmål och flerspråkighet kan ha
för en individ. Språkets betydelse för en människas identitet och
känsla av erkännande, och att det kan finnas stora fördelar med att
kunna använda alla sina språkliga resurser i litteracitetspraktiker och
lärande (se t.ex. Creese & Blackledge, 2015; Cummins, 1996;
Cummins et al., 2015; García & Wei, 2014) förefaller inte vara lärarnas utgångspunkt.
Med andra ord: olika villkor
Sammanfattningsvis visar studien att förutsättningarna och villkoren
både hemma och i skolan varierar för de sex barnen. Mycket handlar
om vilken skola och vilken klass de hamnar i. En del av skolvillkoren
är slumpartade (exempelvis skolnedläggning och täta lärarbyten) och
sådant som kan drabba alla elever. Det är dock ett rimligt antagande
att instabilitet i skolan får större effekter på mer sårbara elevgrupper.
Rimligtvis är nyanlända generellt en sådan grupp. Några av fokusbarnen flyttas som tidigare nämnts runt den första tiden, vilket bidrar till
ytterligare instabilitet. Också antalet elever med andra eller samma
modersmål på en skola, förhållningssätt och erfarenheter av flerspråkiga elever, erbjudande om modersmålsundervisning och studiehandledning till exempel, är villkor av mera strukturell art som har betydelse för skolgången.
Ytterligare andra villkor handlar om individuella förutsättningar
bland barnen och deras familjer (exempelvis sociala nätverk, boende
och tillgång till böcker hemma). Också lärare är individer med lite
olika förutsättningar och förhållningssätt. I mina resultat finns stöd
för att kunna säga att det råder en viss sociokulturell inkongruens
mellan skola och hem överlag för fokusbarnen och ett visst mått av
diskontinuitet mellan skolan/förskolan och hemmen. Blackledge
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(1999b) hävdar emellertid att det inte är själva inkongruensen som
skapar hinder, utan lärares förväntningar på eleverna och deras familjer. Att förklara skolmisslyckanden med inkongruens kan dessutom
stödja fortsatta missförhållanden genom att det bidrar till skapande
av stereotyper och låga förväntningar. En sådan ensidig förklaring
kan dessutom förhindra att andra orsaker till skolmisslyckanden upptäcks (Rodríguez-Brown, 2011). Den inkongruens som har visat sig
har fokusbarnen i viss grad kunnat överbrygga genom ett antal olika
förhållningssätt eller strategier, vilka jag belyser närmare i kapitel
åtta. Jag har kunnat se att barnen utvecklar en förmåga att kunna reflektera över skillnader och skapa kontinuitet på egen hand.
En annan viktig aspekt som skapar andra villkor och som barnen inte
alltid kan hantera, och heller inte ska förväntas kunna, är den problematik med kontakt och kommunikation mellan hemmet och skolan som jag diskuterar ovan. Detta torde ligga i skolans intresse och
ansvar att uppmärksamma och försöka åtgärda. Bristande kontakter
skapar en ofullständig bild av hela barnet, ogynnsamma antaganden
och orealistiska krav på ansvar av barnen. Förutsättningarna för samspel mellan skolans och hemmets praktiker är med andra ord inte optimala, även om barnen själva lyckas skapa viss kontinuitet. I och med
detta deltar fokusbarnen i skolans praktik på andra villkor, vilket i sig
utgör utmaningar för barnens skolgång.
P.S. En annan risk med homogeniseringen
Slutligen vill jag också nämna en risk för vad osynliggörandet av variation och mångfald i skolpraktiker kan innebära, en aspekt som inte
lyfts särskilt ofta i debatter om mångfald och immigration – och som
inte har direkt med studiens resultat att göra. På samma gång som allt
vad homogeniseringen innebär för de elever vars sociokulturella bakgrund inte överensstämmer med skolans förväntningar, innebär det
också en förlust för alla andra elever. Den förlusten drabbar de elever
(och lärare!) som växer upp i homogent ”svenska” hem och som inte
har möjligheten att uppleva ett annat land annat mer än möjligen som
turist och som inte har så många internationella kontakter. Att ha en
klasskamrat – eller elev – som har en bakgrund som skiljer sig från
ens egen, kan ge kunskaper och insikter om den globala värld vi lever
i på ett levande sätt, kunskaper om olika kulturer med andra tradi-
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tioner, religioner, geografiska förhållanden, språk och andra sätt att
tänka. Allt detta går de miste om när dessa olika aspekter döljs och
klassrummet görs till en homogen och neutral praktik. Med andra
ord: Elever berövas möjligheter att utveckla ett interkulturellt tänkande och förhållningssätt, erfarenheter och kunskaper som ingen
kurs eller lärobok kan förmedla med samma närhet.
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English Summary
In Other Words: Exploring Newly-Arrived Children’s Participation
in Literacy Practices
This doctoral thesis centres on six children, aged four to nine, who
relatively recently immigrated to Sweden with their families. Their
encounters with the world of reading and writing are specifically in
focus. These children are not only new arrivals to Sweden, they also
have in common that Swedish is their second language and that their
parents have had little or no formal education prior to arriving in
Sweden. At the time of my study, all of the children’s mothers were for
the very first time participating in formal schooling through so-called
literacy classes offered as part of Swedish tuition for immigrants
(SFI). This thesis focuses on the children’s literacy development in
relation to education, and the literacy practices that surround them
and in which they participate at home and school/preschool are studied from a socio-cultural perspective. A range of people participate in
different ways in these literacy practices, and the children’s parents
and teachers therefore occupy a central position in my study. I have
followed these children in an ethnography-inspired project at
school/preschool and at after-school centres and I have also visited
their homes. The schools and the preschool concerned are all located
in small or medium-sized Swedish municipalities.

Literacy practices
In this study, reading and writing are viewed as social practices comprising different related sociocultural aspects. The concepts literacy
and literacy practices are discussed in detail in Chapter 2. Literacy
practices include both concrete activities related to reading and writing, but also more abstract social and ideological phenomena. The latter include different dimensions of literacy, such as norms, values,
habits, traditions and ideologies, and this study concentrates on social
and ideological perspectives on literacy.
Adopting a multilingual perspective throughout, the aim of this study
is twofold: to reveal the literacy practices the six children engage in at
school/preschool and at home, and to increase knowledge about the
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conditions under which these practices take place and about how the
different practices interact. This study centres on issues such as the
circumstances and conditions of the different literacy practices the
children participate in at preschool/school and at home and the manner in which these literacy practices interact in different arenas.

Theoretical framework
The study draws on sociocultural approaches to literacy, and more
specifically the field of New Literacy Studies (cf. Barton, 2007;
Baynham & Prinsloo, 2009; Gee, 2008; Prinsloo & Breier, 1996,
Street, 2000). This theoretical framework, as well as its development
away from viewing reading and writing as autonomous, is discussed
in detail in Chapter 2. Sociocultural theories of literacy share the basic
premise that literacy always is attained in a social context and as a
social practice. In New Literacy Studies there are also different specialisations with varying focal areas and interests. One such area
focuses on ideological perspectives, and it is therefore mainly concerned with issues such as power relations, norms, language minorities, etc. This study has a similar ideological focus. Bourdieu’s notions
of habitus and symbolic capital have, for example, been used in discussing issues of literacy from an ideological perspective (Blackledge,
2001; Bourdieu, 1991; Carrington & Luke, 1997; Luke, 1996). In particular habitus – but also cultural and linguistic capital – is used in
my analyses. Other analytical concepts include norms, beliefs, artefacts, and agency.
Literacy practices are thus shaped by social rules that govern the use
and distribution of texts and prescribe who produces and has access
to texts. In this way, individuals or social groups are linked or separated. Occasional or repeated everyday actions or events may reveal
much about the expectations, goals or desires, attitudes, values and
culturally-determined traditions involved. These everyday literacy
events are studied based on the theoretical framework described in
Chapter 2.
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Research on literacy
The third chapter provides an overview of relevant previous research,
particularly focusing on children’s literacy in different contexts. Some
of these earlier studies also concentrated on multilingual children or
pupils. This chapter further discusses quite a few such studies on the
relationship between school and home, also sometimes termed family
literacy. When literacy practices at home and at school are congruent,
continuity is created, which, as is shown by several studies, yields better school results (e.g. Cairney, 2003; Gee, 2004; Rodríguez-Brown,
2011). However, some scholars also highlight the ethnocentric basis of
many studies of this type.
Translanguaging is a concept that has frequently been used in the
context of multilingualism and education in recent years (García,
2009; García & Wei, 2014; Lasagabaster & García, 2014) and it is
briefly discussed at the hand of a few Nordic studies. Very few studies
have been done in Sweden on home language education and study
support in the home language, but an overview of these studies is also
provided. Finally, beliefs are defined, and I describe two earlier studies of teacher beliefs in relation to groups that are relevant for my own
study.
Method and material
An ethnographic approach was used to collect the empirical material
for this study and in Chapter 4 both this approach and the data collection process are described. I followed each child for one year, particularly at school/preschool. I further visited all the children at home and
met their parents and siblings. The parents were all interviewed with
the assistance of interpreters, and I also interviewed the children’s
class teachers and home language teachers. In total, thirteen interviews were recorded and transcribed. Observations involved different
degrees of participation and were documented through field notes
and photographs. In addition, artefacts and material (such as school
assignments) were collected or photographed to complement the field
notes. This chapter also includes a reflection on ethical issues and a
consideration of the advantages and disadvantages of relying on interpreters. A qualitative content analysis of the collected data was per-
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formed (Bryman, 2011; Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman,
2004).

Main results
Darya, Maryam, Lehk, Elizah, Feroza and Sahro, the six children at
the centre of this study, are presented in Chapter 5. The chapter also
provides an overview of their family backgrounds and circumstances.
Darya and Maryam are sisters and fled from Iran to Sweden with their
parents, who are originally from Afghanistan. Both girls were born in
Iran and the family has spent many years in exile. Their main reason
for leaving a relatively comfortable existence in Iran behind was that
the children could not attend school there, because the family had no
residency status. Darya was nine when I first met her, and Maryam
six. Feroza is another nine-year-old girl from Afghanistan who had
been living in Sweden with her mother and sisters since they fled the
country. Sahro is a six-year-old girl from Somalia. She fled from
Somalia with her mother, younger sister and baby brother, who was
born on the way to Sweden. During almost my entire fieldwork period
the family waited for Sahro’s father to arrive. He finally got a Swedish
residence permit when I was completing my fieldwork. Lehk (6) and
Elizah (4), the youngest of these children, are also siblings. Both of
them were born in a refugee camp in Thailand to which their parents
fled from impoverished conditions in Burma.
Chapter 6 is based on the data collected during my visits to the children’s homes, as well as during interviews and conversations with the
children, their parents and their teachers. In this chapter, the focus
falls on the children’s literacy practices outside the classroom and the
backgrounds these children have when starting school/preschool are
described. Their literacy practices include aspects such as their parents’ level and view of education, their parents’ languages and literacy, the support the children receive at home, as well as the families’
social networks. Their home environments are also important in this
regard and include factors such as how they spent their time and
which artefacts they had available at home. Together, the aspects de-
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scribed in Chapters 5 and 6 may be seen as part of the children’s habitus (Bourdieu, 1991).
All of the parents wanted their children to succeed at school; they had
high ambitions for their children and hoped that they may continue
on to higher education. In general, it seems that schooling and education are valued very highly, perhaps because the children’s mothers
did not have opportunity to go to school at all. These parents now
faced their own struggles: they were learning Swedish, had to navigate
bureaucracy and were still getting to grips with their new country.
They provided as much support as possible to their children in their
schoolwork, and when they could no longer help they turned to someone in their social network for assistance. One of the families also requested help from the school, while another sought answers online.
There were few or no printed texts in their homes, and none of these
homes had any printed texts in their home languages. All the children
spent much of their free time watching television or being on the
computer. All of the families had Internet access, so the children
could access texts in their home languages online, but only Sahro
sometimes chose to visit websites in her home language. The parents
seemed ambivalent about their children’s language use patterns: on
the one hand they were proud of the rapid progress the children were
making in Swedish, but some also expressed concern about the perceived encroachment of Swedish. Lehk’s and Elizah’s parents were
worried about communication in their family: their children experienced difficulties in and showed resistance against using their home
language.
One of the basic premises of my study is that language to a great extent is the medium for learning and development (Säljö, 2015). The
different languages at the disposal of multilingual individuals may be
seen as resources, and these languages may interact in their literacy
practices (e.g. Cummins, 2000; García, 2009; Lasagabaster & García,
2014). In Chapter 7, I highlight the degree to which the norms governing literacy practices in preschool/school are monolingual and monocultural. Although four of the children participated in home language
education and three received study guidance in their home languages,
everyday home language use was very limited in the school setting.
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None of the participating teachers seemed to think that the children’s
home languages could be used in reading and writing development or
for any other part of their education. Class teachers made positive
pronouncements about the importance of the children’s home languages for their learning and for home language education, but in
practice the children’s home languages and sociocultural backgrounds
were relegated to the periphery in their day-to-day schooling.
When these six children’s linguistic and cultural capital proved insufficient, or did not correspond to school practice, what Blackledge
(1999, 2001) refers to as sociocultural incongruence arises. In some
cases, the children had strategies for circumventing this, such as hiding incongruence in various ways, either by asking multiple questions,
or, on the contrary, by becoming completely quiet. Some of the children constructed fantasies to hide the discrepancies, and this in turn
led to their being treated with a degree of scepticism at school, rendering them outsiders. Drawing on a few empirical examples, I show
how teachers can make a difference and create links so that children
can participate socially and understand subject content better. There
was no real cooperation between home language teachers and other
teachers concerning the children’s reading and writing development,
despite the fact that many of the class teachers expressed the view
that such cooperation was desirable. Unwittingly, or perhaps with
good intentions, an implicit monolingual norm prevailed at school.
Schools often view home language teaching as playing a transitionary
role, and as fulfilling purposes other than development of skills in the
home language itself (Menken, 2013).
All the children participating in the study were highly motivated and
did their best at school. They also quickly adapted to the prevailing
norms and circumstances. Not having the same linguistic background
as the majority of pupils involved challenges, but most of the children
studied seemed able to overcome obstacles through self-motivation.
During the period of the study, they seemed capable of achieving pretty much everything expected of children of their ages.
The literacy practices of schools and preschools arguably play the
most important role in laying a foundation for these children’s read232

ing and writing development on which their future education is to be
based. It is of course by no means the case that these pupils come
from homes without language and storytelling (as shown in Chapter
6), but their home literacy practices differ from those expected of
children at the start of their schooling (c.f. Fast, 2007; Liberg, 1990).
Home language education therefore provides the primary, and almost
exclusive, opportunity for these children to encounter written texts in
their home languages and the knowledge, awareness and commitment
of teachers are shown to be decisive in school practices.
These children are caught in the conflict between the literacy practices
followed at home and at school and this tension is analysed in Chapter
8. This chapter focuses on issues related to the contact and communication between school and home, beliefs and norms. Based on these
aspects, the analysis also touches on the actions taken by participants
and the strategies they adopt when encountering problems related to
the discrepancies between these practices. The results show that the
children studied to a considerable extent adapted to monolingual,
homogenous norms when they entered into and participated in school
practices. These children are therefore highly adaptable, while their
teachers found it much harder to handle or even be aware of sociocultural incongruences.
On the face of it, the parents seemed to have sufficient knowledge of
school practices to ensure that their children’s everyday schooling
functions adequately. Yet several of their statements showed that
there were many aspects of the school system that they were unfamiliar with. These include progression to the next grade, the grading system, sick-listing procedures, as well as the fact that education on all
levels is provided free of charge in Sweden. The teachers in turn have
varying degrees of knowledge of the practices followed at home. There
were different official communication channels available, but communication between schools and families nevertheless broke down
from time to time. The absence of informal, everyday conversations
was experienced as particularly problematic. A high degree of sociocultural incongruence, coupled with flawed communication and a lack
of contact, meant that the children experienced less continuity between school and home practices.
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The children employed different strategies to cope with incongruence,
including silence and compliance, curiosity and inquisitiveness, and
fantasy and clowning around. Adaptation is one type of strategy, but
strategies may also involve resistance and agency. The ability to adapt
to prescribed norms may be seen as a strength, and provided children
with at least one temporary way of achieving success. The gaps in understanding that are created because of sociocultural incongruence
are in the meantime hidden by these adaptations, therefore making it
difficult for teachers to identify them. Accordingly, there is the risk
that teachers do not notice that children have gaps in their understanding that impede their learning.

Discussion
In the final chapter of the thesis, the possible consequences of the observations of this study for these six children are discussed. The results are also discussed on a macro level, i.e. its generalisability to a
population larger than the few children studied here. Some of the results concentrate on the specific conditions faced by L2 speakers
and/or new arrivals to Sweden, while others are specific to the group
of individuals studied.
The correlation between literacy practices at home and children’s successful schooling has become somewhat of a truism (RodríguezBrown, 2011). This is problematised in this chapter through the argument that many studies, including my own, adopt a western, middleclass perspective to literacy. The children studied here are all multilingual, relatively recent arrivals to Sweden and as a result they face
very specific conditions. The specificity of their situation is further
increased by the fact that their mothers had no formal education before coming to Sweden. One of my conclusions is, however, that these
circumstances are not as decisive as one may easily be led to believe
by previous research on the relationship between school and home
(Rodríguez-Brown, 2011). The different conditions of these six children’s literacy and schooling are discussed in detail in this chapter.

234

A further important observation concerns the pressured situation of
teachers working at the schools I visited. During the period of my field
study, reports of hectic school situations also dominated mass media.
This not only affects the children in this study, but everyone in the
school system. The children focused on here are perhaps, however,
particularly vulnerable, and stress and a lack of resources may well
have more severe negative consequences for them than for others.
Finally, some of the effects of homogenising classroom practices on all
children are discussed.
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Bilaga I: Informations- och samtyckesbrev, vårdnadshavare

Estetisk-filosofiska fakulteten
Avdelningen för utbildningsvetenskap
Vill du vara med i en forskningsstudie som handlar om ditt barns
läsande och skrivande?
Jag vill undersöka hur läs- och skrivinlärning går till bland barn (4-9
år) som går i skola eller förskola i Sverige och som har ett annat modersmål än svenska. De barn som jag är intresserad av att studera har
föräldrar som också lär sig läsa och skriva på SFI, spår 1. Jag kommer
att besöka barnen i skolan, i hemmet, samtala med föräldrar och lärare till barnen och prata om läsande och skrivande och hur inlärningen går till vid flera tillfällen under en eller två terminer.
I den här studien är jag intresserad av barn som håller på att lära sig
läsa och skriva, vars föräldrar också deltar i läs- och skrivinlärningsprogram vid SFI. Jag vill se hur barnens läs- och skrivlärande går till,
i skolan och på fritiden. Detta är ett område som man inte har forskat
så mycket om i Sverige och det är därför viktigt att fler studier görs.
Deltagande i denna studie är frivilligt. Beslut att delta eller att inte
delta påverkar inte vårdnadshavares eller elevs relation till lärare eller
forskaren. Deltagarna i studien har rätt att när som helst dra tillbaka
sitt medgivande och utgår då ur studien.
Insamlade data kommer att behandlas med största aktsamhet och
förvaras säkert av forskningsledaren. Alla medverkande elever och
skolor kommer att vara anonyma i efterföljande publikationer/presentationer. Studiens upplägg har genomgått en granskning av
Karlstads universitets forskningsetiska kommitté och Karlstads universitet är huvudman för projektet.
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För mer information: Kontakta Susanne Duek, doktorand i Pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet eller Christina Olin-Scheller, docent i Pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, handledare och
ansvarig för projektet.
Susanne Duek, doktorand, Pedagogiskt arbete,
E-mail: susanne.duek@kau.se
Telefon: 054-700 2302
Mobil: xx-xxxx
Christina Olin-Scheller, docent i Pedagogiskt arbete, projektansvarig
E-mail: christina.olin-scheller@kau.se
Telefon: 054-700 1689

Samtyckesformulär
Jag/vi har tagit del av informationen som gäller den ovan nämnda
studien och jag har fått tillfälle att ställa frågor om studien och fått
dessa besvarade. Jag/vi vet också att det är möjligt att när som helst
avbryta deltagandet utan att det får några som helst konsekvenser för
mig/oss.
Jag/vi samtycker härmed till deltagande i studien.
Ort:_________________________ Datum: _____________
Vårdnadshavare 1:
Underskrift:____________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________________
Vårdnadshavare 2:
Underskrift:____________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________________
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Bilaga II: Informations- och samtyckesbrev, lärare

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för pedagogiska studier
Till lärare
Information angående XX:s deltagande i forskningsstudien Immigrerade familjers väg in i svensk litteracitet
Jag heter Susanne Duek och är doktorand i Pedagogiskt arbete vid
Karlstads universitet. Under åren 2012-2014 kommer jag att genomföra en studie som handlar om läsande och skrivande hos barn i familjer där föräldrarna också lär sig läsa och skriva på svenska som sitt
andraspråk. Jag är intresserad av att studera länken mellan läsande
och skrivande i skolan och i hemmet. Projektet syftar till att försöka få
en bild av hur situationen kan se ut för en familj under deras väg in i
svenskt skriftspråk. Därför är jag intresserad av att träffa dig som undervisar barnet XX och jag är också intresserad av att också observera
XX under en begränsad tid i skolvardagen.
Studien genomförs på flera sätt, där både barnets skol- och hemmiljö
är viktiga för studien. Jag kommer att intervjua både barn, lärare och
föräldrar eftersom det är viktigt för studiens syfte att allas perspektiv
belyses. I detta arbete är jag noga med att följa de etiska regler som
gäller för forskning om människor. Det innebär att lärare, elever,
klasser, skola kommer att anonymiseras och inte nämnas vid namn i
de resultat och rapporter vi presenterar. Inte heller kommer kommunens namn där studien görs att presenteras. Dessutom kommer vi att
förvara forskningsmaterialet så att inga obehöriga kan ta del av dem.
För att göra denna studie behöver vi ett skriftligt medgivande från
Dig. Detta är samtidigt en bekräftelse på att Du har tagit del av den
här informationen. Ytterligare information finns i forskningsplanen
där själva undersökningen beskrivs mer i detalj. Deltagande i studien
är frivilligt och Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgi250

vande och utgå ur studien. Huvudman för studien är Karlstads universitet. Samtyckesblanketten lämnas till mig, Susanne Duek.
Varma hälsningar!
För mer information kontakta:
Susanne Duek, doktorand, Pedagogiskt arbete,
E-mail: susanne.duek@kau.se
Telefon: 054-700 2302
Mobil: xx-xxxx
Christina Olin-Scheller, docent i Pedagogiskt arbete, projektansvarig
E-mail: christina.olin-scheller@kau.se
Telefon: 054-700 1689

Samtycke – barnens lärare
………………………………………………………………………………………………..
O Jag ger mitt medgivande till att vara med i studien.
O Jag vill inte medverka i studien.
O Jag har fått information om studiens syfte och om att elevens så väl
som min identitet hålls hemlig.

Din underskrift:................................................................
Namnförtydligande:..........................................................
Datum:...............................................................
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Bilaga III: Intervjuguide föräldrar
Bakgrundsfakta
Hur länge har ni varit i Sverige? Vägen till Sverige?
Hur hamnade ni i X (ort)? Vilka möjligheter hade ni att välja var de
ville bo?
Kontakt med landsmän? Svenskar? Andra nationaliteter?
Barnens fritid?
Föräldrarnas tidigare skolbakgrund? Om inte: orsaker?
Kan läsa och skriva?
Skolgången i X-landet? Flickor/pojkar - skillnader?
Tidigare förhållanden
Livet i X (land) (Flera länder på vägen? Var är de uppvuxna? Barnen?)
Hur ser skolsituationen där ut?
Barnens tidigare skolerfarenheter
Att inte kunna skriva och läsa i hemlandet? Här?
- Läsande och skrivande i x-land?
- Att lära sig läsa och skriva här i Sverige
(Ser de det som en möjlighet, ett tvång, ett måste, något som det nu,
men kanske inte tidigare finns ett behov av att kunna?)
- Vilka behov och möjligheter hade man tidigare?
- Pojkar och flickor samma möjligheter idag?
Att lära sig läsa och skriva som vuxen:
- Hur är det att lära sig läsa och skriva nu?
- Hur går det?
Praktiskt – strategier
Barnens läxläsning
Hur hjälper du eller någon annan barnet med skolarbete?
Finns andra som hjälper?
Vikten att utveckla båda språken?
Hur går det med modersmålet?
Skriftlig information från skolan och andra instanser
Om att minnas saker, organisera och så vidare
Vanor och traditioner
Umgås med landsmän? Svenskar? Andra nationaliteter?
Förening som ni brukar vara med i?
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Kyrka, tempel eller annan religiös samlingsplats?
Biblioteket?
Läser barnen böcker hemma? Läser någon i familjen böcker?
Muntliga sagor?
Sånger, dikter, ramsor, böner?
Filmer? Datorer?
Nyheter?
Kontakt med hemlandet? Skype? E-mail? Facebook? SMS?
Barnen hemma:
Vad gör barnens på sin fritid?
Vilket språk talar de hemma? Med er? Med andra?
Hur gör ni för att de ska lära sig prata ert språk?
Brukar X läsa hemma? För småsyskon, till exempel?
Värderingar och normer
Nyttan med att kunna läsa, här/där
Att kunna skriva och läsa på svenska eller på modersmålet
Vad används skrift till idag?
Framtiden och möjligheter att lyckas nå mål
Syn på barnens framtid
Önskningar och mål
Hur nå dit?
Hur går det för barnen i skolan? Vad är de bra på?
Behöver barnen någon extra hjälp med något? Vad?
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Bilaga IV: Intervjuguide Lärare
X i skolan
 Hur ser skolveckan ut för X? Vilka personer möter hen?
 Hur klarar X sig vad gäller språk, läsande, skrivande? Vad beror
hens bra el dåliga ”resultat” på?
 Vad är viktigt för att barn ska lära sig läsa och skriva?
 Hur märks familjekulturen i skolan hos olika barn? Betydelse
för barnens språk, läsande och skrivande?
 X:s fritid
Modersmålet
 Modersmålet för betydelse
 Modersmålets betydelse för läsande, skrivande och lärande
 Samarbete lärare - modersmålslärare
Hemmets roll
 Kontakten och kommunikationen med hemmet
 Ordförrådet?
 Läxor
 Hemmets roll för barnets skolgång? Förväntningar på hemmet?
 Föräldramöten, utvecklingssamtal
Kulturellt
 Sång, musik, sagoberättande, datorspel…? Hur förhåller det sig
för X?
 Populära böcker, tv-program, figurer etc? Hur pratar hen om
dessa? Deltar hen i samtalen mellan barnen?
Socialt
 Förhållande till andra barn. Förstår de varandra? Vilka berättelser har X?
 Finns det andra personer som har betydelse för X:s lärande (på
skolan, hemma?)
 Hur upplever du att andra personer (personal) pratar och tänker runt X?
 X:s fortsatta skolgång och framtid
 Finns det annat som är intressant att veta för mig om X:s skolgång, sociala situation, kunskaper, förmågor, personlighet, intressen, språk…?
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Med andra ord
I denna avhandling studeras litteracitetspraktiker hos en grupp nyanlända barn
i åldrar mellan fyra och tio år. Det specifika för barnen är att deras föräldrar inte
har någon eller endast en kort skolbakgrund från ursprungslandet. Under ett års
tid har barnen följts i förskolan eller skolan samt i hemmet. Deras föräldrar och
lärare har också intervjuats. Avhandlingens syfte är att skapa förståelse för hur
samspelet runt barnens språkande ter sig samt vilka förutsättningar och villkor
som råder för detta samspel.
Studien visar hur barnen skapar kontinuitet mellan hemmet och skolan, trots att
deras tidigare erfarenheter och modersmål har en ytterst perifer plats i skolans
och förskolans litteracitetspraktiker och trots att kommunikationen mellan
skolan/förskolan och hemmet haltar. Barnen och deras föräldrar strävar efter att
anpassa sig till de svenskspråkiga och monokulturella normer som skolans och
förskolans litteracitetspraktiker vilar på.
Avhandlingens bidrag är att öka kunskapen om hur nyanlända barn, och i
synnerhet barn till föräldrar utan eller med endast kort skolbakgrund, bättre kan
tas emot i skolan och förskolan.
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