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Abstract
“Without book there is no real teaching”
A study of school cultural frames of reference in SFI
Experiences of teachers in SFI, Swedish for (adult) Immigrants, indicate that
during their schooling earlier in life, SFI students have developed skills, abilities,
values, ideas and expectations about teaching and learning that differ somewhat
from the prevailing communicative oriented theory of second language teaching
which is emphasized in SFI. In the thesis these aspects are referred to as different
school cultural frames of reference.
The aim of the thesis is to generate knowledge about SFI-students’ school
cultural frames of reference of relevance for SFI teaching. The considerable
number of immigrants from Iraqi Kurdistan during the 1990s has led to an
empirical focus related to this geographical area.
From a critical perspective, in some respects a research interest of this kind can
be seen as contributing to a division between ‘us’ and ‘them’, in a wider sense a
part of exclusion and a maintenance of the segregated Swedish society. In a
special section is given an account of this research ethical question, together with
arguments from intercultural pedagogy that support a focus on school cultural
frames of reference.
The theoretical platform for the thesis is sociocultural theory. The concepts of
social representations, pedagogical code, classification, framing, power distance,
diaspora and distinctions of knowledge also are used.
The thesis is based on two data materials. The first consists of data from
interviews and talks with students and teachers in SFI, all from Iraqi Kurdistan.
The second consists of data gathered through observations, classroom
observations, interviews and talks during two visits in the KDP-administrated
region of Iraqi Kurdistan, each visit being for a period of about one month. This
data material also includes text materials, mainly textbooks in EFL for grade five
and six, and course books about EFL teaching used in teacher education.
The thesis illuminates several aspects that provide an understanding as to why
SFI students from Iraqi Kurdistan can have certain abilities, values, ideas and
expectations about teaching, learning materials, learning, teacher and student
roles that differ from the communicative oriented second language teaching
emphasized in SFI. However, results from the study also underline the importance
of a ‘weak’ use of this understanding in a SFI teaching context.
Keywords: school cultural frames of reference, Iraqi Kurdistan, SFI, EFL, second
language teaching, communicative oriented teaching, social representations,
pedagogical code, classification, framing, power distance, knowledge, abilities,
learning, diaspora, abduction, intercultural pedagogy
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Förord

Ett stort antal personer har inspirerat och bidragit till att jag har genomfört
mitt avhandlingsarbete. Mina tankar går till kollegor och deltagare i den
projektverksamhet med flyktingintroduktion och sfi där jag arbetade under
den största delen av min tid som lärare i sfi. Jag tänker på personer jag samarbetade med i irakiska Kurdistan och på Kristina och Helen som var mina
reskamrater. Jag tänker på kollegorna i arbetsseminariegruppen inom ramen
för forskningsgruppen GEM – Gemensamma värden? på Lärarhögskolan i
Stockholm som under avhandlingsarbetets gång har läst och kommenterat
textutkast, samt läsgruppen med Gunilla Molloy, Robert Höghielm och
Jannis Garefalakis. Mina tankar går även till min familj.
Jag vill rikta ett särskilt tack till Kristina Rauséus Forsberg, vidsynt,
dynamisk projektledare och kollega på “Kulturmötet”, samt till min handledare Sven Hartman på Lärarhögskolan i Stockholm för insiktsfull handledning och omsorgen under en period då min studiesituation var oklar.
Stort tack!
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CEIFO
ECRI
EFL
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FAO
FN
HSFR
KDP
KRG
IVIK
NGO
PTSD
PUK
UNESCO
UNICEF
WFP

Centrum för forskning om internationell migration och etniska
relationer, tidigare Centrum för invandringsforskning
European Commission against Racism and Intolerance
English as a Foreign Language
Europeiska Unionen / European Union
Food and Agriculture Organisation of the United Nations
Förenta nationerna
Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet
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Kurdistan Regional Government
Introduktionskurs för nyanlända ungdomar inom gymnasieskolans individuella program
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Post Traumatical Stress Disorder
Patriotic Union of Kurdistan
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
United Nations Children’s Fund / FN:s barnfond
World Food Program; livsmedelsbistånd i regi av FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
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Irakiska Kurdistan

Erbil

Bild 1. Karta över irakiska Kurdistan med uppdelningen i KDPoch PUK- regionen.1 Källa: www.csmonitor.com

1

Hela irakiska Kurdistan, d.v.s KDP:s och PUK:s region tillsammans, har en geografisk
yta på cirka 88.000 km² (motsvarande Svealand i Sverige). Ingen organiserad folkräkning har genomförts. Enligt muntliga uppgifter från personer inom administration i
den KDP-styrda delen av irakiska Kurdistan i november 2001 beräknades
befolkningen i hela irakiska Kurdistan uppgå till mellan två och en halv till fyra och en
halv miljoner innevånare. Enligt samma källa beräknades de båda respektive
provinshuvudstäderna i KDP-regionen, Erbil och Dohuk, ha cirka 800 000 - 1.000 000
respektive 350 000 innevånare.
Sedan dess har befolkningsförhållandena förändrats på grund av den förändrade
samhällssituationen i Irak. USA’s invasion 2003 ledde till en flyktvåg både ut ur landet
och inom landet. Omkring 900 000 av Iraks befolkning beräknas ha lämnat landet
under åren 2003-2005. Under 2006 beräknas uppemot 100 000 personer per månad ha
lämnat Irak. FN uppskattade i slutet av 2006 att omkring 1,7 miljoner människor var
på flykt inom Irak. Ett stort antal av dessa hade sökt sig till det lugnare irakiska
Kurdistan. (Muntliga uppgifter från personer inom KDP-administrationen, november
2001; Utrikespolitiska Institutet, Irak. http://www.landguiden.se/ 2007-04-02)
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1. Inriktning, syfte och disposition

Inriktning
Under lite drygt tio år, fram till och med 2003, arbetade jag som lärare i sfi,
svenskundervisning för invandrare. I det dagliga arbetet lärde jag känna de
studerande som individer. Var och en framstod som unik i sitt förhållningssätt och agerande, när det gällde att ha mål, vara motiverad, förhålla
sig till studierna, interagera med varandra, med mig som lärare och med
kursmaterial, i sätt att gå tillväga i lärande och språkutveckling, etc. På en
annan abstraktionsnivå såg eller anade jag övergripande mönster i hur
studerande med gemensam eller likartad samhällelig och kulturell härkomst
förhöll sig och agerade på likartade sätt i sina studier. Mina erfarenheter
kom att peka mot att de studerande i skolsammanhang tidigare i livet hade
utvecklat förhållningssätt, förmågor, ageranden, värderingar och förväntningar på arbetssätt, lärar- och studeranderoller som i vissa avseenden
skilde sig från arbetssätt och arbetsmaterial som förordades i sfi. Detta
utgjorde centrala aspekter som jag som lärare hade att förhålla mig till och
hantera i det dagliga pedagogiska arbetet. I uttolkningen av sfi-läraruppdraget kände jag det alltmer angeläget med utökade kunskaper om vad
som utgjorde studerandes referensramar kring arbetssätt, arbetsmaterial,
lärar- och studeranderoller.
En central utgångspunkt för mitt lärararbete var en pedagogisk ansats i
linje med läroplanens uppnåendemål att “Läraren skall utgå från den
enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.”2 Denna
betoning återfanns även i kursplanen. Den kursplan som gällde under min
tid som lärare i sfi inleddes med följande postulat:
Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) skall ge vuxna, som saknar
grundläggande kunskaper i svenska, möjligheter att utifrån sina olika
förutsättningar och personliga mål utveckla förmåga att kommunicera
muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv
samt studier.3

I den nya kursplan som trädde i kraft första januari 2007 är formuleringen:

2
3

Lpf 94, s. 31. (Min kursivering)
Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi). Enligt SKOLFS 1994:28. (Mina
kursiveringar)
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Utbildningen skall utgå från enskilda elevers intressen, förutsättningar
och behov.4

Vikten av att utgå från de studerandes förutsättningar, erfarenheter och
tänkande är en central del i interkulturell pedagogisk teori. En medvetenhet
och kunskaper om kulturellt relaterade värde- och normsystem tillsammans
med ett inkännande, empatiskt och bekräftande förhållningssätt lyfts fram
som en förutsättning för ett gott interkulturellt pedagogiskt arbete.5 Ett
forskningsområde som anges som betydelsefullt är kunskaper kring
“kulturbundna föreställningar”.6
Tanken om betydelsen av kulturbundna föreställningar, och inte enbart
föreställningar utan även förväntningar och ageranden, stämmer väl
överens med mina erfarenheter från sfi. Det gäller såväl studerande som
lärare. I avhandlingen avgränsar jag empiriskt fokus till studerande. Jag
uppfattar det som att erfarenheter, förhållningssätt, förmågor och ageranden
kring lärande, läromedel, arbetssätt, lärar- och studeranderoller som sfistuderande har utvecklat under sin tidigare skolgång tillsammans med en
mer generell bild av pedagogisk praxis i hemlandets7 skola utgör skolkulturella referensramar, som påverkar deras förväntningar, förhållningssätt och ageranden i sfi-studierna. Mina erfarenheter och uppfattningen om
förekomsten av skolkulturella referensramar har lett till att jag har sökt mig
till sociokulturellt orienterad teori som teoretisk grund för avhandlingen.
Under hela 1990-talet, den tid då avhandlingens kunskapsintresse växte
fram, utgjordes en stor andel av flykting- och anhöriginvandringen till
Sverige av personer från irakiska Kurdistan. Det avspeglades i den sfiverksamhet där jag var verksam. Under tidsperioder var uppemot hälften av
antalet deltagare personer från denna region. Detta har legat till grund för
att jag har kommit att inrikta avhandlingens empiriska kunskapsintresse på
att undersöka skolkulturella referensramar relaterade till skolsammanhang i
irakiska Kurdistan. Min huvudsakliga arbetsinriktning inom sfi på undervisning för personer med låg eller ingen utbildningsbakgrund gör att jag
framför allt intresserar mig för pedagogiska praktiker i årskurs ett till sex
samt vuxenutbildning för illitterata och personer med avbruten skolgång.
4

Kursplan. Svenskundervisning för invandrare (Sfi). Enligt SKOLFS 2006:28. (Min
kursivering)
5 Se Sleeter, Christine E. (1991); Cummins, Jim (1996); Banks, James & Banks, Cherry
(eds.) (1997); Cummins, Jim (2001a); Lahdenperä, Pirjo (2004)
6 Lahdenperä, Pirjo (2004) s. 14.
7’Hemland’ utgör ett problematiskt begrepp i det här sammanhanget. Personer jag
samtalar med boende i Sverige med härkomst från irakiska Kurdistan och personer i
irakiska Kurdistan ser irakiska Kurdistan eller Kurdistan och inte Irak som sitt
hemland.
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Syfte, forskningsfrågor och uppläggning
Syftet med avhandlingen är att med skolsammanhang i irakiska Kurdistan
som exempel belysa skolkulturella referensramar som kan vara av betydelse i sfi-lärararbetet. Jag kommer att med utgångspunkt i ett lärarperspektiv
uppmärksamma förekomsten av skolkulturella referensramar i sfi; sätta
skolkulturella referensramar i relation till uppfattningar om etnicitet och
mångkultur i integrations- och forskningssammanhang; teoretiskt underbygga skolkulturella referensramar med sociokulturell teori samt med hjälp
av teorier och begrepp i en sociokulturellt orienterad teoretisk plattform
med empiriskt fokus på skolsammanhang i irakiska Kurdistan undersöka
skolkulturella referensramar. Mina erfarenheter från sfi under åren som
lärare har föranlett en rad pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor. Dessa
har jag sammanfattat i en övergripande forskningsfråga:
– Vilka erfarenheter, uppfattningar, förhållningssätt, förmågor och
pedagogiska förhållanden relaterade till tanken om skolkulturella
referensramar som skulle kunna vara av betydelse för lärararbetet i sfi
går att urskilja?
Avhandlingens utgångspunkt i sfi gör det intressant att studera andraspråksundervisning. I mitt kunskapsintresse riktar jag särskild uppmärksamhet mot undervisning i engelska med utgångspunkt i frågan:
– Hur var/är undervisningen i engelska upplagd och på vilka grunder?
Med resultat från avhandlingens empiriska del som grund kommer jag i
avhandlingens slutkapitel att med utgångspunkt i ett lärarperspektiv resonera kring vilken betydelse skolkulturella referensramar kan ha i det dagliga pedagogiska arbetet i sfi. Slutligen kommer jag även att reflektera
kring styrkor, svagheter och användbarheten med begreppet skolkulturella
referensramar, samt lyfta fram vad jag ser skulle kunna vara en värdefull
inriktning för fortsatt forskning.

Empiriskt underlag och metodologisk ansats
Avhandlingen grundar sig på två empiriska material. Det första utgörs av
intervjuer och samtal med sfi-studerande och sfi-lärarkollegor med det
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gemensamma att de har växt upp i irakiska Kurdistan.8 Dessa personer hade
jag kontakt med i mitt arbete som sfi-lärare i en studieförbundsförankrad
projektverksamhet med integrerad flyktingintroduktion och sfi. Intervjuerna
och samtalen genomförde jag under 1998 samt 2000-2001.9 Det andra
empiriska underlaget består av data från iakttagelser, samtal, intervjuer och
klassrumsobservationer i samband med två månadslånga besök i den KDPstyrda delen av irakiska Kurdistan under 2001 och 2002. Detta skedde inom
ramen för ett utbildningsprojekt som fortgick mellan 1999 och 2004.10 Till
detta datamaterial hör även textmaterial, huvudsakligen skolböcker i
engelska för årskurs fem till sex samt kursböcker på lärarutbildningen som
behandlar undervisningen i engelska. I begränsad omfattning ingår även
resultat från ett utvärderingstest i en utbildning för vuxna illitterata och
personer med avbruten skolgång.
I en strävan att utveckla en mångfacetterad förståelse av skolkulturella
referensramar har jag använt flera olika perspektiv och metoder för datainsamling. Mångfalden av perspektiv, metoder och data kan ses i ljuset av
vad teoretiker inom det interkulturella pedagogiska området lyfter fram om
att interkulturella pedagogiska frågor ofta inrymmer en komplexitet som
gör det nödvändigt att använda tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga
forskningsansatser som belyser utbildning och undervisning från olika
synvinklar.11

Irakiska Kurdistan syftar på den autonoma region i norra Irak som upprättades av FN
1992. En karta finns i inledningen av avhandlingen. Området benämns i officiella
sammanhang och dagligt tal med flera olika namn. Det kurdiska regionala styret
(KRG) använder framför allt “Kurdiska Regionen” (Kurdish Region), “irakiska
kurdiska regionen” (Iraqi Kurdish Region) samt i begränsad omfattning “irakiska
Kurdistan” (Iraqi Kurdistan). KDP (Kurdistans Demokratiska Parti), det politiska parti
som styr de provinser jag besökte i samband med studien, använder framför allt
“irakiska Kurdistan” (Iraqi Kurdistan). Flera kurdiska organisationer använder även
“södra Kurdistan” (South Kurdistan). Jag har valt att tala om irakiska Kurdistan. Det är
den benämning som tillsammans med “kurdiska regionen” och “Kurdistan” överlag
användes av personer jag samtalade med i mina besök i området och av KDP’s administration i olika sammanhang. Benämningen “Iraqi Kurdistan” (irakiska Kurdistan)
används även i hög utsträckning internationellt i engelskspråkig forskningslitteratur
inom olika ämnesområden.
9 En del av detta material har jag tidigare redogjort för i en licentiatuppsats. Se
Gustavsson, Hans-Olof (2001a)
10 Projektet initierades i den studieförbundsförankrade projektverksamhet med integrerad
flyktingintroduktion och sfi som jag arbetade i, och genomfördes som ett samarbete
mellan KDP’s utbildningsministerium och biståndsorganisationen Diakonia. Projektet
finansierades huvudsakligen genom EU samt i vissa delar av KDP’s utbildningsministerium.
11 Se Cummins, Jim (1996); Lahdenperä, Pirjo (1999); Cummins, Jim (2001a);
Lahdenperä, Pirjo (2001)
8
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Det är även relaterat till att arbetet med avhandlingen involverar mig i
tre olika positioner. Den första positionen är som sfi-lärare. Avhandlingen
tar sin utgångspunkt i mina lärarerfarenheter från sfi och reflektioner kring
hur jag skulle kunna utveckla mitt pedagogiska arbete och det pedagogiska
arbetet i stort inom den verksamhet jag då arbetade i.
Den andra positionen är som ideell aktör inom ramen för ett utbildningsprojekt i irakiska Kurdistan. Utbildningsprojektet ger mig unika möjligheter
till inblickar i pedagogiska sammanhang som är värdefulla för att såväl
utveckla mitt pedagogiska arbete i sfi som arbetet med avhandlingen. Utöver projektets primära inriktning på utbildning för vuxna illitterata och
personer med avbruten skolgång, samt fortbildning i vuxenpedagogik för
lärare, rektorer och utbildningsrådgivare/-inspektörer12 som är involverade i
utbildningen, inrymmer det även tanken att sprida erfarenheter och kunskap
om samhälls- och skolförhållanden, sätt att organisera undervisning, pedagogiska och didaktiska riktlinjer, lärar- och studeranderoller etc. i irakiska
Kurdistan som genereras i samband med utbildningsprojektet till lärare inom sfi och svenska som andraspråk.
Den tredje positionen är som forskare inom ramen för avhandlingsarbetet. Avhandlingen har en nära anknytning till en praxisnära forskningsansats.13 Vägledande för kunskapsintresset var inledningsvis en strävan i
lärararbetet att utveckla den pedagogiska praktiken inom den verksamhet
jag arbetade inom. Allteftersom har kunskapsintresset kommit att vidgas till
att i enlighet med en praxisnära forskningsansats inte enbart vara relaterad
till verksamhetsutveckling, utan även innefatta kunskapsutveckling relaterat
till “praxisnära grundforskning”14.
Arbetet med avhandlingen grundar sig på en abduktiv ansats. Utgångspunkten för ett abduktivt arbetssätt är vanligtvis en teoriram på hög abstraktionsnivå. Valet av teoretiska utgångspunkter och begrepp har sin grund i
forskarens förförståelse. Den valda teoriramen riktar in forskningen mot
vissa sammanhang och situationer och ger datainsamling och analys ett inledande fokus. Det kunskapsintresse som ligger till grund för avhandlingen
har vuxit fram ur mina erfarenheter som lärare. Mina lärarerfarenheter av
kulturbundna mönster i hur studerande med gemensam eller likartad samhällelig och kulturell härkomst förhöll sig och agerade på likartade sätt i
sina studier har gjort att jag har vänt mig till sociokulturellt relaterad teori
och konstruerat en teoretisk utgångspunkt i form av vad jag kallar en
12
13
14

Educational Supervisors
Se Vetenskapsrådet (2003a); Vetenskapsrådet (2005)
Se Carlgren, Ingrid & Josefson, Ingela & Liberg, Caroline (2003) s. 5; Carlgren, Ingrid
(2005b)
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sociokulturellt orienterad teoretisk plattform. I den pendling mellan teori
och empiri som är karaktäristisk för den abduktiva ansatsen har jag under
forskningsprocessens gång sedan preciserat och förfinat den inledande
teoretiska förståelsen, val av begrepp och fokus för datainsamling och
analys.
Som metod för analys använder jag tolkning med en hermeneutisk ansats
orienterad i riktning mot ’misstankens hermeneutik’. Misstankens hermeneutik innebär att i en distinktion mellan förståelsehermeneutik och kritisk
hermeneutik tillskriva avsikten med tolkning någonting ytterligare än att
söka förstå aktörers egen mening. Utöver aktörers mening har det för mig
inneburit att tolka och förstå data relaterade till sociokulturella strukturer.
Hermeneutisk tolkning har en dialogisk karaktär. Förståelse växer fram steg
för steg i det att tolkaren pendlar mellan delar och helhet i datamaterial och
tolkning. I mitt vidkommande har analysens pendlande även utgjorts av den
abduktiva pendlingen i och mellan teori och empiri och de olika perspektiv
som jag tidigare beskrev.
För att underbygga resonemang, ge läsaren inblick i forskningsprocessen
och öka möjligheterna att göra tillförlitlighetsbedömningar använder jag
mig av metoden att göra en fyllig beskrivning. Läsaren får ta del av bakgrunden till mitt kunskapsintresse samt sammanhang och aspekter i den
abduktiva forskningsprocessen som har gett riktning åt val av begrepp,
empiriska iakttagelser, beskrivningar, tolkningar, slutsatser och följdresonemang. Det ger läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om
förhållanden och fenomen och uppfatta samband, komplexiteter och mångtydigheter i det empiriska datamaterialet. Den fylliga beskrivningen erbjuder därmed goda möjligheter för läsaren att bedöma tillförlitligheten i
analyser och slutsatser, göra egna tolkningar och dra egna slutsatser.

Forskningssammanhang
Avhandlingen har vuxit fram i anslutning till forskningsgruppen GEM? –
Gemensamma värden? och dess inriktning att med ett samhällskritiskt och
pedagogiskt fokus belysa
[...] i vilken utsträckning grupper av individer omfattar kunskap,
värden och normer, samt hur dessa kommuniceras och legitimeras i
skola och samhälle. Projektets deltagare vill bidra till en diskussion
om hur kunskaps-, värde- och utbildningsfrågor kan förstås i en tid av
förändringar och komplexa samhällen som präglas av mångfald.
Skolan kan i detta sammanhang beskrivas som en mötesplats där olika
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aktörer förmedlar, gestaltar och konfronterar olika värden. Frågan är
vilka värden, och under vilka villkor?15

På en övergripande nivå ser jag avhandlingsstudien som förankrad i en
interkulturell pedagogisk forskningsansats. Pirjo Lahdenperä, pedagogikforskare med inriktning på interkulturella frågor, beskriver den interkulturella pedagogiska forskningens uppgift som att i en kritisk självreflexiv
hållning tydliggöra etnocentriska och monokulturella föreställningar och
värderingar i skola och utbildning. Syftet är att åstadkomma förändringar i
monokulturella sätt att gripa sig an mångkulturella aspekter.16
På metanivå kan avhandlingen även ses i ljuset av vad Vetenskapsrådet
under rubriken Behov av forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning uttrycker om att det finns förvånansvärt lite forskning som kan öka kunskap om drivkrafterna bakom individers reaktioner
och handlande, om de bakomliggande mekanismerna i inlärning och undervisning och om vad som påverkar mötet mellan individ och system.17 Detta
gäller enligt Vetenskapsrådet för alla former av undervisning och utbildning och på alla nivåer i utbildningssystemet. Vetenskapsrådet lyfter i sin
programförklaring även fram att det för denna forsknings utveckling är
viktigt att praktiskt yrkesverksammas erfarenheter och perspektiv utnyttjas.
Mot bakgrund av beskrivningar i de två följande kapitlen finns grund för
att påstå att de aspekter som Vetenskapsrådet för fram i hög utsträckning är
relevanta för sfi-sammanhang. En pedagogisk intention med avhandlingen
är att uppmärksamma sociokulturella olikheter i erfarenheter, uppfattningar,
förväntningar och ageranden kring lärande, undervisning, lärar- och studeranderoller, för att medvetandegöra och motverka (etnocentriska) förgivettaganden om sätt att lära, hur undervisningen bör eller ska organiseras,
lärar- och studeranderoller etc. i ett sfi-sammanhang. Min förhoppning är
att medverka till en interkulturell pedagogisk ansats, bland annat i enlighet
med de mål i läroplanen och den nationella kursplanen jag inledningsvis
beskrev, som handlar om att organisera undervisningen med utgångspunkt i
de studerandes erfarenheter, förutsättningar, tänkande och behov.

15

Gemensamma Värden – ett tvärvetenskapligt projekt.
www.lhs.se/LHS/Templates/Page____1377.aspx
16 Se Lahdenperä, Pirjo (1999); Lahdenperä, Pirjo (2004)
17 Vetenskapsrådet (2003b) s. 9.
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Disposition
Det kapitel som följer ger bakgrund till avhandlingsstudien. I kapitlet
beskriver jag hur avhandlingens kunskapsintresse för skolkulturella referensramar växer fram ur mina erfarenheter som lärare. Jag vidgar även
fokus och belyser uppfattningar om kulturbundna förhållningssätt, förväntningar och ageranden i sfi- och andraspråksundervisningssammanhang hos
lärare, studerande, forskare och utvärderare från utvärderingar, forskningsrapporter m.m. I det kapitel som följer, kapitel tre, belyser jag i grova drag
övergripande förändringar i förståelsen av etnisk kultur och identitet samt
hur inriktningen på forskning med mångkulturella förtecken över tid har
förändrats i det framväxande mångkulturella svenska samhället. Dessa båda
kapitel ligger till grund för det därpå följande kapitlets beskrivning av
perspektiv och begrepp i den sociokulturella ansats jag använder som teoretisk utgångspunkt i avhandlingen.
Därefter följer ett kapitel i vilket jag redogör för metoder för datainsamling och analys. I kapitlet tar jag även upp forskningsetiska överväganden
och metodologiska aspekter. Nästa kapitel, kapitel sex, består av beskrivningar av avhandlingsstudiens två empiriska material. Kapitlet har två
delar. I den första redogör jag för vad som framkommer i intervjuer och
samtal med studerande och lärarkollegor i ett sfi-sammanhang. I den andra
redogör jag för data från iakttagelser, samtal, intervjuer och klassrumsobservationer i samband med mina besök i irakiska Kurdistan. Till detta
datamaterial hör även textmaterial, huvudsakligen skolböcker i engelska för
årskurs fem till sex och kursböcker på lärarutbildningen som behandlar
undervisningen i engelska, samt delar av ett utvärderingstest i en utbildning
för illitterata och personer med avbruten skolgång.
Avhandlingen avslutas med ett kapitel med slutsatser och reflektioner.
Där resonerar jag även kring vad resultat från avhandlingsstudien kan
innebära för det dagliga lärararbetet i sfi. Slutligen reflekterar jag i ljuset av
resultat och avhandlingsarbetet kring styrkor, svagheter och användbarheten med begreppet skolkulturella referensramar, samt ger riktning åt
fortsatt forskning.
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2. En praktik- och praxisnära utgångspunkt

I detta kapitel belyser jag sfi-vardagens ämnesdidaktiska utmaningar och
pedagogiska komplexitet. Utgångspunkten utgörs av erfarenheter från min
egen pedagogiska praktik18. Efterhand utvidgar jag beskrivningen till att
även innefatta röster från studerande och lärare samt utvärderare och
utanförstående betraktare av sfi.
Fokus riktas framför allt på uppfattningar om arbetsformer och arbetsmaterial samt lärar- och studeranderoller. Kapitlet innehåller även ett avsnitt med en kort beskrivning av grundtankar för en kommunikativt orienterad andraspråksundervisning i ett sfi-sammanhang.

Från folkhögskola till sfi
Under så gott som hela åttiotalet arbetade jag på en idéburen folkhögskola
med en folkrörelseanknuten huvudman. Skolan bedrevs som en internatskola. Läget var lantlig miljö med begränsade kommunikationer in till närmaste samhälle och vidare till närmaste stad. Fritiden och miljön i internatet kom därmed att utgöra en viktig del av skolan. Såväl studerande som
personal var engagerade i att bidra till en stimulerande fritid och internatmiljö.
Jag var framför allt knuten till en utbildningslinje riktad till personer
utan fullständiga grundskolestudier samt personer med läs- och skrivsvårigheter. Många kom till utbildningen med övervägande negativa erfarenheter från sin tidigare skolgång. Överlag var de studerande motiverade
till studier när de började sina studier, men långtifrån alla. Medvetna om
detta arbetade vi på skolan med betydelsen av meningsfullhet och motivation. Vi strävade efter att organisera den pedagogiska verksamheten i enlighet med vad som under denna tidsperiod beskrevs om folkhögskolestudiers
särart karaktäriserad av dialog, aktiva deltagare, demokratisk skolning,
18

Jag använder pedagogisk praktik i enlighet med den betydelse som beskrivs i
Skolverkets antologi Från regler till eget ansvar om “[…] den vardagsverklighet i
skolan som [i detta fall] lärare i sin yrkesutövning verkar i på dagarna. Praktiken
innebär då inte bara det som sker i undervisningssituationen, i klassrummet, utan alla
de sammanhang i skolan där lärarna är delaktiga.” (Skolverket, 1997a, s. 105) I detta
sammanhang finns anledning att även lyfta fram de många olika arrangemang och
sociala sammankomster som förekom på kvällstid, helger och lov i den organisation
med integrerad flyktingintroduktion och sfi som jag arbetade i.
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betydelsen av sociala relationer och ett informellt lärande.19 Konkret innebar det på den folkhögskola jag arbetade på bl.a. att i det dagliga skolarbetet se, synliggöra och bekräfta var och en av de studerande; att knyta an
studierna till de studerandes erfarenheter och framtida mål; att försöka
utforma undervisning och uppgifter till varje studerandes förmågor och
intressen; att arbeta för att de studerande tog ansvar för de egna och
gruppens studier och kunskapsutveckling; samarbete i par- och grupp;
temastudier och temaperioder då det ordinarie schemat bröts upp; möjligheter till val av uppgifter; uppgifter där en viktig del var att de studerande
skulle söka, sammanställa och presentera information och kunskap; att
(kritiskt) granska, söka teman och mönster, dra slutsatser, ifrågasätta,
problematisera, diskutera; genom perspektivtagande bidra till att den
studerande fick vidgade perspektiv på sig själv, sina erfarenheter och den
egna situationen tillsammans med en utvecklad förståelse för andra människor och andra människors situation. Vi strävade även efter att utveckla
de studerandes medvetenhet och kunskapsbildning kring sociala och samhälleliga aspekter, vi förde en dialog kring undervisningens innehåll och
utformning, de studerande gavs möjligheter till medinflytande över delar av
skolans verksamhet etc.
Genom möten mellan människor i en övervägande positiv och stimulerande internatmiljö i kombination med undervisningen byggdes en särskild anda och motivation upp. Det var en studiesituation och ett lärande
som kan sammanfattas i att studerande såväl som personal använde sig av
uttrycket att “Här lär (/ lärde) man sig inte bara för skolan, utan för livet”.
Vi uppnådde goda resultat, både med kunskapsutveckling och personlig
utveckling och mognad. Bakom detta låg samspelet mellan flera olika
faktorer, vad som skulle kunna beskrivas som ’en folkhögskoleanda’.
I slutet av 1980-talet kombinerade jag arbetet på folkhögskolan med studier
inriktade på området vuxna och lärande. Kunskapsområdet på det lärosäte
jag studerade vid begränsades inte till lärande inom ramen för skolutbildning, utan handlade till stor del om lärande och kunskapsutveckling i
arbetslivs- och organisationsutvecklingssammanhang. I teorier och resonemang kring detta kunde jag tydligt känna igen folkhögskoleandan, bara
med den skillnaden att den här uttrycktes med andra begrepp. De resonemang som jag kom i kontakt med inom området lärande i organisationer
och organisationsutveckling var inte svåra att relatera till de syn- och
arbetssätt vi hade på folkhögskolan. Grunden var densamma; betydelsen av
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organisationskultur och hur lärande och utveckling både för organisation,
grupp och individ behöver bygga på den erfarenhet, kunskap och
motivation som finns hos de som förändring och utveckling berör. Likaså
betonades kommunikation, delaktighet, inflytande, ansvar och möjlighet till
personlig utveckling. Ytterst, som jag såg det, handlar det om motivation,
om det så gäller utveckling av läs- och skrivförmågor eller utveckling av en
organisation. Det pedagogiska arbetet består i mångt och mycket av att i
den mån det är möjligt skapa förutsättningar för vad jag i vuxenpedagogiska sammanhang fann lyftes fram om “djup-motivation” och “djupa
studiemönster” med ett aktivt prövande, holistiskt förhållnings- och
arbetssätt.20
På grund av olika omständigheter blev skolan tvingad att läggas ned. För
min del innebar det en tid av intensifierade studier följt av att jag började
undervisa på sfi. Från att under en tioårsperiod varit verksam på folkhögskolan kom jag i början av nittiotalet fram till 2003 att bidra till den heterogenitet i sfi-lärarkåren som Skolverket och den senaste sfi-utredningen
problematiserar kring.21 Min bakgrund i folkhögskolans linje för personer
med ofullständiga grundskolestudier och personer med läs- och skrivsvårigheter ledde till att jag framför allt undervisade på kurser för studerande med
låg skolunderbyggnad.
Efter att ha arbetat i ett stort utbildningskomplex med sfi, grundläggande
sfi, grundläggande vuxenutbildning och Komvux samlat på samma plats i
en kommundel där en stor andel av innevånarna var av utländsk härkomst
eller hade invandrarbakgrund, kom jag efter några år att arbeta inom en
liten studieförbundsanknuten projektverksamhet som upphandlades av
kommunen. Grundtanken för verksamheten var att integrera flyktingintroduktion och sfi i en småskalig verksamhet som utnyttjade den lilla organisationens fördelar med social och administrativ närhet. Den lilla organisationens fördelar sågs som särskilt värdefull för personer som hade haft en
besvärlig situation bakom sig och/eller i samband med flykten och i sin
situation i Sverige hade kommit att stå inför besvärliga situationer, bl.a.
med en splittrad familj. Tanken var att en nära och direkt kontakt med
flyktingkonsulenten under den tjugofyra respektive arton månaders sam20
21

Marton, Ference & Hounsell, Dai & Entwhistle (1995); Lander, Rolf (1996)
Av de cirka 1 500 verksamma lärarna läsåret 2002/03 hade sjuttiofyra procent en
pedagogisk utbildning, vilket innefattade allt från en förskollärarexamen till en
språkvetenskaplig lärarexamen. Vidden i begreppet “en pedagogisk utbildning” ger en
begränsad uppfattning om lärarnas ämneskompetens. Sett till ämneskompetens i
termer av antal poäng i ämnet svenska som andraspråk hade cirka tio procent av
lärarna som tjänstgjorde hösten 2002 läst 21-40 poäng och knappt fem procent mer än
41 poäng. (SOU 2003:77; Skolverket, 2003a)
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hällsintroduktion som varje vuxen person som kommer till Sverige som
flykting respektive anhörig genomgår skulle förenkla de allehanda svårigheter som kunde finnas under den första tiden i Sverige. Den lilla organisationen sågs även som en bra miljö för att utveckla det nya språket.

Olika uppfattningar och förhållningssätt
Under min första tid som lärare i sfi utgick jag i uppläggningen av klassrumsarbetet från vad jag var van vid från folkhögskolan. I samtal med
kollegor, i arbetslaget, genom studiedagar, fortbildning och egna litteraturstudier kom jag även alltmer att tillägna mig grundtankar och metoder för
en kommunikativt orienterad andraspråksundervisning. Jag fann emellertid
efter hand det mer och mer tydligt att uppfattningar och ageranden kring
olika pedagogiska och ämnesdidaktiska aspekter i vissa avseenden skilde
sig åt mellan de studerande och mig och mina lärarkollegor. Jag fann även
hur jag som lärare och skolan som institution tyckte sig ha någon form av
vetorätt eller tolkningsföreträde. Till exempel tänkte jag att jag som lärare,
utan att i egentlig mening se till de studerandes erfarenheter och värderingar, visste hur det skulle vara, hur vi skulle arbeta och hur de studerande
bäst kunde lära sig svenska. Men genom interaktionen med deltagarna i
verksamheten började det mer och mer stå klart för mig att jag egentligen
frångick principer som folkhögskoleanda och organisationsutvecklingsteorier bygger på. Jag började alltmer förstå att för att de studerande skulle
vara motiverade att utveckla språket, så var det nödvändigt att revidera och
förändra en del av de arbetsformer och därmed till viss del även den lärarroll jag hade haft med mig från folkhögskolan. Vad jag i det förstone hade
sett som allmängiltiga förhållanden och värden visade sig i interaktionen
med kursdeltagarna mer utgöra (skol-)kulturella ståndpunkter som jag för
att skapa motivation och främja språkutvecklingen till viss del behövde
frångå.
Erfarenheter som dessa bidrog till att jag i en position som reflekterande
praktiker22 alltmer började intressera mig för deltagarnas erfarenheter från
sin tidigare skolgång och deras uppfattningar om undervisning och lärande
i allmänhet. Samtidigt funderade jag kring den betydelse dessa skulle kunna
tänkas ha för utformandet av sfi-undervisningen. Jag började reflektera
kring detta i termer av referensramar. Mina funderingar bidrog även till att
jag i slutet av 1990-talet återigen kombinerade lärararbetet med studier, den

22

För en översiktlig beskrivning av begreppet se Alexandersson, Mikael (1999);
Alexandersson, Mikael (2004)
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här gången med inriktning på interkulturell pedagogik. I studierna kom jag
bland annat i kontakt med och inspirerades av Jim Cummins kommunikativa pedagogik för att synliggöra, bekräfta och stärka minoritetsstuderandes
etniska identitet och självkänsla i ett ur etniskt perspektiv ojämlikt samhälle.23 Jag läste Çigdem Kagitçibasi och Shirley Brice Heath, psykolog
respektive antropolog och sociolingvist, som belyser hur socialisation och
språksocialisation ser olika ut i olika samhällen.24 I ett svenskspråkigt sammanhang var det tänkvärt att ta del av vad Pirjo Lahdenperä, pedagog och
lärarutbildare, uppmärksammade om etnocentriska föreställningar i skolsammanhang hos pedagoger med tillhörighet i majoritetssamhället.25
Studierna, mitt intresse för referensramar tillsammans med min kontakt
med deltagarna i det projekt jag arbetade i kom att medföra en ökad kritisk
medvetenhet kring förhållanden i det mångkulturella samhället, inte bara
skolsammanhang. Den bild som alltmer tonade fram var att det i deskriptiv
mening mångkulturella samhället och mångkulturella undervisningssammanhang i vissa avseenden var långt ifrån mångkulturella i normativ
mening.26 I ljuset av detta funderade och problematiserade jag kring min
undervisning.

En kommunikativt orienterad andraspråksundervisning
Från struktur till funktion
I främmande- och andraspråksundervisningssammanhang27 har utgångspunkterna för undervisning sedan andra hälften av förra seklet förändrats
från en betoning på språkets struktur till fokus på språkets kommunikativa
funktion. Traditionellt har främmandespråksundervisning baserats på
tanken att studerande initialt bygger upp teoretisk kunskap kring språkets
struktur. Förmåga att tala språket har setts som ovidkommande eller har
utgjort ett andra steg som har kommit i andra hand. Ökad migration över
nations- och språkgränser har bidragit till insikter om nödvändigheten av en
mer funktionell andraspråksundervisning. I ett andraspråksutvecklings23
24
25
26

Cummins, Jim (1996)
Heath, Shirley B. (1983/1996); Kagitçibasi, Çigdem (1996)
Lahdenperä, Pirjo (1997)
Distinktionen mellan ett mångkulturellt samhälle i deskriptiv respektive normativ
mening är hämtad från ett muntligt anförande av Charles Westin, forskare vid CEIFO.
27 ’Främmandespråk’ avser ett språk som studeras utanför det samhälle där det brukas.
Språket används endast i begränsade sammanhang. Ett ’andraspråk’ studeras och
används i samma samhälle det brukas, till exempel i situationen som migrant i ett nytt
land, och används på ungefär samma sätt som ’förstaspråket’. Se: Lindberg, Inger
(2003) s. 35.
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sammanhang, där individen lever i målspråkssamhället, är språkkunskaper
som gör det möjligt att kommunicera centrala.
Insikter från sociolingvistisk och kulturantropologisk inriktad forskning
med fokus på migranters språkliga situation och socialisation belyser att
möjligheter att kommunicera beror på så mycket mer än språkkunskaper.
Maktförhållanden, attityder och värderingar bland språkanvändare i de
sammanhang språket används har stor betydelse. I andraspråkssammanhang
framkommer att majoritetsspråkstalare ofta tar sig rätten att fastställa vad
som är godtagbara språkfärdigheter, utan att närmare precisera vad de i
deras ögon så avgörande skillnaderna eller bristerna består av.28
Forskning med ett sociolingvistiskt fokus har samtidigt tydliggjort att
kunskaper kring ett språks uppbyggnad inte är tillräckligt för att kunna
använda språket i kommunikativa situationer i vardagen. För att kommunicera krävs mer än så. Språkforskare talar om kommunikativ språkförmåga
och kommunikativ kompetens sammansatt av flera olika former av kunskaper och delkompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En
första övergripande distinktion görs mellan organisatorisk kompetens,
kunskap om språkets struktur och organisation, och pragmatisk kompetens,
kunskap om hur språket används. Dessa är i sin tur sammansatta av ett
flertal olika ’delkunskaper’ och ’delkompetenser’, som alla är nödvändiga
för att en individ på ett kompetent sätt ska kunna kommunicera i olika
sammanhang och situationer.29
Aspekter som dessa har bidragit till att det ämnesdidaktiska tänkandet
kring andraspråksundervisning har förändrats från ett fokus på språkets
struktur grundat på grammatisk analys av litterära texter, till en undervisning som är inriktad på att de studerande utvecklar kommunikativ
kompetens med ett språkligt innehåll relaterat till de studerandes kommunikativa behov.30 I enlighet med ansatsen om en kommunikativt orienterad
undervisning anger kursplanen för sfi att syftet med studierna är att de studerande utvecklar “ett funktionellt språk” och “kommunikativa förmågor”.31

28
29

Översiktliga beskrivningar finns i Lindberg, Inger (2003); Tornberg, Ulrika (2005)
Efter en modell av språkforskarna Lyle Bachman och Adrian Palmer i Bachman, Lyle
& Palmer, Adrian (1996). Översiktliga beskrivningar finns i Lindberg, Inger (1996) s.
22ff. samt i Centrum för tvåspråkighetsforskning/Skolverket (odaterat) s. 5ff.
30 Översiktliga beskrivningar finns i Lindberg, Inger (1996); Nunan, David (1999)
Lindberg, Inger (2004); Tornberg, Ulrika (2005)
31 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi). Enligt SKOLFS 2006:28.
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En kommunikativt orienterad undervisning
I perspektivet av kommunikativ kompetens har språkutveckling alltmer
kommit att ses som en komplex, sammansatt, integrerad process. En
individs språkutveckling kan inte brytas ned till ett lärande av enskilda och
åtskilda beståndsdelar som presenteras och ’lärs in’ i tur och ordning. Inger
Lindberg, språkforskare med inriktning på svenska som andraspråk,
beskriver:
Språkinlärning innebär inte en linjär utveckling av språkets olika delar
en efter en, så att man först lär sig behärska isolerade moment som
substantivets och verbets böjning och sedan så småningom långt
senare lär sig t.ex. underordning av olika slag. Eftersom språkets olika
delar är sammanflätade och intimt beroende av varandra sker språkinlärning i stället holistiskt. För att kunna delta i kommunikation krävs
en sammansatt och kreativ språklig förmåga där de olika delkomponenterna utvecklas och fungerar i ett organiskt samspel. Med andra
ord lär man sig kommunicera genom att delta i kommunikation.32

I tanken om att man utvecklar förmågor att kommunicera genom att delta i
kommunikation, utgör ’det naturliga lärandet’ en central grund för språkutvecklingen. En viktig del av lärarens arbete är att ge de studerande språklig ’input’ genom att ge studerande möjligheter att möta språket på olika
sätt som kan förekomma i vardagslivet med en språklig komplexitet i nivå
med var de studerande befinner sig i sin språkutveckling. En andra viktig
del består i att organisera undervisningen så att de studerande själva får
använda språket i kommunikation. Lindberg beskriver:
Idag betonas språkets sociala och kommunikativa aspekter i långt
högre grad än tidigare, och språkinlärning ses som en kreativ process i
vilken interaktion och kommunikation spelar en avgörande roll. I
centrum står nu den naturliga inlärningen, främst genom att göra det
möjligt för inläraren att komma i kontakt med språket och använda det
i olika typer av kommunikation. Lärarens viktigaste roll är inte att
styra och kontrollera utan att vägleda, uppmuntra och ge återkoppling.
I stället för konkurrenter blir inlärarna i undervisningsgruppen
arbetskamrater i ett gemensamt samarbetsprojekt där man är beroende
av varandra för att uppnå ett bra resultat.33
32
33

Lindberg, Inger (1996) s. 29.
A.a. s. 9. En detalj i detta sammanhang är att trots ett epistemologiskt paradigmskifte
inom samhälls- och humanvetenskap mot en (social-)konstruktionistisk kunskapssyn
med ett förändrat tal om lärande från ’inlärning’ och att ’lära in’ till ’lärande’ och
’kunskapsutveckling’, finns det i Lindbergs text liksom i andra texter kring en
kommunikativt orienterad andraspråksundervisning parallellt med en uttalad
utgångspunkt i en konstruktivistisk ansats kring lärande ett språkbruk med begreppen
’inlärning’ och ’att lära in’ samt den studerande som ’inlärare’. I den nya kursplanen

27

För att kunna utveckla en kommunikativ språkförmåga ges par- och grupparbete en central betydelse i undervisningen. Det ger viktiga möjligheter till
genuin kommunikation och att i socialt samspel utveckla språket. På
samma gång utgör det individualiserad övning. Att arbeta i par eller mindre
grupp ses dessutom även utgöra en tryggare språkutvecklingsmiljö, som
fungerar motiverande och befrämjar språkutvecklingen.34 En kommunikativt orienterad undervisning innebär även att klassrumsinteraktionen
mellan lärare och studerande förändras till en ur maktperspektiv mer horisontell, samarbetsinriktad relation.35
De ämnesdidaktiska och pedagogiska grunderna för en kommunikativt
orienterad undervisning har influerats av forskning kring “naturlig” språkutveckling, utanför ramen av organiserade lärsituationer. Bland annat har
det lett till att det ämnesdidaktiska perspektivet på kunskapsbildning kring
språkets struktur har förändrats. Fokus riktas mot hur individen utifrån
tillgängligt språkmateriellt inflöde bygger upp sitt eget system av regler för
språket.
Detta har kommit att påverka uppfattningen om hur undervisningen bör
utformas och lärarens roll. Det framstår som viktigt att organisera undervisningen på ett sådant sätt att den studerande genom ett varierat inflöde
med anpassad språklig komplexitet får möjlighet att möta språkets
användning i varierande situationer. För att illustrera språkets uppbyggnad
och användning är det av vikt att i undervisningen ge de studerande möjligheter att observera hur infödda talare använder språket i kommunikation
i olika situationer. Undervisningens och lärarens roll blir här inte att ge
formella kunskaper utan att utifrån vad som kan karaktäriseras som ett
modell-lärande ge förutsättningar för att de studerande under avspända
former ska få tillgång till ett individanpassat, varierat och medierande
inflöde.
Teorier kring naturlig språkutveckling har även kommit att förändra
synen på ’fel’. Inom tidigare gängse perspektiv på undervisning var fel
något negativt, som skulle undvikas. Den traditionella, lärarstyrda andraspråksundervisningen har ett interaktionsmönster där lärarens korrigeringar
spelar en framträdande roll. En viktig uppgift för läraren är att värdera och
korrigera de studerandes språkliga insatser. I naturliga samtalssituationer
för sfi (Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), enligt SKOLFS 2006:28)
används till exempel begreppen “läs- och skrivinlärning” och “inlärningsstrategier” i
beskrivningen av kursens syfte. Samtidigt talas om “att utveckla färdigheter” och “att
utveckla ett funktionellt språk”. Jag uppfattar detta som en del av en övergångsprocess
i förståelsen av lärande.
34 Lindberg, Inger (1996); Nunan, David (1999); Lindberg, Inger (2001)
35 Cummins, Jim (2001b)
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däremot är denna form av korrigeringar inte vanlig. I den vardagliga
kommunikationen är det talarna själva som i samtalsinteraktionen uppmärksammar fel i det egna talet och själva korrigerar sitt språk.
Med utgångspunkt i insikter från ett forskningsfokus på naturlig språkutveckling ses fel som nödvändiga naturliga steg i språkutvecklingen.
Därmed förändras lärarens roll. En utgångspunkt i vardaglig kommunikation tillsammans med tanken att uppmuntra kommunikation mellan studerande och i så liten utsträckning som möjligt störa pågående kommunikation, gör att läraren med en ämnesdidaktisk ansats i en kommunikativt
orienterad andraspråksundervisning i hög utsträckning avhåller sig från att
gå in och korrigera felaktigheter i grammatik, satsbildning, uttal och
prosodi.36
David Nunan, internationellt erkänd teoretiker inom andraspråks-undervisningsområdet, sammanfattar det kännetecknande för en kommunikativt
orienterad språkundervisning med:
– betoning på interaktionens betydelse för utvecklande av
kommunikativa färdigheter
– prioritering av autentiskt material i undervisningen
– tillvaratagande av deltagarnas egna erfarenheter som utgångspunkt
för undervisningen
– en strävan att koppla språkutvecklingen till språkliga aktiviteter
utanför klassrummet
– möjligheter för språkutvecklarna att fokusera på sitt eget lärande.37
I en kommunikativt orienterad undervisning lyfter Nunan i likhet med flera
andra ämnesteoretiker, pedagoger och didaktiker även fram autonomi, elevcentrerad undervisning och självständigt lärande, i vilken de studerande
lotsas mot att i allt större utsträckning ta ansvar för sitt eget lärande,
planerar sina egna läraktiviteter, gör uppföljningar under arbetets gång och
utvärderar resultat.38

36

Nunan, David (1995); Lindberg, Inger (1996); Mitchell, Rosamond & Myles, Florence
(1998); Nunan, David (1999); Lindberg, Inger (2004); Tornberg, Ulrika (2005);
Centrum för tvåspråkighetsforskning/Skolverket (odaterat)
37 Nunan, David (1991)
38 Nunan, David (2004)
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Uppfattningar om undervisning och lärande
Egna erfarenheter
För att illustrera min uppfattning om sfi-vardagens pedagogiska och ämnesdidaktiska komplexitet inleder jag med att lyfta fram två exempel på dialog
mellan lärare och kursdeltagare kring undervisningens utformning och
innehåll hämtat från mina första år som lärare i sfi. I ett inledande skede av
de kurser som utgör ramen för exemplen, då de språkliga beröringspunkterna mellan mig och mina kollegor och de studerande var alltför
begränsade för att föra nyanserade samtal, fördes dialogerna med mer
implicita uttryck. Som till exempel i en grupp med studerande, de flesta
med nio till tolv års skolbakgrund, från de kurdiska delarna av Irak och
Iran, Irak, från Iran, Bangladesh och Eritrea. Vi var två lärare som samarbetade kring undervisningen i gruppen. Min kollega och jag använde oss
av en kommunikativt orienterad undervisning tillsammans med en i hög
utsträckning folkhögskoleinspirerad vuxenpedagogisk ansats. I vår undervisning fanns moment som kommunikativa övningar i par utan oss lärare
till hands för att lyssna och korrigera satsbildning, eventuella grammatiska
felaktigheter, uttal och frasering. Vidare fanns alternativa val kring uppgifter, par- och grupparbeten med presentationer i helklass, skriftliga
temaarbeten som sträckte sig över en lite längre tid och med eget ansvar för
att uppgiften genomfördes. Vi använde flera olika läromedel. Den övervägande delen var av samhällslivsorienterande karaktär med ett innehåll
hämtat från eller relaterat till vardag och samhälle. Förutom textbok och
övningsbok använde vi oss av “På lätt svenska/8 sidor” och “Sesam”39,
autentiskt material som blanketter, annonser, reklam och förpackningar,
bilder som utgångspunkt för att samtala och skriva fritt om, program från
TV som vi spelade in på video (vi brukade t.ex. spela in delar av
morgonens nyhetsprogram på TV för att använda i undervisningen senare
på dagen), stenciler med uppgifter och övningar m.m.
Emellertid tyckte min kollega och jag att förhållandevis lite blev gjort
och att den språkliga progressionen var lägre än vad vi ansåg att vi kunde
förvänta oss. Vi kände även en diffus oro i klassrummet som vi tyckte
kunde relateras till undervisningens uppläggning. Vid återkommande tillfällen pratade vi med de studerande om undervisningen, men då våra språkliga beröringspunkter inte var tillräckliga för att föra nyanserade resonemang hade vi någon månad efter det att kursen startat ett möte där vi med

39

Två veckovis utkommande nyhetstidningar skrivna ’på lättare svenska’.
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hjälp av tolk samtalade kring undervisningens utformning. Bitvis skilde sig
våra uppfattningar en hel del från varandra.
Utifrån åsikter, resonemang, förslag och överenskommelser från mötet
förändrade vi undervisningens uppläggning. Det kom bland annat att innebära en mer lärarcentrerad undervisning, att i högre utsträckning använda
och följa textboken samt mer undervisningstillfällen med fokus på språkets
struktur. Efter mötet kunde vi märka att motivationen i gruppen blev en
annan, hur den oro som vi tyckte hade funnits märkbart avtog samt att de
studerandes språkliga progression påverkades positivt.
Inom ramen för återkommande utvärderande samtal kring undervisningen fortsatte dialogen. Efter en period med inriktning på de undervisningsaktiviteter och material vi hade resonerat oss fram till vid mötet fick
min kollega och jag efterhand gehör för att organisera undervisningen i
enlighet med de sätt att arbeta som vi hade haft i det inledande skedet av
kursen. En stark orsak till vår argumentation för detta var vår erfarenhet av
att en undervisning och ett undervisningsinnehåll av det slaget avsevärt
förbättrar möjligheterna att klara det avslutande nationella provet.
I en annan grupp hade det under en tid fungerat dåligt. Kursdeltagarna
tycktes överlag inte vara motiverade, vilket även hade börjat visa sig i frånvarostatistiken. Vi var två ambitiösa lärare som ansvarade för undervisningen. Vi samtalade mycket kring situationen och lade ned arbete på att
forma vad vi såg som en bra undervisning. Det var en liten grupp med
övervägande män. Deltagarna, som alla hade låg skolunderbyggnad, var i
åldrarna mellan trettio och fyrtiofem år, samt en man som var strax över
femtio. De kom från irakiska Kurdistan, från Irak, Afghanistan och
Colombia. En stor och viktig del av undervisningen bestod i att få kursdeltagarna att aktivt använda språket genom samtal, berättande och diskussion. I dessa situationer ansåg vi att det viktiga framför allt var att delta och
uttrycka sig framför att göra detta på ett grammatiskt, satsbildnings-, uttalsoch fraseringsmässigt korrekt sätt. För att inte störa kommunikationen
avhöll vi oss därför från att i alltför stor omfattning gå in och korrigera.
Som en del av att skapa underlag för den kommunikativt orienterade
undervisningen knöt vi an undervisningen till vardagen. Det inbegrep även
att vi förlade delar av undervisningen utanför klassrummet. Utifrån det
inledande centralt genomförda ingångstestet var gruppens deltagare diagnostiserade som “svaga” när det gällde språkutveckling. Med den lilla
gruppen hade vi möjligheter att röra lite på oss, vilket vi lärare tyckte var
bra. Dels var det ovant för kursdeltagarna att sitta vid skolbänken, dels gav
aktiviteter utanför skollokalerna oss möjligheter till en mer levande

31

språkundervisning. Vi var på studiebesök, besökte museer, gick ner i
parken och spelade boule etc.
Trots detta tycktes oss motivationen hos de studerande vara låg. Vi
tyckte att vi hade kommit till en återvändsgränd och beslöt att ha ett möte
med tolk med avsikt att försöka ta reda på vad det kunde bero på och hur vi
kunde lösa situationen. Vi började med att tydliggöra syftet med mötet och
lät ordet gå vidare med en frågeställning kring undervisningens utformning.
Efter en trevande inledning med artiga och diplomatiska uttalanden från de
studerandes sida tog den äldre mannen till orda. Hans sätt att uttala sig gav
intryck av att han fungerade som en talesman för den dominerande arabisktalande/-förstående delen av gruppen. Mannen sa ungefär så här:
– Det var länge sedan vi gick i skolan och vi har inte gått i skolan så
lång tid. Ni är lärare. Ni har utbildning och erfarenhet. Ni vet hur
elever lär sig. Och nu frågar ni oss hur vi ska lära oss. Om inte ni som
är lärare vet, hur ska då vi veta!

Det mannen förde fram gavs stöd från de övriga i gruppen och kom kan
man säga att bli kontentan av samtalet. Vi vet. Vi måste kunna bestämma.
Och vad bestämde vi? Jo, att lyssna till de på olika sätt och mer eller
mindre medvetet uttryckta värdesättningarna och önskemålen om en mer
traditionell, lärarcentrerad undervisning. Ibland muntligen uttryckta men
lika mycket genom den intensitet, entusiasm och arbetsro som fanns vid de
tillfällen då vi arbetade med läro- och övningsboken, lärarstyrda ’frågor och
svar’-genomgångar, grammatikgenomgångar, diktamen, etc. Stämningen i
gruppen liksom närvaron, motivationen och språkutvecklingen förbättrades
märkbart efter mötet och den ändrade inriktningen på undervisningen.
Erfarenheter som dessa bidrog till att jag mer på allvar började inse att
det finns skiljaktigheter i värdesättning av arbetssätt, undervisningsmaterial, lärar- och elevroll samtidigt som det gjorde mig alltmer övertygad om
betydelsen av att forma undervisningen i dialog med de studerande.

Uppfattningar om arbetsformer, …
Vid utvärderingar av undervisningen och i informella samtal med deltagare
i den organisation jag arbetade inom visade det sig att studerande över lag
värdesatte en traditionell, lärarstyrd undervisning med traditionella arbetssätt och material framför en kommunikativt orienterad undervisning. Det är
i linje med vad som framkommer i flera utvärderingar och forskningsstudier.
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I Utvärdering av sfi i Göteborg – en studie ur kursdeltagarperspektiv
fick de studerande via enkät bland annat svara på frågan “Hur lär du dig
svenska bäst i skolan?”. Sjuttio procent svarade “Lyssna på lärare”, sextioåtta procent “Läsa lärobokstexter och tidningsartiklar”, femtiosex procent
“Skriva diktamen och egna berättelser”, och trettionio procent “Träna tal
genom diskussion på lektionerna”.40
I en “elevundersökning” som genomfördes i samband med Skolverkets
senaste nationella utvärdering av sfi fick studerande värdera vilka arbetsformer de föredrog samt vad de ansåg att de lärde sig mest svenska på.
Huvuddelen av de tillfrågade ansåg att de aktiviteter som var bäst och som
de tyckte att de lärde sig mest på var aktiviteter inriktade på formella
aspekter som grammatikövningar, diktamen, genomgång av nya ord, uttalsövningar och arbete med läroboken. Bara en knapp tredjedel (29%) ansåg
att de lärde sig bäst och mest på mer kommunikativa aktiviteter. När det
gällde vilken eller vilka arbetsformer de studerande föredrog, svarade fyrtio
procent att de föredrog undervisning i helklass. Tjugotre procent föredrog
att arbeta individuellt, medan endast femton respektive tretton procent
värdesatte att arbeta i par respektive mindre grupper.41
Utvärderarna tolkar dessa resultat på två sätt. En tolkning är att de
studerande prioriterar mer traditionella aktiviteter på grund av att dessa
överensstämmer med deras tidigare erfarenheter av språkundervisning och
därför upplevs som de “rätta”. En annan förklaring är att de studerande
uppgav sådana övningar som var mest frekventa i undervisningen och
utgick från att läraren låtit dem göra de aktiviteter som var bäst.42 De
studerandes värdesättning överensstämmer med de undervisningsformer
som utvärderarna fann vid de trettiotal klassrumsbesök som genomfördes i
samband med utvärderingen:
I de flesta klassrum var undervisningen i samband med de lektioner
som avlyssnades i stor utsträckning lärarstyrd, vilket innebar att kommunikationen i hög grad var begränsad till kommunikation mellan
lärare och elever och i betydligt mindre omfattning innebar kommunikation eleverna emellan.43

En annan inriktning på arbetsformer i sfi där värdesättningen synes skilja
sig, i det här sammanhanget mellan kursanordnare och studerande, gäller
värdet av mer praktisk inriktade undervisningsformer. I sociologen Marie

40
41
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43

Jönsson, Eva m.fl. (1996)
Skolverket (1997b)
A.a. s. 159-160.
A.a. s. 177.
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Carlsons studie Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Syn på
kunskap och lärande inom sfi-undervisningen framkommer att skolor har
svårt att rekrytera deltagare till praktiskt inriktade kurser, med anledning av
att de inte motsvarar förväntningarna hos de studerande. Bland annat
beskriver en skolledare:
Och här försöker vi jobba med det praktiska och försöker att införa
praktiska (suckar) vad ska man säga? Vi har haft sfi-textil och sfiverkstad och sfi-matlagning och en massa sådana där olika saker, där
man rör sig och där man går bort från skolbänken och där man
försöker att praktisera ett vokabulär. Men, det är inte riktig skola då –
därför att då sitter man inte och prickar av adjektiv och substantiv.44

Å andra sidan finns det sfi-skolor med språkstudier kombinerade med
praktiskt arbete som röner stor uppskattning bland deltagarna. Sfianordnaren Livstycket i stockholmsförorten Tensta med sin sedan många år
tillbaka internationellt kända textilinriktning får i flera studier lovord från
deltagarna.45 Utifrån den värdesättning av verksamheten som framkommer
i dessa utvärderingar framstår verksamheter med kompletterande inriktning
på praktiskt arbete som viktiga komplementära utbildningsvägar inom sfi.46

… lärarroll, dialog och deltagarinflytande, …
Under den senare delen av förra seklet har läroplanskoden förändrats från
ett fokus på skolans kunskapsuppdrag till en alltmer uttalad inriktning på
skolans normativa uppdrag. I samband med en samhällsutveckling med
strävanden mot ett mer jämlikt samhälle har bland annat mer jämlika
relationer mellan lärare och studerande kommit att betonas. I sfi-undervisningen kan lärares förhållningssätt i den riktningen utgöra en positiv
aspekt, såväl som ligga till grund för komplikationer. I flera studier och
rapporter problematiseras kring att lärare inom sfi ofta inte har kunskaper i
vuxenpedagogik. Avsaknad av en vuxenpedagogisk grund tillsammans med
strävanden efter ett mer jämlikt och personligt förhållningssätt beskrivs
leda till att lärare i sin yrkesroll kan ha svårt att upprätthålla en professionell relation till de studerande. Det handlar dels om svårigheter i att skilja
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Carlson, Marie (2002) s. 151.
Se Blomquist, Anna & Bäckström, Cecilia (2002); Livstycket (2003); Karlsson, Lars
Göran (2006/2007)
46 I Stockholms stads upphandling av verksamheter fr.o.m. verksamhetsåret 2004 fick
inte Livstycket fortsatta medel för sin integrerade verksamhet. Sedan dess har
verksamheten bedrivits i projekt finansierade av Kompetensfonden, Stockholms stad
samt Europeiska Socialfondsprojektet “Dialog”. Se Livstycket (2006)
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på lärarroll och kompisskap, dels ett oreflekterat omsorgstänkande som tar
sig uttryck i att lärare agerar som kurator och socialarbetare, dels en infantilisering av de studerande.47 Dessa delvis omedvetna och otydliga innebörder i lärarrollen kan skapa osäkerhet hos både lärare och studerande och
påverka lärmiljön och studerandes språkutveckling negativt.48
Som ett sätt att utifrån en kommunikativ ansats bl.a. arbeta med att
utvidga ordförråd och (skol-)kulturförståelse använde jag ibland en övning
med rubriken “En bra lärare”. De studerande49 fick uppgiften att i par eller
mindre grupper och med tillgång till lexikon och synonymordbok reflektera
kring innebörden i ett antal egenskaper samt resonera fram och presentera
tre egenskaper som de ser som viktiga hos en lärare. De egenskaper som
mest brukade lyftas fram var framför allt “kunnig”, “rättvis”, “noga” och
även “sträng”. Påfallande ofta framhölls även “gammal”, vilket vanligtvis
visade sig vara relaterat till “erfaren”. Egenskaper som “personlig”, “glad”,
“snäll”, “demokratisk” och “empatisk”, vilka fanns bland de drygt tjugotal
egenskaper på uppställningen som tjänade som utgångspunkt för samtalen,
brukade sällan lyftas fram. Det var först när vi i samtal i storgrupp kom in
på vad de studerande såg för likheter och olikheter i lärar- och elevroller i
hemlandets50 skola i förhållande till skolan i Sverige – såväl sfi-undervisningen som barnens skola – som egenskaper som dessa brukade komma
på tal.
Elzie Franzén, pedagogikforskare med intresse för samhällsfrågor med
mångkulturellt fokus, återger i en studie av förhållandena i den grundläggande vuxenutbildningen inom sfi hur kursdeltagare från Eritrea,
“Främre orienten”, Turkiet och Libanon tydligt blir irriterade av allt för
mycket demokrati. Franzén refererar att flera personer säger att de bäst
uppskattar de lärare som lägger press på dem och ställer krav, och att flera i
det sammanhanget menar att de svenska lärarna inte är “riktiga” lärare.
47

Franzén, Elsie (1990); Skolverket (1997b) s. 121ff.; Carlson, Marie (2002); SOU
2003:77 s. 379ff.
48 Värt att peka på i detta sammanhang är att i litteratur av olika slag som behandlar sfi
och sfi-undervisning, däribland kursplaner, talas om “elever”. Detta trots att det i
litteratur med vuxenpedagogiskt fokus vanligtvis används ”kursdeltagare” och
“studerande”. På vuxenutbildningens formuleringsarena lyfts fram att “elev”, “undervisning” och “skola” inte är relevanta i vuxenutbildningssammanhang. Flera aktörer
förordar att ”undervisning” ersätts med “lärande” och “elev” med “den lärande”. Se
Regeringens proposition 2000/01:72; Myndigheten för skolutveckling (2003b)
49 Grupperna har framför allt bestått av deltagare från de kurdiska delarna av Irak, Iran
och Turkiet, Irak, Iran, Afghanistan, Bangladesh, Eritrea. Utbildningsbakgrund och
ålder har varit varierande.
50 Som jag har tagit upp tidigare är begreppet 'hemland' inte alltid alldeles självskrivet.
Inte många personer med kurdisk etnicitet talar t.ex. om Irak, Iran, Syrien respektive
Turkiet som sitt hemland.
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Hur ska lärarna vara – jo, de ska kunna mer än eleverna, ha undervisningsplanen klar före lektionen, inte fråga eleverna vad man ska
göra härnäst osv. Och undervisningen – där ska man ha “press”, läxor,
förhör, betyg etc.51

Franzén relaterar lärares förhållningssätt till studerandes förväntningar på
hur en lärare bör uppträda. Den svenske idealläraren förväntas vara demokratisk och samråda med eleverna i syfte att skapa en atmosfär av jämlikhet
och demokrati. Franzén gör reflektionen att svenska lärare genom att ha
socialiserats in i den svenska samhällsmodellen och genom sin utbildning
har utvecklat ett förhållningssätt som liknar en serviceinställning till de
studerande. Franzén återger att personerna i studien verkar se med skepsis
på detta agerande, vilket Franzén bl.a. finner uttryck för i klassrumsobservationer. På olika sätt försöker de studerande föra fram sina värderingar kring lärarroll och förväntningar på läraren till läraren. När läraren
inte hörsammar detta resulterar det i prat, surr och oro “[...] precis som i
vilken grundskoleklass som helst”. Vid undervisning i samma grupp med
en lärare som har samma modersmål och skolkulturella förankring som
flera av deltagarna i gruppen kan Franzén iaktta hur dennes sätt att uppträda
i sin roll som lärare mer överensstämmer med kursdeltagarnas förväntningar. Undervisningssituationen blir en annan och kursdeltagarna tycks
kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bättre sätt.
I en studie med deltagande av sfi-deltagare från Kurdistan och Chile
reflekterar Seija Wellros, pedagog vid Nationellt centrum för sfi och
svenska som andraspråk, över hur rollrepertoaren för lärare och studerande
ser olika ut för personer från olika samhällen.52 Wellros ser det som en
följd av att bland annat värderingar kring självständighet och hierarkier
skiljer sig mellan samhällen. Studerande som har en bakgrund i styrda och
auktoritära familje-, skol- och samhällssystem har uppenbara svårigheter att
avkoda skolans osynliga regelsystem, förstå den svenska lärarrollen och det
individuella och utforskande arbetssättet. Den bakgrund de studerande har
att utgå från, även politiskt oppositionella, är en hierarkisk samhällsstruktur
med en auktoritär människosyn, vilken har kommit att representera en god
ordning både i förhållandet mellan barn och föräldrar och myndighetspersoner och allmänhet.
Även utvärderare från Centrum för tvåspråkighetsforskning uppmärksammar denna problematik.53 Samtidigt som utvärderarna är kritiska till
den brist på inflytande över arbetssätt och innehåll som man utifrån samtal
51
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med sfi-deltagare finner – över hälften (57%) svarade nej och drygt en
tredjedel (36%) svarade ja på frågan om de fick välja vad de vill göra i
undervisningen någon gång under veckan – så problematiserar man kring
detta utifrån en sociokulturell medvetenhet.
Det förefaller alltså som om många elever i alltför liten utsträckning
är delaktiga i planeringen av undervisningen och påverkar sällan val
av innehåll och arbetssätt. Ett problem i detta sammanhang kan vara
att sfi-eleverna kommer till utbildningen med mycket varierande
undervisnings-erfarenheter och att många elever sannolikt inte anser
att det är elevernas uppgift att delta aktivt i uppläggningen av
kursen.54

Jag kommer i det här sammanhanget att tänka på att jag i mitt eget arbete
har lärt känna personer som under många år har deltagit i den kurdiska
(väpnade) kampen för fri- och rättigheter gentemot respektive lands regims
förtryck. I undervisningen efterfrågade de i vissa avseenden emellertid
ledning och arbetssätt som i mina ögon tycktes stå långt från ideal man
kämpade och fortfarande kämpar för.
Samtidigt framstår hur situationen i sfi-utbildningen långt ifrån alltid är
sådan att studerande ges möjlighet att göra sin röst hörd.55 Eller när så sker,
så infantiliseras de studerande och blir betraktade som “mindre vetande”.
Deras åsikter och önskemål om undervisningen ses antingen som
“omoderna” eller “traditionella” och nonchaleras.56
I utvärderingen Att kartlägga invandrares hinder till att lära sig svenska
beskriver studerande57 sin syn på sfi-undervisningen. Man menar bl.a. att
det saknas kunskap om de människor som kommer till undervisningen för
att lära sig svenska. Det betonas att det är viktigt att lärare förstår de
studerandes situation och har kunskap om deras bakgrund. Intervjuade
kursdeltagare pekar på att det finns skillnader mellan vad som benämns
som “det svenska sättet” att lära sig och det som man har erfarenhet av från
hemlandet. Till exempel säger en av de intervjuade att lärarna inte
korrigerar de studerandes felaktigheter och dåliga uttal, vilket mannen ser
som en av orsakerna till att många studerande tycker att det är en dålig
metodologi i undervisningen. Överlag menar deltagarna i studien att
54
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A.a., s. 157
A.a.
Franzén, Elsie (1990); Carlson, Marie (2002)
Uppgifter om de intervjuades etniska och nationella härkomst saknas. Huvuddelen av
deltagarna i sfi-undervisningen under den tid då utvärderingen genomfördes kom från
Irak, Iran, kurdiska delarna av Irak, Iran och Turkiet, f.d. Jugoslavien, Syrien,
Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Somalia, Colombia. (Migrationsverket, 2007)
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resultatet skulle bli bättre om undervisningen anpassades till det sätt att lära
sig språk som de är vana vid från sin tidigare skolgång. Man pekar på
bristen på delaktighet, att kursdeltagarna själva inte är med och påverkar
hur undervisningen ska se ut. En intervjuad man reflekterar:
Det är två olika studiemetoder. I hemlandet studerar vi på ett helt
annat sätt än här. Jag vet inte om du känner oss väldigt bra, eller om
det är något fel, för på något sätt är det ni som har byggt upp det här
systemet, det här sättet att lära oss svenska. Tyvärr har vi inte varit
delaktiga i hur ni ska lära oss. Det är ju också en nackdel för oss. Det
är mycket möjligt att ni inte har så täta och bra kontakter med utlänningarna som deltar i den här studietiden.58

… läromedel och arbetsmaterial, …
Sedan decennier tillbaka finns i utbildningssammanhang i Sverige en öppen
syn på vad som är att betrakta som läromedel. I Lgy 70 görs en omfattande
uppräkning av vad som kan innefattas med läromedel och hur dessa kan/ska
användas.59 Lgr 80 har en kommunikativt inriktad bestämning. Där
beskrivs läromedel som “[...] sådant som lärare och elever kommer överens
om att använda för att nå uppställda mål.”60 Perspektivet och formuleringen
återkommer i Skola för bildning inför 1994 års läroplansreform.61 I teori
kring kommunikativt orienterad andraspråksundervisning är det öppna perspektivet på läromedel centralt. Det avspeglas till exempel i den folder i
vilken Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk presenterar
sin verksamhet. I den har man valt att använda begreppet “medel för
lärande”.62
Det öppna perspektivet kommer till uttryck i undervisningspraxis i sfi.
Det är enligt min uppfattning förhållandevis vanligt att i likhet med beskrivningen tidigare från min egen pedagogiska praktik använda autentiskt
material i form av informationsmaterial från myndigheter, blanketter, tidtabeller, annonser, reklam, förpackningar, etiketter, tidningar, tidningsartiklar, program från TV och radio m.m. Det kan ställas i kontrast till vad
som genom åren ofta har förts fram av studerande i våra samtal kring
58
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38

undervisningens utformning och innehåll. Där framstår som att läromedel i
flera samhällen betraktas som synonymt med läro-/kursböcker. Vanligtvis
är det en bok för varje (års-)kurs, producerad av den nationella
skolmyndigheten. Det tycks enligt min uppfattning i hög utsträckning även
vara vad det stora flertalet studerande föredrar. Vid flertaliga tillfällen har
studerande framhållit det positiva i att undervisningen följer en lärobok.
En uppfattning om läromedel som jag har erfarenhet av från sfi, vilken är
relaterad till betydelsen av en lärobok, är att många studerande – särskilt
personer med kort utbildningsbakgrund – ställer sig frågande och negativa
till användandet av det i deras tycke alltför stora antal ’medel för lärande’ i
form av lösa stenciler och kopior av allehanda slag som så ofta förekommer. Min erfarenhet är att dessa med tiden växer till ett oöverskådligt och i
många fall ohanterligt arbetsmaterial och kunskapskälla.
Det som har framkommit om arbetsformer, lärarroll, dialog, deltagarinflytande och arbetsmaterial kan mycket väl tänkas utgöra centrala orsaker
till att i Stockholms stads brukarundersökning 2001 ansåg tjugofyra procent
av deltagarna i sfi-undervisningen i Stockholms stad som helhet och i vissa
sfi-skolor mer än varannan deltagare (56 %) att “Lärarna är dåliga på att
lära ut”.63

… samt innehåll
Grammatik
Mina erfarenheter är att studerande som har haft en härkomst från de samhällen som har varit aktuella i avsnittet, överlag har värdesatt en lärarcentrerad undervisning inriktad på språkets struktur. Den erfarenheten delar jag
med flera. Under rubriken “Kampen om grammatiken” refererar sociologen
Marie Carlson lärares erfarenheter av sfi-studerandes kommunicerade
önskemål om en undervisning inriktad på språkets struktur.
Oavsett delade meningar kring vilken uppläggning och vilken vikt
man vill ge “språkläran” är så gott som alla överens om att vad
kursdeltagarna vill ha, det är grammatik och åter grammatik. 'Vi måste
ha grammatik – du måste undervisa i grammatik väldigt mycket!' (L5).
Kursdeltagarna efterlyser alltså ständigt “mer grammatik” eller som en
av lärarna uttrycker det: “De är som alla andra – de älskar grammatik”
(L6).64
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Intervjuade kursdeltagare framhåller själva också betydelsen av grammatikundervisning.
Utvärderare av sfi från Centrum för tvåspråkighetsforskning finner en i
deras ögon alltför traditionell, grammatik-inriktad undervisning i sfi-skolor.
De reflekterar kritiskt att “I vissa klassrum ägnar man sig [emellertid] mer
åt att tala om språket än att tala språket.”65 Teoretiker, didaktiker och
pedagoger med grund i en kommunikativt orienterad undervisning tonar ner
en inriktning på en traditionell grammatikundervisning.66 När det gäller
studerande med kort utbildningsbakgrund beskriver Ingrid Skeppstedt vid
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk:
Inlärarna bör få möjlighet att i samarbete och social interaktion
reflektera över språket och få hjälp att upptäcka språkliga mönster i
det språk de möter och själva producerar och använder. Läraren har
här en mycket viktig roll, inte så mycket genom att presentera regler
eller språkliga strukturer, utan som lotsare och handledare. Explicita
formuleringar av aktuella språkliga och grammatiska regler bör ske i
dialog och under arbetets gång snarare än att vara utgångspunkt för
arbetet.67

Men även sfi-studerande med kort utbildningsbakgrund visar sig värdesätta
och efterfråga en traditionell grammatikundervisning.68 Att en positiv värdesättning av mer traditionella lärarcentrerade arbetsformer sträcker sig
från kort till lång utbildningsbakgrund belyses av vad Lotta Milos skriver
om sina erfarenheter som lärare i ett sfi-utbildningsprojekt riktat till
nyanlända högutbildade akademiker:
De allra flesta kursdeltagarna kommer från länder där skolsystemet i
mångt och mycket skiljer sig från vårt, ofta med en pedagogik som är
betydligt mer traditionell än här. Jag upplever att högutbildade akademiker på grund av det många gånger stora antalet utbildningsår de har
bakom sig, har en mycket djup förankring i den inlärningsstil de är
vana vid och som inte sällan står i stark kontrast till den vi använder
oss av. Kursdeltagarna kritiserar allt som oftast bristen på grammatikfokuserad, lärarcentrerad utlärning och anser att avsaknaden av denna
påverkar deras progression negativt.69
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Prosodi
I insändare i tidskrifter och dagstidningar har enskilda personer delgett sina
åsikter om sfi-undervisningen. Dessa har varit av kritiskt slag. Vissa inlägg
har gällt undervisningen i stort. Mustafa Samir, tidigare sfi-studerande,
skriver:
Vad är det för nytta med att slösa pengar på långa, men tomma timmar
i skolan? 75 procent av dem som slutat sfi kan inte tala svenska
flytande eller förstå en svenskspråkig tidning. Kanske något beror på
invandrarna själva. Men det väsentliga är brister i undervisningen. Det
är viktigt att bara använda specialister i undervisningen och inte enbart
sysselsätta arbetslösa. Nu är det dags att invandrarna höjer sin röst och
säger “Undervisningen är undermålig!”70

I andra insändare har studerande kritiserat undervisningen för att vara
alltför ensidigt inriktad på grammatik.71 Kritik har även riktats mot
avsaknaden av undervisning i prosodi, talets rytm och melodi. I tidskriften
På Lätt Svenska (idag Sesam) riktar Siavash Talebi en uppmaning till lärare
om att undervisa i prosodi. 72 Författaren känner sig lurad. Ingen undervisade i prosodi under hans studietid. Det är först efter sfi-utbildningens
slut, efter att själv ha upptäckt prosodin, som Talebi förstått prosodins
betydelse och på egen hand har börjat arbeta med prosodi. Denna erfarenhet och kritik återkommer i fler insändare. I en insändare i tidningen Metro
skriver Yen Huynh att hon har upptäckt prosodin på egen hand och genom
detta har kommit att inse den stora brist i undervisningen som avsaknaden
av undervisning i uttal utgör.
Jag fick lära mig mest grammatik och nästan ingen lärare nämnde
någonting om uttal med rätt betoning. Man fick lära sig allt om
grammatik på SFI. Och uttalet fick man lära sig själv […]. Jag skulle
vilja börja om, börja att lära mig på SFI med grammatik och uttal
samtidigt […].73

I Debattskrift om sfi visar sfi-läraren, fonetikern, lärarutbildaren och
läkaren Olle Kjellin på det lilla utrymme som sfi-lärare enligt Kjellin ger
prosodi-undervisning. Kjellin lyfter även fram lärarutbildares, forskares och
högre beslutsfattares okunskap och styvmoderliga inställning till prosodins
betydelse. En orsak till lärares förhållningssätt som Kjellin pekar på är
brister i ämnesutbildningen. Kjellin nämner som exempel att en nyexami70
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nerad lärare han mötte i början på 90-talet med svenska, engelska och
svenska som andraspråk som huvudämnen inte hade hört talas om ordet
prosodi under hela sin språklärarutbildning.74

Samhällsinformation
En ytterligare innehållslig aspekt rör samhällslivsorienteringens betydelse
och inriktning i sfi-utbildningen. Alltsedan undervisningen i svenska för
vuxna invandrare infördes 1965 och den första läroplanen för sfi-undervisning utarbetades 1971 har sfi-undervisningen ålagts att inrymma samhällsinformation. Samhällsinformation har setts och ses som en betydande
del av sfi-utbildningen. I 2003 års sfi-utredning nämns samhällslivsorientering som “sfi:s hjärta eller själ”.75
I enlighet med intentionerna om en avreglerad, decentraliserad styrning
av skolan ligger det till stor del på lokal nivå att formulera innehållet i
samhällslivsorienteringen. I skollagen preciseras innehållet inte närmre än
att sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska
språket och om det svenska samhället.76 Den nationella kursplan som var
aktuell under min tid i sfi var inte heller den precis. Där föreskrevs att
utbildningen syftade till
[…] kunskap om och förståelse av samhällets organisation och dess
grundläggande värderingar för att underlätta elevens integration,
aktiva medverkan i och bidrag till utvecklingen av samhällsliv, arbetsliv och kultur i Sverige.77

men utan att närmare specificera vilka dessa grundläggande värderingar
var. Läroplanen är inte heller utförlig:
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med
svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.
I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition
och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.78
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Det är först i studieplanen som samhällslivsorienteringen ges ett mer preciserat innehåll. I den studieplan som användes i den kommun jag arbetade i
angavs målen för samhällsorienteringen dels mer övergripande för hela
kursen, dels för vart och ett av fyra steg noga preciserat under rubrikerna
“Familj – den egna personen”, “Fritid och kultur”, “Handla och äta ute”,
“Arbete”, “Utbildning”, “Kommunikationer”, “Massmedia”, “Lag och
rätt”, “Sjuk- och tandhälsovård”, “Stockholm”, “Bostad” samt “Post och
bank”.
Många lärare ser samhällsinformation som en avgränsad del av undervisningen.79 När det gäller tidsmässig omfattning anger sjuttionio procent
av de tillfrågade lärarna i Skolverkets utvärdering 1997 att de behandlade
SO-moment varje dag eller varje vecka. Trettiofem procent av lärarna uppgav att de gjorde detta varje dag. De områden som de flesta av lärarna
ansåg vara mest väsentliga var svensk vardagskultur, demokrati, arbetslivsorientering samt boende och närmiljö. Andra studier ger bilden av att lärare
i hög utsträckning fokuserar på svensk vardagskultur.80 Det kan till viss del
ha sin förklaring i läromedlens utformning. I en analys av innehållet i fyra
av de mest frekvent använda läromedlen i den inledande undervisningen inom sfi framkommer att medan två av de analyserade textböckerna “[…] gör
ett allvarligt försök att anlägga ett mångkulturellt perspektiv på sitt stoff” så
har två valt “[…] att närmast fullständigt koncentrera sig på svensk
kultur.”81
I en redovisning från Skolverket av resultatet av intervjuer med tvåhundrafemtiosex sfi-studerande om deras syn på samhällsinformationen
ansåg trettioåtta procent att de hade lärt sig tillräckligt om det svenska
samhället. Tjugonio procent angav att de hade lärt sig för lite. När det gäller
svenska helger och traditioner svarade sjuttiofyra procent att de hade fått
veta tillräckligt eller för mycket.82
I studien Samhällsinformation ur ett användarperspektiv tillfrågas sfistuderande om vilken information de är mest intresserad av. Det som efterfrågas allra mest är information om arbete och yrken, därefter om utbildning. Information om myndigheter, administration, regler, lagar, rättigheter
och skyldigheter efterfrågades i betydligt mindre utsträckning. Endast sju

känsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” har problematiserats för att vara
etnocentrisk och uttryck för ett polariserande “vi-och-dom” -perspektiv. Se t.ex.
Hedin, Christer (2001)
79 Carlson, Marie (2002)
80 Skolverket (1997b)
81 Wallin, Pia (2002) s 27-28.
82 Skolverket (1997b)
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procent av de fyrahundraelva svarande angav att de ville ha information
och kunskap om svensk kultur och traditioner.83
I en studie av integration och flyktingars tal om sin situation under den
inledande tiden i Sverige kommenterar en sfi-studerande den fokusering på
vardagsliv, seder och traditioner han möter med att han inte har kommit till
Sverige med någon avsikt att “bli svensk”. Författaren till rapporten reflekterar över att de svenska värderingar och moralföreställningar som lyfts
fram i läromedel och i sfi-undervisningen inte är speciellt intressanta för
många sfi-studerande annat än som kuriosa. Författaren problematiserar
kring huruvida det med tanke på valfrihetsmålet i de tre övergripande
målen för svensk integrationspolitik – jämlikhet, valfrihet, samverkan – är
kunskaper som är oundgängliga för den enskilde i samhället. Med grund i
en kritisk sociologisk ansats reflekterar författaren kring detta i termer av
att organisation, lärare och undervisningsmaterial utgör institutionaliserade
“grindvakter” in i det svenska samhället. Som “försvenskningsagenter” har
de till uppgift att i den vardagliga sociala relationen förmedla majoritetssamhälleliga kulturella koder och värderingar.84
De beskrivna förhållandena och uppfattningarna om grammatik, prosodi
och samhällsinformation kan mycket väl tänkas utgöra centrala orsaker till
att så pass stor andel som fyrtiofem procent av 1.493 tillfrågade sfideltagare i Stockholms stads brukarundersökning höstterminen 2001 ansåg
att “Jag lär mig inte vad jag behöver”. Dessa aspekter skulle även kunna
förklara varför så stor andel som sjuttiosex respektive sjuttiotre procent av
de tillfrågade i samma undersökning ansåg att den utbildning de genomgick
endast “Ganska bra”, “Varken eller” eller “Dåligt” stämde överens med
“Dig och Din bakgrund” respektive “Dina mål med studierna”.85

Kritiska lärarröster
Lärare i sfi-undervisningen å sin sida är kritiska till en rad aspekter när det
gäller studerandes förhållningssätt till undervisningen och lärande. I en
studie i pedagogik refererar Ann Karnros, tidigare lärare inom grundläggande sfi, sfi samt Sv2 för akademiker som förberedelse för universitetsstudier, bland annat sfi- och Komvuxlärares beskrivningar av studerandes
förhållnings sätt. Lärares bild av kursdeltagarnas tidigare erfarenhet av
undervisning är att den i hög utsträckning har gått ut på upprepning av
innehållet i böcker eller vad läraren har sagt. Muntligt kunnande har hög
83
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Ingår i Integrationsverket (2000)
Douglas, Karsten (1996)
Blomqvist, Anna & Bäckström, Cecilia (2001) s. 13 respektive s. 11.
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status, kunskap ses som fixerad och objektiverad till sin karaktär och sättet
att tillägna sig kunskap är att lära sig utantill. Studerande har därför
utvecklat minnestekniker istället för reflekterande tankeverksamhet eller
kritiskt granskande. Lärare i studien anser att kursdeltagare ofta har dålig
studieteknik, inte är tränade att analysera, jämföra och argumentera och inte
är vana vid prestationer i grupp där man hjälper varandra, utan föredrar att
arbeta individuellt. Lärare beskriver vidare att “elever tar order men inte
initiativ” och i de fall läraren ger uppgifter utifrån en öppen modell har de
svårt för att komma på vad de ska göra. Utifrån vad som framkommer i
intervjuerna tillsammans med sina egna erfarenheter som lärare beskriver
Karnros:
Många av våra elever behöver tydliga instruktioner om hur en uppgift
ska utföras. Läraren bör kunna arbeta både traditionellt och
okonventionellt. En som gått i en helt lärarstyrd skola tar inte helt
plötsligt egna initiativ. Ber läraren dem att göra det blir den enda
slutsatsen att det är något som inte stämmer. Det är något fel på
läraren. Man känner sig kanske inte ens frustrerad utan enbart
förnärmad. Man vet ju hur det ska gå till i en riktig skola. Ställer man
öppna äkta frågor, svarar eleven vanligtvis artigt men undrar när
lektionen börjar.86

Karnros slutsats är att kursdeltagarna kommer från länder med en annan
syn på undervisning och lärande än den som har utvecklats i den svenska
skolan. Kursdeltagarna har en annan skolkod och är vana vid konventionella, traditionella arbetsformer, sammanfattar Karnros.
Helen Johansson beskriver sina erfarenheter av att många sfi-studerande
tidigare inte har ställts inför tanken att man kan värdera fakta.
De är inte vana att ifrågasätta givna sanningar och acceptera att
människan alltid väljer bort respektive väljer till fakta när hon presenterar sina “sanningar”. Utan att vara absolut bokstavstroende har den
studerande ändå svårt att värdera en utsaga på grund av att de inte
tränats i detta tankesätt.87

När det gäller deltagares betoning på en traditionell undervisning om
språkets struktur uttrycker i en annan studie en skolledare sin erfarenhet av
att sfi-deltagarna efterfrågar grammatikundervisning “[…] fast man inte
riktigt vet vad man ska ha den till”. En lärare i samma studie reflekterar
kring kursdeltagares intresse för grammatik:
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Karnros, Ann (1995) s. 46.
Johansson, Helen (1994) s. 28.
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För dem är det att lära sig ett språk – då tror de att det är “sesamöppna dig” om du bara kan det. Men alltså att tillämpa det – det är inte
så viktigt, utan man ska gå igenom grammatiska strukturer på ett
väldigt retoriskt sätt – då studerar man.88

En pedagogisk och ämnesdidaktisk utmaning
I ett tidigare sammanhang har jag skrivit fram min uppfattning om skiljaktigheter i uppfattningar, förhållningssätt och förväntningar kring
undervisning som ’pedagogiska och ämnesdidaktiska utmaningar’, vilka
lärare inom sfi har att hantera. Min uppfattning är att i den pedagogiska och
ämnesdidaktiska praktiken befinner sig läraren i sfi i en position där denne
är påverkad av, har att ta hänsyn till och agera i ett fält bestående av flera
övergripande, delvis olikartade uppfattningar, normer och föreskrifter:
– Den ämnesteoretiska diskursen om en kommunikativt orienterad undervisning.
– Styrdokument. Läroplanen föreskriver ett individualiserat arbetssätt samt
att undervisningen ska gestalta grundläggande demokratiska värden. Den
nationella kursplanen betonar att studerande utvecklar en kommunikativ
språkförmåga samt kunskap och förståelse kring samhällets organisation
och grundläggande värderingar i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Läraren har att beakta kommunala direktiv i studieplanen eller motsvarande.
Därutöver tillkommer för läraren att arbeta i enlighet med skolans profil
och intentioner formulerade i den lokala arbets- och kursplanen.
– Egna sociokulturellt relaterade värderingar, normer, uppfattningar och
förväntningar utifrån att ha socialiserats i det svenska majoritetssamhället.
– Studerandes uppfattningar om lärande, arbetssätt, arbetsmaterial, läraroch studeranderoller.89
David Nunan, teoretiker med inriktning på EFL, skriver att med tanke på
inriktningen på andraspråksundervisning i allmänhet kan det tyckas som att
den utgår från de studerandes förutsättningar och behov. Studerar man detta
närmare framstår detta emellertid som en sanning med modifikation, menar
Nunan. Det gäller huvudsakligen det ämnesmässiga innehållet, vilket har
utformats utifrån de språkliga behov som kan tänkas finnas i generaliserade
invandrade personers generaliserade vardagsliv. När det gäller metoder för
undervisning har man från pedagogiskt och ämnesdidaktiskt håll däremot
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varit tämligen ointresserade av de studerandes värdesättning och önskemål
kring arbetssätt, material, studerande- och lärarroller. Erfarenheter hos
lärare är emellertid att det just är kring undervisningens utformning snarare
än kring ämnesinnehållet som åsikter skiljer sig och motsättningar mellan
lärare och studerande uppstår, skriver Nunan.90
Detta kapitel ger perspektiv på i vad mån detta är relevant för sfi. Mot
bakgrund av vad som har framkommit i kapitlets översikt framstår det som
långt ifrån självklart att utforma undervisningen i dialog med de studerande
och med hänsyn till de uppfattningar, förväntningar och önskemål som de
studerande har. I deskriptiv mening utgör sfi en mångkulturell verksamhet.
I vad mån sfi-undervisningen i normativ mening kan karaktäriseras som
mångkulturell eller interkulturell finns däremot anledning att problematisera.

90
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3. Mångkultur och etnicitet

I detta kapitel gör jag en översikt över hur förståelsen av mångkultur och
etnicitet över tid har förändrats. Avsikten är att sätta mitt kunskapsintresse
för skolkulturella referensramar i relation till uppfattningar om etnicitet och
mångkultur i forskning och integrationspolitik.
I beskrivningen kommer röster från olika håll till tals. Utvecklingen mot
vad som idag allmänt beskrivs som ett mångkulturellt samhälle är i hög
utsträckning relaterat till politiska intentioner. Förutom forskningsanknutna
texter har jag därför även använt mig av propositionstexter, utredningar,
rapporter och översikter skrivna av forskare på uppdrag och direktiv av
regering eller myndighet. Dessa är av både primär- och sekundärkällekaraktär.
Jag avslutar kapitlet med att lyfta fram tre övergripande teoretiska
förståelser av etnicitet i mångkulturella sammanhang samt tre ansatser för
forskning kring mångkultur. Detta ligger till grund för nästa kapitels
beskrivning av den teoretiska förståelse jag har funnit relevant att använda
för att studera skolkulturella referensramar.

Migration till Sverige – en tillbakablick
Från mitten av 1800-talet fram till första världskriget är en period då fri
rörlighet gäller i stora delar av Europa. I svensk historia utgör dessa år en
utvandringstid. På grund av svåra levnadsomständigheter tvingas en stor
del av befolkningen i Sverige att bryta upp och söka livsmöjligheter i andra
delar av världen. Framför allt sker en stor utvandring till USA.91 I samband
med första världskriget innebär flyktinginvandringen att migrationen vänder från ut- till invandring.
Från att ha haft en restriktiv flyktingpolitik under mellankrigstiden och
de inledande åren av andra världskriget kommer en vändpunkt 1942. Det
stora flertalet av de personer som söker skydd i Sverige får stanna av
humanitära skäl. Baserat på ekonomiska konjunkturmässiga överväganden
fortsätter Sveriges regering med en öppen invandringspolitik efter andra
världskrigets slut. Det finns en stor efterfrågan på svenska produkter från
91
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krigsdrabbade länder. För produktion saknas emellertid arbetskraft. Lösningen blir en aktiv rekrytering av arbetskraft från andra länder. Efterkrigstiden blir en stark uppgång för svensk industri. Ekonomin blomstrar, välfärdssamhället byggs upp och Sverige utvecklas till en ledande nation inom
teknik och industri. Detta möjliggörs i hög utsträckning genom invandrad
arbetskraft. Under första hälften av 1960-talet är arbetskraftsinvandringen
som störst med över 60.000 invandrade personer per år.92 De livaktiga resonemangen om behovet av att slå vakt om “den rena svenska rasen” och “det
svenska arvet” som fördes i olika offentliga sammanhang under 1930-talet
förekommer inte längre.93
Under slutet av decenniet vänder den ekonomiska konjunkturen. En stagnerande världsekonomi och en vikande konjunktur i Sverige tillsammans
med att många arbetsuppgifter blir mekaniserade eller bortrationaliseras
leder till att behovet av arbetskraft avtar. Röster höjs för en reglering av
invandringen. Som en följd av den förändrade situationen inför regeringen
1967 en bestämmelse om att alla som kommer från utomnordiska länder
måste ha ordnat arbete och bostad före inresan till Sverige. Detta leder till
att arbetskraftsinvandringen kraftigt avtar.94
Parallellt med 1950- och 1960-talets arbetskraftsinvandring samt in på
1970-talet finns en flyktinginvandring. I slutet av 1970-talet ökar antalet
flyktingar som söker sig till Sverige kraftigt och en period med stor flykting- och anhöriginvandring inleds. Samhällsutvecklingen i Iran med maktövertagandet 1979, kriget mellan Iran och Irak 1980-1988, Baath-partiets
allt mer totalitära politik i Irak, kurdiska befolkningars utsatthet, inbördeskrig i Libanon, en orolig situation i Öst-Afrika med inbördeskrig i Etiopien
följt av krig mellan Etiopien och den nybildade nationen Eritrea, inbördeskrig i Somalia samt Jugoslaviens sönderfall utgör stora omvälvande händelser som innebär att ett stort antal människor bryter upp och söker sig till
tryggare delar av världen.95
Flyktingpolitiken under denna tid styrs av vad som benämns “en solidarisk flyktingpolitik”. De flesta av de personer som söker asyl i Sverige av
politiska och humanitära skäl får uppehållstillstånd. Även anhöriga i kärnfamiljen har rätt att genom anhöriginvandring återförenas med den familjemedlem eller de familjemedlemmar som tidigare har fått uppehållstillstånd
i Sverige.96
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Sammantaget förändrar perioderna av arbetskrafts-, flykting- och anhöriginvandring befolkningssammansättningen i Sverige radikalt. Tillsammans med att de historiskt etablerade inhemska språkliga minoriteterna
uppmärksammas, utvecklas Sverige till ett samhälle med kulturell och
etnisk mångfald, till vad som idag kan beskrivas som ett i deskriptiv
mening mångkulturellt samhälle.97

Invandrarpolitik
Under 1950-talet och början av 1960-talet är det inrikespolitiska intresset
för invandrarfrågor svagt. Sverige har en invandring, men ingen fastslagen
invandrarpolitik. Den allmänt utbredda uppfattningen bland myndigheter
och allmänheten är att det är bäst om de som kommer till Sverige, oberoende av om det rör sig om att arbeta eller av flyktingskäl, anpassar sig så
snart som möjligt. De som har kommit till Sverige förväntas av egen vilja
och utan bistånd lära sig det svenska språket, hur det svenska samhället
fungerar och anamma det dominerande levnadssättet.98
Under 1960-talet tilltar samhällsdebatt och forskning kring invandring
och “utlänningars” situation i samhället. Det uppmärksammas att “utlänningarna” i allt större utsträckning kommer från länder som i språkligt,
kulturellt och religiöst avseende skiljer sig avsevärt från “vårt land” och
saknar kännedom om “svenska förhållanden”. Detta anses utgöra orsak till
“anpassningsproblem”.99
Det börjar skönjas en alltmer utbredd och uttalad främlingsfientlighet i
samhället. Samtidigt ifrågasätts även alltmer den anpassningsideologi som
präglar myndigheters ageranden. Minoritetsgrupper, däribland de historiskt
etablerade språkliga minoriteterna, börjar ställa krav på erkännande av den
egna kulturella identiteten. Röster höjs för statliga riktlinjer för invandring
och “utlänningars” situation i samhället.100
Grundat på folkhemmet som metafor formulerar regeringen socialpolitiska riktlinjer. I dessa sammanhang börjar uttrycket ’invandrare’ att
användas. Den sedan 1950-talet allmänt brukade termen ’utlänning’ har
alltmer kommit att ifrågasättas på grund av dess negativa konnotationer.
Invandrare lanseras som ett positivt begrepp som markerar delaktighet.

97 SOU 1983:57; Regeringens proposition 1997/98:16; Statens Invandrarverk (1997)
98 Widgren, Jonas (1980); Regeringens proposition 1997/98:16
99 Citerade begrepp och resonemang är från SOU 1967:18
100 Westin, Charles (1975); Widgren, Jonas (1980); SOU 1983:57; Regeringens

proposition 1997/98:16
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Betoningen ligger inte på att personer kommer utifrån, utan på att man som
invandrare har valt att komma in i det svenska samhället.101
I ett riksdagsbeslut 1965 slås fast att “invandrare” skall ha möjlighet att
leva på samma standardnivå som “den inhemska befolkningen”. Detta mål
om jämlikhet ska i huvudsak förverkligas genom landets generella välfärdspolitik. Riktlinjerna skiljer sig härvid från den “gästarbetarpolitik” som
tillämpas i många europeiska länder.102
När det gäller kulturella traditioner och språk anses att invandrade
personers kontakt med det egna språket är viktig, men att staten inte bör
medverka till att skapa isolerade nationella befolkningsgrupper.103 Det talas
istället om riktat stöd för att de som har invandrat lär sig svenska och får
information om det svenska samhället. Kurser i svenska införs som en försöksverksamhet. Inom ramen för den fria folkbildningen får studieförbunden i uppdrag att anordna frivilliga, avgiftsfria studiecirklar i svenska och
samhällsorientering. En fastslagen resolution i Europarådet att utländsk
arbetskraft i medlemsländerna bör få minst 200 timmars undervisning i det
nya landets språk blir riktvärde för undervisningens omfattning.104
Den politiska medvetenheten och intresset för invandring och invandrade
personers situation i samhället ökar. 1968 tillsätts “Invandrareutredningen”
med uppdrag att kartlägga invandrares och minoriteters situation samt föreslå invandrarpolitiska åtgärder. Året därpå grundas Statens invandrarverk,105 och Arbetsgruppen för invandrar- och minoritetsforskning, den
första fria forskningsgruppen med inriktning på invandringsfrågor, bildas
vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.106
Allteftersom visar sig de socialpolitiska riktlinjerna vara otillräckliga. En
särskild invandrarpolitik och invandrarlagstiftning framstår som allt nödvändigare.107 Den tillsatta invandrareutredningen presenterar efter sju års
arbete sitt slutbetänkande kring invandrares och minoriteters situation tillsammans med förslag till invandrarpolitiska åtgärder.108 1975 fattar riksdagen beslut om en sammanhållen svensk invandrar- och minoritetspolitik,
sammanfattade i de tre målen jämlikhet, valfrihet och samverkan.109

101 Westin, Charles m.fl. (1999) s. 98; Popoola, Margareta (2002)
102 Tillbakablick i Regeringens proposition 1997/98:16
103 A.a.
104 Skolverket (1997b) s. 16; Myndigheten för skolutveckling (2003a) s.
105 Under 2000 omorganiserat till Migrationsverket.
106 Lorentz, Hans (2001) s. 9.
107 Tillbakablick i i Regeringens proposition 1997/98:16
108 SOU 1974:69.
109 Enligt SOU 1974:69 och Regeringens proposition 1975:26.
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Jämlikhetsmålet avser minoritetsgruppers möjligheter att inom ramen för
en nationell intressegemenskap upprätthålla en egen språklig och kulturell
identitet. Valfrihetsmålet innebär att enskilda invandrade individer liksom
minoritetsgrupper fritt ska kunna välja i vilken utsträckning “[…] de skall
bibehålla och utveckla den ursprungliga kulturella och språkliga identiteten,
och i vilken grad de skall uppgå i en svensk kulturell identitet.”110 Samverkansmålet handlar om att strävanden att uppnå jämlikhets- och valfrihetsmålen ska äga rum i samverkan inom ramen för nationens intressen.111

Essentiell kulturförståelse, invandrarforskning och
invandrarkunskap
I de invandrarpolitiska målen är kulturbegreppet centralt. Det är med grund
i kultur och kulturell identitet som invandrarpolitikens mål definieras och
ska uppnås. Den fastslagna invandrarpolitiken innebär en vändning från
den tidigare uppfattningen om anpassning.
Invandrade personer har rätt att behålla sin kulturella identitet och sitt
“hemspråk”. Invandrarpolitiken föreskriver att invandrade personers kulturella och språkliga bakgrund inte bara ska erkännas utan främjas. Satsningar med invandrare som målgrupp initieras. Stöd till kulturella verksamheter, produktion av radio- och TV-program, litterär produktion samt
bokinköp till bibliotek av böcker på “invandrarspråk” utgör åtgärder som
ska bidra till att förverkliga invandrarpolitiken.112 Riksdagen beslutar om
en hemspråksreform som ger invandrarbarn och -ungdomar rätt till hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket113.
Sfi får en omarbetad läroplan, formulerad i linje med invandringspolitikens riktlinjer och den framväxande kommunikativt orienterade inriktningen på teorier kring andraspråkutveckling och andraspråksundervisning.
Information om svenska samhället, svenska normer och traditioner finns
emellertid fortfarande kvar som en central del av utbildningen.114

110 SOU 1974:69 s. 97.
111 A.a.
112 Tillbakablick i Regeringens

proposition 1997/98:16 s. 15ff; Tillbakablick i
Riksdagens revisorer 2000/01:3 s. 25f; Camauër, Leonor (2005)
113 En fördjupad sociolingvistisk medvetenhet kring att ’hemspråket’ inte bara är det
språk som talas ’hemma’ och att ’hemspråksundervisning’ inte bara stärker kulturell
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Förutom åtgärder riktade till invandrare, invandrar- och inhemska minoritetsgrupper beskrivs en viktig del i invandrar- och minoritetspolitiken vara
att skapa förståelse för “invandrares etniskt kulturella särart”, för att
därigenom öka möjligheten till “samexistens”.115 Den fastslagna politiken
utgör incitament för forskning och utbildning med kunskapsintresse inriktad på invandrar- och minoritetskulturer. Flera oberoende forskningscentra
som inte bedriver statlig uppdragsforskning bildas.116
Utbildningsinsatser riktas såväl till den “invandrade” som den “infödda”
befolkningen. Det görs satsningar på information för invandrade personer
på olika språk och på lätt svenska, samtidigt som information och fakta om
invandring och människor från olika kulturer och etniska folkgrupper riktas
till “svenskar”.117
Behovet av information understryks av utvärderingar och forskningsstudier som uppmärksammar strömningar av negativa attityder gentemot
invandring och invandrare118. För att bearbeta negativa föreställningar om
invandrare samt motverka stereotypa föreställningar om etniska kulturer
och folkgrupper förordas utbildning i invandrarfrågor som innefattar kunskaper om invandrares olika bakgrund, kännedom om dessa länders arbetsliv, utbildningsväsende och kulturella värderingar.119
Tidstypiskt för kunskapsintresset kring det mångkulturella samhället,
även inom forskning, är vad som i en tillbakablick benämns som “invandrarkunskap”.120 Med avhandlingens fokus på irakiska Kurdistan i åtanke är
det intressant att notera att bland forskningsrapporter och litteratur med ett
sakligt fokus på Kurdistan och kurder återfinns titlar som “Fakta om
Kurdistan och kurdernas frihetskamp”121, “Kurderna och Kurdistan”122,
“Om kurder”123, “Kurder i Mellersta östern och exilen”124, “Rapport om
den kurdiska invandrargruppen i Sverige”125, “Kulturbundna attityder och
anpassningar till bostadsmiljön; en boendeundersökning bland turkar och

115 SOU 1974:69
116 Lorentz, Hans (2001)
117 SOU 1974:69; Widgren,
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118 Lange, Anders & Westin, Charles (1981); SOU 1981:38; Bergman, Erland & Swedin,
Bo (1982)
119 SOU 1974:69
120 Lahdenperä, Pirjo (2004)
121 Kurdiska kommittén (1978)
122 Yetkin, Memo (1984)
123 Kuutman, Alar (1983)
124 Clason, Elin (1986)
125 Bozarslan, Mehmet Emîn (1981)
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kurder i Fittja”126, “Etniskt-turk, turk eller kurd?: en studie av en kulturkonflikt mellan etniska turkar och kurder från Turkiet på neutral mark”127,
“Läromedel för kurder: en behovsanalys: grundskola, komvux”128 m.fl. Det
ges universitetskurser i “Kurdiska” och “Kurdisk realia” med moment som
går igenom grunddragen av Kurdistans historia och samhällsstruktur; Kurdistans ekonomiska och politiska förhållanden i historiskt perspektiv;
Kurdistans samtidshistoria samt sociala förhållanden; fördjupning i Kurdistans politiska, religiösa och kulturella historia.
Den dominerande förståelsen av kultur och kulturella olikheter inom
invandrarpolitik, information och forskning under den beskrivna tidsperioden har sin grund i vad som i nutida tillbakablickar beskrivs som “en
essentialistisk kulturuppfattning” med en betydelse av kultur som “[…]
något statiskt som inte förändras även om omgivningen förändras”.129 I
enlighet med den dominerande antropologiska uppfattningen ses kulturer
som avgränsade beständiga meningssystem och levnadssätt som skiljer dem
från varandra. Förståelsen av kultur bygger på ett tänkande enligt vilket
världen består av ett antal homogena folk och nationer som är tydligt
avgränsade från varandra.130
Kulturer, kulturella idé- och handlingsmönster och kulturell identitet
betraktas som stabila och varaktiga. I socialisationsprocesser utvecklar
individen en kärna av föreställningar, normer och handlingsmönster som
sedan inte nämnvärt förändras över tid och rum. I migrationssammanhang
fortsätter individen att tänka, värdera och agera i enlighet med sin “ursprungskultur”.
Mångkulturella samhällen ses som samhällen uppbyggda av identifierbara enskilda kulturer som är åtskilda från varandra. En sådan förståelse
ligger bakom metaforer kring ett mångkulturellt samhälle i form av “en
mosaik” eller “ett lapptäcke”.131 Samtidigt är den dominerande föreställningen bland forskare om etniska gruppers överlevnad att i ett längre tidsperspektiv löses sammanhållna etniska och språkliga grupper upp efter ett
par generationer.132

126 Pripp, Oscar (1990)
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Interkulturell kommunikation och interkulturell forskning
1970- och 1980-talet är en tid då världen från ett västeuropeiskt och nordamerikanskt perspektiv både begränsas och öppnas upp för internationella
kontakter. Det ’kalla kriget’ mellan ’väst’ och ’öst’ begränsar internationella kontakter. En stor del av västvärlden ser med oförstående och
förskräckelse på vad som händer i Iran i samband med maktövertagandet
1979, de samhällsomvälvningar och kriget mot Irak som följer. Å andra
sidan öppnas världen upp på andra håll. Många blickar riktas mot Japan,
som börjar etablera sig som industrination. Det talas om det ’japanska
undret’ och det finns ett stort kunskapsintresse för japansk kultur i
allmänhet och japansk organisations- och managementkultur i synnerhet.
Inom vetenskapsteorin är det en tid som i tillbakablickar karaktäriseras
av en språklig och kommunikativ vändning inom filosofi och samhällsvetenskap.133 Socialkonstruktionistiskt och sociokulturellt orienterade perspektiv utvecklas och får genomslag i forskning. Tankar om fenomen som
sociala konstruktioner relaterade till historiska och samtida samhälleliga,
sociala och materiella sammanhang ger en vetenskapsteoretisk grund för en
utveckling av förståelsen av etnisk kultur och identitet. Detta är en del i ett
större sammanhang där det i den språkliga och kommunikativa vändningen
utvecklas möjligheter som tidigare inte har funnits för forskare att relatera
intra- och interpersonella fenomen till historiska, materiella, situationella
och relationella dimensioner av samhälleliga, sociala och kulturella sammanhang.
Rådande utvecklingspsykologiska teorier baserade på tanken om utveckling som något som kommer inifrån med universellt giltiga stadiebundna
utvecklingsprocesser lika för alla individer i alla samhällen ifrågasätts. På
socialkonstruktionistiska och sociokulturella grunder problematiseras
utvecklingsteorier kring kognition, individualisation, personlighet och identitet som tidigare har getts universalistiska anspråk. Inom forskningsområdet tvär-kulturell psykologi (cross-cultural psychology) närmar sig
forskare från psykologi, socialpsykologi och antropologi varandra, för att
göra tvär-kulturella jämförelser i syfte att teoretiskt beskriva och empiriskt
underbygga hur “[…] all psykisk verksamhet är kulturellt “situerad”.”134
Istället för stadiebunden utveckling lika för alla individer i alla samhällen
börjar forskare att tala om “kulturella regelbundenheter”.135
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Den språkliga och kommunikativa vändningens betoning på kommunikation blir central i forskning kring mångkultur. Med fokus på etnisk kultur
används inledningsvis en rad olika uttryck – multikulturell, interetnisk,
tvärkulturell, transkulturell, interkulturell m.fl. – för att benämna den framväxande kommunikativa inriktningen. Efter hand etableras termen ’interkulturell’ som gängse språkbruk i olika sammanhang. Under 1980-talet
börjar det att talas om interkulturell kommunikation. Internationellt
etableras ett forskningsområde med detta namn för forskare med olika
inriktning, men med ett gemensamt intresse för kulturella värderingar,
normer, perception, tankesätt och ageranden samt hur möten och kommunikation mellan människor, grupper, institutioner och organisationer med
olika kulturell förankring gestaltar sig.
Det interkulturella kommunikativa perspektivet etableras i utbildningspolitiska sammanhang. Det talas om interkulturell förståelse. Riksdagen
fattar beslut om att undervisningen i alla skolformer ska präglas av ett
interkulturellt synsätt.136 I styrdokument för skolan sker en förändring från
en tidigare inriktning på undervisning för eller om invandrare till en
interkulturell ansats med fokus på hur man förhåller sig till varandra i ett
mångkulturellt samhälle. Inom pedagogiken etableras området interkulturell pedagogik. 137
Kommunikation med interkulturella förtecken framstår som ett angeläget
kunskapsintresse inom flera forskningsområden. Interkulturell i den intersubjektivitetsorienterade kunskapssociologiska och kommunikations-teoretiska filosofins mening har emellertid i begränsad omfattning fått genomslag i förståelsen av interkulturell kommunikation inom forskning kring
mångkultur och i integrationspolitik. Begreppet interkulturell refererar i
allmänhet till en kommunikationsprocess mellan individer, grupper och
organisationer med olika kulturell förankring, inte vad som skapas i kommunikationen mellan dem.
I det kommunikativa perspektivets anda myntas i svenskspråkiga mångkulturella sammanhang begreppet kulturmöten. Det uppmärksammas även
att och hur kulturella olikheter kan ligga till grund för att möten mellan
kulturer kan bli kulturkrockar. Begreppen används såväl i migrationssammanhang som i managementlitteratur kring internationella affärskontakter
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och internationella bolag. I resonemang kring flyktingskap används kulturchock när avståndet mellan ursprungskultur och ny kultur är (för) stort. 138
Från ett metaperspektiv framstår det som att samtidigt som den socialkonstruktivistiska och sociokulturella ansatsens grundtanke om fenomen
situerade i historiska, situationella och relationella sammanhang ger
möjligheter att nyansera den tidigare essentialistiska kulturuppfattningen,
så utvecklas förståelsen av kulturella fenomen på ett sätt som kan liknas vid
en nyorienterad strukturalistisk kulturuppfattning. I pedagogisk interkulturell forskning, framför allt i USA, utvecklas till exempel en omfattande forskning kring etniskt relaterade “lärstilar”. Studerande med olika
etnicitet, “African Americans”, “American Indians”, “Mexican Americans”
och “Asian Americans”, tillskrivs olika normativa, kognitiva och handlingsrelaterade mönster.139
I svensk mång- och interkulturell pedagogisk forskning återfinns inte
motsvarande stora intresse för detta fokus. Det utvecklas framför allt dels
sociolingvistiskt orienterad forskning kring två- och flerspråkighet, dels
forskning som belyser mångkulturella skolsammanhang med fokus på
diskriminering och utanförskap. Med kritiska perspektiv, diskursanalytiska
och fenomenologiska ansatser belyses “invandrarelevers” och “minoritetselevers” situation och upplevelser av pedagogiska praktiker i skolan.
Utanför pedagogiken utvecklas allteftersom en postmodern orienterad
forskning som betonar en starkt uttalad situationell och relationell förståelse
av kultur och kulturell identitet.
Samtidigt som världen globaliseras och internationaliseras, mångfalden
och komplexiteten i mångkulturella samhällen lyfts fram och kommunikation, meningsskapande, kunskap och demokrati baserad på intersubjektivitet betonas i kunskapsteoretiska sammanhang, så finns under 1970- och
1980-talet parallellt med det framväxande interkulturella perspektivet även
en förståelse av kultur i essentialistisk mening. Det gäller även inom
forskning. På ett oreflekterat och oproblematiserat sätt talas om etniska
kulturers särdrag och beständighet och förekomsten av övergripande
etniska kulturer relaterat till nationsgränser och än vidare avgränsningar.
Det talas t.ex. om japansk, amerikansk och svensk kultur, om europeisk
kultur och västvärlden som kulturella enheter. Inom media, politik och
forskning börjar även uttrycken ’den muslimska världen’ och ’islamisk
kultur’ etableras.
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Från invandrar- till integrationspolitik
Under 1980-talets forskning och utvärdering av invandrar- och minoritetspolitiken framkommer att när det gäller bostadssituation, utbildning, arbete,
levnadsstandard, deltagande i politik och media är situationen för den
invandrade delen av befolkningen betydligt sämre än för infödda. Negativa
attityder till invandring och invandrare bland majoritetsbefolkningen i
allmänhet är utbredd. Den invandrarpolitiska kulturuppfattningen om etnisk
kulturell särart i positiv betydelse och valfrihetsmålets intention om att
invandrade personer ska känna sig fria att om de så önskar välja kulturell
tillhörighet och bevara sin ursprungliga kulturella identitet framstår som
alltmer problematisk. Kulturell olikhet har allt mindre en positiv betydelse.
Etnisk kultur synes framför allt ligga till grund för främmandegörande och
segregation.140 Forskare pekar på att det inom politiken har skett en
“kulturalisering av sociala problem”. Kulturell olikhet används för att förklara förhållanden som har sin grund i fördelningspolitik och samhällets
socioekonomiska struktur.141
Invandrarpolitiken problematiseras som en misslyckad vision. Det riktas
även kritik mot en ensidighet i den invandrarpolitiska förståelsen. Trots att
tanken om kulturmöten förutsätter åtminstone två parter är det endast den
ena parten, “invandrarparten”, det enda forskningsobjektet i en stor andel
av utredningar och forskningsstudier kring mångkultur och kulturmöten.
Från ett kritiskt perspektiv lyfts även fram att forskning med utgångspunkt i
tanken om kulturmöten och interkulturell kommunikation har karaktären av
“eländighetsforskning”. Orsaker till problem i etniskt mångkulturella sammanhang görs till en fråga om misslyckad kommunikation, som förklaras
med missförhållanden bland “invandrarna” i form av avvikande kultur,
språksvårigheter, brist på utbildning etc.142
Under den inledande delen av 1990-talet framstår det alltmer som att det
inte längre är relevant och möjligt att upprätthålla en invandrarpolitik av det
slag som formulerades på 1970- och 1980-talet. En bidragande orsak är
även att synen på etnicitet och kultur har börjat förändras. En förståelse av
etnisk identitet som mer föränderlig och etniska kulturer som mindre
avgränsade från varandra växer fram.143
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1997 utgör en brytpunkt i en inrikespolitisk vändning i frågor kring det
mångkulturella samhället. Riksdagen tar beslut om en ny inriktning på
politiken, rubricerad “från invandrarpolitik till integrationspolitik”. Perspektivet på integration förändras från ett primärt fokus på “invandrarna”
till hela befolkningen. För att skapa ett mångkulturellt samhälle krävs en
ömsesidig integration, också “svenskarna” måste integreras.144 I en tillbakablick i den propositionstext som ligger till grund för beslutet om en ny
inriktning beskrivs att den tidigare invandrarpolitikens mål att i positiv
mening synliggöra invandrare i samhället med tiden har fått följder som
varken var förutsedda eller avsedda. Genom att invandrarpolitiken i så stor
utsträckning kom att rikta sig till invandrare som grupp och därmed satte
invandrarskapet och den invandrades kulturella och etniska bakgrund i
centrum, bidrog det till att invandrarskap kom att förknippas med “annorlundaskap”. Invandrarpolitiken tillsammans med den särskilda administration som byggts upp för att genomföra denna, kom därigenom att förstärka en uppdelning av befolkningen i ett “vi” och ett “dom”. Därigenom
kom dessa aktörer att medverka till uppkomsten av det utanförskap som
många invandrare och deras barn upplever i det svenska samhället.145
De invandrarpolitiska målsättningarna från 1975 kvarstår, men begreppsligt fokus ändras från “mångkultur” till “mångfald”. Mångfald beskrivs
som ett vidare begrepp, som inte begränsas till etnicitet, utan i lika hög
utsträckning beaktar genus, socioekonomiska sammanhang och handikapp.
Integration ska inte längre förstås som relaterat till etnicitet och etnisk
kultur, och integrationspolitiken är inte förbehållen personer som har
migrerat till Sverige.146 Mot bakgrund av hur invandrarpolitiken kommit att
bidra till den felaktiga föreställningen att invandrare är en från svenskar
avvikande homogen grupp, betonas att säråtgärder särskilt riktade till
kategorin invandrare inte längre är befogade. Politik som riktar sig specifikt
till invandrare som grupp begränsas till den första tiden i Sverige. Endast då
kan det finnas skäl att låta själva invandrarskapet stå i fokus för insatser.147
I skolsammanhang preciseras integrationspolitiken bl.a. i Skolkommitténs betänkande Skolfrågor. Om skola i en ny tid. Där betonas att “den
mångkulturella skolan” och “en skola för alla” rör såväl klass, kön som
etnicitet och att dessa kategorier djupt griper in i varandra på sätt som gör
det svårt att skilja ut någon av kategorierna.148
144
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Kritiska perspektiv på integrationspolitiken och den
mångkulturella samhällssituationen
Trots integrationspolitiska intentioner om integration som en angelägenhet
för alla samhällets medborgare ger forskning och utredningar bilden av “ett
delat samhälle”. I internationell jämförelse visar Sverige sig ha det mest
segregerade bosättningsmönstret i Europa, vilket inte går att förklara med
att det beror på invandrares strävan att bo nära varandra.149 I ett för flyktingar alltmer stängt Europa och Sverige, och “bakom välfärdsstatens
dörrar” finns en värld av främlingsfientlighet och diskriminering med allt
mer ökande svårigheter för invandrade personer på arbets- och bostadsmarknaden, när det gäller utbildning, lågt deltagande i media och det politiska livet. Allt fler analyser pekar på öppen eller fördold diskriminering av
personer från vissa områden i världen som finns inbäddad i regler, rutiner
och föreställningar hos myndigheter, arbetsgivare, fackföreningar, beslutsfattare och hos allmänheten.150
Detta gäller bland annat betoningen på språkets betydelse. Den stora
arbetslösheten bland personer med utländsk härkomst eller invandrarbakgrund har av många aktörer i hög utsträckning getts en språklig förklaring. Under 90-talets lågkonjunktur förs språkkunskaper fram som
avgörande för möjligheterna att få arbete. Flera studier belyser emellertid
att denna förklaring inte håller. Orsaker till hög arbetslöshet bland utrikes
födda står att finna på “efterfrågesidan”. Även personer som har bott i
Sverige under lång tid och har goda språkkunskaper eller är födda i landet
och har svenska som modersmål drabbas av diskriminering. Många inrikes
födda arbetssökande med invandrarbakgrund kommer aldrig så långt som
till anställningsintervju, utan sorteras bort på ett tidigare stadium av ansökningsförfarandet på grund av ett utländskt klingande namn. Från skolans
värld beskrivs hur det finns personer med utländsk bakgrund med lärarutbildning som har skickat in ansökningar till flera tiotal anställningar utan
att bli kallade till en enda intervju.151 Från ett övergripande integrationsperspektiv talas om situation på arbetsmarknaden för personer med
utländsk härkomst och invandrarbakgrund som “kompetensslöseri”.152
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Har man namn och utseende emot sig räcker det inte med felfri svenska.
Studier pekar på en utbredd språklig intolerans i institutioner, organisationer och bland majoritetsbefolkningen i det svenska samhället. De som
invandrar till Sverige möter högre krav på språket än i de flesta andra
länder. Bland allmänheten är uppfattningen att det är viktigt med goda
kunskaper i svenska för att få arbete och bli accepterad i samhället. 153
Arbetsgivare och anställare drar slutsatser kring yrkeskompetens utifrån
den arbetssökandes uttal.154 I skolsammanhang skymmer ett fokus på
språket skolledares och lärarutbildares uppmärksamhet på lärarfärdigheter i
deras bedömning av lärare med lärarutbildning från sitt (tidigare) hemland.155 Det finns en utbredd oro för att personer med vad som bedöms som
otillräckliga färdigheter i svenska inte kan fungera som “språkmodeller” för
andraspråksutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska.156
“En del av de mycket fasta föreställningar om utländska lärares olämplighet
som lärare i den svenska skolan […] förefaller vara helt kopplad till
svenska språket.”157
Forskare med ett kultursociologiskt perspektiv menar att man i Sverige i
särskilt hög grad har omhuldat tanken om det homogena landet och en
homogen svensk kultur. Huvudstrategin i det svenska samhällsbygget har
varit likvärdighet, utjämning och enhetslösningar. Man pekar på en utbredd
etnocentrism grundad på en vana att upphöja den egna majoritetssamhälleliga kulturen till allas naturlighet, idealisering av det egna och en nedvärdering av det främmande; vardaglig intolerans, konformism, ogillande
av särlösningar; “tänk om alla skulle ...”. 158
I statliga utredningar och officiella dokument liksom i forskarrelaterade
texter betonas den betydelsefulla roll som skolan har i integrationssammanhang.159 Samtidigt belyser textanalytisk forskning hur anpassningsorienterade och utanförskapande attityder kommer till uttryck i skolpolitiska dokument. Även om det från början av 1960-talet fram till slutet
av 1990-talet går att se en utveckling av en allt större generell medvetenhet
kring interkulturella frågor och förhållningssätt, så konstrueras fortfarande
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elever med invandrad härkomst som avvikande och särskilda i förhållande
till elever med rötter i majoritetssamhället.160
Studier uppmärksammar etnocentriska och utanförskapande förhållningssätt i utbildningssammanhang. Hos pedagoger i mångkulturella
skolsammanhang verkar det finnas ett (omedvetet) behov av att manifestera
svenskhet, svenska traditioner och förhållningssätt. Outtalat finns krav på
anpassning till en norm som till största delen är enspråkig och monokulturell.161 Forskning beskriver ett etnocentriskt hävdande av majoritetsbefolkningens värderingar, normer, förhållningssätt och traditioner inom
barnomsorg/förskoleverksamhet,162 barn- och ungdomsskolan,163 grundläggande vuxenutbildning,164 folkhögskola,165 folkbildning,166 komvux, 167
kompletterande lärarutbildning168 och sfi169.
När man intervjuar lärare inom sfi om deras lärarroll deklarerar lärare att
de trots insikter om skillnader i förhållningssätt till lärare och undervisning
hos studerande med bakgrund i andra skolkulturer inte vill ompröva sin roll
som lärare. De vill “fortsätta att vara sig själva” i klassrummet. I detta
framträder ett dubbelbottnat förhållningssätt. Lärare och skolledning ser sig
som demokratiska och säger att de strävar efter att skapa en atmosfär av
jämlikhet och demokrati i undervisningen. Samtidigt nedvärderar de skolsystemen i de studerandes hemländer och tenderar att klassa och bedöma
studerande som svagare än vad de egentligen är.170
I en undersökning bl.a. med fokus på det låga antal sfi-studerande som
blir godkända på det avslutande nationella provet riktad till sfi-lärare och
arbetsförmedlare anger dessa låg utbildning från hemlandet; avsaknad av
studievana; dålig psykisk hälsa (framförallt hos flyktingar); dålig fysisk
hälsa; låg motivation; brist på svenskkontakter utanför skolan som orsaker.171 Orsaker till de dåliga resultaten förläggs till deltagarna, utan att
blickar riktas mot ramfaktorer, pedagogik, undervisningspraxis, utformningen av tester och det avslutande nationella provet etc.

160 Sabine Gruber (2001)
161 Duroj, Helena (2001)
162 Ronström, Ove & Runfors, Ann & Wahlström, Karin
163 Lange, Anders & Hedlund, Ebba (1998)
164 Franzén, Elsie (1990)
165 Eriksson, Lisbeth (2002)
166 Eriksson, Lisbeth & Osman, Ali (2003)
167 Osman, Ali (1999)
168 Bredänge, Gunlög (1998); Bredänge, Gunlög (2003)
169 Carlson, Marie (2002)
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Studier i olika skolsammanhang belyser att mångkulturella skolmiljöer
per automatik inte främjar ett reciprokt förhållningssätt, interkulturell
förståelse och interkulturellt närmande mellan studerande med olika
härkomst. Snarare än att leda till större ömsesidig förståelse och tolerans
leder interkulturella kontakter i mångkulturella utbildningssammanhang till
att lärare och studerande inom etniska grupper odlar stereotypa uppfattningar om varandra som “de andra”.172
Med utgångspunkt i ett kritiskt sociologiskt perspektiv beskriver forskare
sfi som en kulturförmedlande institution med uppgift att socialisera till
majoritetssamhällets värde- och normsystem. Sfi-utbildningen har rollen
som “grindvakt” och “försvenskningsagent” i kursdeltagarnas inträde in i
det svenska samhället.173 I Skolverkets referensmaterial för sfi:s grundläggande vuxenutbildning betonas nödvändigheten för kursdeltagare att
omvärdera sitt sätt att tänka, och “[…] utan att känna förlust av värdighet
och självförtroende acceptera den svenska skolans undervisningsmetoder.”.174
En likartad tendens framkommer i en kompletterande lärarutbildning för
“lärare med utländsk lärarexamen och yrkeserfarenhet i hemlandet”. Deltagare riktar kritik mot den kompletterande lärarutbildningen för att ha en
kompensatorisk mer än kompletterande karaktär. Överlag upplever deltagarna det som att utbildningen alltför mycket fokuserar på brister hos dem
och alltför lite eller inte alls erkänner och tillvaratar erfarenheter, kunskaper
och kompetens de har från sitt tidigare arbete som lärare i sina respektive
hemländer.175
I mångkulturella skolsammanhang i barn- och ungdomsskolan urskiljer
och problematiserar forskare etnocentriska och utanförskapande pedagogiska förhållningssätt hos pedagoger. De finner dels en betoning på svensk
tradition, vilket samtidigt utgör en omedveten nedvärdering av minoritetselevernas ursprungskulturer. I sammanhang där kulturell särart lyfts fram
sker det på ett ytligt och exotiserande sätt. Personer ses som representanter
för sin kultur och “[…] förväntas ha en folkdräkt i garderoben”. I grundskolemiljö exemplifierat med att:
Barnen får “lyssna på Ahmeds musik”, utan att pedagogen har tagit
reda på om man i Ahmeds hem lyssnar till folkmusik, schlager eller

172 Lange, Anders & Hedlund, Ebba (1998); Osman, Ali (1999)
173 Douglas, Karsten (1996)
174 Johansson, Helen (1994) s. 28.
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jazz, och Luzitas mamma ombeds baka tortillas till klassfesten fastän
hon levt på snabbmat i hela sitt liv.176

Även det rättviseperspektiv med utgångspunkt i tanken om att alla människor är lika oavsett ursprung och att det därför inte finns anledning att
göra skillnader och särbehandla elever på grundval av etnicitet och kultur,
som pedagoger beskriver ligger till grund för deras agerande, framstår som
problematiskt i mångkulturella pedagogiska sammanhang. Omedvetet visar
det sig innebära en utgångspunkt i pedagogens egna majoritetssamhälleligt
kulturellt färgade normer. Det blir i praktiken därmed inte den rättvisegrund
som ursprungstanken är.177 Det leder till ett osynliggörande av minoritetselever och uppfattas av elever som ointresse från lärarens sida. Skolreformeringsintentioner om “en skola för alla” upplevs av minoritetselever i
grundskolan som “en skola för andra”.178 I ett psykologiserande förhållningssätt förlägger lärare orsaker till minoritetselevers skolsvårigheter till
barnens och deras föräldrars etniskt kulturella bakgrund, utan att rikta
blicken mot skolans och den egna undervisningspraktikens del i problematiken.179
Studier belyser även etnocentriska och utanförskapande förhållningssätt
hos skolan som organisation gentemot lärare med utländsk bakgrund samt
hos lärare gentemot lärare; kollegor gentemot kollegor. Det framkommer
att hemspråks-/modersmålslärare blir marginaliserade och lämnade utanför
tillhörigheten och gemenskapen i lärarkollegiet, dels genom undervisning
spridd på flera skolor, oregelbundna tider med tjänstgöring förlagd till sena
eftermiddagar, inga ordentliga klassrum etc., dels genom kollegors attityder
till hemspråks-/modersmålsundervisning och hemspråks-/modersmålslärare.180
Sammantaget, betraktat med ett kritiskt perspektiv, framstår ett monokulturellt samhälle. I politisk retorik i integrationspolitiska sammanhang
framhålls mångkulturalism, pluralism och mångfald. I praxis framstår
“anpassning”, skönlitterärt bl.a. beskrivet som “svennefiering”181, som den
outtalade integrationspolitiska riktningen under det sena 1990-talet och de
inledande åren av 2000-talet.
Med ett kritiskt perspektiv ifrågasätts den sedan tidigare gängse inriktningen på forskning med utgångspunkt i tankar om etnisk kultur, kultur176 Duroj, Helena (2001) s. 54.
177 A.a., s. 54f.
178 Parszyk, Ing-Marie (1999)
179 Lahdenperä, Pirjo (1997)
180 Garefalakis, Jannis (1996); Jonsson
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möten och interkulturell kommunikation. Forskare pekar på hur forskning
med dessa utgångspunkter får karaktären av “eländighetsforskning”.
Orsaker till problem tillskrivs “de andra” och förklaras med avvikande
kultur, brist på utbildning, språksvårigheter etc.182

Strukturell diskriminering
I forskning och politiskt tänkande kring integration växer under början av
2000-talet ett förändrat perspektiv fram för att förklara de stora skillnaderna
i livssituation mellan personer med utländsk bakgrund och majoritetsbefolkning som finns i samhället. Tidigare gängse förklaringar till skillnader i bland annat utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden har
grundat sig på en förståelse där brister av olika slag hos personer med
utländsk bakgrund har legat till grund för förklaringar. Genom en allt mer
utvecklad kritiskt orienterad mång-/interkulturell forskning framstår det
emellertid som att orsaker till skillnader i livssituation utgörs av institutionaliserad strukturell diskriminering.183 På samma sätt som samhället har
en könsmaktordning finns en etnisk maktordning. Det finns en etnisk
hierarki med infödda svenskar högst upp och utomeuropéer längst ner.
Oavsett organisationers och institutioners offentliga deklarationer om jämlikhet, likabehandling, mångfald etc. finns en institutionaliserad, normaliserad, rutinmässig diskriminering som hör till vardagen inom utbildningssystemet, arbetsmarknaden, massmedia, det politiska systemet etc. Trots
honnörsord om demokrati, jämlikhet och upplysning genomsyras institutioner och vardagsliv av mer eller mindre osynliga barriärer och spärrar mot
grupper och individer som anses annorlunda.184 Institutionaliserade tankemönster ligger till grund för särbehandling och utanförskap. Verksamheter,
organisationer och institutioner uppbyggda enligt “svenska” värderingar
och normer fungerar “svenskt”, premierar “det svenska” och diskriminerar
och utestänger det annorlunda. Integrationsproblem förklaras alltför ensidigt med tillkortakommanden hos personer med invandrarbakgrund, som
att de till exempel har “bristande kunskaper i svenska” eller “avsaknad av
lämpliga kvalifikationer”.185 De drabbade, “de andra”, som blir kategoriserade och stigmatiserade som underordnade av majoritetssamhället, har

182 Lindqvist, Beatriz (1991) s. 13.
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mycket få möjligheter att påverka de strukturella och institutionella sammanhang som diskriminerar dem.186
Även om strukturell diskriminering huvudsakligen kan förstås som en
oavsiktlig konsekvens av till synes normala och neutrala handlingar så
betonar forskare med en kritisk ansats att ett maktperspektiv är centralt för
analys och förståelse. Samhällsstrukturer och individers handlingar kan inte
förstås utan att de analyseras i förhållande till hur majoritetssamhället och
majoritetsbefolkningsgrupper använder sin makt och kontroll för att bygga
upp och vidmakthålla strukturer av dominans över andra grupper i samhället. Den i jämförelse dåliga situationen för vissa etniska, religiösa eller
invandrade grupper utgör en majoritetssamhällelig särskiljning i syfte att
skapa underordning gentemot majoritetssamhället. Detta talas bland annat
om som “andrafiering” och “vardagsrasism”.187 Det betonas i det sammanhanget att detta kan ha många dimensioner. Forskare lyfter fram nödvändigheten med en intersektionär analys. För att fullt ut kunna synliggöra den
institutionaliserade diskrimineringen är det viktigt att i analyser inte avskilja klass, genus och etnicitet från varandra.188
I perspektivet av strukturell diskriminering beskrivs forskning med fokus
på etnicitet ligga till grund för en normalisering av diskriminering. Forskningsstudier med fokus på essentialistiska dimensioner av etnisk kultur
beskrivs utgöra en vetenskaplig legitimering av maktordningar i vilka
underlägsenhet hos “den andre” och “de andra” skapas, upprätthålls och
befästs. Dessa ger näring till den “vardagsrasism” och det vardagliga förnekandet av diskriminering som försiggår i media, på arbetsplatser, på
krogar och hemma vid köksbordet.189

En starkt situationell och relationell förståelse av
etnicitet, kultur, etnisk och kulturell identitet
Den invandrarpolitiska kursändringen från invandrarpolitik till integrationspolitik kan förstås både som ett ideologiskt politiskt ställningstagande och
en följd av realpolitiska insikter kring det problematiska i att upprätthålla
den inslagna särartspolitiska väg som de invandrarpolitiska målen formulerade på 1970-talet. Vändningen kan även förstås i relation till hur senoch postmoderna tankegångar vinner insteg och påverkar föreställningar
om etnicitet och mångkultur inom forskning och politik.
186 Kamali, Masoud (2005)
187 SOU 2005:41
188 de los Reyes, Paulina (2005)
189 Kamali, Masoud (2005) s. 40.
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Relaterat till samhällsutveckling och vetenskapsteoretisk utveckling i ett
alltmer globaliserat samhälle utvecklas nya ansatser för förståelsen av
kultur och etnicitet. Inom forskning och invandrarpolitiska diskussioner har
kultur och kulturell identitet haft central betydelse. Essentialistiskt orienterade perspektiv har använts för att förstå värderingar, normer och beteendemönster, vilket i sin tur har legat till grund för invandrarpolitiska strävanden. I ett sen- och postmodernt samhälle framstår emellertid föreställningar
om geografiskt avgränsade stabila, varaktiga och av historien opåverkade
kulturellt relaterade idéer och handlingsmönster inte längre som relevanta.
Med grund i postmodern teoribildning utvecklas nya perspektiv. Etnisk
kultur och identitet förstås som “transnationella, porösa och föränderliga”.190 Migrationssammanhang innebär en ny livssituation med nya
omständigheter. Nya gränser behöver dras mot nya etniska grupper och nya
gruppidentiteter iscensättas. Inte bara sedda över längre tidsperioder utan
även i olika vardagliga situationer är etnisk kultur och identitet under
ständig förändring. Grupper och individer är aktörer. Den gemensamma
värdeorientering som en grupp använder som gränsmarkör är inte statisk
utan förändras eller byts ut när den sociala situationen förändras. En
individs etniska eller kulturella identitet är dynamisk. En del av identiteten dominerar i vissa situationer, för att under andra omständligheter tona bort, överskuggad av andra sidor. Vilken identitet som för
ögonblicket är relevant beror på situation och relation.191
Den sedan lång tid tillbaka etablerade föreställningen inom utvecklingsoch socialpsykologin om att individens identitet utvecklas i ett samspel
mellan inre individuella faktorer och sociokulturell miljö får i ljuset av
globaliserade föränderliga mångkulturella samhällen ny aktualitet. En
globaliserad transnationell ekonomisk ordning har lett till att nationella och
territoriella gränser har fått underordnad betydelse. En alltmer utvecklad
teknologi med paraboler som kan ta in tv-program från hela världen, billig
telefoni, mobiltelefoner och sms, liksom webbens alla möjligheter, reducerar geografiska distanser och bidrar till att sudda ut gränser mellan etniska
kulturer. Tillsammans med en populärkultur som allt snabbare sprids med
hjälp av alltmer utvecklade media och andra kommunikationsmedel ändrar
dessa faktorer ramarna för etniska kulturer och identiteter. Föreställningen
om avgränsade, stabila över tid och rum beständiga etniska kulturer och
identiteter är efter “geografins död” inte längre relevant. Att ha en stabil
identitet med kontinuitet hör till det förgångnas “stora berättelser”. Tanken
190
191
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om att invandrade personer kommer till Sverige med en etnisk identitet som
de upprätthåller och en kultur som de fortsätter att leva med är inte längre
relevant. Människor har fötter, inte rötter. Kultursociologiska studier
belyser hur personer i migrationssammanhang utvecklar en repertoar av
identiteter. I olika situationer använder de olika identiteter och förstärker
olika delar av dessa.192
I ett postmodernt samhälle är konstruerandet av identitet ett individuellt
projekt med många valmöjligheter. Grunden för individens identitetsbygge
finns inte i en viss etnisk grupp eller kultur. Globaliseringen medför å ena
sidan att samhällen homogeniseras. Livsmål och livsstilar närmar sig varandra oavsett var i världen man lever och oavsett levnadsstandard. Å andra
sidan erbjuder den globaliserade världsordningen ett stort och föränderligt
urval av smak och stilar som kan användas i konstruktioner av individuella
identiteter och gruppidentiteter.193
Den postmoderna situationella och relationella ansatsens uppfattning om
att föreställningen om stabila, varaktiga, över tid och rum beständiga etniska identiteter inte längre är relevant gör att tidigare gängse föreställningen
om en förlorad identitet och identitetskris till följd av migration ifrågasätts.
Med utgångspunkt i ett postmodernt situationellt och relationellt perspektiv
på identitet framstår att det lika lite som det över huvud taget går att
tillskriva någon individ eller social grupp en stabil, varaktig identitet, så går
det följaktligen inte heller att tillskriva invandrade personer eller minoritetsgrupper specifika, stabila etniska identiteter och/eller kulturellt relaterade värderingar, förhållningssätt och ageranden oberoende av de sammanhang de befinner sig i. Snarare framstår det som ’tvärt om’. Personer som
fysiskt har korsat geografiska gränser mellan samhällen har “en translokal”
och “kulturellt nomadisk position”, vilket ger dem större potential för att
anamma “en eftermodern global identitet”. Migration innebär för det övervägande antalet av migranter ett smärtsamt uppbrott från fasta förhållanden
med hem, släkt, yrke, social roll etc. Uppbrottet innebär samtidigt möjligheter att distansera och frigöra sig från en tillhörighet i en bestämd nation
eller kultur. Brytningen med det tidigare sociala sammanhanget inrymmer
även tillfälle för individen att omdefiniera och rekonstruera sin historia och
identitet. I empiriskt grundade studier och teoretisk litteratur med inriktning
på etnicitet och mångkulturalitet belyses och betonas att människan är
dynamisk. Dynamiken förstås och beskrivs med grund i föreställningen om
en situationell och relationell identitet. Konstruktion av etnisk identitet är
192
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relaterad till situationer och relationer och pågår fortgående genom hela
livet. På likartat sätt som vi talar om ett “livslångt lärande” kan vi tala om
“livslånga identitetsbyggen”.194
Empiriska studier och teoretiskt inriktad litteratur belyser hur individen i
en förändrad och/eller mångkulturell (livs-)situation tar från flera olika
(livs-)världar och konstruerar “ett mellanläge”, “en tredje position”, “en
flytande identitet”, “en hybrididentitet”, “en interkulturell identitet”, “en
flerkulturell identitet”, “en bindestrecksidentitet”, “en diasporisk identitet”,
“en postnationell identitet” med flera. Begreppen är många.
Allteftersom den postmoderna starkt uttalade situationella och relationella ansatsen under 1990-talet vinner insteg i forskning kring etnicitet och
mångkultur riktas kunskapsintresset mot det individuellt unika. Ett
kunskaps- och forskningsintresse för till exempel Kurdistan och kurder är
inte längre aktuellt. Från och med 1997 – det år då invandrarpolitiken
överges till förmån för ett mångfaldstänkande och en övergripande integrationspolitik för samhällets alla medborgare – fram till 1999 finns tre titlar
med “kurder” att finna vid en sökning med Libris webbsök på det nationella biblioteksdatasystemet.195 Från 1999, det år då begreppet “värdegrund” lanseras, fram till och med februari 2006 finns två svenskspråkiga
titlar med kurder att finna. En sökning med “värdegrund” tillsammans med
“kurder” respektive “Kurdistan” från år 1999 fram till och med 2006 ger
ingen träff.

Tre ansatser för förståelse av etnisk kultur och identitet
samt forskning kring mångkultur
En central avsikt med detta kapitel har varit att tydliggöra hur den dominerande förståelsen av kultur och etnicitet över tid har förändrats inom
forskning, integrationspolitik och samhällsdebatt kring mångkultur. I min
genomgång finner jag en tydlig utveckling. Den dominerande förståelsen
har gått från en ’essentialistisk’ över en sociokulturell till en postmodern,
’situationell/relationell’ förståelse.
Översikten belyser även hur det i forskning kring mångkultur efter det
att den traditionella starkt essentialistiska inriktningen övergavs går att
finna tre övergripande forskningsansatser. En första ansats utgörs av ett
socialkonstruktionistiskt och sociokulturellt orienterat kunskapsintresse, där
över tid och rum relativt stabila och varaktiga identiteter, värderingar,
194
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normer, perceptions-, kognitions-, beteende- och kommunikationsmönster
med starka band relateras till över tid och rum relativt stabila och varaktiga
sociala praktiker.
En andra ansats utgörs av en postmodern orienterad betoning på det
situationella och relationella, med vilken strukturalistiska förståelsemodeller övertygande dekonstrueras. I föränderliga samhällen är etnisk
kultur och identitet under ständig förändring. Människan förstås som dynamisk. Individer framhäver eller nedtonar olika aspekter beroende på vilket
sammanhang eller vilka relationer med omvärlden de befinner sig i. Tanken
om att migranter kommer till Sverige med en sedan tidigare befäst etnisk
identitet och kultur som de fortsätter att upprätthålla i den nya livssituationen är i det här perspektivet inte relevant.
I den tredje ansatsen riktas fokus på utanförskapande, diskriminering och
maktförhållanden. Förståelsen av etnisk kultur och identitet handlar inte om
vad det omfattar och i vilken utsträckning etnisk kultur och identitet har
beständighet över tid och rum. Med ett kritiskt perspektiv riktas fokus på
hur föreställningar om etnicitet används för att konstruera ’den andre’ och
’de andra’ i en uppdelning i ’vi’ och ’dom’ relaterat till främmandegörande,
diskriminering och utanförskapande i upprätthållandet av maktstrukturer i
ett segregerat samhälle.
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4. Teoretisk plattform

I kapitlet preciserar jag den teoretiska förståelsen av skolkulturella
referensramar. Utgångspunkten är en sociokulturell ansats. Jag redogör för
grundtankar i sociokulturell teori som är av relevans för mitt kunskapsintresse samt konkretiserar och operationaliserar därefter de sociokulturella
grundtankarna relaterat till ett forskningsfokus på skolkulturella referensramar.

Ett övervägande
I ljuset av det förra kapitlets översikt framstår syftet med avhandlingen att
belysa skolkulturella referensramar med fokus på irakiska Kurdistan som
att vrida klockan tillbaka till 1980-talets interkulturellt kommunikativa
kunskapsintresse med inriktning på vad som i tillbakablickar beskrivs som
“invandrarkunskap” med en utgångspunkt i “en essentialistisk kulturuppfattning”. Det kan ses som tvivelaktigt på flera punkter.
I Kulturanalyser riktar etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren
uppmärksamhet mot att:
Numera hör det till självklarheterna inom kulturstudier av olika slag
att betona hur komplex, differentierad och fragmenterad all kulturell
“gemenskap” är, hur mycket av den som består av tillfälliga överenskommelser och situationella bricolages av stilar, smaker och värderingar. Även identitetsbegreppet har drabbats av en sådan upplösning.196

Med utgångspunkt i kritisk teori finns anledning att problematisera kring i
vad mån studien bidrar till att konstruera “de andra” i ett sammanhang av
ett upprätthållande av en över- och underordning mellan “vi” och “dom”,
diskriminering och utanförskapande. Samtidigt belyser de empiriskt grundade beskrivningarna från sfi i avhandlingens andra kapitel att mer varaktiga samhälleligt och etniskt relaterade uppfattningar och förhållningssätt
är relevant i förståelsen av lärare och studerande. Skulle det då ändå inte
finnas möjligheter med ett forskningsfokus på skolkulturella referensramar,
med hänvisning till att studiens kunskapsintresse kan komma att bidra till
att konstruera “de andra”? I avhandlingens metodkapitel utvecklar jag detta
196 Ehn,

Billy & Löfgren, Orvar (2001) s. 12.
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forskningsetiska övervägande och redogör för de ställningstaganden som
ligger till grund för att jag bibehåller kunskapsintresset.197
I de följande avsnitten av kapitlet är min avsikt att underbygga kunskapsintresset för skolkulturella referensramar teoretiskt. På vilka teoretiska
grunder kan tanken om över tid och rum varaktiga uppfattningar, förhållningssätt och handlande förstås? Vad, mer precist, kan det innefatta? De
inblickar i sfi som det andra kapitlet ger leder tankarna till en övergripande
teoretisk förståelse av referensramar från en strukturalistisk ansats.
Emellertid, efter vad jag tidigare beskriver om en vetenskapsteoretisk vändning mot en kommunikativ och intersubjektiv rationalitet framstår en
deterministisk, objekt-inriktad strukturalism inte som relevant.
Jeffrey Alexander, en sociolog som under lång tid har ägnat teoretiskt
intresse för relationen mellan individ och samhälle, formulerar hur han är
kritisk mot mycket av vad strukturalister inom sociologin har formulerat.
Samtidigt ser Alexander en fortsatt relevans i sociologins klassiska frågor
om förhållandet mellan “mikro- och makronivå”; mellan individ och samhälle, aktör och struktur, autonomi och social determinism.198 Alexanders
resonemang riktar uppmärksamheten mot nödvändigheten av en rekonstruerad strukturalistisk ansats som teoretisk utgångspunkt för att i en
inramning av relationen mellan individ, undervisning, lärande, skola och
samhälle studera skolkulturella referensramar.
Jürgen Habermas sätter ord på en utgångspunkt för att bygga upp en
sådan rekonstruerad strukturalistisk förståelse. I samband med att Habermas formulerar den teoretiska ansatsen om kommunikativt handlande för
han fram nödvändigheten av en syntes mellan sociologisk strukturalism och
fenomenologi för en förståelse av relationen mellan individ och samhälle. I
sina resonemang använder Habermas begreppen “livsvärld” och “system”.
Han gör reflektionen att “Båda paradigmerna, livsvärld och system, är
viktiga. Problemet är att visa deras ömsesidiga förbindelse.”199
I de kommande avsnitten beskriver jag vad jag ser som relevanta teoretiska aspekter för att belysa denna ömsesidiga förbindelse mellan mikro och
makro, livsvärld och system. Jag utgår från en sociokulturellt orienterad
teoretisk plattform. Istället för mikro och makro, livsvärld och system
resonerar jag om förbindelser mellan individ och samhälle, individ och
kultur, individ och pedagogisk praktik samt mellan skolans formulerings-,
transformerings- och realiseringsarena. Utgångspunkten är erfarenheter av
197

Dessa resonemang återfinns under rubriken Forskningsetiska överväganden i nästa
kapitel.
198 Alexander, Jeffrey (1998)
199 Habermas, Jürgen (1990) s. 261.
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att studerande med gemensam eller likartad samhällskulturell härkomst
förhåller sig på likartade sätt i sina sfi-studier. Detta har jag försökt
begreppsliggöra med begreppet skolkulturella referensramar.

Referensramar
Beskrivningar från sfi i det inledande kapitlet belyser olikheter i studerandes och lärares förhållningssätt relaterat till hur de historiskt har utvecklat
värderingar, normer, förmågor, förväntningar och ageranden kring kunskap,
lärande, undervisning, lärar- och studeranderoller relaterade till etablerade
strukturer i skola och samhälle. I beskrivningar och resonemang kring
förhållanden av detta slag i tvär- och interkulturella studier förekommer ett
stort antal begrepp. I svenskspråkig litteratur talas bland annat om “utbildningstradition”, “skoltradition”, “kunskapstradition”, “läroplanskoder”,
“erfarenheter från hemlandets skola”, “grupp-karakteristika”, “bakgrundsförhållanden”, “etnisk bakgrund”, “hemlandets mentalitet”, “ideologi”,
“idé- och värdesystem”, “modersmålskultur”, “kulturell bakgrund” och
“kulturella livsvillkor”. Jag har valt att tala om skolkulturella referensramar.
Uttrycket referensramar används i en mängd sammanhang. En sökning
med “Google” som sökmotor ger “ungefär 32.400” svar.200 En närmare titt
på var tionde träff i intervallet av de första etthundrafemtio träffarna visar
att referensramar används i såväl vetenskapliga artiklar inom dataforskning
och nationalekonomi som privata hemsidor med fokus på bibeltolkning och
hårdrock. Oberoende av sammanhang används begreppet genomgående
med en betydelse som i grova drag överensstämmer med Nationalencyklopedins bestämning:
referensra m, referenssystem, en människas bakgrund av erfarenheter,

värderingar och föreställningar, efter vilken man tolkar och bedömer nya
upplevelser.201

En detalj som är intressant att notera i användningen av begreppet i de olika
sammanhang jag nämner ovan är att i huvuddelen av dessa användes
referensramar med vad som kan beskrivas som antingen en för givet tagen
eller en öppen, bred betydelse. Även om vad författaren hänvisar till och
innefattar med referensramar är centralt i textens resonemang, beskrivs

200
201

Google 2005-06-12
Nationalencyklopedins Internettjänst

73

eller preciseras detta inte närmare i texten. I användningen framskymtar
härmed en ytterligare dimension, utöver den bestämning som Nationalencyklopedin ger. Referensramar verkar i hög utsträckning hänvisa till
vedertagna föreställningar och förhållanden som förutsätts vara kända av
läsaren. Eller så lämnas öppet för läsaren att inom ramen för en bred
avgränsning i hög utsträckning själv avgöra innehållet i referensramen.
Detta sätt att använda begreppet återfinns i texter relaterade till sfi. I
läroplanen, Lpf94, under 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga
skolformerna och rubriken Skolans huvuduppgifter anges att “Skolan skall
förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma
referensram som alla i samhället behöver.”202
I ett studiematerial för kompetensutveckling för sfi-lärare betonas hur
betydelsefullt valet av texter som innehåller välkända referensramar och
semantiska och grammatiska ledtrådar är för att underlätta läsningen. “Med
hjälp av egna referensramar och språkliga signaler i texten skapar man
förståelse för vad som komma skall.”203
I Svenska som andraspråk. Lärarbok 2. Mera om språket och inlärningen exemplifieras hur svårigheter i språkutveckling uppstår när ords
betydelse inte delas av alla utan blir tolkade utifrån olika referensramar.
[Men] när vi kommer till årstiderna ser Amir helt och hållet oförstående ut. För alla de andra är orden enkel lexikonkunskap och
begreppen till synes självklara.204

Utom för Amir. Ändå är det just han som under kursens två första veckor
har profilerat sig som en av de mest intresserade och ambitiösa eleverna,
skriver Seija Wellros vid Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. Amir är 20 år. Trots sin ålder och vetgirighet har han uppenbara
svårigheter att fånga dessa för honom nya begrepp och fylla dem med
substans, beroende på att han har en annan referensram att orientera sitt
meningsskapande utifrån.205
Utifrån mina lärarerfarenheter och avhandlingens bakgrundsbeskrivning
har jag funnit anledning att teoretiskt förankra betydelsen av referensramar
– vad som talas om ovan som “en människas bakgrund av erfarenheter,
värderingar och föreställningar” och “förståelse för vad som komma skall”
– i en sociokulturell ansats.
202 Lpf94, sid. 5. (Min kursivering)
203 Sjökvist, Lena (2005) sid. 3.
204 Wellros, Seija (1994) s. 85.
205 A.a., s. 86.
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Från en universalistisk till en sociokulturell förståelse
I det tidigare kapitlets överblick beskriver jag 1970- och 1980-talet som en
tid då förståelsen av etnicitet, kultur, etnisk och kulturell identitet börjar
förändras. Detta utgör en del i en övergripande vetenskapsteoretisk
utveckling inom ramen för en språklig och kommunikativ vändning inom
filosofi och samhällsvetenskap. Denna ger forskare inom olika områden en
teoretisk grund för att med starka band relatera fenomen till språkliga,
kommunikativa och kulturella sammanhang.206
Stadiebundna utvecklingsteorier som tidigare har setts ha universell
giltighet problematiseras. Särskilt inom psykologins områden finns fram till
den språkliga och kommunikativa vändningen en utbredd strävan att utifrån
tanken om psykologiska utvecklingsprocesser specifika för människan som
art beskriva universella stadiebundna utvecklingsprocesser. Forskning inom
kognitionspsykologi, psykosocial och psykodynamiskt orienterad psykologi
har en huvudsaklig inriktning baserad på grundläggande utvecklingsstrukturer desamma för alla individer i alla samhällen.207 Tanken om stadiebundna universellt giltiga utvecklingar har en mycket stark position. Inom
kognitionspsykologin beskrivs t.ex. hur giltigheten i den piagetianska teorin
om en stadiebunden kognitiv utveckling under årtionden ses som så självklar att “[…] den praktiskt taget var tabu att ifrågasätta”.208
I den språkliga och kommunikativa vändningen utvecklas perspektiv
som ger forskare möjlighet att problematisera giltigheten i stadiebaserade
universella utvecklingsteorier. Psykologen Jerome Bruner, en under denna
tid etablerad individkonstruktionistiskt inriktad forskare, beskriver hur
mötet med sociokulturella teorier och teoretiker undergräver hans tidigare
beundran för “den store Jean Piagets teorier”, får honom att ändra sitt
forskningsintresse till ett intresse för “kulturen i medvetandet” och ligger
till grund för hans medverkan i en framväxande strävan inom psykologin
att bygga upp “en ny kulturpsykologi”.209 I likhet med ett växande antal
forskare börjar Bruner problematisera den individkonstruktionistiska förståelsen av kognitiv utveckling och meningsskapande baserad på föreställ206

För översiktliga beskrivningar av den språkliga och kommunikativa vändningen, se
Ödman, Per-Johan (2005); Rönnström, Niclas (2006) s. 13-20.
Kenneth Gergen, psykolog bl.a. med tvärkulturellt fokus, har en omfattande produktion av texter kring vad han talar om som “den konstruktionistiska vändningen”,
vilka ger en bred översikt. Se t.ex. Gergen, Kenneth (1999); Gergen, Kenneth (2001)
eller Gergens texter på hans hemsida. www.swarthmore.edu/SocSci/kgergen1/web/
207 Cole, Michael (1995) s. 189ff.; Wertsch, James V. & del Rió, Pablo & Alverez,
Amelia (1995); Barbara Rogoff (2003)
208 Dahlberg, Gunilla (1985) s. 31.
209 Bruner, Jerome (2002) s. 9f.
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ningen om “det rena tänkandet” hos en individ som utvecklar tänkandet och
“upptäcker” världen på egen hand i en stadiebunden utveckling som antas
vara densamma för alla.210 Inspirationen kommer framför allt från Lev
Vygotskij och Alexander Luria, sovjetiska forskare med kognitionspsykologiskt fokus. Redan på 1930-talet problematiserar de gängse föreställningar om att omvärldsuppfattning och tänkande utvecklas enligt givna
stadiebundna processer oavsett materiella, sociala och kommunikativa
förutsättningar. Vygotskijs och Lurias forskning blir emellertid inte uppmärksammad i europeiska och amerikanska forskningssammanhang förrän
under 1960-talet, då deras och andra sovjetiska forskares verk börjar översättas till engelska.
Med emfas för Vygotskij och Luria, förgrundsgestalter inom vad som
kommer att utvecklas till en sociokulturell ansats, fram att utvecklingen av
olika tankeformer är resultat av sociala, historiska och materiella betingelser, och inte kan förstås som relaterade till stadiebundna utvecklingskategorier. “They are not laws of nature, but are historically and socially
determined.”211 Själva använder de inte begreppet sociokulturell, utan talar
om vikten av en “sociohistorisk” respektive “kulturhistorisk” förståelse av
utveckling. I teoretisk belysning lyfter Vygotskij fram sambandet mellan
materiella förhållanden, sociala relationer och intraindividuella psykologiska processer. Individens psykologiska processer har inte sitt ursprung
’inifrån’, utan utgörs av rekonstruktioner av sociala interaktionsmönster.
Då materiella, sociala och kulturella förutsättningar är under förändring,
kommer därför även människors utveckling av intellektuella förmågor att
förändras.212
Luria underbygger Vygotskijs resonemang empiriskt. I en studie i samband med en större planlagd genomgripande samhällsförändring som
genomförs i Uzbekistan och Kirgisien213, bl.a. med utbildning för vuxna
som tidigare inte har gått i skolan och inte kan läsa eller skriva, finner Luria
hur personers sätt att kategorisera och resonera kring problem förändras i
samband med att de lär sig att läsa och skriva. Studien belyser hur utvecklingen av förmågan att tänka abstrakt och mer generellt övergripande
snarare än att komma ’inifrån’ vid en viss given ålder i en universellt giltig
stadiebunden kognitiv utveckling lika för alla människor i alla samhällen,

210
211
212
213

A.a.
Vygotskij, Lev S. (1962/1986) s. 23.
Vygotskij, Lev S. (1978)
Kirgisien var namnet på Kirgizistan under Sovjettiden.

76

ytterst har sin grund i alfabetiseringsundervisningen, vilken i sin tur har sitt
ursprung i samhällsförändringen.214
Detta är tankar som har anförts av enskilda forskare eller grupper av
forskare inom olika forskningsområden redan under första hälften av 1900talet. I ett i övrigt universalistiskt präglat vetenskapsteoretiskt paradigm får
de emellertid inte genomslag.215 Exempelvis belyser antropologen Lucien
Lévy-Bruhl hur “västerlänningars postlogiska rationella tänkande” skiljer
sig från “primitiva folks prelogiska irrationella tänkande”.216 Socialantropologen Bronislaw Malinowski belyser hur den psykodynamiska utvecklingen, framför allt när det gäller oidipuskompexet, skiljer sig mellan olika
samhällen.217 Psykologer inom “den freudianska vänstern” problematiserar
psykodynamisk utvecklingsteori för att snarare än att vara universell är
relaterad till “den psykiska struktureringen i det kapitalistiska samhället”.218
Genom den språkliga och kommunikativa vändningen förändras förutsättningarna. Den banar väg för en omfattande forskning som belyser kulturella variationer. Med socialkonstruktionistiskt, kommunikativt, kulturpsykologiskt och sociohistoriskt/kulturhistoriskt orienterade perspektiv
problematiseras idén om att individens utveckling är en process som i
avgörande grad kommer inifrån på bred front. Forskare inom olika områden
riktar uppmärksamhet mot att individens utveckling inte är stadiebunden
enligt en allmän utvecklingsprocess, utan varierar relaterat till de övergripande samhälleliga förhållanden, den vardag, de vardagliga rutiner,
redskap och traditioner som finns inom ett samhälle eller en kultur. “Tidtabeller” med anspråk att gälla för alla individer i alla samhällen för olika
former av psykologisk utveckling är därför inte relevant.219 Istället för
universellt giltiga utvecklingsprocesser väljer forskare att t.ex. tala om
“kulturella regelbundenheter”. 220
Den framväxande forskningen i samband med den språkliga och kommunikativa vändningen bidrar till att nyansera självförståelsen av det egna
samhället. Aspekter som tidigare har setts som naturliga och universella
tydliggörs som etnocentriska, kulturellt relaterade förgivettaganden. Snarare än att vara universella avspeglar västerländska utvecklingsteorier med
214 Luria, Alexander R. (1982)
215 Wertsch, James V. & del Rio, Pablo & Alvarez, Amelia (1995)
216 Lévy-Bruhl, Lucien (1926/1985)
217 Malinowski, Bronislaw (1927/1966)
218 Robinson, Paul (1969/1990)
219 Kagitçibasi, Çigdem (1996); Rogoff, Barbara (2003); LeVine,

Kagitçibasi, Cigdem (2005)
220 Rogoff, Barbara (2003)

Robert (2003);
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anspråk på universell giltighet ofta manliga ideal med individorientering,
självständighet och rationellt abstrakt tänkande som primära mål för
individens utveckling.221
Forskare, bl.a. med tvärkulturell orientering, uppmärksammar och problematiserar att psykodynamisk teori, teori kring psykosocial utveckling,
kognitiv utvecklingsteori och moralutveckling alla är teorier med universalistiska anspråk som baseras på forskning i forskarnas egna samhällen.
Forskningen är dessutom huvudsakligen grundad på personer från vit
medelklassmiljö. Den dominerande teorin om moralutveckling finns även
anledning att problematisera för att den grundar sig på data enbart från
personer av manligt kön.222 Dessa förhållanden har bl.a. fått till följd att
europeiska och amerikanska familjemönster och barn från vit medelklassmiljö har kommit att bilda norm för alla barns psykosociala utveckling
världen över.223 Det har även lett till att personer från samhällskulturer där
ömsesidighet och sociala relationer värderas högt, tillsammans med kvinnor
ses föra moraliska resonemang på ’en lägre nivå’.224
I tvärkulturell belysning framstår den individkonstruktionistiska idén om
barnet som den vetgirige vetenskapsmannen i jakt på sanningen om naturen
och dess struktur - som i sökande efter ren och logisk kunskap gör experiment, testar hypoteser och korrigerar sitt tänkande alltefter de observationer
det gör - som en etnocentrisk beskrivning som är specifik för västerländsk
vetenskap och kultur.225 Tvärkulturell forskning belyser även att forskning
och förståelse av kultur och kulturella variationer i hög utsträckning baseras
på “en västerländsk forskningstradition” med dualistiska dikotomier i vilka
kropp och själ, tanke och känsla, person och situation, individ och kollektiv, självständighet och gemenskap skiljs från varandra.226
Forskare med kommunikativa, sociala och kulturella ansatser finner även
anledningar att problematisera den universella giltigheten i stadiebundna
utvecklingsteorier relaterat till de forskningsmetoder som används. Med
kommunikativa, sociala och kulturella perspektiv belyses vikten att studera,
analysera och förstå tänkande, handlande och utveckling i sitt naturliga
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Dien, D. (1982); Rogoff, Barbara (1990); Shweder, R. A. & Mahapatra, M. & Miller,
J. G. (1990); Cigdem Kagitcibaci (1996); Rogoff, Barbara (2003) s. 221f.
222 Gilligan, Carol (1985); Shweder, R. A. & Mahapatra, M. & Miller, J. G. (1990);
Rogoff, Barbara (2003)
223 Inom utvecklingspsykologin är objektrelationsteorins separations- och individuationsprocess grundläggande i identitets- och personlighetsutvecklingen.
224 Dien, D. (1982); Gilligan, Carol (1985); Shweder, R. A. & Mahapatra, M. & Miller,
J. G. (1990); Kagitçibasi, Çigdem (1996); Rogoff, Barbara (2003) s. 221f.
225 Säljö, Roger (2000) s. 70.
226 LeVine (2003); Kagitçibasi, Cigdem (2005)
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sammanhang.227 En kommunikativ, social och kulturell förståelse ger
anledning att problematisera att stadiebundna utvecklingsteorier med
universella anspråk, framför allt kring kognitiv utveckling och moralutveckling, har utvecklats i kliniska kontexter med konstruerade testsituationer och hypotetiska frågeställningar.
Inom kognitionspsykologin belyser kulturpsykologiskt orienterade
forskare brister som finns med att studera kognitiva processer i “en neutral
miljö”, utan att ta sammanhanget i beaktande, för att därigenom söka urskilja förhållningssätt och ageranden som avspeglar “rena processer”.
Forskare riktar kritik mot att kognitiv utveckling liksom moralutveckling
beskrivs som enhetliga processer oberoende av social, kulturell och historisk kontext. Individen förstås och beskrivs “isolerad från omvärlden” och
framstår som “a-social, a-kulturell och a-historisk”.228
Studier med sociokulturella ansatser belyser att sätt att tänka skiljer sig
mellan laboratoriestudier och studier i naturlig miljö. Uppgifter som barn
har svårigheter med i laboratoriemiljö eller avsaknaden av en viss form av
tänkande kring ett (naturvetenskapligt) fenomen – vilket från ett individkonstruktionistiskt perspektiv tillskrivs att individen ännu inte har nått så
långt i sin stadiebundna kognitiva utveckling och därför inte har de tankemässiga förmågor som behövs – visar barn sig klara i situationer där de
möter likartade uppgifter, frågeställningar och problem i vardagliga välbekanta sammanhang samt inom ramen för social interaktion och tillgång
till artefakter som tankestöttor.229
När det gäller moralutveckling pekar forskare med ett kulturpsykologiskt
inriktat perspektiv på att det är viktigt att skilja på resonemang och faktiskt
agerande. En persons sätt att resonera kring ett hypotetiskt moraliskt
dilemma kan inte likställas med denna persons moraliska förhållningssätt i
faktiska situationer. Att dra slutsatser med grund i en persons hypotetiska
resonerande jämförs med att i ett andraspråkssammanhang likställa en persons förmåga att redogöra för grammatiska strukturer med dennes förmåga
att använda dessa i kommunikation.230

227 Rogoff, Barbara (2003)
228 Dahlberg, Gunilla (1985)

s. 31; Cole, Michael & Engeström, Yrjö & Vasquez, Olga
(eds.) (1997); Bruner, Jerome (2002) s. 10.
229 Säljö, Roger & Schoultz, Jan & Wyndham, Jan (1999); Schoultz, Jan (2000);
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Sociokulturella grundtankar
En grundtanke i den sociokulturella ansatsen är att det råder ett ömsesidigt
påverkansförhållande mellan individ och samhälle. I analogi med detta har
samhällens och människors utveckling ingen bestämd gräns eller ett
bestämt mål. Då historiska, materiella, sociala och kulturella förhållanden
skiljer sig åt mellan samhällen utvecklas individer i olika samhällen på
olika sätt, vilket bidrar till att samhällen utvecklas på olika sätt.
Det leder in på ytterligare en grundtanke; det sociala föregår det
individuella.231 Individens varseblivande, meningsskapande och handlande
har sin grund i samhällets historiska, materiella, sociala och kulturella
förutsättningar och sammanhang.232 Vygotskij beskriver detta strukturella
förhållande mellan individ och samhälle som att individens (kognitiva)
utveckling går från socialt samspel till psykologisk rekonstruktion och
intrapsykisk funktion.233 Tänkande utgör approprierad social aktivitet.234
Roger Säljö, pedagog och tongivande sociokulturell forskare i svenskspråkiga sammanhang, formulerar detta med vardagsspråk i rubriken
Tänkandets utveckling: från samtal mellan människor till samtal inom
människor.235
Eftersom meningsskapande, lärande och utveckling sker i relation till
historiska, samhälleliga och kulturella förutsättningar finns utifrån en
sociokulturell förståelse därför inte anledning att tala om ’tidtabeller’ för
stadiebunden utveckling mot givna mål med anspråk att gälla för alla individer i alla samhällen. Individers utveckling är underordnad sociokulturella
förhållanden.236
Utöver en utveckling baserad på att individen approprierar redan
befintliga färdigheter, förmågor och kunskap har individen även möjligheter till utveckling som är relaterad till att inom sin utvecklingszon på
egen hand respektive i samspel med andra göra insikter, se möjligheter och
utveckla nya handlingsformer, tankemönster, fysiska och kognitiva redskap.237
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Ännu en central utgångspunkt för en sociokulturell förståelse av relationen mellan samhälle, individ, lärande och utveckling är handlande. Handlande sker och får sin mening inom ramen för en praktik. Deltagarna i en
praktik delar uppfattningar, värderingar, normer, symboler, handlingar,
språkliga uttryck etc. Dessa har utvecklats över tid, bär en gemensam
historia och ger deltagarna i en praktik en känsla av delad samhörighet och
identitet.238 Beroende på forskningsområde och inriktning talar sociokulturellt inriktade forskare om vardagspraktiker, sociala, kulturella och
samhälleliga praktiker, språkliga praktiker, genuspraktiker, yrkespraktiker,
forskningspraktiker etc. I mitt fokus på skolkulturella referensramar
använder jag begreppet ’pedagogiska praktiker’.
Praktik används ofta med en förgivet tagen innebörd utan bestämning.239
Jean Lave och Etienne Wenger, socialantropolog respektive utbildningsteoretiker med sociokulturell inriktning som särskilt intresserat sig för
praktikbegreppet, definierar en praktik (a community of practice) som “[…]
a kind of community created over time by the sustained pursuit of a shared
enterprise”240. I beskrivningar och resonemang i avhandlingen har jag
funnit att med den breda bestämningen går praktik-begreppet inte alltid att
använda. I vissa sammanhang blir det alltför otydligt med vad som avses.
En praktik kan till exempel omfatta ett samhälle såväl som en liten grupp.
Kurdistan kan förstås som en del av Sverige. Vidden och därmed otydligheten i begreppet gör att jag använder ’kultur’, ’samhälle’ och ’diaspora’
som komplement till ’praktik’, för att göra beskrivningar och resonemang
tydliga.
En central del av en sociokulturell förståelse av lärande och kunnande
utgörs av att relatera detta till deltagande. Att ha lärt sig någonting förstås
som individens förändrade deltagande i en praktik. Olika former av deltagande i olika former av praktiker innebär att använda, lära sig och utveckla olika uppfattningar, förhållningssätt, kunnande, förmågor etc.241
Förståelse av lärande relaterat till deltagande inrymmer en medvetenhet
om att lärande i uttalade och outtalade lärsituationer och lärprocesser har en
Roger (2000) s. 120ff. För exempel i skolsammanhang, se Dysthe, Olga (1996) s. 55ff;
Gröning, Inger (2006)
238 Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991); Wertsch, James V. & del Rio, Pablo &
Alvarez, Amelia (1995); Wertsch, James V. (1995); Wertsch, James (1998); Wenger,
Etienne (1998); Säljö, Roger (2000); Wenger, Etienne (2006);
239 I Lärande i praktiken, vilken utgör en ofta använd introduktion av den sociokulturella
ansatsen i svenskspråkiga sammanhang, tar Roger Säljö i sin utförliga genomgång av
begrepp och en omfattande indexförteckning inte upp begreppet ’praktik’.
240 Wenger, Etienne (1998) s. 45.
241 Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991); Lave, Jane (1993); Dysthe, Olga (2001);
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riktning. En grundläggande riktning för individers lärande är att utveckla ett
alltmer kompetent deltagande i en praktik. En central del av detta är en
stark social drivkraft som härrör från individens vilja att tillhöra en specifik
praktik.242
Den sociokulturella förståelsen av lärande och att ha lärt sig någonting
som liktydigt med ett förändrat deltagande i en praktik har betydelse för
förståelse och bedömning av vad det innebär att kunna någonting. Ett kunnande som utvecklats i en skolpraktik behöver inte innebära ett kunnande i
vardagslivet. Att i en utbildning ha lärt sig någonting, att ha utvecklat vissa
förmågor och förhållningssätt, är i vissa ämnessammanhang särskilt nödvändigt att förstå och bedöma relaterat till möjligheten att delta i praktiker
utanför skolan. Exempel som är relevanta för denna studie är innebörden av
att vara läs- och skrivkunnig och att kunna ett andraspråk. I ett läs- och
skrivkunnighetssammanhang har begreppen att vara litterat och litteracitet
kommit att användas. Begreppen bygger på en utvidgad förståelse av att
vara läs- och skrivkunnig. Att vara litterat, litteracitet, avser att ha utvecklat
förmågor som gör det möjligt att klara vardagskrav på att läsa och skriva
som kan finnas i det samhälle individen lever i.243 Från ett sociokulturellt
perspektiv - med hänvisning till att individers vardagsliv är praktiker som
ser olika ut, och även i sig kan inrymma olika praktiker i vilka nödvändigheten med, omfattningen av och inriktningen på läs- och skrivkunnigheten
varierar - är det relevant att tala om litteracitet i plural, inte en utan flera
litteraciteter.244 Att vara litterat kan med andra ord innebära olika utvecklad
läs- och skrivförmåga i Sverige respektive irakiska Kurdistan, liksom inom
olika praktiker inom dessa båda samhällen.
Med ett sociokulturellt begrepp kan de beskrivna förhållandena och processerna sammanfattas med att individers utveckling, handlande, tänkande,
lärande och kunnande är situerat i samhälleliga historiska, materiella,
sociala och kulturella sammanhang.
I en sociokulturell ansats ges människors användning av redskap särskild
betydelse. En sociokulturell förståelse riktar uppmärksamhet mot att deltagande i praktiker, varseblivning, meningsskapande, tänkande, lärande och
utveckling sker med hjälp av redskap. En praktik innehåller en mängd
redskap som ligger till grund för och underlättar individens deltagande.
Dessa ger riktning åt möjligheter och sätt för individer att varsebli, skapa
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mening, handla, lära, utveckla deltagandet, utvecklas och att utveckla
praktiken som annars inte skulle vara möjligt.245
I kombination med en tänkande individ blir ett i en mening dött föremål
ett ytterst känsligt redskap som kan användas för att kommunicera med
omvärlden med stor precision. När vi tar bort redskapen framstår individen
som tämligen hjälplös, skriver Roger Säljö.246 Säljö tar som exempel hur ett
till synes dött föremål av enkelt slag som en käpp i händerna på en synskadad person kan utvecklas till att bli ett både känsligt och kraftfullt redskap för att orientera sig i och interagera med omvärlden med stor precision. De psykologiska och pedagogiska vetenskapernas stora svaghet utgörs
av att tänkande och förståelse av tradition har begränsats till något som
påstås ske inom individen. En sociokulturell förståelse av betydelsen av
materiella redskap ger upphov till bilden att varseblivning och tänkande
inte enbart, helt och fullt, finns i huvudet på en individ, skriver Säljö.247
Med redskap avses i ett sociokulturellt perspektiv inte enbart materiella
ting. Ett språk utgör också ett redskap. Redskap kan även vara av kognitivt
slag. Sätt att tänka, kategoriserings-system, förklarings- och förståelsemodeller, formler, tekniker för att komma ihåg etc. utgör redskap som
individen använder för att varsebli, förstå, minnas, lösa problem etc. En
ytterligare kategori av redskap är sociala redskap. Normer, roller, sociala
konventioner, rutiner, traditioner etc. utgör redskap som individer använder
i deltagandet i praktiker.
Många redskap har en lång historisk bakgrund. De kan vara baserade på
erfarenheter, insikter, förmågor och normer kring sätt att använda dem som
har utvecklats under generationer. Med ett sociokulturellt perspektiv kan
det förstås som att ’i’ dessa redskap finns erfarenheter, insikter, kunnande,
värderingar och normer kring sätt att förhålla sig och agera i användandet
av det specifika redskapet och det sammanhang som användandet av redskapet ingår i samlade och bevarade. Det gör att individen förknippar ett
redskap med vissa sätt att förhålla sig, agera och använda specifika förmågor. Så när en person använder ett redskap, använder denne inte enbart
ett fysiskt föremål eller en ’neutral’ tankemodell, utan interagerar även med
andra individer i dåtid och nutid inom ramen för en praktiks historia och
kultur, vilket finns bevarat i redskapet. Redskap framstår därmed inte som
döda föremål, utan som bärare av erfarenheter, kunnande, värderingar,
normer, förhållningssätt, förmågor och färdigheter. Redskap ger utifrån en
245
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historisk utveckling riktning åt individers sätt att förstå det sammanhang
och den situation redskapet är del i och åt förhållningssätt i den situationen,
samt ger i sin användning riktning åt vilka specifika förmågor och färdigheter individen använder eller bör använda.248 Med sociokulturellt språkbruk kan detta sammanfattas i att materiella och intellektuella redskap
medierar uppfattningar om en situation eller en praktik och deltagandet i
denna.
I ett undervisningssammanhang ligger dessa aspekter till grund för förståelse av att redskap i form av olika arbetsmaterial och olika sätt att
organisera undervisning har en historiskt utvecklad dimension som medierar hur interaktionen mellan lärare och studerande ska eller bör gå till, hur
lärandet ska, bör eller kan gå till, de förmågor som ska användas etc.
Detta tydliggör redskaps dubbla natur. Samtidigt som ett redskap kan
utgöra en resurs kan det även utgöra en begränsning. Som resurs möjliggör
ett redskap för användare att utnyttja de samlade erfarenheter och kunnande
som är relaterat till redskapet. Det möjliggör därmed för individer att
varsebli, förstå, lära sig, lösa problem, agera etc som annars inte skulle vara
möjligt. Å andra sidan kan detta begränsa individer till att använda enbart
just detta redskap och göra det enbart på ett beprövat gängse sätt. Särskilt
om redskapet har en stark historisk förankring och/eller en stark normerande sida avhåller det användare från att rikta uppmärksamhet mot andra
sätt att tänka och handla. Andra lösningar blir osynliga.249 I ett utbildningssammanhang beskriver Roger Säljö hur skolan som praktik i sin utrustning,
i sättet att bygga lokaler, i läroböcker och i sättet att pröva kunskaper så
starkt medierar specifika antaganden om lärande att individen, såväl lärare
som studerande, inte uppfattar att det kan finnas andra alternativ.250 Detta
leder in på en aspekt som är en viktig del av min sociokulturellt orienterade
teoretiska förståelse av skolkulturella referensramar; varaktighet.
Samtidigt som den sociokulturella ansatsens förståelse av hur individers
och praktikers utveckling konstituerar varandra i en ständig utveckling som
inte har någon gräns, så finns i en sociokulturell förståelse även en uttalad
medvetenhet om återskapande och varaktighet. Uppfattningar, förhållningssätt och former för individers deltagande och sätt att använda redskap
som utvecklas i ett visst sammanhang i en viss praktik tenderar att utvecklas till normerande sätt att förhålla sig, delta, handla och använda redskap.
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Grundtanken om att individers handlingar, meningsskapande, lärande
och utveckling är situerat i relationen mellan individ, social omgivning och
materiella förhållanden gör individen till flexibel men även förutsägbar.
Det ger förståelse för att det finns både variation och kontinuitet i
individers sätt att handla och tänka. Kontinuiteten grundar sig på att det till
deltagandet i en praktik finns historiskt utvecklat kunnande och redskap
som tillsammans med institutionaliserade strukturer av värderingar och normer kring förhållningssätt och agerande medierar tänkande och handlande.
Vygotskij talar om fossiliserad kunskap och fossiliserade beteenden, och
hur dessa upprätthåller det redan etablerade. Det leder Vygotskij till att
betona en historisk förståelse av individer och samhällen.251 Betoningen av
den historiska betydelsen kommer bl.a. till uttryck i att Vygotskij och Luria
talar om en sociohistorisk och kulturhistorisk förståelseansats. I enlighet
med “Vygotskij-Leont’ev-Luria-skolan” lyfter James Wertsch fram utvecklingsanalys som en av det sociokulturella perspektivets tre grundpelare, och
understryker att “[…] behavior can be understood only as the history of
behavior.”252
I praktiker utvecklas mönster för deltagande. Relaterat till utvecklingen
av kunnande och redskap utvecklas uttalade och outtalade värderingar och
normer som medierar hur sammanhanget ska eller bör förstås, hur
deltagande går till, vilka redskap som ska eller bör användas och på vilket
sätt samt vilka förmågor och färdigheter som värdesätts, kommer till
användning och utvecklas.
Sociokulturellt orienterade studier med vuxenpedagogiskt fokus belyser
hur individers förmåga att förändra historiskt utvecklade sätt att ta sig an
och lösa frågeställningar och uppgifter, använda redskap och lära sig från
ett sammanhang till ett annat, t.ex. i samband med att förutsättningarna
förändras eller i samband med ett deltagande i en annan praktik, är relaterat
till i vilken utsträckning det tidigare sammanhanget har varit statiskt
respektive dynamiskt, i vilken utsträckning och på vilket sätt det nya
sammanhanget är förståeligt för individen, i vilken utsträckning individen
har uppmuntrats och vägletts respektive uppmuntras och vägleds i att utveckla förmåga att generalisera, samt i vilken utsträckning ett generaliserande förhållningssätt har värdesatts respektive värdesätts som positivt.253
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Konkretiseringar och operationaliseringar
I de avsnitt som följer konkretiserar och operationaliserar jag de sociokulturella grundtankarna. Några av de forskare vars begrepp jag redogör för
och använder beskriver inte sig själva som sociokulturellt inriktade. I ljuset
av de sociokulturella grundtankar jag har redogjort för uppfattar jag
emellertid att deras begrepp är förenliga med och användbara i en sociokulturell ansats.

Sociala representationer
Hur vet vi hur vi ska förhålla oss i vår vardag? Hur uppfattar vi olika situationer och på vilka grunder agerar vi? Ett sociokulturellt och socialkonstruktionistiskt svar på frågor som dessa är att det i ett samhälle, en kultur
och en praktik finns kollektivt konstruerade och uppburna värderingar,
normer och ageranden som ger riktning åt meningsskapande och deltagande
i vardagslivet.
Detta finns beskrivet i teorin om sociala representationer. Teorin
introducerades av socialpsykologen Serge Moscovici i mitten av 1970-talet.
Moscovici hämtar grunden för tanken om sociala representationer i Emilé
Durkheims idé om “kollektiv idébildning” och “kollektiva representationer” från sociologins begynnelse i slutet av 1800-talet. Durkheim beskriver hur kollektiv idébildning och kollektiva representationer ligger till
grund för sociala band som håller ihop ett kollektiv. För Durkheim utgör de
en förutsättning för ett samhälles förmåga att fungera. Moscovici gör en
motsvarande analys utifrån 1970-talets vetenskapsteoretiska förutsättningar
och samhällsförhållanden, vilket leder till teorin om sociala representationer.254
Teoribildningen om sociala representationer har sedan den introducerades under en trettioårsperiod kommit att användas och utvecklas inom flera olika forskningsområden och utifrån olika vetenskapsteoretiska
perspektiv. Det har lett till att beskrivningar och bestämningar av vad
sociala representationer innebär är relativt varierande. I det avsnitt som
följer kommer jag att göra en kort beskrivning av grundtankar tillsammans
med att jag lyfter fram avgränsningar och aspekter relaterat till vad jag ser
som relevant i mitt sociokulturella kunskapsintresse för skolkulturella referensramar.
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Teorin om sociala representationer beskrivs befinna sig “i vägskälet
mellan sociologiska och psykologiska perspektiv och begrepp”.255 En
grundtanke är att våra föreställningar om världen vi lever i och de handlingsinriktningar vi använder förhandlas fram, konfirmeras, upprätthålls
och rekonstrueras i en fortgående social samspelsprocess i vardagslivets
interaktion. Detta sker inte förutsättningslöst, utan tar sin utgångspunkt i
och vägleds av sedan tidigare socialt etablerade förhållningssätt, föreställningar och handlingsmönster. Dessa tidigare och nykonstruerade gemensamma förhållningssätt, föreställningar och handlingsmönster utgör sociala
representationer. Sociala representationer beskrivs som ett kitt som bidrar
till att hålla ihop kulturer och samhällen. De fogar samman historia och
samtid. Med en historisk förankring ligger de till grund för det samtida och
etablerar social ordning.256
Sociala representationer har sin grund i vardagsföreställningar. De har
sin egen rationalitet, vilken inte nödvändigtvis är i linje med vetenskapligt
tänkande och vetenskapligt grundad kunskap.257 Från psykologiskt håll
finns beskrivningar av hur sociala representationer knyter an till såväl
sociala processer som till individuella kognitiva processer och intrapsykiska mekanismer i form av fantasiprojiceringar, drifts- och identitetsmässiga investeringar, motivationer etc. Individen är ofta inte medveten om
de sociala representationer som ligger till grund för den egna varseblivningen, tolkningar, förståelser och handlingar. Likaså, på social nivå är
en stor del av de sociala representationer som ligger till grund för en praktik
omedvetna för deltagarna.258
Även om sociala representationer ofta avgränsas mot vetenskapliga
föreställningar så är därmed inte sagt att de enbart utgörs av vardagsföreställningar. Bland annat en empirisk studie av sociala representationer
med fokus på demokrati visar att sociala representationer dels består av
föreställningar från vardagslivet uttryckta med vardagliga språkliga uttryck,
dels resonemang och begrepp från politiska ideologier, dels vetenskapligt
relaterade perspektiv, begrepp och resonemang.259
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Förankring och varaktighet
En social representation är inte ett isolerat fenomen. “Det som i vetenskapen framstår som ett system av begrepp och bilder blir i representationerna förbundet i ett mer eller mindre vidsträckt men sammanhängande
nätverk.”, beskriver Moscovici.260 Tanken om nätverk av representationer
omtalas även med andra begrepp. Forskare med individkonstruktionistisk
inriktning använder sig av begrepp som “tankemönster”, “schema” och
“script”. I socialpsykologisk och soiologisk inriktad forskning talas om hur
sociala representationer är relaterade till varandra i “åsiktssystem”, “värdesystem”, “ideologiska och känslomässiga tankesystem” och “kulturella
fundament”.261
Ett nätverk av sociala representationer är organiserat i en struktur med
centrala och perifera representationer kring en central kärna. Den centrala
kärnan av representationer utgör en grundstomme. Den är inte lika påverkbar eller föränderlig som de perifera representationerna. En social representations del i ett nätverk utgör en förankring som ger stabilitet och varaktighet. Sociala representationer och nätverk av representationer är även förankrade på andra sätt. Med ett psykologiskt perspektiv beskrivs hur representationer är förankrade såväl ’inåt’ som ’utåt’. Inåt vävs de samman med
individens föreställningar och ideologiska övertygelser och blir del av
individens personlighet. ’Utåt’ har de en kulturell och historisk förankring i
sociala och samhälleliga sammanhang. Flera teoretiker, både inom psykologi, socialpsykologi och sociologi, betonar att sociala representationer i
hög utsträckning är påverkade av och avspeglar ett samhälles kulturella arv.
På teoretisk och empirisk grund betonas vikten av att förstå nätverk av
sociala representationer relaterade till kulturella och historiska sammanhang. En social representations betydelse är alltid sammanvävd med andra
sociala representationer som i sin tur har en förankring i kulturella,
historiska och materiella förhållanden. De kulturella och historiska sammanhangen utgör övergripande inramningar som ger mening och håller
samman (nätverk av) sociala representationer. De ger “det totala betydelsesammanhanget”. Dessa förhållanden ligger till grund för att teoretiker
betonar att sociala representationer inte går att förstå som enskilda isolerade
fenomen. För att erhålla en valid förståelse är det nödvändigt att beakta en
social representations förankring och det totala betydelsesammanhanget.262
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Sociala representationers förankring i nätverk och deras intraindividuella, kulturella och historiska förankring ger representationer och nätverk
av sociala representationer stabilitet och varaktighet. Inom psykologin talas
om sociala representationers “tröghet”, om hur sociala representationers
förankring leder till “permanens”, och hur sociala representationers förankring på individnivå respektive social nivå ger dem stabilitet och
varaktighet över tid och rum.263
Från ett socialpsykologisk perspektiv belyses hur sociala representationers förankring har en stabiliserande funktion som ger individer och
sociala sammanhang en tröghet mot förändringar. Förankringen utgör en
skyddande avgränsning som fungerar som en försvarsmekanism i samband
med nya och främmande situationer och företeelser.264 Beständigheten i en
social representation visar sig kunna vara så starkt befäst att det i vardagslivet är lättare att förändra betydelsen och förståelsen av ett fenomen genom
att etablera en ny social representation snarare än att försöka förändra den
betydelse som är relaterad till den befintliga sociala representationen.265
Samvaro mellan personer med olika sociala representationer överbryggar
eller jämkar ’per automatik’ inte ihop dessa eller ger upphov till nya. I ett
migrationssammanhang belyser en sociologisk studie av situationen för
judiska immigranter från Etiopien i Israel att även om de etiopiska immigranterna har samma tro, är involverade i gemensamma vardagliga aktiviteter och talar samma språk som den israeliska majoritetsbefolkningen, så
leder detta inte till förståelse och närmanden. Hos den israeliska majoritetsbefolkningen liksom hos de etiopiska emigranterna finns andra och starkare, till viss del dolda etablerade och förankrade sociala representationer som
ligger till grund för växande avoghet, oförstånd och distansering.266
I ett vuxenpedagogiskt sammanhang beskrivs hur sociala representationers dimension av förankring och varaktighet kan förklara mycket av
de svårigheter som vuxenpedagogiken ställs inför i utbildningssituationer.
Särskilt när det gäller vuxna, vilka i större utsträckning än barn har förankrade sociala representationer, är det viktigt med kännedom om sociala
representationer som kan ha betydelse i utbildningssammanhanget. Beroende på vilka representationerna är, kan de hindra likväl som underlätta
lärandet. En medvetenhet om sociala representationer ger förståelse för att
det inte är så enkelt och i vissa sammanhang inte heller relevant att i
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vuxenutbildnings- och fortbildningssammanhang på förhand helt bestämma
form och innehåll för utbildning och fortbildning.267

En kognitiv dimension
Fram till 1990-talet är forskningen kring sociala representationer orienterad
mot kognition. Sociala representationer inbegriper inte handlingar, utan
beskrivs som “en bestämmande faktor för individernas handlande”, “vägledare för beteende och kommunikation”, “orienteringspunkter för
handlande” etc.
Förståelsen av processer i vilka sociala representationer uppkommer,
upprätthålls och utvecklas så som de beskrivs av flertalet teoretiker bygger i
hög utsträckning på den individkonstruktionistiska idéen om assimilation
och ackommodation, schema och jämvikt, vilken initialt formulerades av
Jean Piaget, och som under lång tid dominerade kognitionspsykologin.
Beskrivningar av den sociala förankringsprocessen framstår som en ackommodationsprocess på social nivå. I samband med individers och gruppers
kontakt med nya sociala representationer börjar en process med att göra
dem välbekanta och införliva dem i existerande nätverk av sociala representationer. Processen grundar sig på en strävan att skapa en inre koherens i
vilken representationen “naturaliseras” och blir funktionell för tolkning av
och handling.268

En sociokulturell vändning och en handlingsdimension
Under 1980- och 1990-talet kommer den individkonstruktionistiskt orienterade förståelsen av sociala representationer alltmer att problematiseras.
Bland debatterande psykologer och socialpsykologer finns dels de som
problematiserar den konsensusorienterade inriktningen av förståelsen av
sociala representationer. De lyfter fram spänningar och dynamiken mellan
värdebemängda, normativa sociala representationer som inte är kongruenta
med varandra. Dels finns forskare som lyfter fram vikten av en “social
vändning” inom teorin om sociala representationer.269
Flera forskare refererar till sociologerna Peter Berger och Thomas
Luckmanns kunskapssociologiska teori om hur vardagslivets socialt konstruerade föreställningar transformeras till att av individer i en social praktik upplevas som objektiva normerande sanningar. Berger och Luckmanns
kunskapssociologiska teori är även en precisering jag är angelägen om att
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lyfta fram i förståelsen av skolkulturella referensramar. I min läsning av
Berger och Luckmann uppfattar jag att de i likhet med den sociokulturella
grundtanken lyfter fram en relation mellan individ och samhälle karaktäriserad av ömsesidighet. Båda parter både formar och formas. De talar om
samhällets dubbla karaktär. Samhället ger ramarna för individens meningsskapande och handlande, samtidigt som individen har utrymme att vara
delaktig i att (re-)konstruera ramarna.
I detta finns processer som underbygger varaktighet. Mänskliga aktiviteter som äger rum vid upprepade tillfällen blir vanor som över tid institutionaliseras. Som institutionaliserade tillhandahåller de förbestämda mönster
för meningsskapande, förhållningssätt och ageranden i olika situationer.
Dessa institutionella typifieringar kommer vartefter de fortgår att upplevas
som sanningar och får en allt starkare normerande betydelse. En process
med “typifiering”, “externalisering”, “objektivering” och “internalisering”
leder till föreställningar som upplevs som “objektiva sanningar”.270
Den ökande sociokulturella orienteringen i forskning får genomslag även
i forskning om sociala representationer. Det sociokulturella perspektivet
öppnar upp för en förståelse av sociala representationer som även
inbegriper en handlingsdimension. Forskare problematiserar termen ’representation’ som missvisande. I många språk, liksom inom flera vetenskapsområden, har uttrycket ’representation’ en betydelse som grundar sig på en
objektivistisk orienterad epistemologi. En representation syftar i dessa
sammanhang på en ’avbild’ av ett fenomen som finns ’utanför’ individen
och ett socialt sammanhang. Teoretiker som problematiserar detta pekar på
att idén om sociala representationer har sitt ursprung i fransk socialpsykologi. För att erhålla en nyanserad bild av begreppet är det viktigt att ta
i beaktande att det franska uttrycket ’représentation’ har en vidare innebörd
än det svenska språkets ’representation’. Medan svenskans representation i
hög utsträckning är synonymt med ’föreställning’, kan franskans représentation betyda ’föreställning’ och ’skildring’ såväl som ’framställning’.271
I början av 2000-talet har en sociokulturell ansats fått genomslag i
forskning om sociala representationer. I den sociokulturella inriktningen
finns en uttalad handlingsdimension. Forskare talar om sociala representationer som “sociala verktyg” och riktar fokus på hur sociala verktyg används i “sociala praktiker”. Den sociokulturella nyanseringen av begreppet
har även inneburit en vidgad förståelse av sociala representationer som
innefattar fysiskt handlande.272
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Sociala representationer i undervisningssammanhang samt pedagogiska koder
Den breda sociokulturella förståelsen av sociala representationer innebär i
ett skolkulturellt sammanhang att såväl en lärares sätt att organisera undervisningen, hans eller hennes agerande i klassrummet och tal om den egna
pedagogiska praktiken eller pedagogiska praktiker i allmänhet, kan förstås
som sociala representationer.
Med den betydelse som avsnittets beskrivningar av sociala representationer och nätverk av sociala representationer uttrycker uppfattar jag att
de bägge begreppen har en likartad betydelse som ett flertal begrepp som
används i pedagogisk forskning och skolforskning. Det ligger nära till
hands att relatera sociala representationer och nätverk av sociala representationer till begrepp som ideologi, mentalitet, livsåskådning, diskurs och kod.
Flera forskare använder också sociala representationer i kombination med
begrepp som dessa. Föreställningen om sociala representationer sammanlänkade i värdesystem används bland annat i resonemang kring mentalitet
och ideologi. Sociala representationer används i diskursanalyssammanhang.
Det finns även forskare som studerar läroplanen utifrån tanken om att den
kan förstås som sociala representationer.273
I mitt forskningsfokus på skolkulturella referensramar har jag funnit det
fruktbart att kombinera sociala representationer med kodbegreppet. I pedagogiska sammanhang i stort samt mer avgränsat till skolans undervisningssammanhang har jag funnit det användbart att förstå och tala om socialt
konstruerade och upprätthållna förhållningssätt, föreställningar och handlingsmönster som en social representation i undervisningssammanhang. Ett
nätverk eller flera av sociala representationer i undervisningssammanhang
har jag funnit lämpligt att tala om som en läroplanskod respektive en
pedagogisk kod. Anledningen till att jag föredrar att använda ’kod’ framför
’nätverk av sociala representationer’ är att jag i mitt teoretiska kunskapsintresse för skolkulturella referensramar har funnit det värdefullt att knyta
an till utbildningssociologisk teori, vilken i sin tur knyter an till läroplansteori. Inom båda dessa områden är kod ett centralt begrepp. Kodbegreppet i
utbildningssociologisk och läroplansteoretisk mening återkommer jag till i
nästnästa avsnitt. Jag skall först belysa faktorer som påverkar sociala
representationer i ett migrationssammanhang.
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Migration och diaspora
Ett utsatt möte och migration som trauma
En viktig del av den teoretiska förståelsen av skolkulturella referensramar i
de sfi-sammanhang jag har erfarenheter från och tar min utgångspunkt i är
relaterad till sfi-studerandes situation som migranter, framför allt som
flykting- eller anhöriginvandrare, och livet i diaspora.
I avsnittet “Interkulturell kommunikation och interkulturell forskning” i
det förra kapitlet beskriver jag hur den språkliga och kommunikativa vändningen leder till att kommunikation blir central i forskning kring mångkultur. I det framväxande mångkulturella samhället talas i det kommunikativa perspektivets anda om “kulturmöten”. I ett flyktingintroduktionssammanhang beskrivs kulturmötet att som flykting eller anhörig till en
flykting komma till Sverige från någon av oroshärdarna i världen som “ett
utsatt möte”.274 I flyktingsituationen är individen utelämnad och sårbar.
Individen möter ett samhälle olikt från vad hon/han är van vid. Det kulturella avståndet mellan det nya samhället och det samhälle man har lämnat
upplevs som stort. Dessutom är det troligt att flyktingen möter värderingar
och attityder i det svenska majoritetssamhället färgade av etnocentrism,
uttalade och outtalade krav på anpassning, diskriminering, utanförskapande
och även främlingsavoghet.275
Den utsatthet som det innebär att som flykting nödgas “bryta upp och
byta land”276 och konfrontation med ett nytt samhälle, ett främmande språk
och nya kulturella förhållanden där individen ensam eller tillsammans med
sin familj eller delar av sin familj skall etablera en ny social plattform
samtidigt som man konfronteras med minnen, tankar och känslor kring den
tidigare livssituationen och uppbrottet beskrivs av personer som arbetar i
flyktingmottagande-sammanhang och forskar kring migrationsprocessen
som “en kulturchock”.277 Den psykiska process som sätts igång av sorgen
och konfrontationen med det nya beskrivs i kristermer och “migration som
trauma”.278
Varje flykting kommer till Sverige med sin egen speciella historia och
sin egen personlighet, men det går ändå att se vissa generella övergripande
likheter, menar psykologen och terapeuten Birgitta Angel och läkaren
274 Perneman, Jan-Erik (1997)
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Anders Hjern. Utifrån en långvarig yrkeserfarenhet av terapi samt hälsooch sjukvård för flyktingar beskriver de “en flyktingkris” som innehåller
vissa grunddrag. De beskriver en process som går över lättnad – uppvaknande och orientering – desillusionering – depressiv medvetenhet –
försonande adaption – kritisk integrering.279
Angel och Hjern betonar samtidigt att “Varje krismodell är egentligen en
så grov förenkling att den gränsar till lögn i det enskilda fallet.”. Personlighet, ålder, livssituation, den sociala omgivningen och samhälleliga
förhållanden gör att flyktingprocessen kan se olika ut för olika individer.
Psykologen och pedagogen Eva Nyberg beskriver en likartad migrationsprocess men med andra begrepp. Efter en inledande fas av uppbrott
kommer en fas av kontrastering. Den första tiden i det nya samhället går i
jämförelsens tecken. I jämförelserna framstår ofta de svenska förhållandena
när det gäller organisationen av vardagslivet som bättre. Vuxna och äldre
barn känner hopp om delaktighet i det nya kulturella sammanhanget. I en
andra fas grusas så småningom denna generellt positiva inställning i mötet
med realiteter som språkproblem, problematiska möten med olika tjänstemän, sviktande självkänsla, problem i skolan för barnen etc. Positiva
förväntningar vänds i uppgivenhet och besvikelse. Det tidigare livet i
hemlandet kommer alltmer att framstå som det ideala. Nyberg beskriver hur
migrations-processen utöver det fysiska uppbrottet i samband med avresan
även innehåller ett känslomässigt uppbrott. De båda uppbrotten sker inte
samtidigt. Det känslomässiga uppbrottet kan komma efter olika lång tid och
ser olika ut beroende på en rad olika faktorer både i den nya och den gamla
livssituationen. Det känslomässiga uppbrottet inbegriper såväl ett uppbrott
från något som till något, och kan beroende på omständigheter vara ett
definitivt uppbrott, en vilande tillhörighet eller ett uteblivet uppbrott.280
Andra forskare beskriver faser utan att ge dem någon ordning. Från en
psykologisk ansats beskriver psykologen Binnie Kristal-Andersson olika
“tillvarotillstånd” i flykting-/ invandrarsituationen; främlingskap, ensamhet,
saknad, längtan, skuld, skam, separation och förlust, sorg, degradering av
modersmålet, degradering av hemlandets värderingar, underlägsenhet,
identitetslöshet, rotlöshet, bitterhet, misstänksamhet, fördomar, att känna
sig som en syndabock. I vilken ordning och i vilken utsträckning de förekommer varierar från individ till individ beroende på yttre och inre
aspekter.281
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Huvuddragen i beskrivningarna är i likhet med erfarenheter från den
verksamhet med integrerad flyktingintroduktion och sfi jag arbetade i.
Framträdande från den tiden är erfarenheter av individens och individers
pendling mellan närmande och avvisande gentemot den nya situationen, det
nya samhället och sig själv/sig själva i positionen som flykting/flyktingar i
ett nytt samhälle.

Diaspora
I migrationsprocessen skapas struktur för livet i det nya samhället.
Begreppet diaspora ger förståelse av hur migration och flyktingskap inte
bara kapar rötter, utan hur rötter även skapas.
Diaspora är ett grekiskt ord som avser “ett folk i förskingringen”.
Etnologen Karl-Olov Arnstberg beskriver: “För att uttrycka det enkelt
handlar det om folkgrupper som håller samman, som skapar egna och
lokala samhällen – de ser till att de är “hemma utomlands”.”.282
I separationen från sitt ursprungliga samhälle och ett nytt liv i ett främmande samhälle, stärks individers etniska medvetenhet och känslan av en
gemensam historia. Kollektiva minnen och föreställningar om det samhälle
man har lämnat, ofta i form av idealiseringar samt tankar om återvändande
ligger till grund för konstruerandet av “home away from home”.
Diasporiska gemenskaper är starka gentemot assimilations- och integrationstänkande. Även om föreställningar och förhållningssätt till vissa delar
över tid förändras, så talas om första, andra, tredje, fjärde generationen etc.
i diaspora. Tanken om återvändande behöver inte betyda ett fysiskt återvändande. Det kan även handla om ett återvändande i tanken, en upprätthållen
länk till ett samhälle man kanske inte längre vill flytta tillbaka till.
Inte alla folkgrupper bygger upp diasporiska gemenskaper. Starkast
diaspora har grupper från samhällen där det kulturella avståndet till det nya
samhället är stort, samt folkgrupper som har utgjort minoriteter i sina
hemländer. Att historiskt ha varit utsatta för förtryck och folkmord har lett
till att dessa grupper har utvecklat strategier för att överleva som grupp. Det
innebär att personer från dessa grupper redan har en insikt i minoritetsskapets villkor, erfarenheter som de har som grund för att forma sina liv i
ett nytt samhälle. De har tvingats söka sig till ett nytt samhälle. Det inbegriper däremot inte att frånerkänna sig sin etniska identitet. Migranter från
majoritetsbefolkningar utvecklar ofta inte denna starka diasporiska sammanhållning.283
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Med tanke på de olika språk- och klanområden, de olika geografiska delområden likväl som kulturella särdrag som förekommer i det övergripande
geografiska område som avses med Kurdistan, skulle kurder i Sverige inte
enbart utgöra ett utan flera folk i diaspora. Samtidigt belyser studier att ett
liv i diaspora stärker nationalistiska uppfattningar. I en ny livssituation i ett
samhälle som man inte känner sig tillhöra, förstärks uppfattningar om en
nationell, kulturell och etnisk tillhörighet och gemenskap. Gemensamhetstanken och olika drag som lyfts fram för att hålla samman samhörigheten är
så starka och uttalade att forskare talar om den etniska kultur och identitet
som utvecklas i diaspora som ’en ny etnicitet’. Denna nya etnicitet formas i
hög utsträckning av att ’gamla’ traditionella aspekter relaterade till kultur i
essentialistisk mening lyfts fram.284 Studier av kurder i diaspora och den
kurdiska diasporan belyser att livet i diaspora har lett till att traditionella
drag i kurdisk kultur har kommit att lyftas fram. Diasporan har även i
mycket stor omfattning bidragit till att stärka en kurdisk nationalism. Olika
geografiska, språkliga, klanrelaterade, kulturella och politiska tillhörigheter, olikheter och konflikter framstår som underordnade en enad stark
kurdisk nationalism, vilket föranleder forskare att tala om en kurdisk
diaspora.285

Klassifikation, inramning, koder och skolkultur
En forskning som har relevans för mitt kunskapsintresse för skolkulturella
referensramar är forskningen inom “den nya utbildningssociologin”. Under
1960-talet börjar Basil Bernstein, en av de ledande teoretikerna inom området, att forska kring socialisation. Bernstein blir intresserad av språkanvändning relaterat till socioekonomiska förhållanden när han i början av
1960-talet har kurser för unga män som arbetar som springpojkar på postverket i en engelsk stad. Som lärare slås han av kontrasten mellan kursdeltagarnas svårigheter att läsa och skriva i förhållande till deras intelligenta förhållningssätt i övrigt. I sökandet efter att förstå detta finner
Bernstein att barn och ungdomar från arbetarklass i sin socialisation
utvecklar ett språk som inte är gångbart eller förenligt med det språk som
värdesätts och används i skolan och det etablerade samhället. Bernstein
utvecklar tanken om språkliga koder, vilket leder vidare till begreppen
utvecklad respektive begränsad kod.286
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Inom den utbildningssociologiska forskningsinriktning som Bernstein
lägger grunden för visar forskare med ett sociolingvistiskt fokus avgränsat
till socioekonomiska förhållanden hur klass-strukturer grundläggs redan i
tidig ålder. Barns sätt att orientera sig och skapa mening i tillvaron skiljer
sig på grund av att man i familjer beroende på social position har olika
interaktionsmönster, vilka genererar olika “orientation to meaning”.287
Genom “en dold läroplan” och en “dold”, “osynlig” pedagogik baserad på
medelklassens ideal, normer, förhållningssätt, kommunikationsmönster och
därtill relaterade förmågor medverkar skolans pedagogiska praktiker till att
återskapa och upprätthålla rådande klass- och maktstrukturer i samhället.288
På grund av sin samhällskritiska ansats har ’den nya utbildningssociologins’ teorier som de formulerades på 1970-och 1980-talet blivit omtalade
som ideologiskt och normativt vänsterinriktade, “radical left theories”. Den
nya utbildningssociologin har problematiserats för att alltför ideologiskt
och ensidigt betona klassrelaterad reproduktion utan att se till andra avgränsningar och aspekter, och utan att belysa vilka möjligheter till förändring som kan finnas.289
Två mindre översikter över senare års forskning i den nya utbildningssociologins fotspår visar att forskare som fortsatt den forskning Basil
Bernstein lade grunden för har varit lyhörda för dessa problematiseringar.
Översikterna refererar till forskning från 1990-talet och första åren av
2000-talet. Denna forskning ger en mer nyanserad förståelse av sociolingvistisk socialisation. Bland annat har forskare närmat sig en intersektionär
ansats och tar både klass och etnicitet i beaktande.290
De båda översikterna belyser att teoretiska sammanhang och begrepp
inom den nya utbildningssociologin är aktuella och utgör användbara forskningsredskap också idag. Även om mitt forskningsfokus inte har en primär
inriktning på socioekonomiska skiktningar så finner jag förståelse och
begrepp som har utvecklats inom den nya utbildningssociologins forskning
kring sociolingvistisk relaterad socialisation som värdefulla teoretiska redskap för att studera skolkulturella referensramar. Jag använder tre begrepp;
’klassifikation’, ’inramning’ och ’kod’.
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Klassifikation och inramning
I resonemang om makt och kontroll använder forskare inom den nya
utbildningssociologin en distinktion mellan stark och svag klassifikation
samt stark och svag inramning.
En stark respektive svag klassifikation avser styrkan i gränsdragningen i
ett samhälle mellan grupper med olika socioekonomiska levnadsförhållanden. Ett starkt klassificerat samhälle är hierarkiskt skiktat med tydliga avgränsningar och skillnader mellan samhällsgrupper relaterade till utbildning, arbete och ekonomiska levnadsvillkor. I ett svagt klassificerat samhälle är avgränsningarna i dessa skiktningar och hierarkiska strukturer mer
uppluckrade.
I en förståelse av skolans pedagogiska praktiker kan svag respektive
stark klassifikation dels användas med ett socialt fokus för att belysa i vad
mån relationen mellan lärare och studerande karaktäriseras av ett distanserat respektive ett personligt förhållningssätt, dels med ett ämnesfokus för
att belysa i vilken utsträckning olika ämnen är integrerade respektive
avgränsade från varandra.
Inramning är relaterat till kontroll och upprätthållande av de förhållanden och maktstrukturer som råder i samhället. Ett starkt inramat samhälle är
liktydigt med stark kontroll och starkt begränsade möjligheter till
inflytande. I skolsammanhang innebär en stark inramning bl.a. att lärares
arbete är reglerat mer i detalj, medan en svag inramning ger utrymme för
och även förväntar att lärare själva tolkar och utformar riktlinjer och mål,
bestämmer hur undervisningen organiseras etc. I en starkt inramad pedagogisk praktik är studerandes möjligheter till inflytande över undervisningens
innehåll och utformning och de läromedel som används etc. starkt begränsade, medan det i en svagt inramad praktik finns utrymme för inflytande.
En stark respektive svag inramning avser även i vilken utsträckning
innehållet i undervisningen knyter an till de studerandes livsvärld och
aktuella förhållanden i samhället, samt i vilken utsträckning undervisningen
förläggs utanför skolan.291

Läroplanskod, pedagogisk kod och skolkultur
Principer för klassifikation och inramning bärs av koder – inom den nya
utbildningssociologin talas bland annat om kommunikationskoder, sociolingvistiska koder, läroplanskoder och pedagogiska koder – vilka reglerar
vad som räknas som legitimt och normerar förhållningssätt och ageranden i
291
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olika sammanhang. I avhandlingens fokus på skolkulturella referensramar
använder jag mig av begreppen läroplanskod och pedagogisk kod.
I övergripande resonemang kring utbildningssammanhang talar teoretiker inom den nya utbildningssociologin om att formella och informella,
uttalade och outtalade, starkt eller svagt klassificerande och inramande
läroplanskoder styr vad som ska eller bör undervisas om, hur detta ska eller
bör ske, med vilka läromedel, tidsramar, relationen mellan lärare och elever
etc. En läroplanskod ges i detta sammanhang en vid betydelse, i likhet med
hur begreppet förstås inom läroplansteori. Begreppet har sin grund i engelskans ’curriculum’, vilket har en mindre avgränsad betydelse än svenskans
’läroplan’. En läroplanskod kan avse såväl det officiella styrdokumentet
som den pedagogiska kod som lärare uttrycker i tal och handling i pedagogiska sammanhang.292
Jag har emellertid funnit det nödvändigt att avgränsa betydelsen av
läroplanskod till pedagogiska idéer och förhållningssätt på övergripande
nivå i utbildningssammanhang, och använda begreppet ’pedagogisk kod’ i
beskrivningar och resonemang som rör pedagogiska förhållningssätt och
handlingar på lärar- och undervisningsnivå. Detta har sin grund i att jag har
funnit att i vissa av mina beskrivningar och resonemang i anslutning till
avhandlingens empiriska material framgår det inte av sammanhanget om
min beskrivning eller mitt resonemang avser övergripande nivå eller läraroch undervisningsnivå. I beskrivningar och resonemang kommer jag därför
att använda läroplanskod när jag talar om pedagogiska idéer och
förhållningssätt på övergripande nivå - på skolans formuleringsarena - och
’pedagogisk kod’ när jag talar om pedagogiska idéer, förhållningssätt och
handlingar på lärar- och undervisningsnivå - skolans realiseringsarena.293
Tillsammans med materiella och organisatoriska ramar för skolans
pedagogiska verksamhet, ramfaktorer, utgör de bestämningar jag har
redogjort för vad jag avser med skolkultur i min användning av begreppet
skolkulturella referensramar. Skolkultur syftar på utbredda, befästa sociala
representationer i skolsammanhang, på likartat sätt som pedagogisk praxis.
Min bestämning skiljer sig därmed från den betydelse av skolkultur som är
vanlig i vissa pedagogiska sammanhang, i vilka skolkultur i likhet med
begreppet organisationskultur syftar på en enskild skola.
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Maktdistans
För att konkretisera och operationalisera stark respektive svag klassifikation och inramning samt läroplanskod och pedagogisk kod, kompletterar
jag dessa med begrepp från andra forskningsområden. Ett sådant begrepp är
maktdistans. I ett organisationsteoretiskt sammanhang riktar managementoch organisationsteoretikern Geert Hofstede fokus på fördelning av makt
och i vilken utsträckning individer i olika sammanhang – i samhällen,
lokalsamhällen, organisationer, arbetsplatser, skolan och familjen – förväntar sig eller accepterar fördelningen av makt. Hofstede gör en distinktion mellan liten och stor maktdistans. Liten maktdistans utmärks av närhet,
samförstånd, möjligheter att delta i beslutsprocesser och att kunna påverka.
Stor maktdistans utmärks av hierarki, ojämlikhet och små möjligheter till
delaktighet i beslutsprocesser och att kunna påverka.
Hofstede belyser bl.a. detta i utbildningssammanhang. I utbildningssammanhang med stor maktdistans förväntas läraren ta alla initiativ i klassrummet, medan lärare i ett utbildningssammanhang med liten maktdistans
förväntar sig initiativ från de studerande. I ett utbildningssammanhang med
liten maktdistans är relationen mellan lärare och studerande mer personlig
och lättsammare än i ett utbildningssammanhang med stor maktdistans, i
vilket förhållandet är mer distanserat.294
Till maktdistans relaterar Hofstede “feminitiet” och “maskulinitet”. Jag
ser det som olämpliga val av uttryck, men bakom de språkliga benämningarna finns bra begreppsliga redskap för att iaktta, analysera och förstå
skolkulturella referensramar. I stället för feminitet och maskulinitet använder jag ett jämlikt respektive ett hierarkiskt förhållningssätt.
I utbildningssammanhang belyser Hofstede hur kriterier för bedömning
och värdesättning av lärare och studerande skiljer sig mellan samhälls- och
organisationskulturer med liten respektive stor maktdistans och ett jämlikt
respektive ett hierarkiskt förhållningssätt. I utbildningssammanhang i
samhälls- och organisationskulturer med låg grad av maktdistans och ett
jämlikt förhållningssätt läggs vikt vid lärares vänlighet och de studerandes
trivsel. Konkurrens och tävling tonas ned och samarbete värdesätts. Det
finns en sparsamhet och försiktighet med att lyfta fram och premiera goda
prestationer. Likaså undviks att lyfta fram dåliga resultat.
I utbildningssammanhang i samhälls- och organisationskulturer med hög
grad av maktdistans och ett hierarkiskt förhållningssätt läggs framför allt
vikt vid de studerandes kunskapsmässiga prestationer. Att prestera bra
resultat på prov och i utbildningen i stort ges stor betydelse. Lärares
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akademiska ställning och kunskaper är viktigt. De bästa elevernas prestationer utgör norm. Studerande strävar efter att utmärka sig genom goda
resultat. Det finns en uttalad inriktning på konkurrens. Goda studieresultat
uppmärksammas och premieras. Även dåliga studieresultat lyfts fram.295

Kunskap och kunnande
Den sista delen av den teoretiska plattform som är riktningsgivande för
mina empiriska iakttagelser och utgör grund för analys består av bestämningar kring kunskap och kunnande.
I grundläggande sociokulturell teori ligger betoningen framför allt på
lärande. Intresset för kunskap är i hög utsträckning riktat på användningen
av kunskap som redskap, inte på redskapen i sig. Fokus ligger på lärandets
sociala dimension. Kunnande, att ha lärt sig någonting, förstås som ett förändrat deltagande i en praktik. Kunskap och kunnande blir i det perspektivet redskap för deltagande.296
I mitt sociokulturella intresse för skolkulturella referensramar är jag även
intresserad av redskapen. Med sfi-undervisning och andraspråksutveckling
i åtanke ser jag det som angeläget att rikta fokus på vilka kognitiva redskap
studerande har utvecklat och lärt sig att använda i sitt tidigare deltagande i
pedagogiska praktiker med de specifika former av undervisningsaktiviteter
som har förekommit.
När Vygotskij riktar fokus på kunskap skiljer han mellan “complex” och
“begrepp”. Complex grundar sig på upplevelsebaserade konkreta beståndsdelar, medan begrepp hålls samman av abstraktioner och logik.297
Vygotskij gör även en distinktion mellan “spontana begrepp” och “vetenskapliga begrepp”. Spontana begrepp emanerar från vardagliga situationer
och bygger på vardagslivets logik. Vetenskapliga begrepp utvecklas i särskilda aktiviteter under avgränsade sammanhang. De är systematiskt relaterade till andra begrepp genom definitioner och teoretiska sammanhang och
har sin egen rationalitet.298
Vygotskijs distinktioner är aktuella och används även i nutida sociokulturella sammanhang. Distinktionen mellan “vardagsbegrepp” och “naturvetenskapliga begrepp” är grundläggande i sociokulturellt orienterade
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forskares förståelse av barns tänkande kring naturvetenskapliga fenomen i
ett nv-didaktiskt sammanhang.299
Avhandlingens praktiknära kunskapsintresse gör att jag behöver en
annan kunskapsbestämning än dessa distinktioner. I mitt sociokulturella
fokus på hur deltagande i en viss form av pedagogisk praktik och vissa
former av undervisningsaktiviteter leder till att studerande utvecklar vissa
former av kognitiva redskap behöver jag en artikulering av kunskap som
går utöver distinktionen mellan ’vardagskunskap’ och ’vetenskapligt
grundad kunskap’, och som är mer direkt relaterad till pedagogiska praktiker. Inte minst är jag intresserad av vad det ämnesinriktade lärandet och
ämneskunnandet består av mer specifikt i ett andraspråkssammanhang
I mitt sökande efter ett mer utvecklat teoretiska redskap för detta
ändamål i uttalade sociokulturella sammanhang har jag inte funnit något
lämpligt sådant. Den nyansering av kunskap som i avhandlingens abduktiva
arbetsprocess har visat sig vara användbar och har kommit att ligga till
grund för den betydelse jag ger kunskap och kunnande tar sin utgångspunkt
i läroplanernas distinktion av kunskapsbegreppet i ’fyra f’; fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet.
I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning, som ligger till
grund för 1994 års skolreform, klargörs att faktakunskaper avser kunskap
som information, regler och konventioner, vilket innebär en “vetskap” om
att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. “Det är kunskap som kan
mätas i termer av mer eller mindre, något vi har eller inte har, som vi
kommer ihåg eller har glömt bort. Det är kunskap som information – utan
åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå
samma fenomen.”300
Förståelsekunskap har till skillnad mot faktakunskapers kvantitativa
karaktär en kvalitativ dimension. “Samma fenomen kan förstås på olika
sätt. Vi kan inte förstå mer eller mindre, däremot kan vi förstå på kvalitativt
olika sätt. Kunskapen kan bedömas i termer av mer eller mindre kvalificerad förståelse.”301
Färdighetskunskap innebär att veta hur något ska göras och kunna
genomföra det. “Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet
en praktisk. /…/ Det går att utveckla färdigheter utan koppling till förståelse, men ofta är färdigheterna “mentalt inramade”.”302
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Förtrogenhetskunskap karaktäriseras som “bakgrundskunskap” och
“kunskapens tysta dimension”. Medan fakta, färdigheter och förståelse är
kunskapsformer som utgör kunskapsbergets synliga topp beskrivs förtrogenhetskunskap som en kunskapsform som motsvarar den osynliga
delen.303
Från ett sociokulturellt perspektiv kan läroplanskommitténs distinktion
problematiseras för att inte säga någonting om kunskapers sociala och
situerade grundkaraktär. I enlighet med den kritik som från sociokulturellt
håll riktas mot individkonstruktionistisk förståelse av kunskap kan läroplanens kunskapsuppfattning förstås som att den i viss utsträckning implicerar kunskap som generell och individuell, i betydelsen av något individen
bär med sig och tar fram när situationen så kräver.304
Med hänvisning till sociokulturella grundtankar om artefakter, återskapande, varaktighet, fossiliserad kunskap, fossiliserade beteenden och
sociala representationer är, såsom jag uppfattar det, emellertid inte läroplanens kunskapsuppfattning oförenlig med en sociokulturell förståelse.
Inte en generell, men en ’praktiköverskridande’ dimension finns även i ett
sociokulturellt orienterat perspektiv på kunskap och kunnande.
I betänkandet tydliggörs att alla fyra formerna av kunskap finns inom
alla kunskapsområden, men att betoningen på och omfattningen av dem kan
se olika ut inom olika ämnesområden, mellan olika pedagogiska praktiker
och hos olika personer.305
Forskare med ett kritiskt perspektiv problematiserar konsekvenser av en
alltför ensidig inriktning på faktainriktad kunskap. Lärande med faktainriktning tenderar att ge begränsade möjligheter att förstå kunskapen som
delar av en meningsfull helhet. Faktakunskapen är ofta fragmenterad. Ett
lärande baserat på faktainriktad fragmenterad kunskap hämmar intuitiva
sidor av lärande och kunskapsutveckling. Tillsammans med uppgifter, prov
och bedömning som grundar sig på en betoning på återupprepning, håller
det tillbaka individen från att våga pröva, vara öppen och nyfiken. I förlängningen påverkar det självtilliten negativt. Ett lärande som tar sin
utgångspunkt i fragmenterad kunskap inspirerar inte till handling utan
verkar förlamande och bidrar till upplevelsen av otillräcklighet. Det formar
individen i riktning bort från helhetsförståelse, slutledning och självtillit
mot beroendeställning och auktoritetstilltro. Från ett kunskapssociologiskt
perspektiv beskrivs hur ett lärande baserat på fragmenterad faktainriktad
kunskap i bitar som individen ska samla och försöka hålla kvar ökar ett
303 A.a., s. 33.
304 Se Schultz, Jan (2000) s. 22ff.
305 Carlgren, Ingrid (1992) s. 31.
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förfrämligande och är en kunskapssyn som är relevant för ett förtryckarsamhälle.306
Kunskap sammansatt av fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetsdimensioner utgör en del av vad jag avser med ’kunnande’. Kunnande
inom ett ämnesområde innehåller alla de beskrivna kunskapsformerna. Att
till exempel kunna ett andraspråk i ett migrationssammanhang blir i hög
utsträckning liktydigt med förmågan att använda det i olika sammanhang.
Betydelsen av kunnande framstår därmed som nära förbundet med en
förmåga. I den abduktiva forkningsprocessen har jag allteftersom funnit
alltmer anledning att komplettera läroplanens ’fyra f’ med ytterligare en
kunskapsdimension; förmågor. Förmågor, ett ’femte f’ i kunskapssammanhang, är något jag särskilt intresserar mig för i mitt fokus på skolkulturella
referensramar.

Förmågor
Från utbildningspolitiskt håll förs fram att människor i dagens sen- och
postmoderna samhälle i allt större omfattning ställs inför nya situationer.
Tillsammans med andra människor behöver individen kunna förhålla sig till
och vara handlingskraftig i dessa.307 På de statligt styrda skolformernas
formuleringsarena, vilken bland annat riktar sig till sfi, beskrivs hur det
sedan ett par decennier tillbaka håller på att genomföras ett genomgripande
politiskt systemskifte i samhället. Ledord är avreglering, marknadisering
och decentralisering. Denna utveckling har kommit att medföra att fler
beslut har lagts närmare samhällets medborgare. Individen har att ta ställning och välja i flera olika frågor som tidigare skedde centralt eller ombesörjdes av staten, som val av barnomsorg, skola, el-, teleleverantör och
pensionsförvaltare. Som medborgare, förälder och konsument innebär
ökade antal beslutssammanhang, ökad mängd information och budskap
genom ett ökat antal medier ökade krav på individen att sätta sig in i olika
frågor, att kunna sovra och kritiskt granska allehanda information och
budskap, förnya och bredda sina kunskaper.308
Samtidigt som utvecklingen inom arbetslivet inte är enhetlig utan skiljer
sig mellan och inom arbetsmarknadssektorer, så finns i näringslivet, i
arbetsmarknadspolitiska sammanhang, organisationsutvecklings-, management- och vuxenutbildningssammanhang en samstämmighet kring vissa
generella tendenser. Ett föränderligt, globaliserat, alltmer teknifierat och
306
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kunskapsbaserat arbetsliv innebär nya utmaningar som ställer nya krav och
ökade kunskaper. Vare sig det handlar om varuproduktion eller tjänster,
stora eller små arbetsorganisationer ställs allt högre krav på de anställdas
kompetens. Krav på anställda att “tänka själva”, ta eget ansvar och finna
lösningar på problem som dagligen uppstår beskrivs som ett överlevnadskrav i många verksamheter. Arbetsuppgifter tenderar att bli alltmer komplexa och utförs allt oftare i arbetslag. De innehåller i ökad omfattning eget
ansvar, rörlighet mellan arbetsuppgifter, problemlösning och samarbete,
vilket kräver flexibilitet, kontinuerlig kompetensutveckling i “livslångt
lärande”, liksom förmåga till dialog och samarbete. En förutsättning för
samarbete och samverkan är ofta att olika kompetenser kompletterar varandra. Att ha en god uppfattning om sin egen och andras kompetens är
därför även en viktig förmåga. Att i “individuellt ledarskap” ta ansvar för
sin egen planering och genomförandet av arbetsuppgifter, följa upp och
utveckla detta, att vara utvecklingsinriktad, ha lust att lära, ta ansvar för sitt
eget lärande och sin egen kompetensutveckling lyfts även fram som viktiga
förmågor.309
Utvecklingen mot ett alltmer varierat, föränderligt och svårförutsägbart
samhälle reser frågor kring hur utbildning kan förbereda individer för en
framtid vi vet allt mindre om, men som studerande behöver veta allt mer
om.310 Under utvecklingen till dagens samhälle har en frågeställning som
denna lett till att grundtankarna för utbildning har kommit att förändras.
Skolans uppdrag har omformulerats från ett utbildnings- till ett bildningsuppdrag. Skolans och lärares uppdrag har förändrats från ett fokus på
faktainnehåll i läroböcker till att utveckla elevers förhållningssätt och förmågor. Från förskola till högskola vägleds utformningen av den pedagogiska praktiken av en strävan att utveckla självständiga, kritiskt reflekterande och samtidigt flexibla individer som i enlighet med samhällsutvecklingen i livslångt lärande lär nytt och lär om.311 Betoningen på förmågor är
en del av en internationell utveckling. I ett EU-sammanhang utgör det en
del i Bolognaprocessen.312
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Både när det gäller kunskapsdimensionen och den normativa dimensionen av utbildning och fortbildning, såväl när det gäller statligt styrda
skolformer, inom folkbildning, fortbildningssammanhang i arbetslivssammanhang, i pedagogisk och didaktisk inriktad litteratur, inom lärarutbildningen etc., lyfts förmågor fram som centralt. På formuleringsarenan för de
statligt styrda skolformerna talas om ett förändrat läraruppdrag sammanfattat i “från fakta till förmågor”. 313 Forskare med inriktning på lärande
beskriver hur fokus har förändrats från ämnessammanhang till ett fokus på
“vad man egentligen lär”, “det man lär sig när man lär sig”314 och vad man
i uppdelningen mellan ett direkt och ett indirekt lärande talar om som “det
indirekta innehållet i det man lär sig”.315 “Biverkningarna” är det viktigaste.316 Även vid ren faktainlärning pågår en kunskapsprocess som innebär att något utöver fakta lärs in. Delar av det som tidigare talades om som
innehållet i “den dolda läroplanen” och pedagogiska praktikers immanenta,
dolda pedagogik som ligger till grund för ett immanent, dolt mentalitetsformerande lärande, har kommit att lyftas fram i ljuset.317
Innehållet i läroplaner och kursplaner gäller inte längre i första hand det
konkreta ämnesinnehållet. Det engelska uttrycket “What cannot be
remembered has not been learned” har inte längre samma relevans. I
kursplaner i alla skolformer, från grundskolan till högskoleutbildning, är
målformuleringar med tonvikt på beskrivningar av ämnesrelaterade, kognitiva, sociala, medborgar- och demokratirelaterade förmågor det centrala. I
kursplanen för sfi har fyra av sex mål för utbildningen en inriktning på
förmågor.318 Det primära syftet med sfi-utbildningen anges som att “[…]
utveckla förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i
vardags-, samhälls- och arbetsliv samt studier.”319
Även i resonemang kring skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag
finns en betoning på förhållningssätt och förmågor. På formuleringsarenan
för de statligt styrda skolformerna anges utifrån en förordad deliberativ
förståelse av demokrati kognitiva förmågor som att analysera argument,
313 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2000)
314 A.a., s. 123 respektive s. 197.
315 Marton, Ference & Booth, (2000)
316 Illeris, Knud (2001) s. 12.
317 Broady, Donald (1991); Ödman, Per-Johan
318 Skolan skall sträva efter att eleven “[…]

(1995)
kan använda språket i olika situationer”,
“utvecklar sin förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift i vardags-,
samhälls- och arbetsliv”, “utvecklar sin förmåga att individuellt och i samarbete med
andra planera sitt lärande”, “utvecklar sin förmåga att göra jämförelser mellan egna
erfarenheter av språk, kulturer, samhälls- och arbetsliv och det svenska språket och
förhållanden i Sverige”.
319 Kursplan. Svenskundervisning för invandrare (Sfi). Enligt SKOLFS 2006:28. s. 1.

106

överväga för och emot och dra slutsatser som centrala. I den deliberativa
demokratins inriktning på samtal betonas även kommunikativa förhållningssätt och förmågor som att lämna utrymme för den andre eller de andra
att föra fram vad han, hon eller de har att säga; att lyssna; visa tolerans och
respekt för andras synpunkter; argumentera; diskutera; komma överens,
vilket även inbegriper att komma överens om vad man inte är överens om;
komma till beslut. Deliberativa teoretiker lyfter även fram att deliberativa
processer inbegriper en kritisk medvetenhet kring maktförhållanden. Ur ett
förmågeperspektiv inrymmer det förhållningssätt och förmåga att uppfatta
och ifrågasätta auktoriteter och framförda uppfattningar med auktoritativa
anspråk på giltighet.320
I arbetet med att konkretisera kunskapsbegreppet har jag funnit att
betydelsen av begreppet förmågor i förhållande till färdigheter och kunskap
är oklar. I dokument kring Bolognaprocessen, till exempel, föreskrivs att
mål för kurser skall anges i “learning outcomes”. På svensk nationell
utbildningsnivå formuleras “learning outcomes” som “förväntade studieresultat”. Dessa anges som ett nyckelbegrepp i Bolognaprocessen. Deras
innebörd beskrivs som liktydig med den kunskapsuppfattning som ligger
till grund för “en skola för bildning” och anges i läroplanerna. I regeringens
proposition Ny värld – ny högskola beskrivs:
Den grundläggande principen är i korthet att planeringen av kurser
och utbildningar skall ske utifrån beskrivningar av de kunskaper som
studenterna förväntas ha tillägnat sig i slutet av kursen eller utbildningen. Kunskap innefattar i det här sammanhanget flera olika kunskapsformer, såsom faktakunskaper, förståelse, förtrogenhet och
färdigheter.321

I andra avsnitt av propositionstexten, liksom i beskrivningar av förväntade
studieresultat i universitets och högskolors policydokument och rapporter
kring arbetet med Bolognaprocessen finner jag emellertid beskrivningar
som ger bilden av delvis andra uppfattningar om vad som innefattas i
kunskap. I propositionstexten står bl.a. att läsa att “Utbildning på avancerad
nivå skall innebära en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor
…”322 I ett policydokument från ett lärosäte skiljs mellan kunskap, färdighet och kompetens. I ett policydokument från ett annat lärosäte särskiljs
kunskap från färdighet och förmåga. I en beskrivning av mål i en rapport
från ytterligare ett lärosäte talas om mål där kunskap och förståelse respek320 Englund, Tomas (2000);
321 Regeringens proposition
322 A.a., s. 92.

Englund, Tomas (2004); Roth, Klas (2004)
2004/05:162 s. 92.
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tive kunskap och förmåga särskiljs. Beskrivningarna ger bilden av otydliga,
oreflekterade kunskapsuppfattningar i vilken förståelse, färdighet, förmåga
respektive kompetens inte utgör kunskap.
Såsom ’färdighet’ beskrivs i läroplanssammanhang överlappar eller
tangerar detta begrepp betydelsen av ’förmåga’. En tänkbar anledning till
detta kan vara att när distinktionen gjordes mellan de kunskapsformer som
sedan fördes fram i 1994 års läroplaner, hade betydelsen av förmågor ännu
inte artikulerats. Det gör att från ett läroplanskodsperspektiv så glider
betydelsen av färdighet och förmåga in i och till viss del tangerar varandra.
Någon närmare bestämning dessa två begrepp emellan har jag inte funnit,
varken i läroplansteoretiska, utbildningspolitiska eller pedagogiska sammanhang. Däremot ger Nationalencyklopedin en lexikal bestämning. Enligt
NE avser färdighet att utföra något i praktisk handling, medan förmåga är
relaterat till att utföra något med betoning på tankeverksamhet. 323 I min
användning av förmåga gör jag inte denna åtskillnad. Med förmåga avser
jag såväl att utföra något i tankeverksamhet som i fysisk handling. En sådan
samlad betydelse finns bland annat i uttrycket ’läs- och skrivförmåga’,
vilket förekommer både i vardagstal och vetenskapliga sammanhang. Med
denna bestämning ser jag det som att en förmåga utgör en kunskapsform.
När jag i generella ordalag talar om kunskap innefattar det alltså även
förmågor.
Förmågor som en kunskapsform har lyfts fram tidigare i vuxenpedagogiska sammanhang. I Kunskapslyftskommitténs betänkande i samband med
genomförandet av kunskapslyftet beskriver kommittén sociala förmågor i
ett kunskapssammanhang.324 I mitt kunskapsintresse för skolkulturella
referensramar riktar jag även fokus mot och inkluderar kognitiva förmågor
som kunskapsformer.

Sätt att använda kunskap
I mitt fokus på kognitiva förmågor använder jag en distinktion kring fyra
olika sätt att använda kunskap formulerad av utbildningsfilosofen Harry
Broudy. Distinktion gäller ett replikativt, applikativt, associativt respektive
ett interpretativt sätt att använda kunskap.325 Broudy resonerar kring ’sätt
att använda kunskap’. Med ett sociokulturellt perspektiv ser jag på dessa
som olika former av förmågor, vilka studerande utvecklar i olika former av
arbetssätt i pedagogiska praktiker.

323 www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1, 2006-04-27
324 SOU 2000:28 s. 619 ff.
325 Broudy, Harry S. (1988)
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Det första sätt att använda kunskap som Broudy beskriver är en
replikativ användning av kunskap. I en replikativ användning, baserad på
replikativa förmågor, återges kunskap som den var formulerad vid lärtillfället. Den replikativa inriktningen på att använda kunskap bygger på
förmågor att ’memorera’ och ’lära utantill’ (rote learning). Detta bygger på
memoreringstekniker; att hitta rytm, former, mönster eller andra strukturer
att knyta an memoreringen till. En viktig del av memoreringen är repetition.
En applikativ användning handlar om att använda kunskap inom ett
avgränsat sammanhang som liknar det sammanhang som kunskapen användes i vid det ursprungliga lärtillfället. En applikativ användning av
kunskap, baserad på applikativa förmågor, inbegriper både en teoretisk
förståelse av principen för användandet och en tillämpad användning i
handling. En applikativ användning gäller till exempel att kunna använda
en matematisk formel eller ett hantverksmoment i en väl definierad snävt
avgränsad uppgift. Ofta är ett applikativt kunnande som har utvecklats i
utbildningssammanhang inte tillräckligt i dagliga livet. Det är inte ovanligt
eller överraskande att finna utexaminerade högskolestuderande i fysik som
inte kan reparera en TV eller få en krånglande bilmotor att fungera bättre,
skriver Broudy.
Ett associativt sätt att använda kunskap, baserat på associativa förmågor, går över gränsen för en applikativ användning. Ett associativt sätt
att använda kunskap innebär att använda kunskaper utanför de uppgifter
och det tillämpningsområde som är relaterat till det ursprungliga lärsammanhanget. En associativ användning innebär t.ex. att använda procenträkning i olika sammanhang i vardagslivet, att med hjälp av kunskaper från
sina studier i fysik reparera TV’n och få bilmotorn att gå bättre. Men vad
har man då för nytta av att gå en konstutbildning eller att läsa litteraturhistoria, frågar Broudy. Många människor gör det utan att de för den skull
tänker ägna sig åt att måla eller skriva själva. Svaret finns i en interpretativ
användning av kunskap.
Ett interpretativt sätt att använda kunskap innebär att gå utöver sedan
tidigare etablerade betydelse- och användningsmönster. En interpretativ
användning, baserad på interpretativa förmågor, består i att använda etablerad kunskap inom ett område på nytt sätt, i nya sammanhang. Ett
interpretativt sätt att använda kunskap kan även innebära att utvidga,
utveckla och omformulera befintlig kunskap och sätt att använda den. En
interpretativ användning öppnar upp för ny kunskap och nya sätt att
använda kunskap.
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Inom ramen för skolkulturella referensramar har jag funnit det angeläget
att komplettera Broudys distinktion med ytterligare två kategorier av förmågor.
Med hänvisning till beskrivningarna tidigare i avsnittet av vad olika
aktörer lyfter fram om ökade krav på individer i dagens samhälle att sätta
sig in i olika frågor, att kunna sovra och kritiskt granska allehanda information och budskap, framstår kritiskt reflekterande förmågor som centrala.
Betydelsen av kritiskt reflekterande förmågor finns även anledning att lyfta
fram med hänvisning till (sfi-)skolans demokratiuppdrag. Forskare i
utbildningssammanhang med inriktning på deliberativ demokrati betonar
betydelsen av ett granskande och övervägande förhållningssätt. Förmåga att
analysera argument, överväga för och emot och dra slutsatser beskrivs
utgöra grunden för deliberativa demokratiska processer. En förutsättning
för detta anges vara en kritisk medvetenhet kring maktförhållanden, att
uppfatta och ifrågasätta auktoriteter och framförda uppfattningar med
auktoritativa anspråk på giltighet.326
I interkulturella vuxenutbildningssammanhang framhålls kritiskt reflekterande förmågor bland annat i resonemang kring utbildning för illitterata
och lågutbildade. Pedagogiska praktiker organiserade så att de studerande
utvecklar förmågor att med kritiskt förhållningssätt går utöver att se kunskap som objektiva, neutrala fakta som ska ’läras in’ betonas. Likaså att
studerande utvecklar förmågor att uppfatta, förstå och kritiskt analysera
kunskapers socialt och kulturellt konstruerade betydelser, bakomliggande
antaganden och värden, ideologiska ståndpunkter och underförstådda
budskap.327
Inom området ’kritisk pedagogik’ (Critical Pedagogy) lyfter forskare
fram kritisk reflekterande förmåga (emancipatory knowledge/directive
knowledge) som en särskild kunskapsform, central i all utbildning.328
I samband med mitt arbete på folkhögskola och i sfi samt i studier har
jag både empiriskt och teoretiskt kommit att utveckla en medvetenhet om
vikten av en ytterligare kategori av förmågor. Det handlar om vikten av att
studerande får möjlighet att ’ta ett steg tillbaka’ och i dialog med lärare,
medstuderande eller i ’inre dialog’ med sig själv metareflektera över sitt
lärande och kunnande. Flera forskare med inriktning på lärande – både
forskare med sociokulturell ansats samt forskare som har ett perspektiv på
lärande som de beskriver överbryggar dualismen mellan ’yttre’ och ’inre’
326 Englund, Tomas (2000); Englund, Tomas (2004); Roth, Klas (2004)
327 Freire, Paulo (1974/2005); Faundez, Antonio & Freire, Paulo (1989);

(2001); Freire, Paulo & Macedo, Donald (2003)
328 McLaren, Peter (2003); Giroux, Henry A. (2003)
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förhållanden som grund för lärande – urskiljer metakognition som en särskild form av tänkande och betonar betydelsen av studerandes medvetenhet
om och dialog kring det egna tänkandet.329

Förmågor och sociala representationer
Avslutningsvis finner jag i samband med kunskap och kunnande anledning
att knyta an till sociala representationer. I ett fokus på skolkulturella
referensramar ser jag det som viktigt att lyfta fram att till kunskap och
kunnande är värderingar, normer, attityder och förhållningssätt knutna. I
lärsituationer sker ett lärande och en förankring av värderingar, normer,
attityder och förhållningssätt till specifika former av kunskap, lärande och
kunnande.
Sociala representationers handlingsdimension ger även anledning att i ett
pedagogiskt sammanhang vara uppmärksam på att sätt att organisera undervisning ligger till grund för att de studerande utvecklar specifika förmågor,
vilka gör att de i lärandesituationer blir vana, känner sig förtrogna med och
kanske föredrar att arbeta och lära sig på ett visst sätt och använda vissa
förmågor. Det kan till exempel handla om att först lära sig delar respektive
att utgå från en helhet; att först vara förtrogen teoretiskt för att därefter
handla praktiskt, respektive att pröva sig fram att bli förevisad eller att själv
komma fram till kunskapsstrukturer etc.
När det gäller andraspråkundervisning handlar det till exempel om i
vilken utsträckning en studerande känner sig förtrogen och bekväm med ett
lärande som baserar sig på att först teoretiskt lära sig grammatiska grunder
och beståndsdelar i en viss ordning för att därefter ’sätta ihop’ och använda
dessa i kommunikation, respektive ett lärande som baserar sig på att ta sig
an helheten direkt genom en kommunikativt inriktad praktik. En annan
viktig aspekt är i vilken utsträckning den studerande är van vid att läraren
förevisar och redogör för språkets grammatiska struktur respektive
förväntar sig och överlåter åt den studerande att själv eller i samspel med
medstuderande bygga upp kunskap och kunnande.

329
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5. Genomförande

I kapitlets första avsnitt redogör jag för det empiriska material avhandlingen bygger på samt metoder för datainsamling. Det andra behandlar
vetenskapsmetod och metod för analys. Därefter följer ett avsnitt där jag tar
upp forskningsetiska aspekter. I det avslutande avsnittet uppmärksammar
jag metodaspekter.

Empiriskt underlag
Det empiriska underlaget för avhandlingen består av två datamaterial. Det
första utgörs av intervjuer och samtal med studerande och kollegor med
härkomst från irakiska Kurdistan. Dessa personer hade jag kontakt med i
mitt arbete som sfi-lärarare i en studieförbundsförankrad projektverksamhet
med integrerad flyktingintroduktion och sfi. I sina positioner som flyktingar
och liv i diaspora ger de beskrivningar av erfarenheter från skolgången
under barn- och ungdomsåren tillsammans med sina uppfattningar om
pedagogiska grundtankar och pedagogisk praxis i olika skolsammanhang.
Detta datamaterial samlade jag in 1998 samt under 2000 och 2001.330
Det andra datamaterialet består av data från iakttagelser, klassrumsobservationer, intervjuer och samtal i samband med två besök i den KDPadministrerade regionen av irakiska Kurdistan under november och december 2001 respektive mars och april 2002. Den sammanlagda tiden för
besöken var cirka två månader. En ytterligare del av detta datamaterial
utgörs av textmaterial, huvudsakligen i form av kursböcker på lärarutbildningen samt skolböcker från årskurs fem och sex i ämnet engelska, som jag
införskaffade under fältarbetet. I begränsad omfattning ingår även resultat
från ett utvärderingstest på en pågående utbildning för illitterata och personer med avbruten skolgång
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Delar av detta material har jag redogjort för i en licentiatuppsats. Se Gustavsson,
Hans-Olof (2001a)

112

Intervjuer och samtal i ett sfi-sammanhang
Urval och bakgrundsuppgifter
Under hela 1990-talet, den tid då avhandlingens kunskapsintresse växer
fram, utgjordes en stor andel av flykting- och anhöriginvandringen till
Sverige av personer från irakiska Kurdistan. Detta avspeglades i den
projektverksamhet med integrerad flyktingintroduktion och sfi jag då var
verksam i. Periodvis var uppemot hälften av antalet deltagare personer från
denna region. Detta ligger till grund för att jag inriktar avhandlingen på att
undersöka skolkulturella referensramar relaterade till skolsammanhang i
irakiska Kurdistan.331
Min huvudsakliga arbetsinriktning inom sfi på utbildning för personer
med låg eller ingen utbildningsbakgrund har gjort att jag särskilt intresserar
mig för undervisning upp till årskurs sex samt vuxenutbildning för
illitterata och personer med avbruten skolgång.
De personer som har medverkat till den första delen av det empiriska
materialet är studerande och kollegor inom den verksamhet jag då arbetade
i. Totalt har jag intervjuat elva personer och samtalat med sjutton personer i
sammanlagt ett trettiotal samtal. Dessa personer har växt upp och gått i
skolan i olika delar av irakiska Kurdistan. Jag har intervjuat och samtalat
med både kvinnor och män. I urvalet har jag även strävat efter variation i
ålder, utbildningsbakgrund samt i viss utsträckning socioekonomisk bakgrund och den tid personerna har bott i Sverige. Informanternas ålder
varierar från tjugo- till femtioårsåldern. Utbildningsbakgrunden skiljer sig
från endast några års skolgång på grund av att ha varit tvingade att avbryta
sina studier, till studier på lärarutbildning och universitet. Den tid
informanterna har levt i Sverige varierar från sjutton år till cirka två och ett
halvt år. Därutöver visade det sig i intervjuer och samtal att informanternas
bakgrund skiljer sig när det gäller storleken på levnadsort. Det finns de som
har växt upp och gått i skolan i någon av de större städerna i regionen,
andra har levt i en mindre stad, medan ytterligare andra har växt upp och
gått i skolan i byar. Flera har även tvingats att flytta, oftast vid fler än ett
tillfälle, och har bott på olika orter och gått i flera skolor, både i städer,
samhällen och byar.
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Grunden för användningen av benämningen irakiska Kurdistan samt vad irakiska
Kurdistan innefattar geografiskt finns beskrivet på sidan 14 i fotnot 8 respektive i
samband med kartbilden på sidan 10.
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Genomförande
Under 1998 började jag att i organiserad form intervjua och samtala med
studerande och kollegor med inriktning på vad jag då benämnde ’referensramar kring skola och undervisning’. Dessförinnan hade jag fått en inblick i studerandes erfarenheter och uppfattningar kring skolgång och
pedagogisk praxis genom informella samtal i samband med undervisningen, på raster, före och efter skoldagen samt utanför skoltid. Det sätt
som den verksamhet jag då arbetade inom var utformad på erbjöd rika
tillfällen till detta. Den bärande idén var flyktingintroduktion kombinerat
med sfi för flyktingar samt anhöriga som fått uppehållstillstånd genom
familjeanknytning. Detta innebar heldagssysselsättning för deltagarna. Förutom föreskrivna organiserade informationsaktiviteter i samband med introduktionen samt sfi och grundläggande sfi (däribland alfabetiseringsundervisning) förekom det ett flertal ytterligare utbildningsaktiviteter,
sociala aktiviteter och sammankomster. En pedagogisk grundtanke för
verksamheten var att utforma en positiv social miljö. Denna strävan innebar
bland annat att personal och deltagare hade kafferaster och lunch tillsammans, att vi hade ett stort antal aktiviteter, sociala sammankomster och
arrangemang utanför den schemalagda skoltiden, fester, högtider, semester
m.m. tillsammans.332 Detta gav många olika tillfällen att i ett ’kulturmötessammanhang’ samtala kring allehanda saker. Under 1998 samt 2000-2001
genomförde jag elva öppna, tematiska intervjuer och ett trettiotal avgränsade samtal med uttalat fokus på erfarenheter från skolgången tillsammans
med personernas uppfattningar om pedagogiska grundtankar och pedagogisk praxis.
De personer jag intervjuade informerades om att det ingick i mitt arbete
med att skriva en uppsats på lärarhögskolan. Jag beskrev att genom
uppsatsen kunde lärare och blivande lärare få information om skolan i
irakiska Kurdistan. Jag informerade även om att det fanns ett andra syfte
med intervjuerna som handlade om att vi lärare i verksamheten ville få
ökade kunskaper om utbildningsförhållande och undervisning i irakiska
Kurdistan, för att på bättre sätt kunna organisera och utveckla sfi- och
grundläggande sfi inom vår verksamhet.
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Intervju- och samtalsmetod
Intervjuerna var i hög utsträckning i enlighet med vad Steinar Kvale,
psykolog med särskilt intresse för intervju som forskningsmetod, beskriver
karaktäriserar “den kvalitativa forskningsintervjun”.333 Kvale lyfter fram
tolv aspekter som karaktäriserar den kvalitativa forskningsintervjun.334 De
intervjuer jag genomförde skiljer sig på en punkt delvis från dessa. En av
de tolv aspekter som enligt Kvale kännetecknar en kvalitativ forskningsintervju är “Det specifika. Beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas, inte allmänna åsikter.”335 I mina intervjuer var jag intresserad av att höra personerna berätta om såväl det specifika som det
allmänna. Förutom beskrivningar från sin skolgång hade jag även ett kunskapsintresse kring vad som enligt de personer jag intervjuade och samtalade med kunde tänkas vara allmänna uppfattningar om pedagogisk
praxis.
Intervjuerna var löst strukturerade med utgångspunkt i en tematisk intervjuguide.336 Guiden bestod av övergripande teman, som “undervisningen”,
“lärare – elev” etc. Under varje tema fanns ledord eller frågor kring olika
aspekter formulerade. Dessa tjänade som utgångspunkter och gav inledande
riktning åt intervjun. Guiden var inte en lista som jag följde i den ordning
som teman och frågor var uppställda i. Beroende på mitt kunskapsintresse
vid det aktuella intervjutillfället och hur intervjuns innehåll tog form valde
jag bland guidens teman. Ingen intervju kom därför att vara den andra helt
lik när det gäller de teman och frågor vi tog upp.
I intervjuerna strävade jag efter att personerna skulle använda en
berättande framställning. När en person började berätta och i sitt berättande
associerade till saker som jag uppfattade var angelägna att ta upp och
berätta om, lämnade jag utrymme för detta. Vid vissa tillfällen, då jag
tyckte att personen alltför snabbt lämnade ett intressant tema eller ett resonemang eller om personen enligt min uppfattning i för hög utsträckning
kom bort från vad som var inom ramen för intervjun, styrde jag tillbaka
berättandet, till exempel med en fråga.
Varje intervju varade mellan en och två timmar. Då flera personer
beskrev att de kände sig obekväma med bandspelare använde jag enligt
önskemål inte bandspelare i intervjuerna med dessa personer. Tre intervjuer
spelades in. På grund av överväganden relaterade till språkliga aspekter
transkriberade jag ingen av de inspelade intervjuerna. Språket i de inspe333 Kvale, Steinar (1997)
334 A.a., s. 34-39. Sammanfattande
335 A.a., s. 35.
336 Bilaga I.
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lade intervjuerna bestod i relativt stor omfattning av ofullständiga
meningar, felaktig meningsbyggnad, grammatiska fel, upprepningar med
ny meningsbyggnad eller grammatisk konstruktion etc. Istället för att arbeta
med transkriberad text har jag lyssnat på hela intervjuerna och delar av
dessa upprepade gånger under analysprocessens gång och i samband med
detta skrivit ned de delar av innehållet jag intresserat mig för med tillrättalagd svenska.
Vid de intervjuer jag inte spelade in förde jag anteckningar. Efter
intervjun, samma dag och/eller någon av de påföljande dagarna, kompletterade jag mina anteckningar med att skriva ned innehåll, intryck och
reflektioner. Detta gjorde jag oberoende av om jag spelade in intervjun eller
inte. Även vid senare tillfällen kompletterade jag anteckningarna från vissa
av intervjuerna ytterligare genom att skriva ned saker som jag drog mig till
minnes om innehållet i intervjun, intryck och reflektioner relaterade till
innehållet eller metodologiska aspekter kring intervjun och intervjusituationen.
Det har varit vanligt att den person jag har intervjuat spontant har tagit
upp teman från intervjun i informella samtal i olika sammanhang, på kaffeeller lunchraster, sammankomster etc. Personer har velat berätta mer,
förtydliga, lägga till saker etc. Detta har bland annat skett i de avgränsade
situationer som jag i datainsamlingshänseende talar om som ’samtal’. Det
innebär att i vissa fall är de personer jag har samtalat med samma person
som jag tidigare har intervjuat. Även den omvända ordningen har
förekommit. En person som jag har samtalat med har jag därefter frågat om
han eller hon skulle vilja delta i en intervju.
I samtalen var jag mer aktiv än i intervjuerna. Här frågade jag i högre
utsträckning än i intervjuerna om saker som jag var intresserad av att veta
mer om, bad om förtydliganden etc.
Någon återkoppling till de personer jag intervjuade eller samtalade med i
form av utskrift av renskrivna anteckningar från intervjuer och samtal har
inte skett. Däremot har ’en pedagogisk återkoppling’ till vissa delar skett
genom att jag under verksamhetens gång förändrade sfi-undervisningen
relaterat till aspekter som framkom i intervjuer och samtal. Vid vissa av
dessa tillfällen tog jag i den eller de grupper det gällde upp att det var
relaterat till de samtal vi hade haft.
Mina intervjuer påminner om vad jag har sett beskrivas som “en kognitiv
intervjumetodik”.337 En grundtanke är betydelsen av det fria berättandet.
Alltför strukturerade intervjuer med alltför många förformulerade frågor
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beskrivs tendera att leda till schablonmässiga beskrivningar, utelämnande
av detaljer som inte passar in på grund av frågans inskränkande inverkan,
samt svar och beskrivningar av ett slag som den intervjuade tror att intervjuaren vill ha. Berättandet är en utveckling av intervjusituationen. Den
innebär ett överskridande av den hierarkiska fråga-svar-modellen. Att
intervjupersonen övergår till berättande innebär att hon eller han tar initiativ i samtalet. Intervjuaren blir då den aktiva lyssnaren till beskrivningar av
en personlig och unik verklighet. Att den intervjuade eller samtalspartnern
tar över en del av initiativet utgör ett uttryck för en upplevelse av erkännande, vilket leder till engagemang i samtalet.338
En metod från min sida som jag ibland använde för att få intervjuer och
till viss del samtal i denna riktning var 'tystnad'; att inte så fort som möjligt
fylla ut den tystnad som kan uppstå, utan våga tystnaden infinna sig och ta
plats. Detta upplevde jag fungerade bra. Det gjorde bland annat att samtalet
inte blev så forcerat. Det gav ett mer avslappnat tempo, vilket jag upplevde
bidrog till att påverka intervjusituationen på ett positivt sätt. En annan
metod som jag använde i samband detta, vilken jag även den i efterhand har
funnit ett begrepp för, är vad som inom psykologin i ett sammanhang av
“jag-stärkande samtal” talas om som “en speglande samtalsteknik”.339 Efter
att personen jag intervjuade hade beskrivit eller berättat om någonting, var
det vanligt att jag mer eller mindre kort försökte återge vad personen hade
berättat. Detta upplevde jag hade flera fördelar. Det gav möjlighet till
eventuell korrigering om det visade sig att jag hade uppfattat fel. Detta var
värdefullt, eftersom jag upplevde att det var angeläget för alla personer jag
intervjuade att jag hade uppfattat rätt vad de ville ha sagt. En annan fördel
var att i samband med att den person jag intervjuade fick höra igen vad han
eller hon hade sagt, gav det tid till eftertanke som ledde till förtydliganden,
förklaringar och kompletteringar samt associationer till nya aspekter att
berätta om. En eventuell nackdel med detta speglande förhållningssätt är att
jag som intervjuare kan ha bidragit till att forma berättandet. Jag upplevde
inte detta som påfallande. Intervjusituationerna fungerade ungefär som jag
hade förhoppningar om. Intervjuguidens teman utgjorde start för personerna jag intervjuade att minnas och berätta. Teman och frågeställningar
engagerade och gav upphov till associationer och utvikningar. Det ledde till
att personernas berättande tog sina egna vägar. Det gav vad som i mina
ögon framstår som beskrivningar av personliga erfarenheter, uppfattningar
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och reflektioner från livsvärldar sammanlänkade med varandra genom
övergripande samhälleliga och kulturella ramar.

Två besök i irakiska Kurdistan
Det andra datamaterialet i avhandlingen består av data från iakttagelser,
klassrumsobservationer, samtal, öppna och strukturerade intervjuer i samband med två månadslånga besök i den KDP-administrerade regionen av
irakiska Kurdistan under november och december 2001 respektive mars
och april 2002. Den sammanlagda tiden för besöken var cirka två månader.
Till datamaterialet hör även textmaterial, huvudsakligen kursböcker på
lärarutbildningen som behandlar undervisningen i engelska samt skolböcker i engelska för årskurs fem till sex, som jag bad att få under besöken.
I mycket begränsad omfattning ingår även resultat från ett utvärderingstest
på en utbildning för illitterata och personer med avbruten skolgång som jag
i samarbete med lärare och utbildningsrådgivare/-inspektörer340 konstruerade och genomförde.
Vad som gjorde det möjligt för mig att besöka irakiska Kurdistan och få
den breda inblick i skolförhållanden jag fick var ett utbildningsprojekt.
Projektet bestod av två delar. Den till omfattningen största delen hade en
inriktning på utbildning för vuxna illitterata och personer med avbruten
skolgång. I ett första skede innefattade projektet cirka 25.000 studerande.
Under projektets gång organiserades för att inrätta utbildningen som en permanent utbildningsväg i utbildningssystemet i KDP-regionen. Den andra
delen bestod av fortbildning med inriktning på vuxenpedagogik, läs- och
skrivutveckling med fokus på illitterata och lågutbildade vuxna för cirka
300 av de lärare, rektorer och utbildningsrådgivare/-inspektörer som var
involverade i vuxenutbildningen
Projektet, som jag var delaktig i att planera och genomföra, initierades
inom den projektverksamhet med integrerad flyktingintroduktion och sfi
för flyktingar och anhöriga jag arbetade i. Det genomfördes som ett samarbete mellan biståndsorganisationen Diakonia och KDP:s utbildningsministerium under 1999-2004 med finansiering huvudsakligen genom EU
samt i vissa delar av KDP:s utbildningsministerium.
Projektet inrymde även tanken om ett ömsesidigt lärande. Ett delsyfte
med projektet var att lärare inom sfi och grundläggande sfi skulle få ökad
inblick i samhälls- och skolförhållanden, pedagogiskt tänkande och praxis,
lärar- och studeranderoller, sätt att arbeta i andraspråksundervisningen i
340 Educational
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engelska, etc. i irakiska Kurdistan. Genom att sprida iakttagelser, erfarenheter och kunskaper från projektet skulle dessa på så sätt komma till
gagn i sfi-sammanhang.
Mitt första besök var en del av förberedelserna inför fortbildningen. Det
huvudsakliga syftet var dels att göra en delutvärdering av den pågående
nystartade utbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång,
dels att skaffa mig en inblick i det dagliga pedagogiska arbetet i skolor och
i dialog med personer i olika positioner inom skolans område fånga upp
teman, aspekter, behov och önskemål som kunde bidra till att forma
innehållet i fortbildningen. Vid detta första besök i november och december
2001 reste jag under en månad tillsammans med en kollega, en flyktingkonsulent från projektverksamheten med integrerad flyktingintroduktion
och sfi och initiativtagare till utbildningsprojektet, runt och besökte skolor i
Dohuk-provinsen. De skolor vi besökte var geografiskt spridda från de
bergiga områdena i de norra, nordöstra och östra delarna av provinsen som
gränsar mot Turkiet och Iran till det vidsträckta slättlandet syd om staden
Dohuk ner till gränsen mot ’den arabiska delen’ av Irak. Som färdledare
och tolkar hade vi sällskap av två utbildningsinspektörer-/rådgivare. Vi
besökte skolor i avlägsna och isolerade små byar, i samhällen, mindre
städer och i provinshuvudstaden Dohuk. Vi var med på lektioner och observerade, vi samtalade med och intervjuade studerande barn, ungdomar och
vuxna samt lärare, rektorer, lärarutbildare, utbildningsrådgivare/-inspektörer, skoltjänstemän, politiskt ansvariga och beslutsfattare inom skolans
område. Utöver detta gavs många tillfällen till informella samtal med människor som vi mötte i olika sammanhang. Min kollega hade med anledning
av sitt yrke som flyktingkonsulent ett brett intresse för samhälleliga förhållanden. Det gjorde att vi kom att besöka och få en inblick i flera olika
institutionella, samhälleliga och sociala sammanhang. Beroende på språkkunskaper skedde intervjuer och samtal på engelska eller med tolk från
dialekterna badinani och sorani till engelska.
Vid det andra tillfället fick jag tillsammans med en lärarkollega, en Sv2lärare verksam inom IVIK, inom ramen för en drygt tre veckor lång pilotfortbildning ta del av erfarenheter, beskrivningar och reflektioner kring
läroplanstänkande, pedagogisk och ämnesdidaktisk praxis, ramar för
skolornas verksamhet etc. från femtio lärare och rådgivare/-inspektörer som
var delaktiga i utbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång. Pilotfortbildningen genomfördes i KDP’s regionshuvudstad Erbil.
Kommunikationen med deltagarna skedde på engelska eller med tolk från
dialekterna badinani och sorani till engelska.
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Förutom ’ständigt observerande’ under de båda besöken i irakiska Kurdistan genomförde jag under besöket i Dohuk-provinsen 2001 strukturerade
klassrumsobservationer i samband med besöken i skolorna. I dessa
observationer hade jag hjälp av min kollega. Klassrumsobservationerna tog
sin utgångspunkt i ett observationsunderlag.341 I underlaget hade jag dels
specificerat aspekter och teman för observation, dels fanns utrymme för
iakttagelser utifrån vad som framstod som notervärt vid respektive observationstillfälle.
Data från intervjuer och samtal samt iakttagelser i samband med observationer, besök, dagliga händelser etc. har dokumenterats genom anteckningar och bandinspelningar. Anteckningarna har skett i direkt samband
med intervjuer, samtal, observationer etc. och/eller efteråt. Bandinspelningarna består av att jag efter dagens slut på mitt rum tog som vana att sitta
ned och ur minnet beskriva iakttagelser, försökte återkalla vad som skett
under dagen eller de senaste dagarna, vad som hade framkommit vid intervjuer, samtal och observationer, tillsammans med reflektioner och resonemang som jag vid tillfället fann angelägna och intressanta.
Att jag under mitt första besök i irakiska Kurdistan fick möjlighet att åka
runt och besöka ett stort antal skolor berodde i hög utsträckning på en
delutvärdering i det pågående utbildningsprojektet för vuxna illitterata och
personer med avbruten skolgång som jag ansvarade för. Utvärderingen
bestod av intervjuer med lärare och studerande, klassrumsobservationer
samt ett diagnostiskt test. Ett huvudsyfte med testet var att söka få en uppfattning om hur långt de studerande hade kommit i sin utveckling att läsa,
skriva och räkna satt i ett övergripande sammanhang av en kunskapsutveckling mot litteracitet och numerisk litteracitet. Den övergripande uppläggningen och utformningen av testet och utvärderingen i sin helhet ansvarade jag för. Detaljplanering, formulering av konkreta uppgifter och
genomförandet skedde i samarbete mellan rådgivare/inspektörer, min
kollega och mig. I avhandlingen har inte det diagnostiska testet någon
framträdande betydelse. Jag kommer därför inte att redogöra för utformningen, innehållet och resultaten annat än i samband med beskrivningarna
av empiriska data i kapitel sex.

Urval och återkoppling
Urvalet av de skolor vi besökte gjordes inledningsvis vid utbildningsministeriets kontor i Dohuk. Efter de inledande dagarnas besök gjordes
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urvalet av de två utbildningsrådgivare/-inspektörer vi hade som färdledare
och tolkar i samråd med min kollega och mig utifrån de önskemål vi hade
om att få besöka skolor i olika samhällen, olika utbildningsstadier etc.
Urvalet av de klasser vi besökte och gjorde klassrumsobservationer hos
bestämdes av våra färdledare och tolkar utifrån min kollegas och mina
önskemål om skolform, årskurs, ämne, manliga respektive kvinnliga studerande etc. De lärare och studerande vi intervjuade samt de studerande som
gjorde utvärderingstestet inom ramen för utvärderingen av den pågående
utbildningen för vuxna illitterata och personer med avbruten skolgång
valdes dels ut av rektorer och lärare på respektive skola i samråd med våra
färdledare, dels tillfrågades de av mig och min kollega i samband med
klassrumsbesök. Vi genomförde såväl starkt som löst strukturerade, tematiska och öppna intervjuer. Därutöver gavs många möjligheter till informella samtal med personer vi mötte vid skolbesöken, under resorna dit
samt vid olika tillfällen utanför ramen för skolbesöken.
Det förekom ingen återkoppling direkt till de personer vi intervjuade,
samtalade med eller gjorde observationer hos. Däremot genomfördes en
indirekt återkoppling genom en utvärderingsrapport från utvärderingen av
den pågående utbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång. I denna redogör jag för innehåll i samtal och iakttagelser vid observationer, resultat från det diagnostiska test som ingick i utvärderingen samt
tolkningar och resonemang kring detta. Utvärderingen behandlades på fortbildningen i utbildningsprojektet. Där deltog några av de lärare jag hade
intervjuat, gjort klassrumsobservationer hos och vars studerande hade gjort
diagnostiska test inom ramen för utvärderingen av utbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång. Seminarier kring utvärderingsrapporten var en inplanerad del av fortbildningen. Rapporten fanns översatt
från engelska till sorani. Under särskilda seminarier organiserade med möjlighet till reflektioner och diskussion i grupper och i storgrupp både utifrån
förformulerade frågeställningar från oss kursledare och utifrån egna ingångspunkter samtalade lärare och utbildningsrådgivare/-inspektörer kring
utvärderingens innehåll. Resultaten var även ett av underlagen för grupparbeten med att utforma individualiserings- och fördjupningsuppgifter till
den pågående utbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång.
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En abduktiv ansats med utgångspunkt i sociokulturell
teori
Studiens syfte är att undersöka skolkulturella referensramar som kan tänkas
vara av betydelse i sfi-sammanhang. Det är ett komplext område med
många aspekter att ta i beaktande. Som jag inledningsvis beskrev har
intresset för studien vuxit fram ur mina erfarenheter från folkhögskola och
sfi. Dessa ger mig en förförståelse. Mina erfarenheter säger mig att i
vuxenundervisningssammanhang finns vissa samstämmigheter i lärares och
studerandes värderingar och ageranden kring undervisning, lärande, läraroch elevroll i studerandegrupper som jag uppfattar är relaterade till
skolkulturella förhållanden. I det inledande skedet av studien hade jag med
andra ord en förförståelse kring förekomsten av skolkulturella referensramar och vad de kunde innehålla. Mina erfarenheter och förförståelse har
påverkat mig i valet av teoretisk ansats för studien. Det har legat till grund
för att jag har vänt mig till sociokulturellt relaterad teori och konstruerat en
teoretisk utgångspunkt i form av vad jag kallar ’en sociokulturellt orienterad teoretisk plattform’. Denna har gett inledande riktning åt aspekter som
jag har sett som angelägna och intressanta att studera. I linje med mina
erfarenheter ger det sociokulturella perspektivet förståelse för hur det finns
samband mellan samhällsstruktur och meningsskapande, värderingar,
normer, förhållningssätt och ageranden i pedagogiska praktiker. Den sociokulturella ansatsen ger en riktad förståelse av att de personer jag intervjuar,
samtalar med, observerar och gör observationer hos är delaktiga i att bära
upp kollektiva meningssystem. De är ur ett sociokulturellt perspektiv inte
bara enskilda individer, utan de åsikter, förhållningssätt och ageranden de
uttrycker delar de med andra. Genom de jag intervjuar och samtalar med
och de sociala sammanhang jag tar del av vid observationer kan jag därmed
säga mig få insikter även om ett större antal individer och sociala sammanhang.
I vetenskapsmetodsammanhang skiljer man vanligtvis mellan induktion
och deduktion. Det finns emellertid även en mindre omtalad tredje ansats,
abduktion. Abduktion innebär en medelväg mellan induktion och deduktion. Flera beskrivare av vetenskapliga metoder talar om “den gyllene
medelvägen”.342 Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Den
abduktiva ansatsen, vilket är det sätt att arbeta jag har använt, utgår från
mellanläget empiriska regelbundenheter. I en abduktiv ansats har förförståelse en central betydelse. Förförståelse i form av uppfattningar om empiriska regelbundenheter ger riktning åt val av teoretiska utgångspunkter och
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de begrepp som forskaren använder för att närma sig empirin. Birgitta
Qvarsell, forskare i pedagogik bl.a. med tvärkulturell inriktning, beskriver
att utgångspunkten för ett abduktivt arbetssätt är en ganska allmän teoriram
med begrepp på hög abstraktionsnivå, vilken är relaterad till förförståelsen.
Denna teoriram, vad jag har valt att tala om som ’en teoretisk plattform’,
riktar in forskningen mot vissa situationer och sammanhang och ger datainsamling och analys ett inledande fokus. I en abduktiv ansats har teoriers
betydelse en öppen karaktär. Teori och begrepp används som inspirationskälla och för att ge riktning åt kontakten med empirin och åt analys. Till
skillnad mot en deduktiv ansats finns inte anspråk på att hålla fast vid en
specifik teori. När forskaren utifrån den teoretiska utgångspunkten i
empirin möter företeelser som inte kan förstås eller förklaras med den
befintliga teoriramen, kan en lösning vara att vända sig till andra teoretiska
förklaringsmodeller som kan bidra till att dessa kan förstås och förklaras,
eller som ligger till grund för en hypotes med vars utgångspunkt forskaren
återigen närmar sig empirin.343
Arvid Löfberg, pedagogikforskare med arbetslivsinriktning, beskriver
hur forskaren med utgångspunkt i förförståelse för det eller de fenomen
som studeras formulerar antaganden grundade i begrepp och teoretiska
modeller, ofta på hög abstraktionsnivå, med syfte att ge riktning åt inledande iakttagelser och analys. I en pendling mellan teori och empiri genom
de empiriska data som framkommer kan det under forskningsprocessen
sedan finnas anledning att ifrågasätta och ompröva de teoretiska utgångspunkterna. Det är en process som leder till att den teoretiska idévärlden
preciseras men inte genom hypotesprövning i egentlig mening, utan mer
genom ett meningsskapande inom ramen för en pendling mellan empiri och
teori, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.344
I litteratur om forskningsmetod är det enligt Mats Alvesson och Kaj
Sköldberg, företagsekonomer och organisationsforskare med särskilt intresse för vetenskapsfilosofi och -metod, vanligt att beskriva induktion och
deduktion som de enda två alternativ som finns. I realiteten är det emellertid ofta så att forskare, utan att de själv talar om det som abduktion, använder sig av en abduktiv ansats och ger metodbeskrivningar som är i överensstämmelse med en abduktiv ansats.345 Alvesson och Sköldbergs iakttagelse
har jag i samband med avhandlingsarbetet bland annat funnit i metodbeskrivningar från socialantropologi och etnografi. I en beskrivning av
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344 Leymann, Heinz & Löfberg, Arvid (1990); Löfberg,
345 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) s. 42.

Arvid (1990)
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socialantropologisk forskningsmetod som en dialektisk process beskriver
t.ex. socialantropologen Michael Agar:
[...] you learn something (collect some data), then you try to make
sense of it (analysis), then you go back and see if the interpretation
make sense in light of new experience (collect more data), then you
refine your interpretation (more analysis), and so on. The process is
dialectic, not linear.346

Den abduktiva ansatsen kan även skönjas i det som i ett socialkonstruktivistiskt sammanhang beskrivs som en cybernetisk cirkulär forskningsprocess, i vilken forskaren återkommande preciserar frågeställningar, teoretisk ansats och analysresultat. Den cirkulära forskningsprocessen beskrivs
skilja sig från en linjär forskning där olika steg i undersökningens genomförande är väl avgränsade och sker i bestämd ordning.347 Abduktion framstår även som nära förbundet med den hermeneutiska tolkningsprocessen.
Med utgångspunkt i en förförståelse görs en tolkning som leder till ny förståelse, vilken utgör förförståelse för en ny tolkning som ger upphov till ny,
fördjupad förståelse, vilken utgör förförståelse för en ny tolkning… etc.348
För min del har den abduktiva forskningsansatsen i enlighet med beskrivningarna ovan inneburit att jag med utgångspunkt i mina lärarerfarenheter tillsammans med beskrivningar på empirisk grund i litteratur
av likartade uppfattningar om förekomsten av skolkulturella referensramar
har vänt mig till sociokulturell teori för att få en inledande teoretisk
förståelse på hög abstraktionsnivå. Det har därefter lett till att jag efterhand
som avhandlingsarbetet har fortgått och vartefter nya reflektioner, funderingar och frågeställningar har uppkommit i pendlingen mellan teori och
empiri, har sett behov av, sökt efter, funnit och använt mer preciserade teoretiska begreppsliga redskap. I samband med detta har även den övergripande teoretiska förståelsen preciserats och förfinats. Den abduktiva
processen har vidare lett till att jag i analys av det empiriska materialet har
funnit anledning att omtolka delar av det empiriska materialet och se på
delvis annat sätt på resultat som jag tidigare har kommit fram till. De nya
slutsatser som jag har kommit fram till vid dessa omtolkande reflektioner
har även lett till att jag har kompletterat och i vissa fall nyanserat den
teoretiska utgångspunkten för avhandlingsstudien. Den ’teoretiska öppenhet’ som jag uppfattar att den abduktiva ansatsen erbjuder har gjort det

346 Agar Michael (1980) s. 9.
347 Lahdenperä Pirjo (1997) s. 20ff.
348 En närmare beskrivning finns i

fram i kapitlet.

avsnittet “En hermeneutisk tolkningsansats” längre
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möjligt att söka andra, ytterligare teoretiska perspektiv och begrepp för att
reflektera kring och söka förståelse för vissa aspekter i det empiriska materialet. Det har inneburit att jag under avhandlingsprocessens gång har
kompletterat och nyanserat den inledande sociokulturella teoretiska
utgångspunkten. I delar av analysen av vissa aspekter fann jag bland annat
att jag använde en alltför ensidig strukturalistisk förståelse av relationen
mellan samhälle och individ. Under processens gång fann jag även att jag
behövde ytterligare förståelse av vissa aspekter av varaktighet. Den abduktiva ansatsens öppenhet och relativa ’teoretisk obundenhet’ gav mig möjlighet att söka delvis nya teoretiska perspektiv för förståelse av vissa aspekter.
Dessa tolkningar och omtolkningar beskriver jag närmare i avhandlingens
avslutande kapitel.

Perspektiv-, metod- och datatriangulering
Mitt kunskapsintresse för skolkulturella referensramar har lett till att jag
använder en sociokulturell teoretisk utgångspunkt. Denna innefattar dels
individers egen förståelse av sin livsvärld, dels en tolkningsbaserad förståelse av individers förhållningssätt, utsagor och ageranden relaterade till
sociokulturella strukturer. I mitt kunskapsintresse för skolkulturella referensramar ansluter jag mig till vad Barbara Rogoff, sociokulturellt inriktad
psykolog med mångkulturellt forskningsintresse, för fram om att en djup
och valid förståelse för en kulturell praktik emanerar ur en sammansatt
förståelse från såväl utifrån- som inifrånperspektiv. Många aspekter i den
egna sociala och kulturella praktiken kan vara fördolda för medlemmarna,
eftersom de är för givet tagna och därmed inte är tillgängliga för medvetandet. Som en metafor för detta anför Rogoff ett citat från antropologen Clyde
Kluckhohn: “It would hardly be fish who discovered the existence of
water.”349 Liksom en fisk är omedveten om vatten fram till den har lämnat
det, så kan individer vara omedvetna om förhållanden i sin egen kulturella
praktik. Resonemanget är samstämmigt med vad Robert LeVine, psykolog
med tvärkulturellt antropologiskt fokus, uttrycker om att egna kulturella
förhållanden ofta tas för givna fram till dess att de saknas, arrangeras om
eller förhåller sig på ett annat sätt.350
Min flerperspektivistiska orientering är även relaterad till vad man inom
antropologin betonar om vikten av att “kontextualisera” för att erhålla en
valid förståelse. I ett sociokulturellt sammanhang definieras kontext som

349 Kluckhohn, Clyde (1949) s. 11. Referens i Rogoff, Barbara
350 LeVine, Robert (1966) Referens i Barbara Rogoff (2003)

(2003)
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“det som omger”.351 En kontext kan vara på olika nivå och kan inrymma en
mängd till varandra relaterade aspekter, “kontextuella variabler”352, som
kan ha betydelse för förståelsen av det eller de fenomen som utgör
forskningsfokus. Att kontextualisera innebär att sätta de avgränsade
fenomen som är avsedda att studeras i sammanhang av olika slag. Det gör
att förståelsen av det avgränsade fenomen som studeras fördjupas.
Att fenomen sker inom en kontext kan tyckas vara en självklarhet,
skriver Çigdem Kagitçibasi, psykolog med särskilt intresse för socialisation
i tvärkulturell belysning. När det gäller studier av psykologiska fenomen är
det enligt Kagitçibasi emellertid inte givet att man använder sig av
kontextuella eller interaktionistiska perspektiv. Kagitçibasi riktar kritik mot
att man inom psykologin i allt för hög grad har gjort och gör a-kontextuella
analyser av fenomen och processer som egentligen behöver ses i kontextuella sammanhang. Fenomen och processer från övergripande samhällelig
nivå ner till individnivå bildar en helhet som är relaterade till varandra,
betonar Kagitçibasi.353
I mitt forskningsfokus på skolkulturella referensramar är min uppfattning
att betydelsen av en helhetsförståelse i högsta grad är relevant för pedagogiska sammanhang. I enlighet med den sociokulturella utgångspunkten
har jag uppfattningen att en pedagogisk situation eller ett pedagogiskt
förhållande bättre kan förstås om det relateras till aspekter eller villkor som
kan antas bidra till att forma denna situation eller detta förhållande.
Från ett metodperspektiv utgör denna flerperspektivistiska och kontextualiserande ansats en slags triangulering354 som ger validitet åt studien.
Som jag nämner i det inledande kapitlet i samband med beskrivningen av
syftet med studien, så har interkulturella pedagogiska frågor ofta en komplexitet som gör det nödvändigt att belysa dem från flera olika synvinklar.355
För att utveckla en mångfacetterad förståelse för skolkulturella referensramar använder jag perspektiv-, metod- och datatriangulering.356 Metodoch datatrianguleringen består av intervjuer, samtal, fältstudier, deltagande
observation, texter och data från ett utvärderingstest.

351 Säljö, Roger (2000) s. 129.
352 Kagitçibasi, Çigdem (1996) s. 25.
353 A.a.
354 Jfr Patton, Michael Quinn (1990)
355 Se Cummins, Jim (1996); Lahdenperä,
356 Se Patton, Michael Quinn (1990)

Pirjo (1999); Cummins, Jim (2001a)
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Perspektivtrianguleringen innehåller följande perspektiv:
inifrånperspektiv

ett historiskt perspektiv

perspektiv från en
position i Sverige

samhällsperspektiv

skolans formuleringsarena
individperspektiv
nutidsperspektiv

skolans realiseringsarena
perspektiv från
en position i
irakiska Kurdistan
utifrånperspektiv

Figur 1. Perspektiv som bidrar till förståelsen av skolkulturella referensramar

Hermeneutisk tolkning med reflektion som
analysredskap
Som metod för analys använder jag tolkning med en hermeneutisk ansats.
En grund för hermeneutisk tolkning är att relatera helhet och delar till varandra. Den hermeneutiska förståelsen följer en regel som säger att helheten
måste förstås ur det enskilda och det enskilda ur helheten, skriver HansGeorg Gadamer, en av hermeneutikens förgrundsgestalter.357
Hermeneutiken är ett brett område. Den inriktning jag använder är
aletiskt orienterad med riktning mot ’misstankens hermeneutik’.358 Uttrycket aletisk har sitt ursprung i grekiskans aletheia; ofördoldhet, och
syftar på det tolkande förhållningssättet att synliggöra något som är dolt.359
Misstankens hermeneutik innebär att i en distinktion mellan förståelsehermeneutik och kritisk hermeneutik tillskriva avsikten med tolkning
någonting ytterligare än att söka förstå aktörers egen mening av någonting.
Med grund i resonemang från filosofen och hermeneutikern Paul Ricoeur
beskriver pedagogen och Ricoeurtolkaren Bengt Kristensson-Uggla hur
tolkningsbegreppet i misstankens hermeneutik har genomgått en metamorfos till att innebära såväl att förstå som att förklara. Förståelse och förklaring utgör komplementära delar av tolkningsprocessen. Utöver aktörers
mening söker tolkaren förklaringar i sociala, kulturella och politiska sam357
358
359

Gadamer, Hans-Georg (1997) s. 137.
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) s. 114-175.
A.a. s. 131.
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manhang.360 Den tolkningsansats som jag med inriktning mot detta har
använt i mitt forskningsintresse för skolkulturella referensramar har dels
inneburit att jag ur aktörsperspektiv har sökt ’inifrånförståelse’, dels att jag
har tolkat, förstått och förklarat delar och helheter i form av undervisningssituationer, lärares och studerandes förhållningssätt, övergripande historiska, samhälleliga, institutionella, sociala, kulturella och skolkulturella sammanhang relaterade till varandra utifrån en sociokulturellt inriktad teoretisk
plattform.
Den hermeneutiska tolkningen har en dialogisk karaktär. Förståelse
växer fram steg för steg i det att tolkaren pendlar mellan delar och helhet i
datamaterial och tolkning.361 I mitt vidkommande har analysens pendlande
även utgjorts av en pendling mellan de olika perspektiv som finns i den
perspektivtrianguleringsmodell jag tidigare har beskrivit. I tolkningsarbetet
har jag bland annat pendlat mellan historia och nutid, individ- och
samhällsperspektiv, perspektiv från irakiska Kurdistan och Sverige. I denna
tolkningsprocess har även funnits den abduktiva pendlingen mellan empiri
och teori.
Centralt i den hermeneutiska tolkningsprocessen är betydelsen av förförståelse. Förförståelsen ger riktning åt hur tolkaren närmar sig, uppfattar och
förstår det som analyseras. När tolkningsarbetet påbörjas leder det till att
den inledande förförståelsen förändras. Den förståelse som tolkningen ger
upphov till bildar en ny förförståelse, vilken ligger till grund för en ny tolkning. Denna tolkning leder till ytterligare fördjupad förståelse, som utgör
ny förförståelse med vilken tolkaren återigen går in i en tolkning, etc.
Denna tolkningsprocess i vilken förståelse förfinas kan ses som en cirkelrörelse och beskrivs sammanfattande ofta som ’den hermeneutiska cirkeln’.
Det finns även hermeneutiker som beskriver tolkningsprocessen som en
uppåtgående spiralrörelse och ser det som mer relevant att tala om ’en hermeneutisk spiral’.362
Intuition och empati lyfts ofta fram som centrala inom den förståelseinriktade hermeneutiken.363 Pedagogen Per-Johan Ödman poängterar även
frågande. Det öppna frågandet ger tolkaren möjligheter att i den hermeneutiska cirkeln se samband mellan delar och helhet.364 Frågor liksom hur
tolkaren förhåller sig till sina svar kan emellertid vara av olika karaktär. En
viktig dimension av ett tolkande förhållningssätt som framhålls i miss360 Ricoeur, Paul (1986) s. 101-118; Kristensson-Uggla, Bengt (2005)
361 Ödman, Per-Johan (2001); Gadamer, Hans-Georg (2002)
362 Ricoeur, Paul (1988); Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994); Kristensson-Uggla,

Bengt (2005)
363 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994); Ödman, Per-Johan (2001)
364 Ödman, Per-Johan (2004)
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tankens hermeneutik är att inte okritiskt anamma de svar på en fråga som
en första tolkning ger, utan pröva vidare med tolkningar från ett kritiskt
avstånd. Den metod för misstankens hermeneutik jag har praktiserat kan
sammanfattas som ’kritiskt reflekterande’. Betydelsen i ’att reflektera’
knyter an till avhandlingens praktiknära utgångspunkt. ’Reflektion’,
’reflekterande praktiker’ och ’en reflekterad praktik’ är centrala begrepp i
beskrivningar och resonemang kring lärares professionalisering och förändrade yrkesroll. Det finns emellertid inte någon entydig användning.
Mikael Alexandersson, pedagog med intresse för reflektion i samband med
skolans styrning, pekar på att trots att begreppet är centralt i resonemang
kring den decentraliserade, mål- och resultatstyrda skolan är det i de dokument som betonar betydelsen av reflektion sällan uttalat vad som avses med
begreppet.365 Peter Emsheimer, pedagog med intresse för reflektion i ett
lärarutbildningssammanhang, talar om “den svårfångade reflektionen”,
vilket avser både begreppets betydelse och själva tolkningsarbetet.366
I beskrivningar och resonemang kring reflektion används en mängd verb
för att beskriva vad det innebär att reflektera: tänka intensivt, begrunda,
föra en inre diskussion, söka distans, byta perspektiv, problematisera, kritiskt granska och pröva, ställa kritiska frågor, synliggöra, se igenom,
genomskåda, m.fl. Till övervägande del framställs reflektion som en
intraindividuell aktivitet, ett meningsskapande individen är inbegripen i i
kommunikation med sig själv. Emsheimer är en reflektionsteoretiker som
lyfter fram möjligheterna med reflektion i kommunikation mellan individer
och belyser hur det öppnar upp för förståelse som hade varit svår för en
individ att nå fram till i kommunikation med sig själv.367
För min del har tolkning skett och förståelse växt fram såväl i kommunikation med mig själv i enlighet med vad jag har beskrivit ovan, som i
kommunikation med andra. Det senare har framför allt skett inom ramen
för seminarier i de forskningsgruppssammanhang jag har ingått i.368
Den hermeneutiska tolkningens karaktär medför validitetsproblem. PerJohan Ödman frågar sig hur man som tolkare kan undvika att bli förblindad
av sin förförståelse och inte uppfatta vad tolkningsobjektet erbjuder. En
annan fråga Ödman ställer är hur tolkaren kan undgå att göra tolkningsobjektet till en projektionsduk för sina önskningar, förväntningar och
begär? Det svar Ödman ger är att undvikandet ligger i en medvetenhet om
“verkningshistorien”. Verkningshistorien handlar om att tid, rum och tolka365 Som framgår i kapitel fyra gäller motsvarande för begreppet
366 Emsheimer, Peter (2005a)
367 Emsheimer, Peter (2005b); Emsheimer, Peter (2007)
368 En beskrivning finns i kapitel 1.
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rens begränsade självkännedom sätter gränser för tolkningar. Tolkaren är
styrd av tidens och kulturens fördomar. Dessa ger riktning åt förförståelse,
gör vissa tolkningar möjliga och andra omöjliga.369 En central dimension
av en hermeneutisk tolkande ansats är därför tolkarens självinsikt kring den
egna rollen i tolkningssituationen, vilka sociokulturella praktiker tolkaren
är inbegripen i och vilken inverkan sociala representationer i dessa kan ha
på förförståelse och tolkande. Ödman uttrycker poetiskt att “När jag tolkar
en annan person eller en företeelse i min omvärld ställs jag alltså inte bara
inför den andres gåta, utan också inför min egen, det tolkande subjektets
gåta.”.370 En problematik i detta sammanhang är att tolkaren har begränsad
tillgång till den egna personen och sociala representationer som finns i vardagslivet och andra sociokulturella praktiker tolkaren deltar i. En stor del
av tolkarens verkningshistoria finns på omedveten nivå.371
Giltighet i en tolkning kan valideras genom att tolkningen prövas gentemot andra tolkningar. En annan validitetsprövning är att låta tolkningen
prövas av andra tolkare. Ödman372 problematiserar i detta sammanhang vad
han ser som den konsensusinriktning på metanivå som i praktiken förekommer vid dessa förfaringssätt. Vanligtvis förfinas tolkningen med en
rationalitet från samma tolkningsgemenskap. När tolkningar prövas av
andra, eller sker i kommunikation med andra (mitt tillägg), sker detta
huvudsakligen inom ramen för seminarier och samtal i det egna forskarsamhället, i vilka samtalspartners, diskutanter och opponenter är kollegor
eller forskare inom samma ämnesområde. Även om det är en kritisk prövning är det en granskning som grundar sig på samma övergripande
utgångspunkter i en gemensam akademisk verkningshistoria.
I ett hermeneutiskt sammanhang riktar Ödman uppmärksamhet mot vad
som är en central validitetsaspekt i studier med interkulturell inriktning.
Vid tolkning över samhälls- och kulturgränser finns en ytterligare dimension som handlar om tolkares verkningshistoriska rötter i den egna samhällskulturen och ytterst i den västerländska samhälls- och kultursfären. Jag
återkommer till detta i ett särskilt avsnitt längre fram i samband med att jag
uppmärksammar etnocentrism.
369
370
371

Ödman, Per-Johan (2001); Ödman, Per-Johan (2005) s. 87.
Ödman, Per-Johan (2005) s. 112.
Detta finns belyst i avsnittet om sociala representationer. Jag kommer även att ta upp
en aspekt av detta, etnocentrism, i ett kommande avsnitt i detta kapitel. Värt att nämna
är även att i ett interkulturellt sammanhang använder Pirjo Lahdenperä, pedagog med
interkulturell inriktning, metaforen av ett isberg för att åskådliggöra hur den största
delen av en kultur och kulturell identitet befinner sig under medvetandets yta. Se:
Lahdenperä, Pirjo (2004) s. 14.
372 Ödman, Per-Johan (2005)
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Forskningsetiska aspekter
Avhandlingsarbetet har inrymt flera forskningsetiska aspekter. Det rör sig
dels om deltagande personers tillgång till information om studien, möjlighet till samtycke om deltagande samt konfidentialitet, dels ett övergripande
övervägande relaterat till syftet med avhandlingen.

Information och samtycke
Vid skolbesöken i irakiska Kurdistan var respektive skola informerad om
att min kollega och jag skulle komma. Intervjuer och klassrumsobservationer var överenskomna och inplanerade i förväg genom det lokala utbildningsministeriet. Utöver den information som utbildningsministeriet gav till
respektive skola i samband med planeringen av besöket på skolan och den
information som inom skolan fördes vidare till berörda lärare och studerande, så informerade jag och min kollega själva vid varje besök om syftet
med besöket. I detta avseende har det av HSFR angivna informationskravet
tillgodosetts.373 Vid besöken i skolorna gavs emellertid även många tillfällen till informella samtal och iakttagelser utöver inplanerade intervjuer
och klassrumsobservationer. Besöken i skolorna och vistelsen i sin helhet i
irakiska Kurdistan utgjorde vad som i metodhänseende beskrivs som fältarbete. Det innebar ’ett ständigt datainsamlande’. Detta bestod bland annat
av vad som kan karaktäriseras som ’dolda observationer’ och informella
samtal i olika sammanhang.
Utöver den information som man på respektive skola hade delgett lärare
och studerande inför mitt och min kollegas besök, blev personer som inte
deltog i inplanerade intervjuer, klassrumsobservationer och utvärderingstest
inte tillfrågade eller informerade om att vad vi talade om och/eller att
iakttagelser jag gjorde eventuellt skulle kunna komma att användas i en
studie. Jag ser det som centralt att i detta sammanhang understryka ’eventuellt’. För i den stund samtalet eller iakttagandet ägde rum hade jag inte
alltid den uttalade tanken om att det skulle utgöra en del av underlaget
varken för utvärderingen av utbildningen för vuxna illitterata och personer
med avbruten skolgång eller avhandlingsstudien. Situationen var i enlighet
med vad som i teoretiska forskningsetiska sammanhang beskrivs om dold
observation, att det ibland är omöjligt för forskare att i förväg och i detalj
ange vad de ska studera, helt enkelt därför att de inte vet detta.374 Detta
stämmer in på mitt arbete. Med flera av de data jag beskriver i den
373
374
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empiriska delen av avhandlingsstudien förhåller det sig så att det först är
efteråt, när jag i ett mer övergripande perspektiv har fått möjlighet till en
mer sammansatt bild, som jag har kommit att inse värdet i det som framkom i ett informellt samtal eller en iakttagelse jag gjorde i samband med ett
skolbesök eller något annat tillfälle vid vistelsen i irakiska Kurdistan.
I samband med rapportskrivandet har jag reflekterat kring hur jag i efterhand forskningsetiskt kan hantera denna aspekt av rätt till information. Kan
jag använda detta empiriska material? Jag har då funnit vägledning i vad
forskningsetikern Göran Hermerén beskriver om att ett sätt att gå tillväga
vid deltagande och dold observation är att forskaren talar om att hon/han är
där inom ramen för en studie, men inte anger exakt vad det är som studeras.375 I enlighet med detta har mitt reflekterande lett fram till uppfattningen
att ur samtyckessynpunkt är det forskningsetiskt korrekt att använda dessa
data, då de emanerar ur situationer eller sammanhang där de personer vars
beskrivningar eller förhållningssätt jag återger har haft övergripande kännedom om anledningen till mitt besök och min närvaro.
Samtycke från de lärare och studerande jag intervjuade frågade jag om i
samband med respektive intervjutillfälle. Samtycke från de studerande i
utbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång som deltog
i utvärderingstestet frågade jag och min kollega om i samband med dessa
tillfällen.376 Däremot frågade vi inte om samtycke i de klasser vi gjorde
klassrumsobservationer. Vid dessa tillfällen informerade jag och min
kollega om syftet med besöket. Vi informerade emellertid inte någon av oss
om att läraren eller de studerande hade rätt att bestämma om de ville delta
eller inte. Vi informerade oss heller inte om i vad mån lärare och studerande i de klasser vi gjorde observationer hade haft möjlighet att bestämma om
sitt deltagande i ett tidigare skede, i samband med planeringen av besöket
på skolan.
När det gäller samtycke föreskriver HSFR att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I undersökningar
med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas. Om inte detta
är möjligt, t.ex. i samband med deltagande observation, bör information
lämnas så snart som möjligt i efterhand.377 Detta har jag inte fullt ut följt. I
forskningsetiskt avseende finns i detta sammanhang anledning att problematisera att jag i min roll som forskare inte deltog i hela samtyckespro-
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A.a. s. 134.
I klassrumsobservationer och utvärderingstester deltog även min kollega, en
flyktingkonsulent, från den organisation med integrerad flyktingintroduktion och sfi
som vi båda var verksamma inom.
377 HSFR (2003) s. 9.
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cessen. Därmed har jag inte haft full inblick i och kontroll över i vilken
utsträckning de personer jag har mött vid skolbesök, som har deltagit i
intervjuer, klassrumsobservationer och utvärderingstester själva har kunnat
bestämma över sin medverkan.
De samtyckessammanhang jag har beskrivit ger anledning att problematisera vad HSFR anför om att vid forskning där deltagarna är aktiva är
samtyckesregeln tämligen oproblematisk, eftersom om en deltagare vill avbryta sin medverkan t.ex. mitt i en intervju så står det honom/henne fritt att
göra detta.378
Min uppfattning är emellertid att påbjudandet att delta i de sammanhang
som skolbesöken utgjorde var starkt. Det skulle vara svårt för lärare och
studerande som deltog i intervjuer, klassrumsobservationer och/eller utvärderingstest att avbryta sin medverkan. En lärares eller studerandes avböjande om att delta eller att avbryta en inplanerad intervju eller utvärderingstest
uppfattar jag som att det skulle vara en stark avvikelse mot outtalade krav
och förväntningar från utbildningsministeriet, rektor och lärare.
Vid ett skolbesök var det emellertid en studerande som bad att få avstå
från en del av sin medverkan. I samband med ett besök i en klass för manliga studerande i utbildningen för illitterata och personer med avbruten
skolgång frågade jag och min kollega tre slumpvis utvalda studerande om
vi kunde få intervjua dem samt därefter göra det utvärderingstest vi hade
med oss. De svarade ja. När vi kom i enrum bad emellertid en av männen
att få avstå från utvärderingstestet. Han beskrev att han inte kunde så
mycket och att han trodde att det skulle bli svårt. Jag uppfattade det som att
mannen var orolig för att inte göra ett bra resultat. Mannen var angelägen
och jag tillmötesgick hans begäran.

Konfidentialitet
En ytterligare forskningsetisk aspekt handlar om anonymitet. I de empiriska
beskrivningarna finns personer som kan gå att identifiera. Dessa personer
hade kännedom om de övergripande anledningarna med mitt besök. Däremot hade de inte kännedom om att det som framkom vid informella samtalstillfällen eventuellt kunde komma att vara en del av mitt datamaterial.
Detta gäller framför allt informella samtal med en person. Utifrån hur jag
använder den personens berättande och beskrivningar går det att identifiera
honom. En del av det värdefulla med personens beskrivningar ligger i att
mannen i fråga är utbildningsrådgivare/-inspektör i engelska. En central del
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av hans arbete är att vägleda ett stort antal lärare i hur de ska undervisa
samt kontrollera att de följer det föreskrivna sättet att förhålla sig och
undervisa. På grund av det inflytande och den påverkan mannen har i sitt
arbete som rådgivare/inspektör har jag sett det som nödvändigt att framhålla hans position.
Till saken hör att mannen utifrån sin beskrivning av grunderna för undervisningen, i det sammanhang som avhandlingen utgör, delvis kommer att
framstå i negativ bemärkelse. Rådgivaren/inspektörens beskrivning kommer till viss del att stå i negativ kontrast till en undervisning på kommunikativ grund, vilket är den andraspråksdidaktiska ansats som framhålls i
teorier kring andraspråksundervisning och kursplanen för sfi. Även om det
inte är uttalat från min sida kommer mannens andraspråksdidaktiska förhållningssätt i ljuset av beskrivningar av grunder för en kommunikativt
inriktad andraspråksundervisning i tidigare kapitel implicit att framstå som
traditionellt i negativ mening.
I mitt övervägande kring om jag kan använda mig av rådgivarens/inspektörens beskrivningar på det sätt jag gör har jag funnit riktlinjer i en
konsekvensetik i enlighet med vad Hermerén beskriver om “bytes-” och
“balansprincipen”379. Enligt dessa kan det utifrån ett konsekvensetiskt
perspektiv380 vara forskningsetiskt legitimt att utsätta individer eller
grupper för obehag under förutsättning att det besparar andra individer eller
grupper obehag och/eller att man därigenom kan bidra till att förbättra
situationen för dessa individer och grupper eller andra individer och
grupper.381 Min uppfattning är att det i den här situationen förhåller sig på
detta sätt. Rådgivaren/inspektörens beskrivning av vad han ser som viktiga
grunder för andraspråksundervisningen tillsammans med vad som i övrigt
framkommer i det empiriska materialet, kan genom avhandlingen komma
att ge en djupare förståelse av erfarenheter, förhållningssätt och förmågor
som studerande från denna region av irakiska Kurdistan har med sig in i sfiundervisningen. Innehållet i samtalen med rådgivaren/inspektören kan ligga
till grund för att lärare i sfi-undervisningssammanhang har utökade
möjligheter att utforma en undervisning i enlighet med läroplanens och
kursplanens intentioner om att läraren skall utgå från den enskilde
studerandens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.382 I det
övervägande kring situationen som jag har gjort har jag sett det som att den
379
380

Hermerén Göran (1990) s. 42-45.
I en konsekvensetisk ansats riktas fokus på konsekvenserna av handlingar. En
handling bedöms efter sina verkningar. Resultatet av en handling avgör om handlingen
är rätt. Se: Hedin, Christer (1993) s. 13ff.
381 Hermerén Göran (1990) s. 42-45; Hedin, Christer (1993) s. 13ff.
382 Lpf 94, s. 31.
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negativa framtoning som rådgivaren/inspektören eventuellt kan få behöver
vägas mot den kunskap och den belysning som hans berättande i positiv
mening kan ge i ett sfi-undervisningssammanhang.
Lösningen på det forskningsetiska övervägandet är på så sätt även relaterad till vad Hermerén anför om att det i etiska grunder för forskning finns
en skyldighetsaspekt. Forskaren har en skyldighet att beakta vad som skulle
kunna vara följder av att inte forska eller lyfta fram vissa aspekter av sin
forskning.383 Min bedömning är att mitt sätt att återge vad rådgivaren/
inspektören hade att säga kan få positiva effekter i sfi-sammanhang i form
av lärares utökade förståelse, vilken i sin tur kan bidra till en nyanserad
dialog kring sfi-undervisningens uppläggning. Detta är i linje med Hermeréns resonemang kring forskaren som “moralisk medveten agent” och
“forskningskunskapens instrumentella värde”. Utifrån Hermeréns distinktion mellan olika forskarroller ser jag mina överväganden kring de etiska
frågeställningarna jag har redogjort för som relaterade till en forskarroll
karaktäriserad av “aktion” och “förändring”.384 Vad denna forskarroll mer
konkret innebär i denna studie återkommer jag till i nästa avsnitt i samband
med att jag belyser ett forskningsetiskt övervägande relaterat till avhandlingens syfte.
Den konsekvensetiska lösningen är emellertid inte helt problemfri.
Övervägandet leder in på en central forskningsetisk aspekt i interkulturella
och mångkulturella forskningssammanhang som handlar om följder av att
göra beskrivningar, analyser och slutsatser med vad som kan uppfattas som
ett bristperspektiv. Detta kan komma att medverka till ett ’dom och vi’tänkande, vilket i sin tur bidrar till utanförskapande.

Ett forskningsetiskt övervägande kring avhandlingens syfte
Under arbetet med avhandlingen har jag återkommande reflekterat kring
vad jag upplever som en grundläggande forskningsetisk frågeställning relaterad till avhandlingens syfte. Å ena sidan belyser empiriskt grundade beskrivningar av erfarenheter från sfi av de slag jag refererar till i avhandlingens andra kapitel att förekomsten av etniskt relaterade, förhållandevis
varaktiga skolkulturella referensramar i hög utsträckning är relevant i förståelsen av lärare och studerande i sfi-undervisningssammanhang. Beskrivningarna tydliggör hur det förekommer olikheter i lärares och studerandes
förhållningssätt, förväntningar och ageranden som kan ses ha sin grund i
hur de historiskt, relaterat till etablerade skolkulturella praktiker, har
383
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utvecklat normer, förmågor och ageranden kring sätt att organisera undervisning, undervisningsmaterial, lärar- och studeranderoller, lärande och
bedömning som ligger till grund för hur de ser på och agerar i sfi-verksamheten. Mot bakgrund av dessa beskrivningar framstår ett fokus på kulturella och etniskt relaterade skolkulturella referensramar relevant för såväl
språkutveckling som sfi-utbildningens normativa uppdrag med demokratioch medborgarbildning.
Å andra sidan finns anledning att problematisera ett forskningsfokus på
skolkulturella referensramar, med hänvisning till att studiens syfte och kunskapsintresse kan komma att bidra till att konstruera ’den andre’/’de andra’.
Det finns anledning att begrunda i vilken utsträckning avhandlingens fokus
på etniskt relaterade skolkulturella referensramar medverkar till främmandegörande. Ytterst, som jag uppfattar det, är det en fråga om i vad mån jag
med avhandlingens fokus på kulturellt och etniskt relaterade skolkulturella
referensramar medverkar till utanförskapande och ett segregerat samhälle.
Som jag beskriver i kapitel tre har det från ett kritiskt perspektiv funnits
anledning att ifrågasätta forskning med inriktning på ’kulturmöten’ och
’interkulturell kommunikation’ med utgångspunkt i föreställningar om varaktiga etniskt relaterade normer, förhållningssätt och ageranden. I dessa
forskningssammanhang har det funnits starka tendenser till att orsaker till
problem i etniskt mångkulturella sammanhang har tillskrivits ’de andra’/
’den andre’ och förklarats med sociokulturellt relaterade brister. Från ett
kritiskt perspektiv förstås forskning med en varaktighetsorienterad förståelse av etnisk kultur och identitet som vetenskaplig legitimering av underlägsenhet av ’den andre’, och utgör en del av ett etablerande av en maktordning. ’De andra’ blir inte enbart en annorlunda grupp med en annan
sorts människor, utan även ett mindervärdigt ansiktslöst kollektiv som gör
’oss’ till en bättre kultur.385
En studie med fokus på etnicitet innebär ett stort ansvar.386 Inom etnografi och antropologi talas om “kategoriseringens konsekvenser”.387 Ett
uttalat kunskapsintresse för t.ex. ’kurder’ och ’kurdisk kultur’ innebär att
invandrade personer bosatta i Sverige, många sedan lång tid, och deras barn
födda i Sverige genom forskarens “kategoriseringsmakt” placeras i en kategori och tillskrivs förhållningssätt som många av dem inte känner igen sig i
och inte själva skulle välja för att beskriva sig själva. Forskaren bidrar
härmed till att främmandegöra personer som själva känner sig delaktiga i
det svenska samhället.
385 Se: de Los Reyes, Paulina & Kamali, Masoud (2005);
386 Camauër, Leonor (2005) s. 44f.
387 Se Murphy, Elizabeth & Dingwall, Robert (2001)

Kamali, Masoud (2005)
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Detta har varit en allestädes närvarande forskningsetisk frågeställning
som jag under avhandlingsstudiens gång har begrundat. Särskilt när jag vid
olika tillfällen och av olika anledningar har tagit ett steg tillbaka, betraktat
och metareflekterat kring olika aspekter och/eller mitt övergripande kunskapsintresse och förhållningssätt har denna grundläggande frågeställning
gjort sig starkt påmind. I vilken utsträckning bidrar studiens fokus på
skolkulturella referensramar i irakiska Kurdistan till att tillskriva personer
med den geografiska härkomsten uppfattningar, förhållningssätt och
ageranden som de inte delar eller känner igen sig i? Vilken risk finns att
avhandlingen medverkar till att underbygga en bild av pedagogisk praxis i
skolor i irakiska Kurdistan som ’ålderdomlig’? Medverkar jag med studien
till uppfattningar om ett samhälle och pedagogisk praxis som i jämförelser
med det svenska samhället och pedagogisk praxis i svenska undervisningssammanhang uppfattas ’ligger efter i utvecklingen’? Kommer studien
medverka till att konstruera irakiska Kurdistan som ett underutvecklat
samhälle? Kommer jag att bidra till att främmandegöra personer som själva
känner sig delaktiga i det svenska samhället?
Forskare som i inledningsskedet av sin forskning har haft ett likartat
forsknings- och kunskapsintresse som jag, och som under forskningsprocessens gång har upplevt att de står inför en likartad forskningsetisk
problematik, har löst detta genom att förändra sitt forskningsfokus.
I en studie av iranier i exil i Sverige beskriver etnologen Marianne
Liliequist hur kontakten med informanterna leder till att hon förändrar sitt
fokus. I inledningen av studien fanns en uttalad ansats att rikta fokus på
“det persiska sättet att vara”. Utifrån sitt kunskapsintresse urskiljer Liliequist att det finns vissa teman som återkommer och som framstår som
centrala i “det iranska sättet att leva”. Samtidigt upplever Liliequist allt
starkare att hon vill komma bort från ett objekt-görande av de personer hon
möter.388 Liliequist beskriver hur hon genom kontakten med informanterna
blir uppmärksammad på och medveten om att västerländskt orienterade
iranier som med sin flykt har tagit avstånd från den muslimska revolutionen
i Iran får klä skott för västerlänningars motvilja mot den människosyn och
framför allt den syn på kvinnan som förknippas med muslimsk fundamentalism. Iranier i exil blir försatta i försvarsposition. Vad Liliequist beskriver
som “den västerländska, massmediaskapande vulgärbilden av muslimsk
kultur”, bland annat genom boken och filmen “Inte utan min dotter”389, pådyvlar iranier i exil en bild som innehåller saker som de genom sin flykt
starkt har tagit avstånd från. I sitt identitetsarbete tvingas de förhålla sig till
388 Liliequist, Marianne (1996) Marianne Liliequist
389 Mahmoody, Betty & Hoffer, William (1989)

är professor i etnologi.
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den västerländska massmediala bilden av “de bakåtsträvande, ociviliserade
muslimerna”. Särskilt iranska män känner sig utsatta av ett ofta tyst avståndstagande från svenskarnas sida, skriver Liliequist.390
Aspekter som dessa leder till att Liliequist väljer att förändra fokus till
att studera det individuellt unika. “Så småningom övergick min frågeställning till att allt mer handla om självrepresentation; hur betonandet av etnicitet och vad man hänför till “det persiska”, respektive “det svenska”, varierar från individ till individ.”, skriver Liliequist.391 Istället för att betrakta
iranierna som “de”, som är så annorlunda än “vi”, ser Liliequist det som angeläget att rikta fokus mot och betona det som förenar över kulturgränser.
Hon vill ge läsaren möjlighet att identifiera sig med de iranska flyktingarna,
göra dem mindre främmande. Liliequist säger sig vilja dekonstruera
begreppet iranier, upplösa det i olika klasser, i kön, ålder, temperament,
ideologisk tillhörighet och religiositet samt visa på det situationsbundna i
uppvisandet av etnicitet.
Jag har följt sociologen Marie Carlsons forskning sedan mitten av 1990talet. Det har varit särskilt intressant, då Marie Carlson är en av få forskare
som har en inriktning på sfi. Jag har kunnat följa hur Marie Carlson, tidigare sfi-lärare, delvis har förändrat sitt forskningsfokus. Från ett sociokulturellt orienterat kunskapsintresse för “kunskapsstilar” och “sociala
identiteter” med fokus på uppfattningen om kunskap, lärande och sociala
identiteter hos lågutbildade kvinnor i lokala bysamhällen på den turkiska
landsbygden har Marie Carlsons forskningsfokus utvecklats mot att med en
kritisk ansats framför allt rikta fokus mot “svensk kunskapssyn” och “kunskapshantering” hos olika aktörer i sfi-sammanhang – lärare, skolledare,
styrdokument, policydeklarationer, lokal kursplanering och läromedel – i
perspektivet av institutionella dominans- och maktstrukturer.392
Min uppfattning är att båda dessa forskares vändning kan ses mot bakgrund av en växande medvetenhet kring hur respektive kunskapsintresse
medverkar till etniskt relaterad generalisering, främmandegörande och
utanförskapande. Liliequist och Carlson har inom olika tidsramar, inom
ramen för en studie respektive flera studier under en tidsperiod på ett halvt
decennium, kommit att förändra sina respektive forskningsfokus bort från
en etnisk relaterad förståelse; Liliequist mot en subjektorienterad situationell/relationell förståelse, Carlson framför allt mot att med ett kritiskt
perspektiv rikta fokus på maktstrukturer.

390 Liliequist, Marianne (1996) s. 18ff., s 152ff.
391 A.a. s. 11.
392 Se Carlson, Marie (1997); Carlson, Marie (2001);

Carlson, Marie (2002)
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Under mitt avhandlingsarbete har forskningsetiska funderingar relaterat
till ett fokus på skolkulturella referensramar med grund i en sociokulturell
förståelse av etnicitet lett till att jag har övervägt att förändra min inriktning. Det har emellertid funnits aspekter som har drivit mig att bibehålla
mitt kunskapsintresse. Vad som framför allt har fått mig att fortsätta med
mitt forskningsfokus är mina positiva lärarerfarenheter av betydelsen –
både på det sociala, psykologiska och motivationsmässiga planet och när
det gäller språkutveckling – av att ha kunskap393 om studerandes skolkulturella referensramar satta i relation till migrationssammanhang och en diasporisk livssituation. En central aspekt i detta är att kunskaper kring skolkulturella referensramar ger öppningar för en undervisning i enlighet med
vad läroplanen och kursplanen föreskriver om att läraren skall utgå från den
enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.394
I det forskningsetiska övervägandet har jag även hämtat vägledning i
forskning som uppmärksammar de etnocentriska faror som är förenade med
när pedagoger gör sig blinda för etniskt relaterade olikheter. Studier belyser
att när pedagoger från majoritetssamhället säger att de i ett demokratiskt
förhållningssätt behandlar alla studerande lika, oberoende av etnisk kulturell förankring, så leder det i praktiken inte till den rättvisa som ursprungstanken är. Det kommer istället omedvetet att innebära en utgångspunkt i
pedagogens egna majoritetssamhälleligt kulturellt färgade förgivet tagna
värderingar och normer, t.ex. om hur undervisning bör eller ska organiseras, sätt att se på kunskap och lärande, lärar- och studeranderoller etc. Detta
har bland annat visat sig leda till att orsaker till svårigheter tillskrivs de
studerande, utan att blickar riktas mot den egna organiseringen av undervisningens del i problematiken.395
I mitt reflekterande har aspekter av det här slaget gjort att jag har funnit
det nödvändigt att ta det forskningsetiska övervägandet kring studiens
inriktning på skolkulturella referensramar ett steg vidare. När jag så har
gjort har jag blivit allt mer styrkt i uppfattningen att en god lösning på
övervägandet är att med respekt bejaka mångfald och olikheter samt vikten
av att i det pedagogiska arbetet i ett sfi-sammanhang arbeta med att synliggöra och bekräfta de studerandes sociokulturella bakgrund och diasporiska
livssituation. Det forskningsetiska övervägandet inrymmer på så sätt en
ideologisk dimension. Lösningen på övervägandet ser jag som relaterad till
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394 Lpf 94, s. 31; Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)
395 Se kapitel tre under rubriken “Kritiska perspektiv på integrationspolitiken och den
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vad jag tidigare beskrev om en forskarroll karaktäriserad av aktion och
förändring. Denna är relaterad till ett kritiskt perspektiv på den mångkulturella samhällssituationen. Teoretiskt hämtar jag underlag för lärarroll
och det forskningsetiska övervägandet kring avhandlingens fokus på skolkulturella referensramar från en teoretisk grund som jag kallar ’erkännandets politik och pedagogik’. Grunddragen är hämtade från de kommunitaristiskt inriktade samhällsfilosoferna Michael Walzer och Charles Taylors
tankar om erkännande och särartspolitiska lösningar i mångkulturella samhällssammanhang, tillsammans med vad pedagogen Jim Cummins betonar
om betydelsen av respekt, synliggörande och erkännande av minoritetsstuderande i undervisningssammanhang.396

Metod- och tillförlitlighetsaspekter
Forskning som konstruerande verksamhet
Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter i den sociokulturellt orienterade
teoretiska plattformen är individers förståelse av den verklighet de lever i
socialt och kulturellt konstruerad. Mening konstrueras och bärs upp i
interaktionen mellan människor inom sociokulturella praktiker. Detta gäller
även forskning. I epistemologiskt avseende är de data jag arbetar med inte
’objektiva fakta’ som jag i en neutral forskarposition upptäcker och iakttar,
dokumenterar, sammanställer, analyserar och rapporterar. Socialantropologen Clifford Geertz beskriver “ [...] what we call our data are really our
own constructions of other peoples constructions of what they and their
compatriots are up to.”397
När kunskapers hemvist har flyttat ut från individen till den sociala
sfären, där forskaren varken upptäcker eller beskriver en oberoende verklighet utan är med och konstruerar den, blir en medvetenhet betydelsefull
kring vem det är som forskar, i vilket forskningssammanhang och teoretiskt
sammanhang, vilken social och kulturell bakgrund forskaren har, vilka kulturella och språkliga nutida sammanhang som forskaren ingår i och de
sociala representationer som är relaterade till dessa, tillsammans med personliga erfarenheter. Ett reflekterande, granskande självreflexivt förhållningssätt är en nödvändighet. Genom forskningsprocessen har jag strävat
efter att med ett distanserat, granskande förhållningssätt vara medveten om
och reflektera kring dessa aspekter. Under avhandlingsprocessens gång har
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jag i enlighet med vad som lyfts fram vid kvalitativa studier i socialantropologiska och etnografiska forskningssammanhang strävat efter att i
ett självreflexivt förhållningssätt förhålla mig kritiskt medveten och problematiserande kring syftet med avhandlingen, mitt kunskapsintresse, metodologiska aspekter, beskrivningar, analyser och slutsatser. 398

En fyllig beskrivning
För att göra läsaren delaktig i självreflexiviteten, för att för läsaren och för
mig själv tydliggöra verkningshistoriska aspekter både på det individuella
och sociokulturella planet, samt för att öka möjligheterna att bedöma tillförlitlighet i studien, använder jag mig av metoden att göra en fyllig beskrivning. Begreppet har sitt ursprung i antropologisk och etnografisk forskning
och syftar på betydelsen av att läsaren får möjlighet att följa forskaren i
forskningsprocessens olika skeden, ta del av aspekter och sammanhang
som har gett eller ger riktning åt forskarens kunskapsintresse, empiriska
iakttagelser, beskrivningar, analyser och slutsatser.
En fyllig beskrivning ger en god inblick i de empiriska sammanhang och
det empiriska material som forskaren har arbetat med. Läsaren får därmed
möjligheter att själv bilda sig en uppfattning om hur förhållanden och fenomen kan vara relaterade till varandra tillsammans med de komplexiteter
och mångtydigheter som har funnits. En fyllig beskrivning erbjuder därmed
goda möjligheter för läsaren att bedöma tillförlitligheten i analys och
slutsatser. Den ger även underlag för läsaren att göra egna tolkningar och
dra egna slutsatser.399

Informanters uppfattningar om och erfarenheter av
forskningsmetoder
Forskning baserad på intervjuer, samtal och observationer reser sina specifika frågor kring tillförlitlighet. Hur påverkar situation, person, motivation,
relation, kommunikation, intentioner och kvalifikationer förhållningssätt,

398

Patton, Michael Quinn (1990); Geertz, Clifford (1993); Ehn, Billy & Löfgren, Orvar
(1996); Kvale, Steinar (1997); Ehn, Billy (1998); Heyman, Ingrid (1999); Atkinson,
Paul & Coffey, Amanda & Delamont, Sara & Lofland, John & Löfland, Sara (eds.)
(2001)
399 Uttrycket är hämtat från engelskans “thick description”. (Se Geertz, Clifford (1993);
Atkinson, Paul & Coffey, Amanda & Delamont, Sara & Lofland, John & Löfland,
Sara (eds.) (2001)) I ett svenskspråkigt sammanhang talar etnologerna Billy Ehn och
Orvar Löfgren om “tät beskrivning” (Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (1996)). Även
begreppet “tjock beskrivning” används. (Geertz, Clifford (1991))

141

vad som sägs, görs och uppfattas i ett intervju- samtals- och observationstillfälle? Vid interkulturell forskning, som sträcker sig över sociokulturella
och språkliga ramar, är det betydelsefullt att ha i åtanke att det kan finnas
vissa av dessa aspekter som kan ha särskild betydelse. I sammanhang där
forskare och informanters sociokulturella tillhörighet skiljer sig och sammanhang där forskare och informanter kommunicerar på modersmål
respektive andraspråk, som i sfi-sammanhanget i denna studie, är det till
exempel viktigt att vara medveten om majoritets- och minoritetspositioner.
I ett forskningssammanhang som sträcker sig över språkgränser, som i
datainsamlingen i irakiska Kurdistan, finns anledning att vara uppmärksam
på den betydelse som eventuella språkliga begränsningar kan ha och hur
tillförlitlighet påverkas genom kommunikation med hjälp av tolk. Det är
även värdefullt med kunskap om vilka uppfattningar om de metoder
forskaren använder som kan finnas i det sociokulturella och samhälleliga
sammanhang studien sker i. Hur uppfattas metoden? Vilka signaler ger
den? Det är även viktigt att tänka på att informanternas personliga erfarenheter av en metod kan skilja sig.400
En viktig aspekt att ha i åtanke när det gäller datamaterialet från intervjuer och samtal i sfi-sammanhanget är att personer som har kommit till
Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar ofta har dåliga erfarenheter av kontakter med myndigheter i det samhälle de har brutit upp från.
En totalitär samhällssituation med starka strävanden efter kontroll har gjort
det nödvändigt att vara försiktig och misstro myndigheter och myndighetspersoner.401 Som jag har kommit att förstå av personer jag genom åren har
haft kontakt med inom ramen för den flyktingintroduktions- och sfi-verksamhet jag arbetade inom, så finns i det kurdiska/irakiska samhället generellt en försiktighet av detta slag i kontakten med myndigheter och myndighetspersoner. Detta har inte enbart varit på grund av det styrande Baathpartiets starka ansträngningar att ta kontroll över och kontrollera irakiska
Kurdistan. Det har även varit relaterat till att det kurdiska samhället genom
historien har varit och fortfarande är delat och styrt av inbördes rivaliserande antagonistiska klaner, politiska och religiösa grupper.402 Det har gjort att
lärare, även om de har kurdisk härkomst, inte alltid har varit att lita på.
Även kontakter med svenska myndigheter i situationen som flykting
eller anhörig har gett upphov till misstro och försiktighet. I det i enlighet
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med Schengenregelverket och Dublinkonventionen alltmer stängda EU har
flyktingar och anhöriga vanligtvis negativa egna erfarenheter och/eller
beskrivningar av andras erfarenheter av intervjuer och förhör med kritiskt
granskande myndighetspersoner i samband med kontroll och utredningar
vid ankomsten till Sverige samt Migrationsverkets prövning om asyl. Även
erfarenheter från fortsatta kontakter med myndigheter i samband med
bostadsfrågor, ersättningsfrågor, familjeanknytningsärenden, arbetsförmedling etc. kan ha gett upphov till misstro.403

Närhet till forskningsområdet
I avhandlingsstudiens intervju-, samtals- och klassrumsobservations-tillfällen fanns förutom positioner relaterade till etnicitet, majoritet och minoritet, social status, genus, ålder, intervjuare och en person som blir intervjuad respektive iakttagare och personer som blir iakttagna även positionerna som lärare, lärarkollega respektive studerande. Min position som lärare
har inneburit en närhet till forskningsområdet, dels genom mina yrkeserfarenheter dels genom att jag i sfi-sammanhanget hade en personlig relation
till de personer jag intervjuade och samtalade med. Ur tillförlitlighetssynpunkt kan detta innebära både tillgångar och begränsningar.
I en studie av lärares sätt att se på skolsvårigheter i etniskt mångkulturella sammanhang menar pedagogen Pirjo Lahdenperä att hennes relation
till forskningsområdet i form av att tillhöra en etnisk minoritetskultur i det
svenska samhället låg till grund för att hon kunde identifiera nyanser och
subtila värdemässiga antydningar som en forskare utan liknande erfarenheter skulle kunna ha svårt att upptäcka och avläsa.404 Pedagogen Anders
Magnusson beskriver i en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik hur hans position som lärarutbildare och före detta lärare gjorde det
möjligt att se nyanser och relatera aspekter till varandra på ett sätt som
kanske skulle ha varit svårt för en person som inte hade en bakgrund som
lärare.405
I likhet med Lahdenperä och Magnusson menar jag att min bakgrund
och position som lärare gör att jag har haft möjligheter att uppfatta aspekter
och nyanser och se samband som en person som inte har lärarbakgrund
eventuellt inte skulle uppmärksamma. Satt i relation till studiens syfte att
belysa skolkulturella referensramar som kan ha betydelse i ett sfi403
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undervisningssammanhang är min uppfattning att mina lärarerfarenheter
och positionen som sfi-lärare ger viss tillförlitlighetsmässig styrka.
I uppfattningen om betydelsen av närhet till forskningsområdet i skolforskningssammanhang går för övrigt att hämta generellt medhåll i 1990talets vändning inom skolforskning, teoretiska utbildningsvetenskapliga
sammanhang och på skolans formuleringsarena. Där har perspektivet på
skolforskning och -utveckling förändrats. Från en tillit till social ingenjörskonst med övergripande, allmänt giltiga lösningar av utformningen av
undervisning som oberoende av elevgrupp, lärare och innehåll leder till det
optimala inlärningsresultatet, formulerade på distans och normativt
påbjudna av ’experter’ i form av forskare, har FoU-ansatsen utvecklats och
förändrats till en tilltro till “reflekterande praktiker”, praktiknära situationsbundna lösningar baserade på “lokalt utvecklingsarbete”, lärares “beprövade erfarenhet” tillsammans med “icke-akademisk forskning” genomförd av
lärare eller i samarbete med forskare i “praxisnära forskning”.406
Vad jag uppfattar som en betydelsefull aspekt av den relationella dimensionen av min närhet till forskningsområdet i sfi-sammanhanget är att det
innebar att det inte fanns en misstro och försiktighet hos de personer jag
intervjuade och samtalade med i den utsträckning som annars är eller kan
vara vanlig i kontakten med företrädare för myndigheter. Min uppfattning
är att i och med att de personer jag intervjuade och samtalade med hade lärt
känna mig inom ramen för den verksamhet vi deltog i, gav det underlag för
ett förhållandevis otvunget och öppet samtalsklimat. En central pedagogisk
tanke i verksamheten var att utnyttja ’den lilla organisationens fördelar’. En
vällvillig förståelse av denna är att den gav de personer jag intervjuade och
samtalade med en trygghet som bidrog till en intervju- och samtalssituation
karaktäriserad av tilltro snarare än misstro. I validitetshänseende är min
uppfattning att det bidrog till att personer jag intervjuade och samtalade
med i sfi-sammanhanget över lag var engagerade och entusiastiska över att
få tillfälle att berätta och förklara både om sin bakgrund och nuvarande
situation, och inte enbart om undervisning och förhållandena i skolor utan
även om samhällsförhållanden och kultur.
En annan i validitetshänseende viktig positiv aspekt av närheten till
forskningsområdet gäller språkliga aspekter. Att jag som lärare hade lärt
känna och följt de personer jag intervjuade och samtalade med i deras
språkutveckling upplevde jag medförde att de inte i lika hög utsträckning
som i samtal med främmande personer med svenska som modersmål
406
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behövde tänka på språkliga otillräckligheter ur språkpsynpunkt. Detta
bidrog det till att de i högre utsträckning kunde fokusera på vad de ville
lyfta fram och i mindre utsträckning tänka på hur de språkligt skulle göra
det. Ur validitetssynpunkt är det inte minst viktigt med tanke på att personer i sfi-sammanhanget som medverkar i studien har beskrivit att de drar
sig för att tala svenska på grund av upplevelser av underlägsenhet och
språklig intolerans hos “svenskar”.
I ett mer problematiserande och kritiskt reflekterande kring närheten till
forskningsområdet i sfi-sammanhanget finner jag att även om helhetsintrycket av intervju- och samtalstillfällena är att det fanns en tilltro till mig
som intervjuare och samtalspartner, så fanns det även uttryck för försiktighet och misstro. Ett sådant uttryck var att det stora flertalet av de personer
jag intervjuade valde att vårt samtal inte skulle spelas in på band. En
tillförlitlighetsaspekt av detta är att jag har behövt förlita mig på de anteckningar jag förde under intervjuer och samtal, tillsammans med de anteckningar jag gjorde efteråt.
Från en kritisk position finns även anledning att problematisera att en
rollfördelning där de personer jag intervjuade och samtalade med kände
mig som en lärare och kollega som var intresserad av skolkulturella referensramar i ett sammanhang av att vilja utforma sfi-undervisningen ’på ett
bra sätt’ kan ge riktning åt vad man väljer att säga. Det är en situation som
kan föra med sig att informanter kan välja att ta fram och berätta saker som
de tänker att jag som lärare ’vill höra’. I ett vidgat perspektiv, som inte
enbart omfattar att det kan ge riktning åt talet om undervisning, kan dessa
roller även innebära att personer jag intervjuade och samtalade med ger
beskrivningar som underbygger den bild de vill föra fram av sig själv
relaterat till bakgrunden till flyktingskapet, situationen som flykting, livet i
diaspora, studiesituationen etc.
Personer jag intervjuade och samtalade med i irakiska Kurdistan hade
vanligtvis ett mer distanserat och försiktigt förhållningssätt i jämförelse
med sfi-sammanhanget. Intervjuer och samtal i samband med skolbesöken
hade mer karaktären av att jag som besökare ställde frågor som personen
jag intervjuade eller samtalade med besvarade. Men, det förhöll sig inte
alltid så. Bland annat informanternas vetskap om att jag var lärare upplevde
jag bidrog till att vissa samtal fick en mer kollegial och/eller informell och
personlig karaktär.
Min uppfattning är att det i tillförlitlighetshänseende fanns värdefulla,
fördelaktiga sidor av ’närheten till forskningsområdet’ även vid skolbesöken i irakiska Kurdistan. Sett till studiens syfte att studera skolkulturella
referensramar som kan ha betydelse i ett sfi-sammanhang gjorde mina
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erfarenheter som lärare att jag hade möjligheter att uppfatta aspekter och
detaljer som kan vara värdefulla för lärare i sfi att ha kunskap om, som en
person som inte hade lärarbakgrund skulle kunna ha förbisett. Min uppfattning är att det i beskrivningen från irakiska Kurdistan finns flera sådana
detaljer.
Samtidigt får man inte glömma bort att ’ett mynt har två sidor’. Med
hänvisning till vad jag anförde tidigare i samband med att jag redogjorde
för studiens metodansats om att ’det knappast är fisken som upptäcker att
det finns vatten’, så kan närheten till forskningsområdet i form av positionen som lärare ha inneburit att jag inte har uppmärksammat andra saker
som skulle kunna vara av intresse inom ramen för studiens syfte.

Situationellt och relationellt vinklade undervisningssituationer
Utifrån ett kritiskt och problematiserande reflekterande finns det i ett
tillförlitlighetssammanhang anledning att lyfta fram att vad jag fick ta del
av i observationstillfällen, intervjuer och samtal vid skolbesöken i irakiska
Kurdistan medvetet kan ha varit situationellt och relationellt vinklat och
tillrättalagt. Bland annat är min uppfattning att skolor vi besökte vid de
inledande skolbesöken, då jag och min kollega inte medverkade i urvalet,
var särskilt utvalda för att ge ett gott intryck. Även undervisning vi fick ta
del av kan förstås i ljuset av detta. Vid vissa klassrumsbesök kunde jag
uppfatta att klassen arbetade med avsnitt som de var förtrogna med på
grund av att de hade arbetat med detta tidigare. Utifrån ett lärarperspektiv
ser jag detta som naturligt. I vetskap om att det kommer långväga besök,
som dessutom har sällskap av personer från utbildningsministeriet, förefaller det mig naturligt att man som lärare väljer att lyfta fram en undervisning som man vet fungerar bra, som man känner sig bekväm i och där
både man själv som lärare och de studerande framstår som kompetenta och
kunniga. Det finns för övrigt ett kurdiskt talesätt som säger “Vid besök tar
man fram det bästa man har att bjuda på”. Det finns all anledning att anta
att detta även gäller vid skol- och klassrumsbesök.
En form av närhet till forskningsområdet i detta sammanhang, som i
tillförlitlighetshänseende kan ha gett riktning åt sätt att organisera undervisningen vid skolbesöken, var att de tolkar som följde med mig och min
kollega vid skolbesöken ’till vardags’ var utbildningsrådgivare/inspektörer.
Det är troligt att det påverkade klassrumsaktiviteter jag fick ta del av i
riktning åt att de organiserades på sätt som lärarna uppfattade att det
förväntades av dem.
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Minnen, tillbakablickande och berättande
En tillförlitlighetsaspekt i sfi-sammanhanget är att informanternas minnesbilder har formats av olika omständigheter. Från ett sociokulturellt perspektiv utgör minnen konstruktioner sammankopplade med sociala sammanhang, självuppfattning, känslor, erfarenheter och fantasier. De omformas
medvetet och omedvetet under tidens gång och av nutida sammanhang.
Sociala representationer, innehåll från andra personers berättelser, böcker,
radio, TV etc. smälter samman med självupplevda händelser. Tillsammans
bildar det minnen som individen senare i livet erinrar sig och berättar om
som självupplevda.407 I en betraktelse av åldrande och minnen från barndomen reflekterar till exempel den skönlitteräre författaren Teodor Kallifatides över att den örfil han fick i skolan och som blev ett plågsamt minne,
kanske i själva verket gavs åt en kamrat.408
I affekt- och stressfyllda sammanhang och händelser riktas uppmärksamheten på detaljer som uppfattas vara upphov till den känslomässiga
upplevelsen. Samtidigt uppförstoras dessa. Det innebär att vissa inslag i
minnesbilder kan vara överdimensionerade. Dessa kan sedan ytterligare
förstärkas, till exempel i en intervju eller ett samtal om en person genom
upprepade frågor kommer att fokusera på detta.409
Bland annat inspirerad av Kallifatides har tankarna gått vidare mot sätt
att förstå informanternas berättande. Inom det narrativa fältet finns många
röster som pekar på att det inte är relevant att i epistemologisk mening tala
om “det ursprungliga”. Levnadsberättelser och berättelser från levnadshistorien är långtifrån enbart redogörelser. En viktig aspekt att ha i åtanke
när det gäller tillbakablickande berättande är en medvetenhet om att
meningen förändras över tid som en följd av att berättaren blickar bakåt
från sin nuvarande situation. Den nya positionen kan mycket väl föra med
sig att berättaren får ett nytt perspektiv på det som berättelsen gäller. Det
berättandet refererar till behöver inte ha samma mening som det hade då
händelsen utspelade sig. När nuet förändras faller ljuset på dåtiden delvis
från en annan vinkel och blottar sidor som tidigare låg i mörker. Det kan
medföra att det som berättas om kan komma att ges en starkt annorlunda
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betydelse eller värderas utifrån andra normer än vad som gällde då händelsen utspelade sig eller tidigare berättartillfällen.410
En inte oväsentlig drivkraft som jag uppfattar gav riktning åt innehållet i
informanters berättande i sfi-sammanhanget utgjordes av deras nuvarande
livssituation i det svenska samhället. Positionen som relativt ny medlem i
ett samhälle kan komma att innebära att iakttagelser och reflektioner i hög
utsträckning sker med ett jämförande förhållningssätt. Att som flykting
eller anhörig ha tagit beslut om att bryta upp från sitt tidigare liv och den
nuvarande livssituationen i diaspora ger dels riktning åt minnesbilder, dels
åt hur minnesbildernas innehåll uppfattas och värderas. Det senare ser jag
som en stark anledning till de enligt min uppfattning övervägande negativa
beskrivningar av barn- och ungdomstidens skola och situationen i samhället
jag fick ta del av i intervjuer och samtal i sfi-sammanhanget. De överlag
starkt negativa beskrivningarna har gett anledning att tala om ’mörka
berättelser’. Förutom att innehållet i berättelser och beskrivningar avspeglar
faktiska omständigheter, uppfattar jag att de även är underbyggda av vad
jag i teorikapitlet lyfter fram om att det i migrationsprocessen finns skeden
där individen tenderar att kontrastera saker mot varandra och se i svart –
vitt/negativt – positivt.
Denna tolkning står emellertid inte oemotsagd. I mitt reflekterande kring
informanternas berättande i sfi-sammanhanget relaterat till migration, flyktingskap och ett liv i diaspora tonar även en annan förståelse fram, där ’de
mörka berättelserna’ även kan förstås som ’hjältedraman’. Likheten i
berättandet leder tankarna till vad forskare med intresse för berättande och
berättelser lyfter fram om att bakom varje individs sätt att berätta finns
underliggande kulturbundna strukturer för berättelser och sätt att berätta.
Dessa kollektiva narrativa strukturer formar omedvetet berättelser och
berättande.411 Denna alternativa tolkning med narrativa förtecken återkommer jag till i mina reflektioner i slutkapitlet.

Språkligt och kulturellt avstånd, samtal med tolk
I tillförlitlighetshänseende finns anledning att peka på begränsningar relaterat till språkkunskaper. I sfi-sammanhanget innebar begränsade språkkunskaper att det fanns informanter som inte kunde uttrycka sig så nyanserat
som de skulle önska. Detta var något som flera personer lyfte fram. Bland
de personer jag intervjuade och samtalade med fanns en spännvidd mellan
de som hade varit bosatta sjutton år i Sverige och de som när intervjuer och
410 Bruner, Jerome (1987);
411 Arvidsson, Alf (1998)
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samtal genomfördes var i slutet av sin sfi-utbildning efter cirka två och ett
halvt års studier. Ett samtals små nyanser är viktiga. Att ha ett rikt och
nyanserat språk som man delar med den man kommunicerar med är viktigt
för möjligheten att kunna uttrycka en nyanserad bild av det man vill
beskriva. Ur validitetssynpunkt vill jag därför peka på att tillförlitligheten i
data jag redovisar från sfi-sammanhanget kan vara påverkad av språkliga
begränsningar.
Språkliga aspekter har legat till grund för att jag inte har använt mig av
informanternas ordagranna formuleringar. Mina erfarenheter från forskningskonferenser, studiedagar och seminarietillfällen där jag återgett innehåll i intervjuer och samtal utan språkliga tillrättalägganden är att uteblivna
ord, inkorrekt och ofullständig meningsbyggnad, syftningsfel, grammatiska
fel etc. har gjort att fokus mer har kommit att riktas på det ofullständiga
språket än innehållet. Fokus har i hög utsträckning kommit att riktas mot
hur saker och ting uttrycks i stället för vad som sägs. En etiskt relaterad
aspekt i det sammanhanget är att ett återgivande som ligger nära det
ursprungliga talspråket, med de språkliga felaktigheter jag beskrev ovan,
kan bidra till att ge en felaktig ofördelaktig och även förlöjligande bild av
informanter.412 Relaterat till det forskningsetiska övervägande jag
redogjorde för tidigare finns en fara för att detta kan medverka till att konstruera ’de andra’ med negativ betydelse.
Vid besöken i irakiska Kurdistan innebar språkliga begränsningar att
intervjuer och samtal skedde på engelska, antingen i direkt kommunikation
mellan informanterna och mig eller via tolk från sorani och badinani till
engelska. Detta innebar begränsningar i att kunna uttrycka sig nyanserat
både för mig och personer jag samtalade med. Ur validitetssynpunkt finns
även anledning att lyfta fram att de personer som tjänstgjorde som tolkar
inte arbetade som tolkar i vanliga fall. Vid det första besöket i irakiska
Kurdistan tolkade två personer som ’till vardags’ var utbildningsrådgivare/inspektörer. Vid det andra besöket tjänstgjorde huvudsakligen två
tjänstemän från utbildningsministeriet som tolkar. Min uppfattning är att
dessa personer hade begränsad kännedom om allmänna språkliga och etiska
grunder för tolkuppgiften; att förhålla sig neutral, ha en opartisk ställning,
återge så exakt som möjligt utan att utelämna, tillägga eller förändra, inte
ge uttryck för egna åsikter och värderingar, inte föra innehåll i tolksituationen vidare.413
Flera av de personer jag intervjuade och samtalade med, både i sfisammanhanget och i irakiska Kurdistan, lyfte i samband med beskrivningar
412
413

Dahl, Gudrun & Smedler, Ann-Charlotte (1993)
Kammarkollegiet (2004)
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fram att saker var svåra för dem att förklara eller kunde vara svåra för mig
att förstå. Detta var inte på grund av språket. De syftade på svårigheter
relaterade till ’kulturellt avstånd’. Flera personer implicerade eller uttryckte
att det kunde vara svårt för mig att förstå på grund av att jag inte hade en
inifrånrelaterad historisk och nutida kunskap om samhälle och kultur. Man
måste ha levt i samhället för att kunna förstå, menade bland annat en
informant i irakiska Kurdistan. En annan informant, som jag intervjuade i
sfi-sammanhanget, beskrev det som att det är när man tittar på en film som
är från en annan kultur. Man ser filmen, man ser vad som händer, dialogen
finns på text, men ändå kan man inte förstå. Man kan förstå handlingen,
men det är bara ett skal, utanpå. Vad som händer inuti, den det kan man
inte se om man inte är från den kulturen, beskrev kvinnan.
Ett i validitetssammanhang viktigt redskap för att i enlighet med mina
intentioner om ’inifrånförståelse’ överbrygga kulturell distans är tid. Min
uppfattning är i det hänseendet att min alltför begränsade tid i irakiska
Kurdistan har gett en mycket begränsad inifrånförståelse. I validitetshänseende vill jag lyfta fram att den tid jag har tillbringat i irakiska Kurdistan,
sammanlagt två månader, långt ifrån har varit tillräcklig för att uppnå den
mättnad man talar om när det gäller fältarbete i antropologiska och
etnografiska sammanhang.

Etnocentrism
I mångkulturella forskningssammanhang är en central tillförlitlighetsmässig
aspekt att forskaren förhåller sig medveten och granskande till egna värderingar, normer och sociala representationer kring det egna samhällets position i förhållande till den etniska kultur eller det samhälle som forskaren
studerar. Denna medvetenhet är betydelsefull i såväl val av inriktning, perspektivtagande, analys, slutsatser och rapportering.
Varje etablerad social praktik grundar sig på befästa sociala representationer. Dessa i hög utsträckning omedvetna, för givet tagna socialt konstruerade föreställningar utgör grunder för sociala praktiker. De medierar
individers självuppfattning, förhållningssätt, meningsskapande och ageranden.414
En vedertagen uppfattning inom kognitionsforskning och forskning
kring sociala representationer är att vardagliga, välbekanta föreställningar
och vanor är så självklara att vi inte är medvetna om dem. Det mest fundamentala är också det mest omedvetna.415 I analogi med detta riktar teore414 Se avsnittet om sociala representationer i kapitel fyra.
415 Moscovici, Serge (1984); Bruner, Jerome (2002)
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tiker med ett mångkulturellt fokus uppmärksamhet på att i ett homogent
samhälle är medlemmarna inte medvetna om sina kulturella särdrag. Det till
synes självklara blir inte medvetet förrän det i ett kulturkontrastivt perspektiv ställs mot något som skapar kontrast.416 Men interkulturella kontakter
leder per automatik inte till att egna kulturella föreställningar blir medvetandegjorda och uppfattas som kulturrelativa. De kan även leda i motsatt
riktning och underbygga ett inskränkt, etnocentriskt förhållningssätt.417
Ett vanligt förhållningssätt för att lösa värdedilemman som uppstår i
mångkulturella sammanhang så att den etniskt kulturella självbilden inte
försvagas är att utgå från och föra fram den egna sociokulturella praktikens
sociala representationer som normala och göra dessa till norm. Socialt
konstruerade kunskaper, förhållningssätt och sociala representationer ses
som ’objektiv kunskap’ och hävdas inom ramen för vad som görs gällande
som en ’objektiv’ eller ’saklig’ hållning.418 Till exempel beskrivs i migrationssammanhang att en vanlig, djupt rotad social representation i det
svenska majoritetssamhället är att “Sverige har kommit långt”, bl.a. när det
gäller jämställdhet, konflikthantering, syn på barn och uppfostran och pedagogik. Uppfattningen inbegriper tanken om att andra samhällskulturer inte
har kommit lika långt.419 I ljuset av postkoloniala teoretikers analys utgör
detta en del av en utbredd uppfattning i västvärlden idag i vilken vit, manlig, västerländsk överordning utgör norm.420
Edward Said, litteratur- och samhällsvetare, menar att man i väst genom
historien har haft svårigheter att förstå andra kulturer. Ända sedan upplysningens tidsepok förde med sig en vetenskaplig ansats med kunskap och
förståelse baserad på dikotomisering har forskning kring andra samhällen
och kulturer lett till generaliserade bilder av “den andre”. En aspekt av detta
är att forskare och andra lärda i väst historiskt och idag forskar och skriver
om andra delar av världen utifrån värdesystem och antaganden utvecklade i
det egna samhället. Dessa är nödvändigtvis inte relevanta för de samhällen,
kulturer och personer som forskaren studerar och ligger därför till grund för
missvisande beskrivningar, framhåller Said.421
Said, som särskilt har intresserat sig för “västs” och “västvärldens” syn
på “den muslimska världen”, “orienten”, “Mellanöstern” och “islam” belyser och problematiserar kring att det i västvärlden finns djupt rotade föreställningar om den muslimska världen som han menar ingen forskare är
416 Hedin, Christer (2001b) s. 54ff.
417 Detta finns belyst i avsnittet om sociala representationer i kapitel fyra.
418 Se Said, Edward (1997a)
419 Ritzén, Kenneth (1997)
420 Se McEachrane, Michael & Louis, Faye (red.) (2001); Loomba, Ania (2002[1998])
421 Said, Edward (1997a); Said, Edward (1997b)
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utan. Västs relation till den muslimska världen domineras av ett förenklat
tänkande, menar Said. Basen är en imaginär och starkt polariserad geografisk delning av världen i två ojämlika världar; dels en “annorlunda” värld
kallad “orienten”, “den muslimska världen” och “Mellanöstern”422, dels
“vår värld”, “västvärlden”. Enligt Saids analys har orienten, den muslimska
världen och Mellanöstern och dess framtoning som främmande och annorlunda skapats av västvärlden. Orienten, den muslimska världen och Mellanöstern har fått betydelsen av “den andre” och kommit att konstrueras som
en motståndare, mottävlare och utmanare.423 Vad ytterligare är:
And always it is supposed that the “Islam” being talked about is some
real and stable object out there where “our” oil supplies happen to be
found.424

Said pekar på är att det alltid är väst eller västvärlden och inte kristendomen
som ställs som motpol till islam och den muslimska världen. Orsaken till
detta är, menar Said, är att detta uttrycker ett förhållande där väst har
passerat det utvecklingsstadium där den muslimska världen befinner sig.
Den muslimska världen kommer i och med detta språkbruk att stå för ett
lägre utvecklingsstadium, en värld präglad av religion, bakåtsträvande
tänkande och agerande som västvärlden har lämnat bakom sig. Orienten,
den muslimska världen och Mellanöstern ses bestå av oförändrade, statiska
samhällen, oförmögna till utveckling. Olikheter ses i termer av splittring
422

Mellanöstern är ett diffust begrepp som det finns anledning att uppmärksamma med
avseende på etnocentrism. Mellanöstern är ursprungligen en västerländsk militär konstruktion från 1800-talet. Utifrån ett eurocentriskt perspektiv började man då tala om
The near east, The middle east och The far east (Kronholm 1995). Holmén (1994)
betonar att någon egentlig enhetlighet om vad Mellanöstern står för inte finns. Från
början hade begreppet inte en geografisk innebörd. Det är först på senare tid som
begreppet har kommit att användas med den betydelsen. Det är även först på senare tid
som uttrycket Mellanöstern har börjat användas av myndigheter och i dagligt tal bland
människor i den region som åsyftas (Vanligtvis från Egypten i sydväst till Iran och
Afghanistan i öst). Ek (1996) skriver under rubriken “Arabvärlden” som hotbild i
samtidens världs(o)ordning att man kan fråga sig “[…] ifall mellanöstern överhuvudtaget finns, och vem som behöver regionen “Mellanöstern”. De västerländska
definitionerna av vad som ingår och inte ingår i “Mellanöstern” har alltid varit
strategiska, och utgått från regionens funktion som konfliktkälla.” (a.a., s. 107) Ek
menar att det finns all anledning att granska användningen av Mellanöstern-begreppet
med tanke på orientalistiska och etnocentriska undertoner. Att begreppet inte är
allmänt accepterat och vedertaget bland den befolkning som åsyftas kan belysas av hur
en deltagare från Irak i en sfi-grupp jag undervisade i indignerat reflekterade i ett
samtal där jag använde uttrycket Mellanöstern. “– Mellanöstern, för oss är det
Thailand, Vietnam, Indonesien och Filipinerna!”
423 Said, Edward (1997b)
424 A.a. s. li.
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och förstås som en dominerande orsak till stagnation och oförmögenhet till
utveckling. Olikheter i väst däremot ses stå för en modern värld, full av
berikande variationer som bidrar till utveckling.
Det sätt på vilket media beskriver islam och den muslimska världen kan
även ses i akademiska arbeten skrivna av personer som ser sig själva som
akademiska experter på islam och den muslimska världen. Studier som
utges för att ge en balanserad och rättvisande bild visar sig vara grundade
på ett etnocentriskt perspektiv. Studier av islam och den muslimska världen
säger många gånger mer om forskaren, det samhälle och den kultur denne
har sina rötter i än de fenomen han eller hon har för avsikt att beskriva,
menar Said.
Medveten om etnocentrismens fallgropar har jag i avhandlingsarbetet
strävat efter att i ett självreflexivt granskande vara uppmärksam på om eller
hur ’västvärldsrelaterade’ värderingar och normer från ’svenska undervisningssammanhang’ kring lärande, arbetssätt, arbetsmaterial, rollfördelning
mellan lärare och studerande etc. färgar iakttagelser, tolkningar och slutsatser i etnocentrisk riktning.
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6. Resultat

Kapitlet är uppdelat i två avsnitt. I det första redogör jag för intervjuer och
samtal med studerande och kollegor i sfi. Dessa personer ger i sina positioner som flyktingar och livet i diaspora beskrivningar av erfarenheter från
skolgången under barn- och ungdomsåren tillsammans med sina uppfattningar om pedagogiska grundtankar och pedagogisk praxis i olika skolsammanhang i irakiska Kurdistan.
I det andra avsnittet redogör jag för iakttagelser, klassrumsobservationer,
intervjuer och samtal i samband med två månadslånga besök i irakiska Kurdistan. Jag beskriver även innehållet i skolböcker i engelska för årskurs fem
och sex samt kursböcker på lärarutbildningen som behandlar undervisningen i engelska.

6.1 Beskrivningar i ett sfi-sammanhang
En man berättar om sin skolgång
För att ge en inledande bild har jag valt att återge några delar av innehållet i
en intervju med en man i trettiofemårsåldern.
Jag inleder med att fråga mannen var han har växt upp och gått i skolan.
Han berättar att han började skolan när han var sex år. Året var 1967. Det
var en stor skola. Han läste sex år i grundskolan. Sedan gick han tre år i
mellanskolan och tre år på gymnasiet. Därefter studerade han tre år på
lärarlinjen. Vi flyttade flera gånger på grund av att min pappa, som var
lärare, var politiskt aktiv, berättar mannen. Vi blev tvungna att flytta till
södra Irak. Min pappa blev tvångsförflyttad. Tack vare att han hade kontakter kunde vi flytta tillbaka steg för steg. Men det betydde att nästan varje år
så var det en ny skola för mig.
Under hela skoltiden var det militära oroligheter och krig. Det var militära aktioner av den irakiska armén, militära oroligheter med strider mellan
irakiska trupper och kurdiska peshmergatrupper425 och krig mellan Irak och
Iran. Hela tiden under min barndom var det bomber, flygplan och vapen.
Ibland kom det bomber när vi var i skolan och man måste skynda sig att ta
skydd, beskriver mannen.

425

Organiserade kurdiska väpnade styrkor
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Varje torsdag morgon var det flaggdag. Då samlades hela skolan kring
flaggstången. Vi sjöng och lärarna gick runt och tittade om vi hade rena
naglar, tittade på håret och om vi hade hela och rena kläder. Om någon
hade gjort någonting bra, till exempel att man hade varit duktig i ett prov i
matematik, så blev man framkallad till mitten och lärarna sa till alla att man
hade varit en av de bästa. Ibland fick man en present.
Tiden i skolan var åtta till tolv varje dag. Så var det ända upp i gymnasiet. Fredagar är helg. På universitetet var det vanligt att man hade en kortare dag. Man hade till exempel lektion från klockan nio till tio, elva till tolv
eller fyra till fem. I stort sett i varje årskurs var det en ny lärare. Mannen
förtydligar att det är vanligt att man byter lärare varje årskurs i Kurdistan.
Det var både manliga och kvinnliga lärare.
Jag ber mannen berätta om arbetet i klassrummet. Min tanke är att få
beskrivningar av arbetssätt. Min begäran leder mannens tankar i en annan
riktning. Han inleder med att säga att det alltid var tyst i klassen. Man fick
stryk om man bröt mot reglerna och också om man gjorde fel. Alla elever
var oroliga eller rädda att göra eller säga något som misshagade läraren och
gjorde att läraren blev besviken eller arg. Han fortsätter med att berätta att
det var vanligt att lärarna var stränga. Många lärare hade dåliga sidor. De
valde gärna de som var tysta eller tittade ner, när de skulle välja en person
som skulle svara på en fråga. Om den eleven inte förstod eller inte kunde
svara, så kunde han eller hon få stryk, eller så sade läraren saker som gjorde
att han eller hon skulle skämmas. Många skäms att visa att de inte förstår.
Det är heller inte fint att avbryta läraren. Därför är det inte vanligt att man
ber läraren att förklara. Då kanske läraren säger “– Aha, du har inte lyssnat,
eftersom du inte förstår!” eller “– Har du ingen hjärna!”. En annan dålig
sida är att det var vanligt att lärare favoriserade elever, till exempel för att
de hade rika eller betydelsefulla föräldrar.
Mannen berättar att som lärare har man hög status och blir respekterad.
En lärare är som en gud. Det innebär samtidigt att det är dåligt för en lärare
att säga “– Jag vet inte”. En lärare måste veta.
Jag undrar om lärare frågade eleverna om hur de ville arbeta eller vad de
ville arbeta med. Mannen berättar att det alltid var läraren som bestämde.
Det var aldrig att läraren frågade vad vi tyckte, om det var bra eller om det
var svårt. Det finns ett ordspråk som säger “– Så mycket man är mjuk, så
mycket kräver dom.” Läraren frågade aldrig vad vi tyckte.
Jag ber mannen berätta mer om arbetet i klassrummet. Jag frågar om
man kunde välja mellan uppgifter, och om han kunde minnas vilka sorts
uppgifter och övningar som de brukade arbeta med. Jag ber honom även
berätta om prov. Mannen berättar att det aldrig förekom att eleverna kunde
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välja mellan olika uppgifter. Det var alltid samma uppgifter till alla, både
till de som var duktiga och arbetade snabbt och till de som var “dåliga” och
arbetade långsamt. De som var duktiga och blev klara snabbt fick vänta.
Det brukade ofta vara konkurrens om att bli klar snabbt för att visa att man
var duktig.
Det förekom inte grupparbeten. Det förekom inte heller att studerande
skulle ta reda på saker utanför det som stod i skolböckerna. Man skulle lära
sig det som stod i böckerna. Mannen drar sig emellertid till minnes att i en
skola gjorde eleverna en väggtidning två gånger varje år som alla kunde
läsa.
Det var vanligt att de studerande skulle lära sig saker utantill från skolböckerna. Mannen nämner särskilt arabiska dikter. De var jättesvåra därför
att de var på klassisk arabiska. I det sammanhanget nämner mannen även
att det finns ett kurdiskt latinskt alfabet. En del lärare undervisade om detta,
men det var förbjudet så många lärare vågade inte.
När Saddam kom till makten märktes det i skolan. I rutinerna märktes
det till exempel genom att alla, lärare och elever, skulle ha uniform. Det
märktes även i undervisningen. Förut var det vanligt med långa frågor på
proven, frågor som det tog fem, sex sidor att svara på. Men i och med
Saddam blev det en annan typ av frågor. Det var frågor som bara krävde
enkla, korta svar, eller så var det alternativfrågor.
I alla böcker så fanns det först en bild och en text om Saddam. Om det
var en manifestation för Saddam så tvingades alla elever att delta. Ingen
vågade öppna mun. När man blev lärare måste man bli medlem i Baathpartiet eller skriva under att man stödde det. Jag vet att många också blev
tvingade att arbeta för Baath-partiet. De blev tvingade att spionera på de
andra lärarna och på föräldrar. De fick pengar för det, berättar mannen.
Lärarnas arbete var starkt reglerat och kontrollerat. Lärarna hade uttalade
direktiv att följa läroboken efter en detaljerad plan. Arbetet övervakades av
rektor. Alla lärare skulle ha en veckoplan som skulle godkännas av rektor.
Antal prov och provens utformning var bestämt centralt. Provresultat skulle
skrivas in i en särskild bok så att rektor kunde kontrollera hur läraren skötte
sitt arbete. Proven var viktiga. Alla lärare och elever arbetade med inriktning på proven. Goda resultat på proven var även ett mått på hur bra läraren
var och hur läraren skötte sitt arbete. Det gjorde att lärare och elever arbetade med inriktning på proven.
Vi talar om undervisningen i engelska. Mannen berättar att han läste
engelska från femte klass. Vi hade en bok som vi följde. Det var vanligt att
vi läste högt och att läraren frågade och vi svarade. Det var också vanligt att
läraren sa först och sedan repeterade alla elever eller en elev. Jag frågar om
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vilken sorts texter det var, vad de handlade om. Mannen svarar att han inte
kommer ihåg, men att han kommer ihåg att det fanns dialoger. Dialogerna
lästes, eller så fick de studerande dem som hemuppgift. De skulle lära sig
dialogerna utantill och kunna spela upp dem utantill på nästa lektion. Han
tillägger i det sammanhanget att de inte använde språket i “riktiga” dialoger, förutom när läraren bad en elev att läsa, ställde frågor, eller bad en elev
att gå fram till tavlan och skriva, eller uppmanade en elev eller klassen att
repetera uttal efter läraren. Mannen berättar att det var vanligt att man
skulle lära sig saker utantill, som alfabetet, ord, verb, dialoger och grammatiska regler.
Jag frågar om grammatik. Mannen berättar att det var mycket grammatik. Det var vanligt att vi fick fem, sex meningar och att vi skulle stryka
under verb och substantiv. Det var prov i grammatik en gång i månaden
med frågor som till exempel “Vad heter det här verbet i imperfekt?”. Lucktester var också vanliga, tillägger mannen.
Vi kom att tala om olikheter mellan skolan i Sverige och Kurdistan, det
vill säga skolan i irakiska Kurdistan. Det är skillnad på skolan i Sverige och
Kurdistan. Det är jättesvårt här, menade mannen. Jag var vikarie en period i
högstadiet och jag skämdes över att vara lärare. Eleverna kom och gick som
de ville. De lyssnade inte på läraren. De satt med fötterna på bordet, skrek
och spottade. Då bestämde jag mig för att jag inte ville bli lärare i Sverige.
Men det finns också saker som är bättre i Sverige, fortsätter mannen. I
Kurdistan är man tvingad att läsa trots att man inte förstår. Och man läser
bara i böcker, man har ingen praktik. Mannen beskriver hur det var på
universitetet, när de läste data. Det fanns en dator och den stod framme hos
läraren. Läraren visade på den och eleverna satt i sina bänkar och tittade
och fick läsa i sina böcker, men de hade inte någon dator att prova själva
på. De fick bara titta på den som stod framme hos läraren.
Mannen berättar även hur det var när hans bror läste till bilmekaniker.
Det fanns en bil till hela skolan. Eleverna fick läsa i en bok om hur man
gjorde när man reparerade och hur en bil fungerade. De fick inte arbeta
själva. Men en gång skruvade läraren bort alla skruvar på bilen, gav dom i
en burk till eleverna och bad eleverna skruva tillbaka dom på rätt plats,
beskrev mannen och fortsätter berätta om hur det var när han var på en
starta-eget-kurs i Sverige. Vi var många som hade varit i Sverige i femton
år och mer, och många var gifta med svenskor och svenskar. Men vi kunde
inte jobba själva. När läraren kom och frågade hur det hade gått med de
uppgifter vi hade fått, så hade vi inte gjort någonting. Vi är uppvuxna med
att få instruktioner. Det sitter i ryggmärgen. Du har märkt att många elever
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vill ha en bok och en övningsbok och att de vill ha diktamen och grammatik, annars är det ingen riktig skola eller riktig undervisning. Så är det!

Ytterligare beskrivningar
Begränsade möjligheter till utbildning
Flertalet av de personer jag intervjuade och samtalade med kom i sitt
berättande in på hur förhållanden i samhället på påtagliga sätt påverkade
möjligheterna att gå i skolan. På grund av väpnade oroligheter i samband
med den kurdiska kampen för rättigheter, krig mellan Irak och Iran, stridigheter mellan Talibani och Barzani426, samt stridigheter med väpnade aktioner från islamistiska grupper var det perioder då det inte fanns möjlighet att
gå i skolan. En man berättande att många människor var på flykt eller i
rörelse i början av 1980-talet på grund av oroligheter och kriget mellan Irak
och Iran. Människor samlades i mer säkra områden, där trycket på bostäder,
försörjning och skola blev stort. Han hade själv gått i skolan i en av de
större städerna under slutet av 1970-talet och början på 1980-talet och
berättade att det ibland kunde vara upp till sextio barn i en klass. Flera av
de jag intervjuade och samtalade med beskrev liknande förhållanden, att det
på grund av oroligheter och knappa förhållanden kunde vara femtio barn i
varje klass, ibland barn som gick i olika årskurser.
En kvinna i tjugofemårsåldern berättade att hon och hennes familj på
grund av militära aktioner från irakisk militär i slutskedet av kriget mellan
Irak och Iran var tvungna att flytta, och hur ledsen hon hade varit för att
hon därmed hade varit tvungen att sluta skolan. Efter det hade det inte
funnits möjlighet för henne att börja skolan igen. Därför hade hon bara gått
sex år i skolan. Kvinnan berättade:
– Många barn hade problem. Det fanns många barn i familjerna och
det var stora familjer i små hus. Barnen fick hjälpa till att ta hand om
de små barnen i sin familj. Jag som var flicka, efter skolan måste jag
hjälpa min mamma laga mat och städa och ta hand om mina
småsyskon. Jag hade inte tid att läsa. Och killarna måste jobba, hjälpa
till att få en inkomst. Kanske pappan i familjen var död, så barnen var
tvingade att jobba.

Även när det inte var väpnade oroligheter var förhållandena sådana att
skolgången fick komma i andra hand. En annan av de personer jag intervjuade och samtalade med berättade att de svåra samhälleliga förhållandena
426
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gjorde att för många, liksom för honom själv och hans syskon, måste
skolgången stå tillbaka för livets realiteter om arbete för att få inkomst och
mat. Enligt mannen gjorde situationen i samhället att många föräldrar hade
inställningen att skolan var mindre viktig.

Ramfaktorer
Kopplingen mellan skola och samhällsförhållanden var påtaglig för flera av
de personer jag intervjuade och samtalade med. En av de intervjuade sa
också uttryckligen att det inte går att förstå hur det är i skolan om man inte
vet hur samhället ser ut och hur det fungerar i samhället. På grund av förhållanden i samhället var den materiella standarden under perioder mycket
bristfällig. Flera personer drog sig till minnes hur välanvända och slitna
skolböckerna kunde vara av alla de som hade använt dem före dem själva.
Ibland kunde det hända att det inte fanns böcker till alla studerande eller att
två studerande fick dela på en bok. Förutom brist på material kunde det
saknas utrymme, vilket gjorde att man nödgades samla stora klasser. En
kvinna beskrev:
– Tänk dig, hur ska man kunna ha bra undervisning när det kanske är
femtio eller sextio barn i ett klassrum, när det inte finns sittplats till
alla eller att alla sitter på golvet, och alla inte har lärobok eller papper
och penna. Hur kan man ha en bra undervisning då!?

Det övervägande antalet personer jag intervjuade och samtalade med angav
att skoldagen vanligtvis var mellan klockan åtta och tolv, ibland till klockan
ett. Det gällde alla årskurser ända upp till årskurs elva och tolv. Det fanns
även personer som i vissa årskurser hade gått i skolan på eftermiddagen
mellan klockan ett och fem på grund av att det fanns så många barn att
lärarna och klassrummen inte räckte till.
Ingen av de jag intervjuade och samtalade med hade gått i en klass
blandad med flickor och pojkar. Deras erfarenhet under skolåren, även
personer som hade gått på lärarutbildningen, var klasser med enbart flickor
respektive pojkar. I städer och större samhällen var det även vanligt att
flickor och pojkar gick i olika skolor.

Relationen mellan lärare och studerande
Berättandet ger bilden att det var praxis att byta lärare efter varje läsår,
även i de lägre årskurserna. En av de personer jag intervjuade gjorde
reflektionen att det gav eleven liten möjlighet att lära känna sin lärare. Ett

159

stort antal av de personer jag intervjuade och samtalade med lyfte fram att
det fanns ett mycket stort avstånd mellan lärare och studerande. Lärare
hade med få undantag en distanserad, formell ton. Flera berättade om
stränga krav på ordning. Det alltid var tyst i klassrummet. Eleverna ställde
sig upp när de svarade på en fråga. Enligt beskrivningar upprätthölls
ordningen inte sällan genom fysiska och psykiska bestraffningar. Flera uttryckte att det inte fanns förståelse från lärare. De sa att de var rädda för
lärarna. En man uttryckte det i termer av att det var ett system som var
uppbyggt kring straff. En kvinna i trettioårsårsåldern beskrev:
– Lärarna ville inte förstå. De straffade på olika sätt, t.ex. slog de barn
som inte hade gjort läxorna. De flesta barn, även jag, var rädda.
Många ville inte gå till skolan. Det var inte bra i skolan och de var
rädda.

En man i fyrtioårsåldern uttryckte:
– Eleverna är som fångar. Jag vet inte varför det är så men det är ett
mycket stort avstånd. Det finns ingen värme eller kärlek.

En kvinna i tjugofemårsåldern satte i sitt reflekterande aspekter som dessa i
relation till hur det enligt kvinnan förhöll sig i samhället. Hon berättade:
– I mitt land finns det många stränga människor. I skolan är det
läraren. Hemma är pappan sträng mot barnen och mot sin fru. Och
inom förvaltningen är man sträng mot innevånarna i samhället. Barnen
kan inte själv bestämma vad de ska bli, eller vem de ska gifta sig med.
Jag kunde inte bestämma själv vad jag ville bli, mamma och pappa
bestämde. Jag kunde inte bestämma vem jag skulle gifta mig med, det
skulle mamma och pappa också göra.
Barnen vill att pappan ska gå ut lite med dem, leka lite med dem,
men det gör han aldrig. Jag känner många som det var så för, och jag
känner många, … deras pappa kramade dem aldrig.

I samband med beskrivningar av undervisningen kom personerna jag
intervjuade och samtalade med ofta in på och började berätta om eller
nämna rädslan som fanns hos dem själva och andra för att svara fel och bli
bestraffade. Enligt flera av informanterna var det vanligt med olika sorts
straff om man inte kunde svara på lärarens fråga, svarade fel, gjorde fel
framme vid tavlan, inte hade gjort hemuppgifterna eller hade gjort fel på
hemuppgiften, kom för sent etc. Flera tar upp att det var viktigt att passa
tiden. Om en elev kom för sent så kunde han eller hon få stå i hörnet i
klassrummet första lektionen, ibland på ett ben för att “… komma ihåg att
använda båda benen nästa gång”. Om någon elev gjorde fel framme vid
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tavlan, så måste den eleven ställa sig bredvid tavlan framför klassen och
skämmas. Enligt vad i stort sett alla personer jag intervjuade och samtalade
med beskrev var det även mycket vanligt att läraren använde sig av fysisk
bestraffning. Man berättade om och även visade hur läraren gav örfilar,
drog i håret, tog hårt i örat, runt nacken eller i armen, slog med pekpinnen
eller med en linjal på olika delar av kroppen eller knackade med en penna i
huvudet. Flera av de jag intervjuade och samtalade med sa att de själva
liksom många andra barn var rädda för läraren, och att många barn därför
inte ville gå till skolan.
En av de intervjuade, en kvinna i 25-årsåldern, berättar om en episod
från sitt första år i skolan. Kvinnans familj levde i en lite mindre stad. På
grund av oroligheter och kriget mellan Irak och Iran har det inte funnits
möjlighet till en kontinuerlig skolgång. Sammanlagt hade hon bara kunnat
gå några år i skolan. En stor del av tiden hade hon varit hemma och hjälpt
sin mamma med hushållsarbete och med att ta hand om sina yngre syskon.
Kvinnan berättade om stora klasser, brist på utrymme och material, mycket
stränga lärare och bestraffningar. Kvinnan berättade att hon hade varit rädd
för att gå till skolan.
I skolan fick man lära sig att läsa genom att klassen lyssnade på läraren
och sedan unisont repeterade, eller så fick en elev repetera. Läraren började
med alfabetet bokstav för bokstav i alfabetisk ordning, som eleverna fick
till hemuppgift att memorera. Om något barn inte lärde sig så kunde det
hända att det blev slaget av läraren. Kvinnan berättade att läraren hade sagt
till barnen att “- I morgon ska ni kunna de här bokstäverna utantill”. Hela
dagen efter skolan hade hon gått och repeterat för sig själv. Hon hade varit
rädd. Rädd för läraren och för att inte kunna. Nästa dag hade hon glömt vad
bokstäverna hette, och läraren hade slagit henne. I sitt berättande beskrev
kvinnan det som ett samband. Bara därför att hon hade varit rädd så hade
hon glömt vad hon skulle komma ihåg! Kvinnan berättade att när omständigheterna gjorde att hon inte hade kunnat fortsätta att gå i skolan, så
hade hon inte blivit besviken.

Bedömning
En aspekt som framkom i olika sammanhang när personerna jag intervjuade och samtalade med berättade om undervisningen var att studerande
var vana att bli muntligt bedömda inför klassen. Det handlade dels om
beröm till dem som snabbt kunde räcka upp handen och svara rätt på
frågor, kunde sina hemuppgifter och hade bra resultat på prov. Men för det
stora flertalet studerande verkade det enligt beskrivningarna som att det
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framför allt handlade om att öppet och omilt få lärarens hårda bedömning
vid tillfällen när man enligt läraren inte hade gjort någonting bra eller om
man hade svarat fel. Ett stort antal av de personer jag intervjuade och samtalade med berättade att lärare ofta inför klassen öppet kritiserade och
förödmjukade elever för dåliga prestationer i undervisningen och dåliga
resultat på prov. Det förekom även aga.
En person förklarade detta med att tanken bakom var att när elever ser
att andra elever får bra betyg, goda omdömen och beröm, så gör det att
eleven anstränger sig mer för att själv göra bättre resultat. Av den anledningen är det även viktigt att läraren inte är för snäll när någon gör dåliga
resultat, inte har gjort uppgifter eller inte kan svara. Lärarens kritik gör att
eleven anstränger sig hårdare, studerar mer och lär sig mer, för att det inte
ska hända igen och eleven ska slippa att skämmas igen. Som lärare är det
viktigt att både ge beröm och att vara sträng och ge kritik, beskrev mannen.
Flera av de intervjuade beskrev att lärare gärna framhöll duktiga elever
som föredömen, till exempel vid tillfällen då hela skolan samlades. När det
gällde beröm fanns det de som i sitt tillbakablickande även drog sig till
minnes att det var vanligt att lärare hade favoriter som de gav fördelar och
framhöll i olika sammanhang. De berättade även att det förekom att elever
favoriserades på grund av föräldrarnas ställning i samhället. En kvinna
beskrev att lärarnas hårda sätt formade elever till att bli trotsiga och starka.
– De lärare som var stränga, vi läste inte deras läxor. De med värme,
de som var glada och snälla i klassrummet, då försökte jag göra mitt
bästa. Många elever var som jag. Man var rädd för en sträng eller elak
lärare. Man visste att han eller hon skulle slå mig, men man gjorde
inte läxorna.

Vi kom aldrig att tala om hur det förhållande som kvinnan beskrev kom att
påverka provresultat och betyg. Utifrån det kvinnan berättade uppfattar jag
ändå ett förhållningssätt som skiljer sig från vad andra personer jag intervjuade och samtalade med uttryckte. Hos andra personer jag intervjuade
och samtalade med uppfattar jag ett synsätt där orsaken till bristande kunskaper och dåliga resultat på prov lades hos eleven, oberoende av lärarens
sätt och hur undervisningsmetoderna såg ut.

Lärarcentrerad undervisning
När de personer jag intervjuade och samtalade med berättade om undervisningen så rörde det sig om lärarledd undervisning i helklass. Ett undantag var vad den man jag refererade tidigare beskrev om arbetet med en
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väggtidning. Lika central som läraren var framstod läroboken vara. Varje
ämne hade en lärobok som utgjorde kursens innehåll och som undervisningen var centrerad kring. I vissa ämnen hade man även en övningsbok.
Läraren följde läroboken sida för sida efter en detaljerad plan utan att
hoppa över något. Boken skulle vara avklarad vid terminens eller läsårets
slut. Ingen sade sig minnas att de använde annat material än läroboken eller
att studerande skulle söka information själva utanför läroboken. Beskrivningarna ger en samstämmig bild av att de pedagogiska aktiviteterna i
klassrummet var centrerade kring läraren och läroboken. Det handlade dels
om att läraren framför klassen och med utgångspunkt i läroboken berättade,
läste, beskrev, förklarade, visade på tavlan, gick igenom hur de studerande
skulle arbeta med uppgifter i läroboken, förhörde uppgifter från läroboken
som de studerande hade arbetat individuellt med, förhörde hemuppgifter,
eller som i engelska hade diktamen. Dels handlade det om en lärarcentrerad
kommunikation där läraren ställde en fråga eller gav en uppgift, likaså från
läroboken, som en studerande skulle svara på respektive utföra. Antingen
frågade läraren klassen och de som kunde räckte upp handen, eller så valde
läraren ut en elev och ställde sedan en fråga eller riktade en uppmaning.
Eleven svarade eller utförde uppgiften och läraren kommenterade, rättade,
värderade.
Utöver ett klassrumsarbete centrerat kring läraren nämnde de personer
jag intervjuade och samtalade med även undervisningstillfällen där de studerande i klassen arbetade individuellt med tal eller uppgifter i läroboken.
Man tog framför allt matematik och engelska som exempel Några nämner
även att det var vanligt att de brukade skriva av saker från läroboken eller
från tavlan. Förutom att skriva av saker från läroboken nämner de som
exempel latinska alfabetet, en grammatisk regel i arabiska eller engelska
tillsammans med exempel på hur man använder den, exempel på hur man
räknar ut ett tal, en matematisk formel och exempel på hur man räknar ut
ett tal med den, listor av olika slag till exempel med namn på städer, årtal
och händelser och namn på viktiga personer från historien, listor på
engelska verb, substantiv, adjektiv, färger, yrken och ord med särskild
stavning. Flera nämner i samband med detta att det ibland kunde vara svårt
att arbeta med skriftliga uppgifter på grund av att det var så trångt. Därför
var det enligt dessa personer även vanligt att man arbetade med uppgifterna
i klassen genom att göra dem på tavlan, eller att man fick dem som
hemuppgift.
Endast en person nämnde att han hade arbetat med uppgifter som inte
var knutna till läroboken. Mannen drog sig till minnes att i en skola han
hade gått i under ett år så hade de arbetat med en väggtidning. Eleverna
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hade fått individuella uppgifter att skriva om olika saker och/eller att teckna
saker.

Arbetsformer, arbetsmaterial och inriktningar på lärande
Förutom den man som berättade om väggtidningen, så var det ingen av de
personer jag intervjuade och samtalade med som beskrev någon form av
individualiserad undervisning. Enligt de personer jag uttryckligen frågade
förekom inte detta. Allting gjordes samtidigt av alla. De som blev klara
tidigt fick vänta. Det var heller ingen som kunde minnas någon form av
undervisning där man kunde välja mellan olika alternativ eller uppgifter
med olika svårighetsgrad. Det var samma uppgifter till alla.
Alla personer jag intervjuade och samtalade med tog upp att undervisningen var knuten till läroboken. Ett stort antal personer betonade att undervisningen noga följde läroboken sida för sida och inte hoppade över något.
En av de personer jag samtalade med hade varit lärare. Han tydliggjorde att
varje ämne hade en bok, till exempel i matematik, historia, arabiska och
engelska, som utgjorde kursens innehåll och som skulle vara avklarad vid
terminens eller läsårets slut. Läraren hade noggranna instruktioner om hur
han skulle dela upp boken och vad eleverna skulle lära sig varje lektion i
varje ämne. För att eleverna skulle klara de avslutande proven var det
viktigt att läraren följde instruktionerna och lärde eleverna det som stod i
boken, förklarade mannen.
På frågor om läromedel lyfte de personer jag intervjuade och samtalade
med genomgående fram att man i undervisningen i olika ämnen hade en
bok som man noggrant följde. Ingen av de personer jag bad berätta eller
frågade sade sig minnas att de använde något annat material än läroboken
eller att studerande skulle söka efter information själva utanför läroboken.
Att följa läroboken var enligt flera även vad studerande förväntade sig. Det
var viktigt att läraren följde läroboken, därför att då visste de studerande
vad de skulle veta med tanke på kommande prov. Flera personer lyfte fram
att lärandets inriktning ofta handlade om att lära sig för att få bra resultat på
prov. En man artikulerade det som att eleverna inte tänkte på vad de lärde
sig. De lärde sig saker för att få bra resultat på proven. Mannens
uppfattning vara att de studerande blev bra på att lära sig saker till proven.
Sedan glömde man dem. Det kom nya prov med nya saker att lära sig.
I samband med att en person berättade om undervisningens inriktning på
att lära sig utantill, förhör och prov med betoning på att komma ihåg,
gjorde kvinnan reflektionen att elever i skolan i Kurdistan aldrig lär sig
saker på riktigt. Kvinnan kompletterade med att betona på engelska med
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“really learn”, med emfas på “really”. Elever lär sig att använda en formel i
matematik, en regel i grammatiken, olika former av verb och när man ska
använda dem. Men de lär sig aldrig att tänka själva. Det är alltid andra som
talar om för eleven vad som är rätt och hur de ska göra, var kvinnans åsikt.
En person lyfte fram att inriktningen på att noga följa boken, lära sig vad
som stod i boken och ingenting annat kunde förklaras med att på den tiden
han gick i skolan kunde det vara farligt att ha egna åsikter i skolan. Man
kunde inte säga vad man tyckte. Det kunde få konsekvenser både för
personen själv och för familjen. Därför var det bäst att inte säga någonting,
visa att man var duktig på att lära sig det som fanns i läroböckerna, inte
fråga och ifall man hade åsikter om någonting inte berätta om dem.
Det var ingen som kunde påminna sig att någon gång ha arbetat i par
eller i grupp. En man uttryckte “– Kurdiska elever är vana med att arbeta
själva.”. Alla aktiviteter skedde i helklass. I beskrivningar av arbetsformer
framkom även från flera, framför allt män, att det var vanligt att man konkurrerade om att vara bäst. Man ville vara den som räckte upp handen först
vid en fråga, försökte bli klar med uppgifter snabbare än sina kamrater och
ville få bättre resultat på prov.
I samband med att vi pratade om arbetsformer var det en person som
gjorde reflektionen att han tyckte det var svårt för honom i sfi-utbildningen
att arbeta självständigt. Att som vi gjorde i sfi-undervisningen, att den
studerande själv kunde bestämma vad han eller hon skulle fördjupa sig i
och arbeta med, upplevde mannen som svårt. Vi är vana med att vara tysta,
vänta, följa instruktioner och lyda, beskrev mannen.
I beskrivningarna var det framför allt två former av aktiviteter relaterade
till förmåga att använda kunskap som förekom. Den ena var replikativa
aktiviteter som främjade utveckling av replikativa förmågor; att memorera,
återge, skriva av, skriva diktamen. Den andra var applikativa aktiviteter
som främjade utveckling av applikativa förmågor; att muntligt eller skriftligt redogöra för en grammatisk regel, en matematisk formel eller sätt att
räkna ut ett tal, samt att tillämpa denna kunskap muntligt eller skriftligt på
lektioner eller prov.

Kommunikation och medbestämmande
I mitt intresse för undervisningen var jag intresserad av kommunikationen
mellan lärare och studerande. Informanternas beskrivningar gav bilden av
att kommunikationen i undervisningssammanhang med enstaka undantag
hade en distanserad, formell karaktär. Beskrivningar av konkreta kommunikationsmönster handlade om att läraren i helklass redogjorde för avsnitt i
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läroboken, förklarade och förtydligade principer och regler i matematik och
språk, gav instruktioner i samband med uppgifter, samt kunskapskontroll
enligt mönstren ’fråga–svar – kommentar/korrigering’ eller ’uppmaning –
utförande – kommentar/korrigering’.
En särskild aspekt av kommunikationen mellan lärare och studerande
som jag var intresserad av, var de studerandes möjligheter att påverka
undervisningens utformning och innehåll. Då jag frågade och bad personer
att berätta om detta, fick jag entydiga beskrivningar av att det som sades
och gjordes i undervisningssammanhang utgick från lärarens initiativ. Även
de som hade studerat vidare efter den obligatoriska skolan på utbildningsnivåer upp till universitetsstudier hade inte några andra erfarenheter än
auktoritära lärare i ett system där de studerande inte kom till tals. Läraren
bestämde allt. Det förekom inte att studerande ställde frågor, kom med
kommentarer, bad läraren att förklara någonting som man inte förstod eller
berätta mer om någonting som var intressant. Studerande kunde inte säga
saker eller komma med förslag till läraren. Det var heller inte så att läraren
frågade de studerande om deras åsikter. En man beskrev “– Lärarna frågade
aldrig vad vi tyckte, om någonting var bra eller dåligt, och eleverna sa
aldrig någonting. Man kan inte prata med dem.”

Prov
Lika centralt som att följa läroboken framstod prov vara. Enligt personerna
jag intervjuade och samtalade med förekom det mycket prov. Från årskurs
fyra och uppåt fick jag uppfattningen att det som regel var prov varje
månad i de flesta ämnen. Dessutom avslutades varje årskurs med ett större
prov som enligt uppgift formulerades på utbildningsministeriet. Tillsammans med proven under året var detta prov avgörande för om man blev
uppflyttat till nästa årskurs. I vissa årskurser var det även avgörande för
intagning till fortsatta studier. Flera personer berättade om hur betydelsefullt det prov som avslutade läsåret var och hur viktigt det var att förbereda
sig noga genom att repetera det man hade läst under året. De som inte
klarade provet fick läsa samma årskurs ett år till med samma böcker och
samma läxor. Andra personer jag samtalade med berättade även att om man
inte hade blivit godkänd så hade man möjlighet att läsa på under sommaren
och göra ett nytt prov i slutet av sommaren innan skolan startade. Blev man
godkänd på det kunde man fortsätta på nästa årskurs.
De personer som beskrev proven berättade att de bestod av frågor på
innehållet i läroböckerna i de olika ämnena, uppgifter i matematik, engelsk
och arabisk grammatik. I engelska och arabiska ingick även att skriva en
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uppsats. En medelålders man beskrev att han hade upplevt en förändring
när det gällde uppgifterna i proven i samband med att Saddam Hussein
hade tagit makten. Mannen beskrev att “före Saddam” hade det varit vanligt med långa frågor på proven. Men efter att Saddam hade tagit makten
blev det en annan typ av frågor. Det var enkla frågor som bara krävde
enkla, korta svar, eller så var det alternativfrågor.

Hemuppgifter
Enligt alla personer jag talade med om hemuppgifter, var det mycket hemuppgifter i skolan. En man nämnde som exempel att läroboken i engelska
hade särskilda avsnitt där hemuppgifterna var angivna. När man i intervjuer
och samtal beskrev typen av hemuppgifter i olika ämnen så handlade det
dels om uppgifter av skriftlig karaktär; tal i matematik, att svara på frågor
till ett kapitel eller ett avsnitt till exempel i historia eller geografi, välskrivning där det gällde att skriva av en text en dikt eller vers från Koranen,
att skriva av en text från läroboken i engelska och att skriva av frågor från
boken i engelska och sedan svara på dessa. Dels var det hemuppgifter som
handlade om att memorera saker. Förutom ’fakta’ från läroböcker i olika
ämnen nämnde man även glosor, dialoger, grammatiska regler och stavningsregler från undervisningen i engelska, dikter och verser från Koranen
som skulle reciteras på arabiska. Flera personer lyfte fram att det inte alltid
fanns tid att läsa hemma och göra hemuppgifter.
Arbete med hemuppgifter ägnades stort lektionsutrymme. Flertalet personer berättade att läraren noga kontrollerade att eleverna hade gjort hemuppgifterna. Eleverna fick lämna in sina skrivböcker, läraren ställde frågor
på det innehåll som lärobokens text behandlade, ställde de frågor som
hemuppgiften bestod av och gav de uppgifter som ingick i hemuppgiften
till elever som fick gå fram till tavlan och utföra dessa.
Efter hand som intervjuandet och samtalen fortskred fick jag en förståelse för betydelsen av hemuppgifter även utifrån en annan betydelse än
den kunskapsmässiga. Jag fick bilden av att hemuppgifter var en del i
lärares möjligheter att förbättra sin ekonomi. Flera personer nämnde att
svårigheterna i samhället hade gjort att läraryrket, i likhet med andra yrken,
på grund av samhällssituationen hade blivit sämre betalt under de senaste
åren. Lärare behövde extra arbete för att klara försörjningen. Därför var det
vanligt att lärare hade extraarbeten av olika slag. Ett sådant extra arbete var
att efter skoldagens slut mot ersättning arbeta med elever med hemuppgifter eller studier inför prov. Antingen kom läraren hem till elever eller
så tog läraren emot elever i skolan, enskilt eller i grupp.
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Undervisningen i engelska
I intervjuer och samtal bad jag de personer jag talade med att berätta om
undervisningen i engelska. Undervisningen i engelska startade i femte
klass. Flera drog sig till minnes och beskrev att de hade börjat med det
latinska alfabetet. De berättade att de fick till hemuppgift att lära sig ett
antal bokstäver utantill och att skriva dem. Nästa lektion skulle de komma
ihåg och kunna skriva bokstäverna på tavlan. Utifrån beskrivningarna får
jag uppfattningen att undervisningen grundade sig på en ’bottom-up’ansats, där de studerande först lärde sig bokstäver som de ljudade ihop till
stavelser och ord.
Flera personer sa att de kom ihåg att de tyckte att det var svårt med det
latinska alfabetet. De mindes att det tog lång tid dels att komma ihåg, dels
att kunna skriva bokstäverna. En person lyfte fram att han tyckte att det var
konstigt att skriva ’från fel håll’. På engelska skrev man ju tvärt emot hur
man gjorde på arabiska, som han var van vid sedan första klass.
I sitt tillbakablickande drog sig många till minnes att det var vanligt att
man repeterade efter läraren. Läraren läste eller uttalade ord eller meningar
och klassen, halva klassen eller enskilda elever repeterade. Ett stort antal
personer kom även ihåg och beskrev att det var mycket skrivande. De
skulle öva på att skriva bokstäver, skriva alfabetet, skriva av från läroboken, skriva av vad läraren hade skrivit på tavlan och skriva uppgifter från
läroboken hemma.
Flera kom att tänka på att de i den inledande undervisningen hade frågat
och svarat om saker som fanns i klassrummet. En man beskrev att läraren
eller en elev hade frågat “What is this?” och pekat på en dörr eller höll upp
en penna och hela klassen eller en elev hade svarat “It is a door” eller “It is
a pen”. Eller så hade läraren hållit upp en bok och frågat “Is this a table?”,
och en elev eller klassen svarade “No, it is not a table. It is a book”.
Ett stort antal av de personer jag frågade om innehållet i läroböckerna i
engelska lyfte fram att det fanns dialoger. De berättade att de läste dialogerna i klassen, att de lärde sig dialogerna utantill som hemuppgift och
sedan framförde dem i klassen. En av de personer jag intervjuade sa att hon
tyckte att det var svårt med uttalet. Hon och klassen kunde höra läraren läsa
och uttala och repetera efter läraren, men hemma var det svårt att komma
ihåg hur det skulle låta. Kvinnan beskrev att för henne fanns inte tillfällen
att höra engelska. Hon hörde inte engelska vid andra tillfällen än i skolan
när läraren talade.
Vad de personer jag intervjuade och samtalade med om undervisningen i
engelska framför allt lyfte fram att de kom ihåg från undervisningen i
engelska var att de studerade grammatik. Det första de flesta personer
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nämnde när jag bad dem att berätta om undervisningen i engelska var att de
hade arbetat mycket med grammatik. Det var regler som skulle läras, redogöras för och användas i uppgifter.
Man konkretiserade bland annat beskrivningarna med att det var vanligt
att läraren gjorde en genomgång av en grammatisk regel, skrev exempel på
tavlan, för att sedan ställa frågor kring detta. En person gav som exempel
att de skulle lära sig att “he”, “she” och “it” gav ’-s’ till verbet, men inte
“I”, “you”, “we” och “they”. En annan person gav som exempel att de hade
arbetat mycket med verb. De skulle lära sig verb i olika tempus. De skrev
särskilda listor med verb i sina skrivböcker. Läraren förhörde. Man skulle
kunna “read, read, read”, “stop, stoped, stoped”, “be, was, been” och
“write, wrote, written” och kunna ge exempel, beskrev en kvinna.
I anslutning till undervisningen i grammatik var det vanligt att elever
fick gå fram till tavlan och skriva exempel och lösa uppgifter i vilka de
skulle använda rätt grammatisk form eller på annat sätt visa att de hade
förstått. Eller så följdes lärarens genomgång av att de studerande arbetade
individuellt med uppgifterna i läroboken följt av en genomgång i helklass.
En av de intervjuade berättade att det var vanligt att de i undervisningen
eller som hemuppgift fick fem, sex meningar som de skulle stryka under
verb och substantiv i.
Vad som i språkundervisnings-sammanhang brukar benämnas ’fylla i-’
eller ’luckövningar’ verkade utifrån flera personers beskrivningar vara en
vanlig övningsform, både i läroböckerna, i uppgifter framme vid tavlan och
vid prov. Enligt flera personer var det prov en gång i månaden. Proven
innehöll mycket grammatikuppgifter.
Många personer lyfte i sitt tillbakablickande fram stavning. De beskrev
att de tyckte att stavningen var svår. Det var skillnad mot arabiska, som var
det språk de jämförde med. På arabiska skriver man som man säger,
beskrev flera personer.
Ett stort antal personer tog upp diktamen. Diktamen var mycket vanligt.
Det kunde vara diktamen flera gånger i veckan i engelska eller arabiska. De
studerande fick till hemuppgift att förbereda sig för diktamen genom att
läsa och skriva ord, meningar, textavsnitt och dialoger från läroboken
hemma. Flera drog sig till minnes och förtydligade att det fanns särskilda
avsnitt med diktamen i läroboken i engelska. Flera sa att de tyckte det var
roligt med diktamen. Det var som en tävling, beskrev en man. Eleverna
tävlade om att få bäst resultat. Det var spännande när läraren hade rättat och
talade om resultatet i klassen. Den som var bäst fick applåd.
I beskrivningarna av undervisningen i engelska framkom att undervisningen i hög utsträckning byggde på memorering. Många berättade att en
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vanlig hemuppgift var att memorera läroböckernas innehåll; grammatik,
texter, dialoger samt frågor och svar i anknytning till dessa. Läraren kontrollerade sedan att de hade lärt sig. En man berättade:
– Det var mycket dialoger i böckerna. Läraren sa “– I morgon ska vi
börja med den här dialogen.” Han läste den och sedan sa han “– I
morgon ska alla elever komma och kunna den här dialogen utan bok!”
Nästa dag sa han “– Du och du – börja!” När eleven inte kunde fick
han ett straff.

Flera av de personer jag intervjuade och samtalade med reflekterade över
att de inte förekom i undervisningen att eleverna skulle använda språket
genom att konstruera egna dialoger eller prata fritt med varandra utifrån
olika uppgifter eller texter, som i den undervisning de deltog i inom sfi.
En man jag samtalade med sa att han tyckte att det var många regler att
komma ihåg i engelska. Dessutom gällde inte alla regler alltid. Det finns
många undantag i grammatik och stavning. Mannen använde uttrycket
“special”. Han sa att han ganska snabbt när han började studera svenska
förstod att det var samma sak med svenska. Både engelska och svenska
grammatiken har många “special”, beskrev mannen. Han berättade att han
hade bott en tid i Iran. Det var mycket lättare att lära sig persiska. Den
grammatiken är mer fri, sa mannen. Visst, det finns olika verbformer som
man måste lära sig, men det finns mer frihet när man ska göra meningar.
Man kan ha verb först eller sist eller i mitten, beskrev mannen. En annan
orsak till att det var mycket lättare att lära sig persiska som mannen lyfte
fram var att i Iran använde man språket på dagarna. Det gör man inte i
Sverige. Mannen berättade att han aldrig talade svenska med någon på
dagarna utanför vår verksamhet. Så var det inte i Iran. Där pratade man
med personer. Mannen berättade även att när han var ny i Sverige och inte
kunde så mycket svenska, så valde han att tala engelska istället för att
försöka tala svenska, fastän han inte kunde engelska så bra. Han hade
känslan att det inte var naturligt att prata svenska. Så är det även idag:
– Jag pratar engelska istället för svenska, fastän jag kan svenska bättre
än engelska nu. Det är inte som i Iran. Där pratade jag persiska fast jag
var ny och inte kunde språket så bra.

Vikten av kännedom om studerandes nutida situation och
tidigare skolerfarenheter
Många av de personer jag intervjuade och samtalade med berättade att de
ofta tänkte på Kurdistan, på situationen där och situationen för släktingar
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och vänner. Man lyfte fram att det var svårt att koncentrera sig, ta till sig
och lära sig saker i sfi-studierna, när ens tankar var på annat håll. Flera
betonade att det av den orsaken är viktigt att lärare i sfi förstår de studerande och deras situation. Flera personer lyfte även fram betydelsen av att
lärare har kunskap om sfi-studerandes tidigare pedagogiska erfarenheter.
En kvinna beskrev:
– Läraren måste vara stark och lite sträng, åtminstone i början. Vi
kommer från en kultur med mycket starkhet och stränghet. Om läraren
inte är stark och sträng, då arbetar inte eleven. Då gör eleven
ingenting.

Samma kvinna delgav sina tankar om kurdiska sfi-studerandes förhållningssätt i mötet med Sverige och den svenska skolan:
– Personer från Kurdistan vet inte vad frihet är. De kommer till
Sverige och får frihet, men de använder den på fel sätt. De tänker att
de själva kan bestämma om de ska läsa eller inte. Men eftersom de
hela tiden har blivit tvingade och straffade i sitt hemland tänker de att
här, där jag själv kan bestämma, då läser jag ingenting. De ser inte att
frihet är att kunna se och tänka vad som är bra för dem. De använder
friheten på fel sätt. En annan viktig sak är att kurder bara ser orsaker
utanför sig själva. De ser inte att de har ett ansvar själva.

6.2 Två besök i irakiska Kurdistan
Jag inleder avsnittet med att i grova drag beskriva nutida och historiska
förhållanden i irakiska Kurdistan, huvudsakligen med fokus på den region
jag besöker, så som jag uppfattar dem genom mina egna iakttagelser tillsammans med vad som framkommer i intervjuer och samtal med personer
jag träffar.
Därefter riktar jag särskild uppmärksamhet på det pedagogiska arbetet i
några olika skolsammanhang. Det är framför allt årskurs ett till sex, en
lärarutbildning med inriktning på årskurs ett till sex, samt utbildning för
vuxna illitterata och vuxna med avbruten skolgång. Jag inleder detta avsnitt
med beskrivningar av mina iakttagelser kring sätt att organisera klassrumsarbetet som jag tar del av i klassrumsobservationer. Jag fortsätter med att
redogöra för vad som framkommer i lärares tal om sin undervisning tillsammans med vad studerande berättar. Därpå följer ett särskilt avsnitt där
jag redogör för mina iakttagelser i samband med undervisningen i engelska.
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Kapitlet avslutas med två beskrivningar av två lärares pedagogiska
grundtankar och sätt att organisera sina pedagogiska praktiker, vilka skiljer
sig från den pedagogiska praxis jag möter i övrigt.

Förväntansfull och nyfiken
Under 2001 och 2002 får jag möjlighet att vid två tillfällen under sammanlagt två månader besöka irakiska Kurdistan. Besöken ger mig unika möjligheter att bilda mig en uppfattning om samhällsförhållanden och pedagogiskt arbete i skolor utifrån att själv vara där och erfara. Jag har sedan
tidigare en bild av pedagogisk praxis i skolor i irakiska Kurdistan som har
växt fram genom samtal med personer från denna region under min tid som
lärare i sfi. Jag har även inom ramen för en licentiatavhandling genomfört
en studie med ett kunskapsintresse riktat mot erfarenheter från tidigare
skolgång och uppfattningen om pedagogisk praxis.427 Det är den studien
som utgör grunden för beskrivningarna i det förra avsnittet av kapitlet.
Studien grundar sig på intervjuer med kursdeltagare och lärarkollegor i den
sfi-verksamhet jag då arbetade inom, bland annat personer med härkomst
från irakiska Kurdistan. Dessa personer gav i sina positioner i ett liv i diaspora i Sverige överlag samstämmiga beskrivningar av sina erfarenheter
och pedagogisk praxis. Det var beskrivningar av auktoritära lärare i en
hierarkisk skolordning där läraren organiserade undervisningen utan dialog
med de studerande. Det var lärarcentrerad undervisning i helklass med
utgångspunkt i en lärobok, en faktainriktad kunskapsuppfattning, ett lärande baserat på memorering och tillämpning av kunskaper framför allt karaktäriserat av återgivande.
Erfarenheter från skolgången och beskrivningar av pedagogisk praxis var
genomgående av negativt slag. Många av de jag samtalade med mindes och
beskrev okänsliga, hårda lärare och bestraffningar av olika slag. Påfallande
i intervjuer och samtal var även att de personer jag talade med var angelägna om att utan att jag förde det på tal även beskriva förhållanden i
vardagen i samhället och samhällssituationen i stort. Det var genomgående
beskrivningar av svåra levnadsförhållanden i en samhällelig inramning med
förtryck, resningar med väpnade stridigheter samt krig. Sammantaget fann
jag anledning att tala om ’mörka berättelser’. En av mina övergripande
slutsatser i studien var att den syn på kunskap, lärande, undervisning, läraroch elevroller som jag utifrån berättandet uppfattade utgjorde skolans
pedagogiska praxis avspeglade övergripande samhällsförhållanden med ett
427
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totalitärt, hierarkiskt och auktoritärt styrt samhälle med hög grad av maktdistans.
Inför möjligheten att själv på plats i irakiska Kurdistan få uppleva och
bilda mig en uppfattning om samhälls- och levnadsförhållanden, genom
besök i skolor, klassrumsobservationer och samtal med personer inom skolans område få inblickar i sätt att organisera undervisning, pedagogiska och
ämnesdidaktiska riktlinjer, lärar- och studeranderoller är jag full av förväntan, nyfikenhet och frågor. Hur är det samhälle och de pedagogiska
praktiker jag kommer att möta i jämförelse med de beskrivningar som jag
fick ta del av i sfi-sammanhanget? Kommer jag att få anledning att nyansera den bild de mörka berättelserna gav? Jag är på det klara med att mina
möjligheter till inblickar i samhälls- och levnadsförhållanden och det
pedagogiska arbetet i skolor är begränsade. I ett etnografiskt perspektiv är
min sammantagna tid i irakiska Kurdistan kort. Två månaders fältstudier utgör ett mycket begränsat underlag för att kunna göra en god tät beskrivning.
Min uppfattning är även att ’kulturavståndet’ begränsar denna möjlighet.
Besökens uppläggning och den korta tiden gör att jag heller inte har
möjligheter att utveckla språkkunskaper. Sedan tidigare kan jag inte mer än
några ord och kortare artighetsfraser på sorani och badinani, vilket gör att
jag i de sammanhang där personer inte talar engelska är hänvisad till de
andrahandsbeskrivningar som jag får genom de personer som tolkar. Vid
mina besök i irakiska Kurdistan kommer jag inte att kunna vara annat än
just en besökare.
Det utbildningsprojekt428 som ger mig möjlighet till besöken består av
två delar. Den till omfattningen största delen har en inriktning på utbildning
för vuxna som är illitterata eller har en avbruten skolgång.429 Den andra
delen består av fortbildning med fokus på vuxenpedagogik samt läs- och
skrivutveckling för cirka trehundra lärare, rektorer och utbildningsrådgivare/-inspektörer430 som är involverade i vuxenutbildningen. Projektet
inrymmer även tanken om ett ömsesidigt utbyte. Ett delsyfte med projektet
är att skapa möjligheter för lärare inom sfi att få inblickar i samhälls- och
skolförhållanden, sätt att organisera undervisning, pedagogiska och didaktiska riktlinjer, lärar- och studeranderoller etc. i irakiska Kurdistan. Erfarenheter och iakttagelser från projektet ska på så sätt komma till gagn i sfisammanhang.
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Huvuddragen av utbildningsprojektet beskrivs i kapitel 5 i avsnittet “Två besök i
irakiska Kurdistan”.
429 I ett första skede innefattade projektet cirka 25.000 studerande. Planer finns på att
inrätta utbildningen som en permanent utbildning i utbildningssystemet.
430 Educational Supervisors
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Mitt första besök är en del av förberedelserna inför fortbildningen. Det
huvudsakliga syftet är dels att göra en delutvärdering av den pågående
nystartade utbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång,
dels att skaffa mig en inblick i det dagliga pedagogiska arbetet i skolor och
i dialog med personer i olika positioner inom skolans område fånga upp
teman, aspekter, behov och önskemål som kan bidra till att forma innehållet
i fortbildningen. Vid det andra tillfället får jag tillsammans med en kollega
inom ramen för en dryga tre veckor lång pilotutbildningsdel av fortbildningen möjlighet att ta del av femtio lärares och utbildningsrådgivares/
inspektörers erfarenheter, lyssna till deras beskrivningar och reflektioner
kring pedagogisk praxis, ämnesdidaktisk praxis vid andraspråksundervisning i engelska, ramar för skolornas verksamhet etc.

Samhälls- och utbildningsförhållanden
Autonomi, tilltro till framtiden, uppbyggnad och utveckling
Vid mitt första besök i november och december 2001 reser jag under en
månad tillsammans med en kollega, en flyktingkonsulent från den projektverksamhet vi båda arbetar i, runt och besöker skolor i Dohuk-guverneratet.
De skolor vi besöker är geografiskt spridda från de bergiga områdena i de
norra, nordöstra och östra delarna av guverneratet som gränsar mot Turkiet
och Iran till det vidsträckta jordbruksslättlandet syd om staden Dohuk ner
till gränsen mot den Bagdadkontrollerade delen av Irak. Vi besöker skolor i
avlägsna små byar, i samhällen, mindre städer och i guverneratshuvudstaden Dohuk. Vi är med på lektioner och observerar och vi samtalar med
studerande barn, ungdomar och vuxna, lärare, rektorer, lärarutbildare, utbildningsrådgivare/-inspektörer, skoltjänstemän, politiskt ansvariga och
beslutsfattare inom skolans område. Utöver personer inom skolans område
ges många tillfällen till informella samtal med människor med olika sociala
positioner och inom olika (yrkes-)områden som vi möter i olika andra sammanhang.
Ett övergripande intryck från dessa resor och överhuvudtaget från de
båda vistelserna i norra Irak är ett samhälle under uppbyggnad och utveckling med framåtanda och människor med tilltro till framtiden. Allteftersom
tycker jag mig kunna förstå att detta i hög utsträckning är relaterat till två
övergripande förhållanden. Det är dels en förändrad samhällssituation från
att under decennier ha utgjort en förtryckt och tillbakahållen provins av
Irak, dels de möjligheter till nyorientering, modernisering och utveckling
som den förändrade samhällssituationen medför.
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Från det stora antal personer jag har samtalat med tillsammans med
intryck från besök i skolor, byar, samhällen och städer har den övergripande bilden växt fram att sedan de sista åren av 1990-talet har levnadsförhållandena i irakiska Kurdistan markant förbättrats. FN's upprättande av en
temporär skyddszon 1991, inrättandet av en autonom självstyrande region
1992 under skydd av den USA-ledda koalitionen samt en stabiliserad
situation mellan KDP och PUK efter fredsuppgörelsen mellan partierna
1998 har allteftersom gjort det möjligt för samhället att fungera på ett mer
normaliserat sätt och få människor att börja se ljusare på framtiden.
Inrättandet av irakiska Kurdistan som en autonom självstyrande region
och den stabiliserade situationen från och med de sista åren av 1990-talet
har inneburit möjligheter för KDP och PUK – i folkmun omtalade som
Barzani och Talibani efter familjenamnen på partiernas respektive ledare –
att med hjälp av FN och NGO's bygga upp och utveckla sina respektive
regioner. Under mina resor i KDP-regionen i samband med besöken i skolorna ser jag ett stort antal exempel på en infrastruktur under uppbyggnad.
Förbättringar och nyanläggningar av vägar och broar samt husbyggnationer
förekommer i stor omfattning i såväl städer, mindre samhällen som på
landsbygden. Det har även uppförts och håller på att uppföras helt nya byar
och större samhällen. Det är dels för återvändande befolkning som har
skingrats till olika delar av irakiska Kurdistan eller Irak, dels för ett stort
antal hemvändande kurder som har levt i exil i Iran. I flera samhällen, byar
och på landsbygden har innevånarna fått förbättrad tillgång till dricksvatten
genom nya brunnar och vattenledningssystem. Även tillgång till el och
avlopp har förbättrats, reningsanläggningar har anlagts. Inom skolans
område sker ett omfattande arbete med renovering och nybyggnation av
skolor. Trots sanktioner ger vad jag upplever som en relativt stor mångfald
av varor på torg, basarer och i affärer tillsammans med alla långtradare,
lastbilar, varutransportbilar, tankbilar och bilar på vägarna den sammantagna bilden av en omfattande handel. Det intrycket förstärks även av att
irakiska Kurdistan har sin egen valutakurs på dinaren. Värdet på denna
dinar har inte rasat som den har gjort i den Bagdadstyrda delen av Irak.
En medresenär som i samband med mitt första besök återvänder efter ett
besök för två år sedan finner det slående hur guverneratshuvudstaden
Dohuk har förändrats. Nya infartsvägar har anlagts och gamla har breddats.
Alldeles utanför den nordöstra delen av staden har det byggts en stor damm
för att tillgodose stadens ökade behov av vatten och för att förbättra
kvalitén på dricksvattnet. Vägarna i staden har förbättrats. Under mitt andra
besök i Dohuk efter cirka arton månader finner även jag att staden har
förändrats. Staden har vuxit och fått nya bostadsområden. Gamla delar av
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staden har förändrats. Gammal bebyggelse har fått ge plats åt nybyggnation. I andra delar av staden håller förbättringar för el, vatten och avlopp
på att genomföras. I den nordöstra delen av staden har det byggts en ny
park och lekplats. Centrala Dohuk har förändrats genom omplanering,
nybyggnation och renovering. Biltrafiken i staden har ökat kraftigt. Den
ökade biltrafiken i stadens centrum innebär parkeringsproblem, vilket bland
annat har lett till byggandet av stadens första parkeringshus.
Min kollega och jag besöker stadens nybyggda bibliotek. Vi får veta att
Stockholms stadsbiblioteks runda huvudbyggnad och barnboksavdelning
har tjänat som inspiration. Biblioteket är ritat av en kurdisk man som under
många år i exil bosatt i Stockholm har tillbringat mycket tid på stadsbiblioteket och tilltalats av dess arkitektur och atmosfär. I biblioteket finns även
en avdelning med dokumentation om Anfal431 och i anslutning till denna en
föreläsningssal.
Vid ett tillfälle tar en av våra värdar stolt med oss till vad han beskriver
som norra Iraks första supermarket enligt europeisk och amerikansk
modell. Det är en stor nybyggd, elegant byggnad i marmor. Där finns ett
imponerande brett och exklusivt utbud av livsmedel, husgeråd, vitvaror,
kläder m.m.. Priserna är emellertid betydligt högre än för motsvarande
varor i affärer, marknader och torg på annat håll i staden. Även om de flesta
Dohuk-bor inte har råd att handla på supermarket, så har det blivit ett
populärt utflyktsmål. Kundunderlag saknas emellertid inte. Flera personer
jag samtalar med berättar att även om det är sanktioner gentemot Irak så
förekommer en omfattande handel över gränsen till Turkiet, Syrien och
Iran. Det berättas om hisnande stora förtjänster för de som har startkapital
och rätta kontakter. Vid ett tillfälle blir jag visad ett av de nya områdena i
den norra delen av staden där de ’nyrika’ har kommit att bosätta sig. Lite
högre upp mot bergssidan där luften är lite klarare och där bergssidan och
höjden ger svalka under den varmaste tiden på året har det under de senaste
åren vuxit upp kvarter med magnifika villor. Sammantaget kan jag konstatera att bostadsförhållandena starkt skiljer sig mellan olika bostadsområden
i staden.
Utvecklingen av infrastrukturen har lett till att de stora skillnader i
levnadsförhållanden och standard mellan mindre städer och samhällen
gentemot guverneratshuvudstaden till viss del har börjat att jämnas ut.
Fortfarande finns emellertid inte samma möjligheter att köpa vissa varor,
eller så är tillgången mycket begränsad.
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En beskrivning av Anfal ges längre fram under rubriken “Tillbakablickar på
samhällssituationen”.
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Tilltron till framtiden och den begynnande höjda levnadsstandarden på
landsbygden och i byar kan bland annat ses i de nya hus som byggs. Man
berättar för mig att tidigare byggde man enkla, oansenliga hus. Detta
berodde inte enbart på knappa ekonomiska levnadsförhållanden. Det var
även uttryck för en osäker framtid. På grund av ostabil politisk och militär
situation kunde man inte förutsäga vad som skulle hända, hur länge man
kunde leva kvar där, hur länge huset skulle stå kvar eller hur länge man
själv skulle vara kvar i livet. Enkla hus var enligt vad som berättades även
en försiktighetsåtgärd gentemot omgivningen för att inte ge intryck av att
ha en god ekonomi. Idag, med trygghet i den rådande situationen och optimism inför framtiden bygger man på ett annat sätt.
Uppbyggnaden och utvecklingen kommer även till uttryck på det sociala
och humanitära området. Det har bland annat inneburit ett genomgripande
utvecklingsarbete när det gäller barns rättigheter i samhället. I samarbete
med biståndsorganisationer inleddes under slutet av 1990-talet och de inledande åren av 2000-talet arbete mot att använda aga och kränkande
behandling av elever i skolan. Utbildningsministeriet tryckte upp informationsmaterial på de olika språk som talas i området och delade ut detta i
skolor och i samhället. I broschyren beskrivs i ord och bild negativa effekter av aga och kränkande behandling. Det ges förslag på alternativ till dessa
metoder i uppfostran i hemmet och i skolans pedagogiska arbete. Informationskampanjen följs upp med en lag som förbjuder aga i skolan. Utvecklingen när det gäller barns rättigheter har även lett till att lägsta ålder för
barn att dömas till fängelse har höjts till tretton år och att förhållanden i
barnfängelserna har förbättrats.
Personer inom KDP samt inom biståndsorganisationer berättar att när
situationen i Södra Kurdistan hade stabiliserat sig efter det att den väpnade
konflikten mellan PDK och PUK upphörde 1998, så riktade flera biståndsprojekt fokus på utbildning kring demokrati och mänskliga rättigheter. I
samarbete med biståndsorganisationer genomför KDP stora satsningar på
utbildning i demokrati “på alla nivåer” i det kurdiska samhället; inom
KDP’s parti, inom de olika ministerierna samt i form av studiecirklar öppna
för vanliga medborgare, varav några var riktade speciellt till kvinnor.
Att demokrati var och är efterlängtat uttrycks av många. Enligt flera jag
samtalar med är det emellertid inte alldeles tydligt vad som avses med
demokrati. En man inom KDP jag samtalar med menar att enligt hans åsikt
är det svårt för många att se fördelar. Många eller de flesta människor vet
inte vad det innebär. Vår tradition är att hålla oss bakom en stark ledare och
göra som han beslutar utan att ställa frågor, beskriver mannen. Det har varit
nödvändigt och har haft fördelar. Det har varit nödvändigt för att få skydd.
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Utan det skyddet skulle det vara svårt att leva. Kurderna har alltid levt i en
svår situation. Utan starka ledare skulle inte Kurdistan finnas idag och då
skulle inte heller kurderna finnas idag, reflekterar mannen
En annan person poängterar att det behövs tid för att lära sig förstå vad
demokrati kan vara. Talet om demokrati ger huvudsakligen bilden av
demokrati som liktydigt med formell demokrati med möjligheter till fria
val. Vid ett tillfälle berättar en man om en situation som ger en bild av att
demokrati även gäller vardagslivet och hur det kunde förstås tiden alldeles
efter inrättandet av irakiska Kurdistan som en autonom zon. Mannen
berättar att efter inrättandet av den autonoma zonen finns en lättnad och en
glädje. Livet börjar åter komma igång. Det är folk och handel på gator och
torg, bilar och lastbilar på vägar och gator. Bilar och lastbilar parkerade på
olämpliga platser som gör det svårt att komma fram blir ett allt större
bekymmer i stadstrafiken. Mannen berättar att han vid ett tillfälle hade sett
och blivit åhörare till en situation där en man alldeles intill en vägkorsning
på en vältrafikerad affärsgata hastigt hade svängt upp en bit på den tätt
befolkade trottoaren och parkerat sin bil. Antagligen hade mannen haft ett
brådskande ärende, men hans sätt att parkera både hindrade folk på
trottoaren, försämrade sikten för bilarna i korsningen och gjorde det svårt
att ta sig igenom korsningen. En polis som fanns i närheten såg detta,
visslade i sin visselpipa och ropade till mannen att han inte kunde parkera
på det sätt han hade gjort. Till saken hör att polisen har mycket respekt med
sig, förtydligar mannen som berättar. Men mannen som hade parkerat bilen
hade ropat tillbaka att “- Nu har vi demokrati. Jag parkerar var jag vill!”

Uppbyggnad, utveckling och tilltro till framtiden inom skolan
Intrycket av uppbyggnad, utveckling och tilltro till framtiden är även påtaglig inom skolans område. Utbildningssektorn är ett område som den nyupprättade regionala KDP-administrationen med stöd av UNESCO, UNICEF
och NGO’s har prioriterat efter inrättandet av den autonoma zonen. Det
kommer till uttryck både materiellt och organisatoriskt. Flera av de skolor
vi besöker eller passerar är nybyggda, nyrenoverade, under uppbyggnad
eller renovering. Enligt uppgifter från utbildningsministeriet är flera renoveringar och nybyggnationer dessutom under planering.
Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande arbete med att revidera och
skriva nya läroböcker med ett innehåll som är relevant för irakiska Kurdistan. Tidigare har innehållet i läroböckerna styrts centralt från utbildningsministeriet i Bagdad. I irakiska Kurdistan har skolorna varit hänvisade
till att använda läroböcker som har skrivits av läroboksförfattare med
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arabisk härkomst anlitade av den centrala skolmyndigheten i Bagdad.
Dessa läroböcker har haft ett innehåll som har varit relaterat till arabiskirakiska förhållanden och sammanhang.
Revideringen av gamla läroböcker samt nyproduktion görs enligt ett
ämneskommittéförfarande med läroboksförfattare, ofta erkänt duktiga
lärare, och illustratörer från den egna regionen anlitade av KDP’s utbildningsministerium. Reformeringen är ett omfattande arbete, inte minst tryckningen. Tryckningen har kommit att utgöra en flaskhals i processen beroende på otillräcklig maskinell kapacitet tillsammans med brist på papper.
Det gör att man i vissa ämnen även nu är tvungna att använda Bagdadproducerade skolböcker. Det gäller t.ex. i undervisningen i engelska, där
man tvingas att använda läroböcker som har Saddam Husseins bild på den
inledande sidan och med ett innehåll som förnekar kurdisk kultur och
existensen av en kurdisk del av Irak.
Uppbyggnad och utveckling inom utbildningsområdet på övergripande
nivå har även resulterat i ökade möjligheter till högre utbildning genom
inrättande av ett nytt universitet i Dohuk till vilket tio colleges med olika
inriktningar idag är knutna. Vidare har det inrättats utbildningar för den
stora andel av den vuxna befolkningen som är illitterata eller har avbruten
skolgång. Man berättar även om att arbete har inletts med att bygga upp
kontakter med universitet i andra länder. Ett annat arbete som har utvecklats, inte enbart på skolans område, är att etablera nya kontakter och stärka
befintliga nätverk och kontakter med kurder med akademisk utbildning runt
om i världen för att kunna använda deras kunskaper och kompetens i
uppbyggnaden av regionen.
Intrycket av uppbyggnad och tilltro till framtiden kommer även till
uttryck i förhållningssätt på individnivå i samtal med många av de jag
möter i skolans värld. Barn, ungdomar och lärare i barn- och ungdomsskolan, studerande i vuxenutbildning för illitterata och för personer med avbruten skolgång, studenter och lärare på lärarutbildningen, rektorer, utbildningsrådgivare/-inspektörer, personer i administrativ och politisk ansvarig
ställning inom lokala skolförvaltningar och på utbildningsministeriet uttrycker en tilltro till framtiden och en strävan efter en bättre morgondag i ett
bättre samhälle.
Det kan exemplifieras av vad en äldre lärare i en grundskola i ett mindre
samhälle som jag samtalar med uttrycker. Mannen berättar om sitt arbete
som lärare och arbetssituationen generellt i skolorna. Klasserna är ofta stora
med uppemot och i vissa fall även över 50 elever. På grund av det stora
antalet barn i samhället har man i likhet med andra skolor organiserat skolgången i två skift för barn och ungdomar. En del av barnen och ungdomar-
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na i samhället studerar på förmiddagarna medan andra har sin skoldag på
eftermiddagarna. Vi kommer att tala om lönen för lärare, och mer specifikt
för undervisningen i utbildningen för illitterata. Denna har tillkommit som
extra undervisning utöver den ordinarie undervisningen. I just denna skola
innebär det bland annat utökad arbetstid dels med ett extra skift på dagtid,
dels ett tredje skift på kvällen med start klockan 17.00. Förutom lokal- och
lärarbrist är inrättandet av kvällsskiftet även en anpassning till att männen
arbetar på dagtid. Ersättningen för vuxenundervisningen är låg, ja till och
med mycket låg, understryker mannen. Men han är även angelägen att
betona att det inte är betalningen som är drivkraften bakom hans arbete,
utan för att “- Det är våra söner och döttrar!”
Minimilönen är vid denna tidpunkt 480 dinarer och maximilönen 750
dinarer i månaden för en lärare i grundskolan som arbetar ett skift. Lönen
beror på tjänstgöringsår och som jag uppfattar lärares beskrivningar
påverkas lönen även uppåt om man har barn. Det motsvarar cirka 240 till
375 svenska kronor. Ersättningen för vuxenundervisningen är antingen en
timersättning med två dinarer per lektion, vilket motsvarar ungefär en
krona, eller 200 dinarer per månad. Att lönen för lärare är låg visas till
exempel av att som jämförelse kan nämnas att en höna/kyckling kostar runt
femton dinarer på marknaden. Vissa månader har det dessutom hänt att
lönen har uteblivit på grund av att utbildningsministeriet inte har pengar att
betala löner med. Flera lärare berättar om att de har svårt att livnära sig på
sin lärarlön och att de därför även har kompletterande inkomster genom
extraarbete av olika slag. En vanlig extrainkomst är att bedriva privat
undervisning, bland annat inför tester och särskilt inför de stora nationella
testerna som avslutar årskurs 3, 6, 9 samt 11 (i yrkesutbildningar) och 12
(teoretiska studier), vilka är avgörande för om de studerande blir
uppflyttade till nästa årskurs eller antas till fortsatt utbildning, samt “andrachansen”-tester i slutet av sommaren för de som inte blir godkända vid det
första provtillfället. I de mindre samhällena på landsbygden berättar lärare
att familjen har en liten odling och höns och att det är vanligt att lärare har
odlingar, jordbruk och djur. Lärare verksamma i centralorten berättar om
bokföringsuppdrag, hjälp med skrivelser, att familjen driver en affär eller
har försäljning i basaren eller på torget.
Även studerande i utbildningen för vuxna illitterata, vilket är mitt huvudsakliga intresseområde, uppfattar jag överlag är motiverade, optimistiska
med en tilltro på framtiden. Som den unga kvinnan på 20 år jag samtalar
med i ett nyuppfört samhälle för återvändande kurder från exil i Iran.
Kvinnan berättar att just det året hon skulle börja skolan blir hon och
hennes familj på grund av Anfal tvungna att hals över huvud fly till Iran.
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Hon berättar att många, liksom hennes egen familj, flydde till de kurdiska
delarna i västra och nordvästra delarna av Iran. Då detta var under kriget
mellan Irak och Iran var situation otrygg även där. Någon möjlighet att gå i
skolan fanns inte. Kvinnan berättar att för några år sedan, efter det att
familjen från olika håll hade fått höra att situationen i den kurdiska delen av
Irak hade förbättrats, flyttade familjen tillbaka. Nu hade den unga kvinnan
äntligen fått börja studera, något som hon berättar att hon har längtat efter
hela tiden. Med uttrycklig glädje berättar hon att hon mest av allt nu vill
studera, lära sig läsa, skriva och räkna, och att hon har drömmen om att bli
lärare för att få möjligheten att, som hon uttrycker det, ge kunskap till
barnen och hjälpa till att bygga upp ett starkt Kurdistan.
Vid mitt samtal med kvinnan har jag ingen tanke på att fråga om vad hon
avser med ’Kurdistan’. Den uppfattning jag i efterhand har från en tillbakablickande summering av samtal med olika personer i olika sammanhang,
både vuxenstuderande, lärare, administratörer och beslutsfattare är att när
de talar om ’Kurdistan’ så avser de oftast irakiska Kurdistan. Tilltron till
framtiden, uppbyggnad och utveckling synes mig såsom samhällssituationen ser ut just då jag genomför min studie ha en samhällelig inramning av
irakiska Kurdistan som en självstyrande region i en framtida federal irakisk
stat.

Tillbakablickar på samhällsförhållanden
Vägen fram till dagens ljusnande situation har varit lång och kantad med
svårigheter. Utifrån beskrivningar från de personer jag samtalar med vid
olika tillfällen i får jag uppfattningen att 1960- och 1970-talen var decennier med påtaglig närvaro av irakiska trupper och mer eller mindre ständig
väpnad kamp mellan kurdiska peshmerga-styrkor432 och irakiska militära
trupper. Förtryck, svåra levnadsvillkor, resningar, stridigheter, vapenvilor,
förhandlingar, avbrutna vapenvilor, nya förhandlingar, vedergällningar,
nytt förtryck och nya resningar avlöser varandra. Kurdiska städer och byar
bombas. Ett stort antal människor dödas, många blir hemlösa, många
tvångsdeporteras till andra delar av Irak. I några medelålders och äldre
personers tillbakablickande minns de en kort tid av lugn i början på 1970talet. Lugnet följs emellertid av en ny resning 1974, följt av stridigheter,
bakslag, vedergällning och fortsatt förtryck. Flera personer nämner i det
sammanhanget att USA och Iran har utnyttjat kurderna i ett maktspel om
Mellanöstern.
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Kurdiska väpnade styrkor.
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Flera jag samtalar med berättar om umbäranden och svårigheter i samband med Bagdadregimens avfolknings- och arabiseringspolitik, kriget
mellan Irak och Iran 1980-1988, Anfal-operationen 1988, händelser i slutskedet av det första Gulf-kriget, de dubbla sanktionerna under 1990-talet
med FN-sanktioner tillsammans med Bagdadregimens inrikes handels- och
ekonomiska blockad gentemot den kurdiska delen av Irak samt den väpnade konflikten 1994-1998 mellan politiska partier i den nyupprättade autonoma zonen, framförallt den mellan KDP och PUK.
Detta har lett till att en stor del av irakiska Kurdistans befolkning har levt
under mycket svåra förhållanden. Ett stort antal personer har blivit flyktingar inom Irak eller lämnat landet. Många av de personer jag träffar i
olika sammanhang berättar att de har släktingar, vänner, före detta arbetskamrater eller grannar som har lämnat irakiska Kurdistan. Som en man sa
“– Jag tror alla känner någon som har lämnat Kurdistan.”
Den första stora utvandringen sker i samband med kriget mellan Iran och
Irak. Personer berättar att inför situationen att familjens son, söner eller att
själv bli eller ha blivit inkallad till militärtjänstgöring i kriget mot Iran är ett
alternativ att ansluta sig till de kurdiska peshmerga-styrkorna och delta i
den kurdiska resning som inleds. Ett ytterligare alternativ som många väljer
är att lämna Irak.
En andra samhällsomvälvande händelse som tvingar människor till flykt
är Anfal, en omfattande militär offensiv i norra delen av Irak beordrad av
regimen i Bagdad. Under den kurdiska resningen som inleds i kriget mellan
Irak och Iran tar Barzani- och Talibani-ledda styrkor över kontrollen av
norra Irak. I resningen samarbetar de under olika skeden med Iran. Bagdadregimen ser detta som landsförräderi. När möjligheter ges i samband med
slutskedet av kriget och efter fredsuppgörelsen med Iran, genomför irakiska
militära styrkor under februari till september 1998 en stor offensiv för att
stoppa resningen, återta kontrollen i de kurdiskbefolkade områdena och
vedergälla befolkningen. Med målet att slå undan fotfäste och försörjning
för kurdiska peshmerga-styrkor, tvinga den kurdiska befolkningen att flytta
till andra områden samt skapa en obebyggd zon längs med gränsen mot
Iran och den Bagdadkontrollerade delen av Irak jämnas mer än 5.000
byar433 med marken, enligt dokumentation i Anfal-centret på biblioteket i
Dohuk. I centret berättar man bland annat att de irakiska militära styrkornas
order var att avrätta alla manliga personer i en ålder som kan hantera ett
vapen. Cirka 182.000 människor beräknas ha avrättats, dödats på annat sätt
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Min uppfattning utifrån dokumentationen och samtal är att ’byar’ även innefattar vad
som i en jämförelse med svenska landsbygden i dagligt tal talas om som ’gårdar’ med
flera hushåll.
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eller försvunnit. Den enskilda mest uppmärksammade händelsen av Anfal
är attacken med senapsgas och cyanid mot Halabja, en stad i det nuvarande
PUK-styrda regionen, den 16:e mars 1988. Uppskattningsvis mellan fem
och sex tusen personer, huvudsakligen barn, kvinnor och äldre, dör en plågsam död.
Omfattningen av hela Anfal gör att flera personer jag talar med
jämställer Anfal med folkmord. Flera personer, bland andra personer som
har levt i exil i olika länder i Europa, upprörs över att hela Anfal och
enskilda fruktansvärda händelser som den i Halabja fick så liten uppmärksamhet i media i västvärlden. Både under tiden det skedde och efteråt fanns
signaler om och skildringar av vad som hände och hade hänt. Ändå
uppmärksammades detta i mycket liten omfattning. Personer jag samtalar
med menar att det säger någonting om hur Europa och USA ser på och
engagerar sig i kurdernas situation.
En ytterligare stor omskakande samhällshändelse som tvingar människor
till flykt sker under slutskedet av det första Gulf-kriget 1991. I samband
med att de USA-ledda allierade styrkorna med stöd av beslut i FN’s säkerhetsråd genomför den militära aktion som tvingar tillbaka de irakiska
militära styrkorna från Kuwait, uppmanas det irakiska folket från amerikanskt håll att göra uppror mot Bagdadregimen. Detta hörsammas av den
kurdiska befolkningen i den norra delen av Irak och av shiitiska befolkningsgrupper i södra Irak. I mars inleder kurdiska peshmerga-styrkor en
resning. De intar områden som tidigare har varit kurdiska, bland annat det
ur oljesynpunkt viktiga Kirkuk-området, som genom militära aktioner och
Bagdadregimens ’arabiseringspolitik’ har kommit att tillhöra den Bagdadstyrda delen av Irak.
I Gulf-krigets slutskede har de allierade styrkorna emellertid inte fullt ut
slagit ut den irakiska krigsmakten. Det gör att ledningen i Bagdad kan
organisera irakiska regeringstrupper som kan gå till motangrepp mot de
shiitiska och kurdiska resningarna. Ingen av resningarna eller regionerna
får militärt stöd eller skydd från de allierade. Irakiska regeringsstyrkor
inleder med att slå ned den shiitiska resningen i södra Irak. Därefter vänder
de sig mot norra Irak. Redan efter en knapp månad återtar regeringsstyrkor
Kirkukområdet och börjar gå vidare in i den kurdiska delen av Irak. Bland
annat den kurdiska befolkningens erfarenheter från Anfal leder till att det
uppstår panik. Uppskattningsvis två miljoner människor flyr i panik upp i
bergen mot Turkiet och Iran. Turkiet stänger gränsen, vilket resulterar i att
ett mycket stort antal människor blir fast i bergen. Detta är i mars och april.
I bergen är det vinter, snö och kallt. Människor saknar mat, varma kläder
och tak över huvudet. Situationen utvecklas till att bli en humanitär
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katastrof. När olika aktörer runt om i världen uppfattar eller uppmärksammas på situationen och förstår omfattningen, leder det till att FN agerar.
FN:s säkerhetsråd antar resolution 688 som kräver att den irakiska regimen
ska upphöra med sitt agerande mot den egna befolkningen. Utifrån en egen,
vidare tolkning av FN’s resolution inrättar USA och Storbritannien i mitten
av april en flygförbudszon för irakiskt flyg och proklamerar norra Irak som
en “safe haven”. Detta öppnar upp för möjligheter till nödhjälp och
biståndsverksamhet från FN och NGO’s.
Händelserna innebär emellertid inte ett slut på svårigheterna. 1990 har
handelssanktioner inletts mot Irak. Sanktionerna enligt FN’s första
resolution innebär en total blockad. Den totala blockaden ändras enligt en
kompletterande resolution till att undanta medicin och livsmedel. Detta regleras ytterligare i ännu en resolution, resolution 986, med det s.k. mat-förolja-programmet.434 Hösten 1996 accepterar Irak villkoren för programmet
och 1997 inleds en reglerad oljeexport i FN:s regi. Detta leder till förbättrade levnadsomständigheter för befolkningen i Irak som sedan blockaden inleddes har levt under svåra omständigheter. Mat-för-olja-programmets utbyte av medicin mot olja gör att den mycket besvärliga situationen
inom sjukvården lindras. Möjligheterna att åtgärda epidemier och behandla
sjukdomar ökar. Personer inom biståndssektorn med överblick över händelserna berättar att enligt FN-bedömningar är sex till åtta av tio irakier beroende av livsmedelssändningarna inom mat-för-olja-programmet.
Mat-för-olja-programmet garanterar den autonoma zonen tretton procent
av utbytet av olja mot livsmedel och medicin. Enligt vad biståndsarbetare
och flera personer inom KDP’s administration berättar sker emellertid inte
detta i praktiken. Man berättar om ineffektivitet hos administrationen i
Bagdad som leder till fördröjda och uteblivna leveranser. Flera personers
uppfattning är att Bagdad-administrationen medvetet fördröjer leveranser.
Bagdad-administrationens fördröjningar innebär än större begränsningar
och svårigheter för befolkningen i norra Irak i jämförelse med befolkningen
i den Bagdad-styrda delen av landet.
Utöver FN’s sanktioner och den Bagdadadministrerade ineffektiva hanteringen av livsmedel- och medicinleveranser har den irakiska centralregeringen dessutom infört en inrikes blockad av handel med den kurdiska
delen av landet. Flera personer beskriver situationen i termer av “dubbla
sanktioner”. Handel med varor till den autonoma zonen har stoppats. Under
perioder betalas dessutom inga löner till statligt anställda. Det innebär att
ett stort antal personer, däribland lärare och andra personer inom skolans

434 Livsmedelsbistånd
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område, inte har en inkomst. Biståndsarbetare jag samtalar med menar att
situationen för vissa delar av befolkningen i den kurdiska delen av Irak har
varit och fortfarande är betydligt svårare än i “den arabiska delen av Irak”.
Många människor lever under mycket knappa och svåra förhållanden.
I maj 1994 blossar dessutom en väpnad konflikt upp mellan KDP och
PUK. Flera jag samtalar med beskriver händelserna som ett inbördeskrig.
Den väpnade konflikten har sin upprinnelse i att flera av de politiska partier
som deltar i det första fria, demokratiska allmänna valet435 i den nybildade
autonoma regionen inte kan komma överens om fördelningen av mandatplatser till det nyupprättade tilltänkta parlamentet, KRG. Efter omfattande
väpnade stridigheter mynnar konflikten ut i en fredsöverenskommelse 1998
mellan KDP och PUK om att dela upp irakiska Kurdistan i två regioner, var
och en med sitt egna regionala styre administrerat från de bägge regionshuvudstäderna Erbil respektive Suleymania.436 Detta kommer att utgöra
inledningen till en tid av stabilitet, uppbyggnad och utveckling.

Inte enbart framtidstro
Allteftersom får jag orsak att nyansera min övervägande positiva bild av
situation i irakiska Kurdistan idag. Samtidigt som jag möter framtidstro och
framåtanda och finner uttryck för uppbyggnad och utveckling så möter jag
även människor märkta av sorg och bitterhet som ger personlig röst åt
irakiska Kurdistans historia. Det är dels de stora skeendena med resningar
och frihetskrig följt av vedergällning och förtryck, en existentiellt otrygg
levnadssituation med rädsla relaterat till krig, förtryck, maktmissbruk,
kontroll, angiveri, risk för fängelse, försvinnande och avrättningar, dels vardagslivets vedermödor i en ekonomiskt och materiellt svår levnadssituation
med knappa levnadsförhållanden. Jag förstår att historien finns närvarande i
nuet, färgar förhållningssätt och påverkar den nutida situationen.
Utifrån samtal och iakttagelser under vistelserna kommer jag att förstå
att arbetslösheten är hög, att det saknas inhemsk industri, att en stor del av
befolkningen lever under mycket enkla förhållanden, att samhället i stor
utsträckning är hierarkiskt organiserat med hög grad av maktdistans, att
dåliga arbetsvillkor låga och tidvis uteblivna löner inte är en realitet enbart
för lärare, att långt ifrån alla barn och ungdomar går i skolan och att en stor
del av den vuxna befolkningen är illitterata.
Den tidvis svåra samhällssituationen har gjort att många barn och
ungdomar inte har fått möjlighet att gå i skolan eller har tvingats att avbryta
435 19:e maj 1992
436 Överenskommelsen
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sin skolgång. Förutom otrygga levnadsförhållanden i samband med resningar och krig så har knappa levnadsvillkor gjort att det har varit nödvändigt för många barn och ungdomar att i första hand bidra till familjens
försörjning. Jag hör även förklaringar till att många inte har gått i skolan
som handlar om att föräldrar inte har sett det som angeläget. Det gäller
framför allt flickor. Med en roll i hemmet har det inte setts som nödvändigt
för flickor att gå i skolan.
Sammantaget gör aspekter som dessa att andelen av den vuxna befolkningen idag som inte kan läsa, skriva eller räkna är stor. Detta är med visst
undantag för kunskaper i matematik, i enlighet med vad en lärare jag samtalade med beskrev om att “– When it comes to money, everyone can
count!” Personer inom utbildningsministeriet som är involverade i vuxenutbildningen för illitterata berättar att utbildningsministeriet under år 1999
och 2000 genomförde en kartläggning i vilken man bokstavligen gick från
dörr till dörr och kartlade hela befolkningen i KPD’s region. Kartläggningen visade att 36% av den vuxna befolkningen var illitterata. Andra
personer i skolsammanhang jag talar med befarar att andelen kan vara
betydligt högre. Bland annat på grund av att de grunder på vilka man i
undersökningen kategoriserade en person som läs- och skrivkunnig var för
lågt satta. Uppgifter finns om att det i vissa fall räckte med att kunna skriva
sitt namn för att räknas som skrivkunnig.
Trots den stabiliserade situationen beskriver flera personer jag samtalar
med även dagens situation som osäker och otrygg. Man uttryckte en oro för
bombdåd av “islamiska grupper” och “irakiska agenter”. Detta får även jag
själv känna av. Under min första vistelse i irakiska Kurdistan inträffar ett
större bombattentat i en stad i nordvästra delen av Dohuk-guverneratet.
Underredet på vår bil kontrolleras varje morgon så att inte någon sprängladdning har placerats under natten. På våra resor har vi beväpnade vakter
med oss. En anledning till att vi endast kan besöka ett fåtal klasser med
män i skolor som är belägna långt från Dohuk där vi bor är att dessa kurser
vanligtvis startar 17.00. Eftersom det inte är säkert att vara ute på vägarna
efter mörkrets inbrott begränsas besöken till dagtid.
Man berättar att minor och odetonerade raketer och granater från tidigare
väpnade konflikter i regionen utgör ett stort problem. Många personer
dödas eller skadas och handikappas dagligen. Barn är särskilt utsatta och
drabbade. I samhället och i skolorna arbetar man kontinuerligt med att
upplysa om hur olika typer av minor ser ut, hur man ska agera och framför
allt vad man inte ska göra när man träffar på en mina. Bl.a. inleds de läroböcker som har reviderats av KDP’s utbildningsministerium efter upprättandet av irakiska Kurdistan som en autonom självförvaltande del av Irak
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med ett avsnitt med bilder och text om farorna med minor. Det första
barnen möter på de inledande sidorna till exempel i sina läroböcker i
engelska är teckningar på situationer där minor kan förekomma, teckningar
och foton på olika typer av minor samt tecknade illustrationer av hur de kan
markera dessa för att varna andra. Huvudboken i undervisningen i engelska
på lärarutbildningen inleds med:
Dear student …teacher to be … After graduation you will probably be
a teacher in one of remote villages.
It is obvious that you will need information concerning mine
accidents in those areas. As a teacher it will be your duty to warn your
pupils and villagers against all mine dangers.437

Även djur drabbas. En fårskötare berättar att han har förlorat många får på
grund av minor. När jag i samband med samtalet med mannen blickar ut
över landskapet framstår det som ett gigantiskt arbete att röja dessa stora
arealer. Det talas dessutom även om att “irakiska agenter” placerar ut nya
minor i redan avsökta områden, t.ex. vid vägkanter. Vi uppmanas att vara
försiktiga med att gå utanför asfaltkanten och vägkanten, när vi under våra
resor till och från besöken i skolor rastar, stannar för att titta på utsikten etc.
Aspekter som dessa ger en förståelse för varför så många har lämnat
irakiska Kurdistan. Många berättar att de hade släktingar, vänner, f.d.
arbetskamrater eller grannar som hade lämnat Södra Kurdistan. Flera
berättar även att de många gånger har önskat att de har kunnat lämna Irak.
En man beskrev “- Jag tror att alla någon gång har haft en önskan att lämna
Kurdistan och starta ett lättare liv på någon annan plats.”, och tillade “- Inte
för egen skull, utan för barnens framtid.”
Bland de personer jag samtalar med finns de som inte delar tilltron till
framtiden. Man uttrycker farhågor om att den stabilitet och utveckling som
finns nu endast är temporär. Blandad med framtidsoptimismen finns en
ängslan över att utvecklingen ska komma att ta ett slut på samma abrupta
sätt som man har erfarenheter av sedan tidigare. Beroendet av USA’s och
de allierades övervakning av den autonoma zonen samt vad som skulle
hända om denna övervakning inte upprätthölls oroar flera av de personer
jag samtalar med. Den världspolitiska situationen och situationen i Irak kan
lätt ändras. “- Man vet aldrig med Saddam”, är flera personers åsikt. Flera
uttrycker även en ängslan över Turkiets agerande. Man berättar att turkisk
militär ofta går in i de norra delarna av den kurdiska delen av Irak på jakt
437

Mohammad, Mohammad Fawzi M. & Al-Tayyar, Niran Hashim & El-Shayib,
Mahmod Mohammad (2000) (Punkterna i den inledande meningen är återgivna som de
är skrivna i boken.)
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efter PKK. I mina resor till skolor i de norra och nordöstra delarna av
Dohukguverneratet upp mot gränsen mot Turkiet kan jag även själv se
posterande turkiska pansarvagnar stå uppställda. För mig som inte har
erfarenheter av detta slag, ger det ett obehagligt och spänt intryck. När jag
beskriver mina känslor för mina kurdiska färdledare, säger de att även de är
betryckta av att behöva se turkiska styrkor på kurdisk mark och att de
känner sig oroade. De tillägger samtidigt att de är vana. Fram till
inrättandet av den autonoma zonen var irakiska stridsvagnar och irakiska
trupper en realitet under en stor del av deras liv, då irakisk militär under
långa tidsperioder har funnits närvarande i hela irakiska Kurdistan.
Ett exempel på att tilltron till framtiden kan vara stark och samtidigt
bräcklig, kommer till uttryck i ett samtal med en lärare, i en skola i en by
belägen på det vidsträckta slätt- och jordbruksområdet i den södra delen av
Dohuk-guverneratet, som gränsar mot Mosul-området i det Bagdadstyrda
Irak. Vi kommer att tala om framtid och visioner. Läraren, en yesidisk man
i 45-årsåldern, berättar att byn har behov av lokaler för olika slag av hantverkstillverkning. Det gäller även kvinnorna, understryker mannen. Flera
kvinnor väver mattor, andra arbetar med sömnad. Många kvinnor i utbildningen för illitterata har fört fram önskemål om en gemensam symaskin
som kvinnor i byn kan ha tillgång till. I samband med detta har det även
växt fram tankar om att kombinera läs-, skriv- och matematikundervisningen med hantverk, berättar läraren.
Det finns enligt läraren även ett stort behov av någon form av lokal som
kan utgöra en social mötesplats där byns innevånare kan träffas. Det är inte
minst viktigt för ungdomarna i byn, säger läraren. Som det är nu, är de enda
tillfällen när det ges tillfälle att träffas i samband med bröllop och begravningar. Det är dessutom så att om någon i släkten har dött så har man inte
bröllop på ett år. Sedan flera av byns unga kvinnor under de senaste åren
har rest till Tyskland och gift sig med släktingar som har flyttat dit, har det
under en längre tid varit begravningar som har kommit att utgöra den
dominerande sociala gemenskapen i samhället. Det utgör inte någon
särskilt positiv och livsbejakande miljö varken för ungdomarna eller de
vuxna. Det skulle vara värdefullt med en lokal där olika hantverkare kan
arbeta och som även kan vara en social mötesplats, berättar läraren.
Jag kommer att associera till ’folkets hus’ och börjar berätta. Jag beskriver att ett folkets hus finns i många svenska städer och mindre samhällen
och att det ger innevånarna möjligheter till olika sociala aktiviteter. Jag för
fram att ett folkets hus skulle kunna vara en god idé även i den här byn och
kanske även i andra byar, samhällen och städer i irakiska Kurdistan. Mannen lyssnar intresserat, nickar bifallande och kommer med kommentarer
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och inlägg i min beskrivning i vilka han relaterar tanken om folkets hus till
byn. Han tystnar plötsligt och blicken mörknar. Han tittar på mig, och
genom tolken säger han “- Hur många gånger har de här svenska byarna du
talar om blivit utplånade från jordens yta? Det har hänt den här byn fyra
gånger på femtio år!”
En aspekt som denna gör att jag kan förstå varför det ibland även finns
en sådan försiktighet i tron på framtiden. Vad jag dessutom inte visste då
var att förutom byns utsatta läge i gränsområdet mellan kurdiska och
arabiska delen av Irak, så har yesidierna genom historien varit en särskilt
utsatt folkgrupp.438

Språkliga förhållanden
Jag kom även att uppfatta aspekter som får mig att förstå att förändringsoch utvecklingsprocessen i irakiska Kurdistan, vilken i hög utsträckning
inbegriper en utveckling bort från beroende och (central-) styrning från
Bagdad, är komplex och i vissa avseenden i ett initialt skede. Beroendet
gäller inte enbart aspekter på övergripande samhällsnivå. Ett exempel är
från ett lärarrum i en skola i en av de byar jag besöker.
Under ett samtal med lärare kommer vi att tala om vilka möjligheter det
finns för deltagarna i vuxenutbildningen för illitterata att efter utbildningens
slut upprätthålla och utveckla den läsförmåga som de har utvecklat under
utbildningen. Jag frågar lärarna om vad det finns för tidningar och tidskrifter, om tillgången till dem och om de tror att det skulle vara möjligt för
deltagarna att läsa dem. Jag undrar även om det finns tillgång till någon
form av autentiskt material med enkel text med låg svårighetsgrad, som
t.ex. förpackningar, bildtexter, vissa avsnitt eller delar i tidningar, etc., som
skulle kunna gå att använda i slutskedet av utbildningen när deltagarna
börjar kunna läsa.
Det ligger en liten trave med tidningar i dagstidningsformat på ett bord
bredvid oss. Jag tar den översta och frågar om den. Det visar sig vara en
tidning med nyheter och information från KDP. Den kommer ut varje
månad och distribueras bland annat till skolor. När jag frågar om svårighetsgraden på texterna och om det finns någon text eller något textavsnitt
som de anser skulle kunna vara möjlig för deltagare att läsa, visar det sig att
tidningen är skriven på arabiska.
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Jag blir förbryllad. Att tidningen är skriven på arabiska går inte ihop med
den medvetna och tydliga strävan av kurdisk självständighet och betoningen på kurdisk kultur som jag uppfattar genomsyrar alla områden och verksamheter i samhället. På skolans område vet jag sedan tidigare till exempel
att KDP's utbildningsministerium i den mån ekonomin tillåter och tryckpressar hinner med ger hög prioritet åt att författa och trycka läromedel på
kurdiska, dessutom både på de två dialekterna badinani och sorani.
Lärarna jag samtalar med, tre kvinnor mellan 30 och 40 år, förklarar att
på den tiden de gick i skolan var alla böcker och all undervisning på
arabiska, likaså på lärarutbildningen. “– Ibland fanns det ord i böckerna
som till och med vår lärare inte förstod”, berättar en av lärarna. En annan
av lärarna beskriver:
– Jag blev klar med min lärarutbildning 1988. På den tiden var
utbildningen på arabiska. Hela vår utbildning var på arabiska. Vi har
lärt oss att läsa, skriva och studera på arabiska. Även om mitt språk är
badinani är det enklare för mig och mina kollegor att läsa tidningar
som är skrivna på arabiska.

En liknande språklig problematik möter jag i samband med planeringen och
genomförandet av den fortbildning som är en av de huvudsakliga anledningarna med mina besök i irakiska Kurdistan. I samtal om kursens textmaterial under planeringen av fortbildningen förs förslaget fram att kursmaterialet ska översättas till arabiska. Dels är det en lösning på frågan om
huruvida materialet, om det översätts till kurdiska, ska skrivas på badinani
eller sorani. Hälften av antalet platser på den inledande pilotdelen av
fortbildningen är avsedda för lärare och utbildningsrådgivare/-inspektörer
från Dohuk-guverneratet. De har badinani som modersmål. Andra hälften
av platserna är avsedda för lärare och utbildningsrådgivare/-inspektörer
från Erbil-guverneratet, vilka talar sorani. Badinani och sorani ligger nära
varandra och brukar talas om som dialekter, så det finns inte några problem
för deltagarna att förstå varandra. Det centrala i frågan om huruvida kursmaterialet ska skrivas på badinani eller sorani ligger på principnivå och är
av prejudicerande slag. Fortbildningstillfället är första gången i skolsammanhang som representanter för lärare och utbildningsrådgivare/-inspektörer från de båda områdena träffas. Frågan om vilken dialekt kursmaterialet ska skrivas på har därför en viktig principiell dimension. Den språkliga frågan behövde lösas på ett sätt så att inte någon språklig grupp känner
sig åsidosatt eller förorättad. Den frågan skulle inte behöva hanteras med
ett kursmaterial på arabiska. Det främsta argumentet för ett kursmaterial på
arabiska är emellertid att det är praktiskt ur studiesynpunkt. Arabiska är det
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språk som alla kursdeltagare är vana med sedan tidigare i studiesammanhang. På arabiska är alla förtrogna med pedagogiska begrepp och
uttryck, vilket skulle göra det smidigare att läsa.
På övergripande nivå på utbildningsministeriet beslutas emellertid
sedermera att kursmaterialet ska skrivas på sorani. Grunden för beslutet är
att det i artikel åtta i den regionala kurdiska författningen är fastslaget att
kurdiska är det officiella språket i den kurdiska regionen. Beslutet är även i
linje med den fastslagna språkpolitiken i skolsammanhang i KDP-regionen
när det gäller de båda dialekterna sorani och badinani. Språkfrågan i skolorna är löst på så sätt att i badinanitalande områden sker undervisningen på
badinani till och med fjärde klass. Därefter sker undervisningen på sorani. I
skolsammanhang finns därmed redan en betoning på sorani, vilket kan ses
legitimera att sorani används även i detta fortbildningssammanhang.
Under fortbildningens gång berättar många kursdeltagare, även de som
talar sorani, i samband med de dagliga seminarierna att de kvällen innan
har behövt avsätta avsevärd uppmärksamhet, tid och energi för att läsa
kursmaterialet till dagens seminarier på grund av att de inte är vana att läsa
pedagogiska facktexter på sorani. Flera uttrycker att de av praktiska skäl
hade föredragit att kursmaterialet hade varit på arabiska.
För mig ger händelser, som dessa, förståelse för att språkliga vanor inte
ändras så lätt. De ger även bilden av ett flerbottnat komplext förhållande till
tvåspråkigheten och attityden till arabiska. Samtidigt som många av de jag
samtalar med om två- och flerspråkigheten i samhället beskriver negativa
erfarenheter förknippade med arabiska – kontakten med arabiska när de
började skolan och under skolgången samt i kontakter med myndigheter är
förknippat med svårigheter, obehag och (språkligt) förtryck – så är arabiska
ändå det språk som de i vissa sammanhang behärskar bäst och finner lättast
att använda.
Efter samtalet med de tre lärarna om tidningar och tidskrifter försöker
jag bilda mig en uppfattning om vilka tidningar och tidskrifter som finns att
köpa. Vid olika tillfällen i olika samhällen tittar och frågar jag efter dagstidningar och tidskrifter. Jag får uppfattningen att det finns tre dagstidningar på sorani.439 I städer och i större samhällen finns ett relativt stort
utbud av veckotidningar, modetidningar, sporttidningar, motortidningar,
ungdomstidningar och serietidningar, men enbart på arabiska. I flera byar
finns inte tidningar och tidskrifter att köpa. Man berättar att man kan köpa
tidningar när man har ärende in till det större samhället eller skicka bud
med någon som har ärende. Från samtalen med kursdeltagare i alfabetise-
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ringsutbildningen för vuxna i lite mer avlägset belägna byar på landsbygden får jag bilden av att tillgången till tidningar och böcker i hemmen
ofta är mycket liten. En ung man beskiver “– Min pappa åker in till Dohuk
ungefär var fjärde vecka och då brukar han köpa tidningen”. En annan man
berättar “– Det är svårt att få tag i tidningar. Ofta är de gamla. Jag har inte
sett en ny tidning på ett år.” På tolkens fråga om inte KDP’s gratistidning
finns svarar mannen nekande. Flera berättar att ingen vuxen i familjen kan
läsa och att det därför inte förekommer att någon i hushållet köper tidningar. Deltagare i vuxenutbildningen för illitterata i ett annat mindre samhälle berättar att det inte finns tidningar att köpa, att de aldrig har försökt
läsa en tidning eller en bok, men att de på lärarens uppmaning nu har börjat
försöka läsa barnens skolböcker.
I ett annat sammanhang får jag senare veta att det planeras för antingen
en separat del av KDP’s tidning eller en särskild tidning med ett lättare
språkligt innehåll på sorani för att stimulera till läsning riktad till vuxna
med begränsade läskunskaper.
Uppgiften om när undervisningen börjar ske på badinani och sorani
varierar beroende på den person jag samtalar med. Jag får uppfattningen att
det kan ha varierat från område till område. De lite äldre talar om en period
i barndomen när undervisningen under några år var på kurdiska. En person
nämner att det fanns en period på 60-talet när man började använda latinska
bokstäver for att skriva kurdiska. Förändrade samhällsförhållanden ledde
sedan till att man blev avrättad om man använde latinska bokstäver. Vissa
talar om att fram till 1984 var all undervisning på arabiska. Då fastslås i
irakisk lag att man i den kurdiska regionen har rätt att använda kurdiska
som undervisningsspråk förutom i ämnena religion och arabiska. Andra
talar om att undervisningen var på arabiska fram till 1992. Ytterligare andra
nämner 1994.
Vid ett samtal med utbildningsministern beskriver ministern att det fanns
en kort period i början av 1970-talet då förhandlingar mellan Bagdad och
kurdiska representanter om autonomi för den kurdiska delen av Irak ledde
till en uppgörelse bland annat om rätten att använda kurdiska som undervisningsspråk. Andra personer jag samtalar med berättar att Baath-partiet
under den inledande tiden efter maktövertagandet 1968 hade en vidsynt,
tolerant och till viss del välvillig inställning till kurdisk kultur och en viss
kurdisk autonomi. Tolerans och rättigheter för kulturella, religiösa och
språkliga folkgrupper fanns inskrivet i Baath-partiets programförklaring.
Allteftersom Saddam Hussein befäste sin ställning började emellertid samhällsklimatet att hårdna. Baathregimen följde inte avtalet om autonomi och
vad som fanns fastslaget om språkliga och kulturella rättigheter. Irakiska
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myndigheter försvagade systematiskt allteftersom den kurdiska autonomin
och det kurdiska språkets position. Man försökte på olika sätt förhindra att
kurdiska användes i skolan. Att bedriva undervisning på kurdiska var
förenat med bestraffningar. Man miste sin lärartjänst, fick fängelse. Det
berättas även att lärare som enligt angivare fortsatte att undervisa på
kurdiska eller lärde barnen det kurdiska alfabetet togs ut på skolgården och
avrättades av ditkommenderad irakisk militär. I områden där peshmergastyrkorna var starka, dit irakisk militär inte nådde, fortsatte man emellertid
att tala kurdiska i klassrummen.
Efter inrättandet av den autonoma zonen 1991 ges återigen möjlighet att
använda kurdiska som språk i skolan. Ministern berättar att efter inrättandet
av den autonoma zonen 1991 så gavs prioritet åt återuppbyggnad och
återbefolkande av de samhällen och byar som hade raserats under Anfal.
Det medförde ett stort tryck på skolorna. Det nyinrättade regionala parlamentet gav även prioritet åt att renovera och bygga nya skolor. Resurserna
var och är emellertid mycket knappa. Det finns inte möjligheter att genomföra detta i den omfattning som behövs. Särskilt i det inledande skedet
skapade det en besvärlig situation för utbildningssystemet att hantera. Det
saknades såväl skolor, lärare, klassrum och material. Skolorna var tvungna
att organisera skoldagen i två och på sina håll tre skift för att ge så många
som möjligt möjlighet att studera. Behovet av lärare var stort. Det löstes
provisoriskt genom att inrätta kortare utbildningar på tre till sex månader
för att få lärare till årskurs ett till sex. Den korta utbildningen begränsade
möjligheterna till kvalitet hos lärarna. Inriktningen var att ge lärarna grundläggande instruktioner i hur de ska genomföra undervisningen. Utbildningstiden till ämneskunskaper var mycket begränsad.

Indoktrinering och revidering
Flera av de äldre personer inom skolans område jag samtalar med talar om
samhällsförhållandena i termer av ’före och efter Saddam’. “Före Saddam”
fungerade samhället. Skolan var bra. Det fanns bra lärarutbildning, lärare
hade bra löner, det fanns skolböcker och det byggdes skolor. “Efter
Saddam”, vilket avser tiden från det Saddam Hussein befäster sin ledande
ställning inom Bathpartiet i början av 1970-talet, försämras förhållandena.
Regimen i Bagdad håller tillbaka utvecklingen i den kurdiska delen av Irak.
Det sker ingen utveckling eller modernisering. Man berättar bland annat att
det var förbjudet att etablera industri.
Skolan var centralstyrd. Kursers innehåll och läroböcker bestämdes och
skrevs centralt. Undervisningsspråket i skolan var arabiska. Allt beställdes
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och godkändes via skolmyndigheten i Bagdad. Man berättar att under långa
tidsperioder var det mycket knappa ekonomiska omständigheter. Lärarnas
löner försämrades. Under perioder betalades inga löner alls. Under tidsperioder då det var mer eller mindre krigstillstånd tvingades skolor att
stänga. Skolor raserades. Det ledde till en situation där det saknades skolor
och många av de skolor som fanns var i dåligt skick. Det saknades material.
Det var knappt om läroböcker och det fanns inga undervisningshjälpmedel
för lärarna.
Utbildningssystemet har fortfarande ännu inte hunnit ikapp. Det saknas
fortfarande skolor, lärare, klassrum och material och tryckningen av
skolböcker har inte den kapacitet som behövs. I samband med mat-för-oljaprogrammet ges bistånd från UNICEF och UNESCO för att upprätthålla
möjligheterna till utbildning i Irak. Bland annat gäller det tryckning av
skolböcker och distribution av skrivböcker och pennor. Inledningsvis gavs
emellertid det ekonomiska biståndet till det irakiska utbildningsministeriet i
Bagdad. Detta administrerades centralt av skolmyndigheten i Bagdad. Det
gjorde att det irakiska utbildningsministeriet i den arabiska delen av Irak
kunde fortsätta att sätta sin prägel på innehållet i skolböckerna. De skolböcker som trycktes och distribuerades skrevs av ’arabisk-irakiska’ lärobokskommittéer och hade som tidigare ett innehåll som avspeglade
’arabisk-irakisk’ kultur och förhållanden i den arabiska delen av Irak,
utifrån ett arabiskt-irakiskt perspektiv. Inte i något ämne tog skolböckerna
upp förhållanden i norra Irak eller kurdisk kultur. På grund av att ekonomiska omständigheterna inte gjorde det möjligt för utbildningsministeriet
att författa och trycka egna läroböcker, tvingades man att använda dessa
läroböcker i skolorna i den kurdiska delen av Irak.
Efter det att man från den kurdiska skolmyndighetens sida uppmärksammade UNESCO och UNICEF på (miss-)förhållandet så omfördelades
stödet. Idag går en del av stödet direkt till de båda utbildningsministerierna
i Erbil respektive Suleymania. Stödet har gett KDP’s utbildningsministerium möjligheter att inleda en översyn av de läroböcker som används i skolorna. Vissa böcker revideras, andra skrivs nya. Då läroböcker
och kursplaner är så nära knutna till varandra, till viss del synonyma, har
det samtidigt kommit att innebära en revidering av kursplaner och kursinnehåll.
Det är ett omfattande arbete. I första hand prioriteras kursplaner,
kursinnehåll och läroböcker i ämnena historia, geografi och samhällskunskap. I matematik och naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi
använder vi fortfarande samma böcker som innan autonomin. De har inte
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lika mycket arabiskt-irakiskt innehåll och går att använda tillsvidare,
berättar KDP:s utbildningsminister.
Läroböckerna har alltid varit desamma för alla skolor i hela Irak. De har
skrivits och tryckts genom den arabisk-irakiska skolmyndigheten. I de
skolböcker man har tvingats att använda har barn från första klass,
ungdomar och studenter under alla år indoktrineras i nationella, kulturella
och även militära frågor. Baath-partiets ideologi har förts fram. Det har
funnits en betoning på arabisk historia och kultur, en pan-arabisk sammanhållning och en enad arabisk kamp mot fiender. Personer och situationer i
skolböckerna är från arabiska förhållanden. Textavsnitt i läseböcker handlar
om arabisk historia, kultur, seder och traditioner utifrån “[…] ett arabiskt
kulturarv med öken och beduiner.”, beskriver ministern.
Både i KDP- och PUK-regionen har respektive utbildningsministerium
börjat författa nya läroböcker och revidera kursplaner till ett innehåll som
bättre avspeglar dagens kurdiska utbildningsfilosofi, kurdisk historia och
den nutida situationen i irakiska Kurdistan. I revideringen av läroböcker
och kursplaner inte bara förnyar man innehållet till ett innehåll som är
relevant för kultur och traditioner i irakiska Kurdistan. Man har även
utifrån regionens egna nya skolförfattning lyft in avsnitt om demokrati och
mänskliga rättigheter.
I paragraf fyra i den skolförfattning som KDP’s regionala parlament har
beslutat ska styra utbildningssystemet i KDP-regionen finns inskrivet att
studiespråket i regionen skall vara kurdiska. Där finns även inskrivet att om
det är ett annat språk som används av huvuddelen av de människor som bor
i området, så har den befolkningsgruppen rätt att ansöka om att använda det
egna språket i skolan. I enlighet med denna paragraf finns det flera
assyriska och turkmeniska skolor i regionen i vilka undervisningen sker på
assyriska och turkmeniska. Enligt utbildningsministern har dessa skolor
samma rättigheter som alla andra skolor i regionen. De får samma stöd av
utbildningsministeriet och har sina egna utbildningsrådgivare/-inspektörer.
I en skola i en stadsdel med etnisk blandad befolkning i staden Dohuk
som jag besöker delar de assyriska och de kurdiska innevånarna i
stadsdelen på skolan. På förmiddagarna är det kurdiska lärare som
undervisar kurdiska barn och ungdomar. På eftermiddagarna tar assyriska
lärare över och undervisar assyriska barn och ungdomar. Enligt skolans
rektor samt de kurdiska och assyriska lärare och barn och ungdomar jag
samtalar med på skolan fungerar detta bra. Flera betonar att trots språkliga,
kulturella och religiösa skillnader är motsättningar mellan innevånarna i
stadsdelen få. Barn och ungdomar tycker det fungerar bra att dela skola på
det här sättet.
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Förutom språkliga rättigheter ger skolförfattningen även rätt för religiösa
minoriteter i regionen att använda särskilda kursplaner och läroböcker i
ämnet religion upp till årskurs fyra. Det har till exempel gjort det möjligt
för assyriska skolor som den jag besökte att ha särskilda böcker på
assyriska i religionsundervisningen med fokus på den assyriska kristna
tron. Likaså, vid ett besök i en by med yesidisk befolkning visar lärare mig
kursböcker som handlar om yesidisk tro och kultur. Böckerna är skrivna av
yesidiska författare och tryckta med ekonomiskt stöd från yesidier bosatta i
Europa tillsammans med en europeisk biståndsorganisation, och används i
religionsundervisningen från första till sjätte klass. Lärarna uttrycker att
den religionsfrihet som KDP skrivit in i den regionala författningen och den
tolerans som man i praktiken även visar är mycket värdefull för att kunna
hålla den yesidiska religionen och kulturen levande.
Emellertid, även idag, även om en autonom del av Irak och även om
författande och tryckning av egna läroböcker ges prioritet så används
fortfarande läroböcker i såväl den obligatoriska skolan som fortsättningsoch universitetsstudier, som är skrivna och tryckta av skolmyndigheten i
Bagdad. Böckerna har en bild av Saddam Hussein på den inledande sidan
och ett innehåll som på flera sätt är relaterat till och relevant för den
Bagdadstyrda delen av Irak.
Med mitt särskilda intresse för andraspråksundervisning ber jag om att få
egna exemplar av läroböcker som används i undervisningen i engelska.
Tillgången till böcker är begränsad. Det finns få extra exemplar. Den
vänlighet och det tillmötesgående jag möter överallt gör att jag vid olika
tillfällen ändå kan få ett exemplar av flera av de läroböcker som används i
grundskolan och på lärarutbildningen.
När eleverna börjar studera engelska i femte klass är deras första bok
“Steps To English, Book 1” 440 Mitt på första sidan står även “THE NEW
ENGLISH COURSE FOR IRAQ” med stor skrift. “New” kan i det här
sammanhanget sättas inom citationstecken. Benämningen “The New
English Course …” var relevant på 1970-talet. Titeln är kvar från en tid då
en västorienterad framstegsinriktad regering med begynnande ansenliga
oljeinkomster ger ekonomiska möjligheter att anlita experter och konsulter
inom olika områden från Europa och USA för att bygga upp det irakiska
samhället. Bland annat anlitas engelsk språkexpertis för att utforma undervisningen i engelska, vilket resulterar i “The New English Course for Iraq”.
Enligt uppgift är den första versionen av “The New English Course …”
ursprungligen skriven någon gång under första hälften av 1970-talet.

440

Al-Hammash, Khalil I. & Hammo, Badeel (2000a)
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Därefter har delar av den reviderats av specialist-rådgivare och ämnes- och
lärobokskommitteér inom utbildningsministeriet i Bagdad. Den bok jag får
är från den tjugonde upplagan. Boken inleds med en dialog:
1.1
Dialogue:
– Good morning .
– Good morning .
– How are you ?
– Fine, thank you . And you ?
– Fine, thanks .

Därefter följer avsnitt med beskrivningar:
1.2
1. book
2. pen
3. door
[…]

a book
a pen
a door

This is a book .
This is a pen .
This is a door .

Lite senare kommer avsnitt med frågor och svar, som:
2.14
1. Are these books ?
[…]

Yes, they’re books .

och:
2.16
1. What are these ?
Are they books ?
Are they copybooks ?
[…]

They’re books .
Yes, they’re books .
No they aren’t copybooks . They’re books .

I varje kapitel finns en eller flera kortare dialoger, som:
5.1
Dialogue :
– Hello, my name’s Nabil. What’s yours ?
– Zeki.
– Where do you live, Zeki ?
– In Baghdad .
– Is it a nice place ?
– Yes it is . It’s very nice .441

Kapitel nitton handlar om hur gammal man är och varifrån man kommer. I
avsnittet 19.2 finns en omfattande uppräkning:
19.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
441

I’m from Iraq.
I’m from Syria .
I’m from Jordan .
I’m from Palestine .
I’m from Egypt .
I’m from Libya .
I’m from Tunisia .
I’m from Morocco .
[…]442

A.a. s. 1 och s. 12 respektive s. 28.

I’m Iraqi.
I’m Syrian .
I’m Jordanian .
I’m Palestinian .
I’m Egyptian .
I’m Libyan .
I’m Tunisian .
I’m Moroccan .
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Uppräkningen omfattar sjutton nationer och nationaliteter. Den synes vara
ordnad med stater i vilka Baath-partiet har en ledande ställning först och
därefter stater med en god relation till Irak, vilket gör att grannstaterna
Turkiet och Iran kommer längre ned på listan. Sist kommer tre europeiska
länder. USA finns inte med. Palestina som på flera sätt har en nutida liknande situation som irakiska Kurdistan finns med, däremot inte alternativet
’I’m from Kurdistan. I’m Kurdish’. Det immanenta budskapet till kurdiska
barn blir ’Du kommer från Irak!’ Detta understryks i 19.4, en övning som
jag från ett språkligt perspektiv uppfattar har ett något diffust grammatiskt
fokus på frågor och/eller pronomen:
19.4
1. He’s from Iraq ?
2. He’s from Iraq ?
3. He’s from Iraq ?
4. He’s from Iraq ?
5. He’s from Iraq ?
6. He’s from Iraq ?
7. He’s from Iraq ?
8. He’s from Iraq ?
9. He’s from Iraq ?
10. He’s from Iraq ?

So am I .
So is he .
So is she .
So are we .
So are you .
So are they .
So is Zeki .
So is Layla .
So are the teachers .
So are the pupils .443

“Steps To English, Book 2”, som används i årskurs sex, inleds med
följande dialog:
1.1
– Excuse me, please, what’s that ?
– It’s the Iraqi flag .
– What colour is it ?
– It’s red, white black and green .
– How many stars are there on it ?
– There are three stars .
– What colour are they ?
– They are green .444

Exemplen illustrerar det språkliga och grammatiska innehåll som undervisningen i engelska är uppbyggt kring. En detalj i det här sammanhanget är
att i alla texter från läroböckerna som jag citerar är punkt och frågetecken
återgivna såsom de är skrivna i boken, det vill säga ofta med ett mellanslags mellanrum till sista bokstaven. Det är intressant då det är en detalj
som jag ofta har behövt påtala för studerande från irakiska Kurdistan och
Irak i sfi-undervisningen när de skriver på svenska.

442
443
444

A.a., s. 121-122.
A.a., s. 122.
Al-Hammash, Khalil I. & Hammo, Badeel (2000b) s. 3.

198

Min avsikt med exemplen är emellertid inte i första hand att illustrera det
språkliga och grammatiska innehållet i undervisningen, utan för att ge en
bild av hur en indoktrinering genom en utgångspunkt i arabisk-irakiska intressen immanent finns med från första början i läroböckerna i engelska.
Den immanenta indoktrineringen fortsätter genom årskurserna. Allteftersom blir den mer explicit. Kursboken “A Course of General English and
Composition for First and Second Years” användes vid tiden för mina
besök i irakiska Kurdistan i lärarutbildningen.445 Efter ett inledande avsnitt
med mål för kursen samt instruktioner till lärarutbildaren hur kursboken bör
och ska användas inleds den första texten för lärarstudenten i kapitel ett
med följande:
1.1 Honouring Scientists, Intellectuals and Inventors
The cultural policy of the Revolution has taken into consideration all
the factors which have formed the social and cultural background in
the country throughout the ages, and planned a course for Iraq towards
the achievement of all aspirations on local and pan-Arab levels, in the
fields of culture and arts, since they, “represent the best fruits of
human civilisation, and the best means discovered by man to express
his feelings and aspiration”.
The Revolution believes that culture and art play a prominent part in
social development, since they form an active support of the modern
state, and an invaluable factor in the character of modern man.
The Revolution believes that culture should start from a nationalistsocialist point, interacting with the wider human culture, fully aware of
the Arab heritage and its human and progressive implications.
[…]
extract from
“Honouring Scientists, Intellectuals and Inventors”.
Ministery of Culture and Information
Baghdad, Iraq, 1980446

Texten används som underlag för övningar med fokus på att finna synonymer för ord och uttryck i texten, grammatiska moment, frågor, ’luckövningar’ där studenten ska fylla i rätt ord eller uttryck m.m.
I kapitel fjorton är språkligt och grammatiskt fokus i övningarna är riktat
mot att finna synonymer till ord och uttryck i den text som inleder kapitlet;
ordbildning (stam + suffix); att fylla i rätt ord i meningar där ett ord har
445
446

Al-Saadi, Waleed & Al-Khazraji, Kadhim (2000)
A.a., s. 9-10.
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utelämnats med ett av orden från en lista med alternativ; att tala om ifall ett
påstående är sant eller falskt; välja mellan att använda ’for example’,
’therefore’ eller ’because’. Den inledande text som övningarna baserar sig
på innehåller följande avsnitt:
14.1 Iraq’s Revolution and Army
[…]
The guidelines for the Ba´ath led Revolution of 1968 were the aims
of the Arab Nation. Unity, Freedom and Socialism. Iraq’s Revolution
Command Council (RCC) understood that these progressive aims
would remain a mirage unless Iraq’s economy was put under public
control. This meant challenging the multi-national oil companies. […]
The Iraq’s control of its oil opened the door to the modernization of
the country’s industrial and agricultural bases. It also opened the door
to a changing attitude in Iraqi men and women. This was voiced by
President Saddam Hussein:
“The world must understand that a new tact has been created in
Iraq, namely, the new man of Iraq who will protect his rights, his
humanity, his land, his honour and will not at the same time deprive
others of their rights and their humanity”.
This new Iraqi man of dignity can be found in the Army defending
Iraq’s territorial integrity against foreign aggressors. He is in tune with
the aspiration of his people.
Because Iraq’s Army is rooted in its people it directs its efforts
towards achieving the objectives outlined by President Saddam
Hussein:
“The interests of the people in our region and the entire world
requires the prevalence of security and stability in the region in
accordance with the just bases that respect the sovereignty of each
country in the area and the rights of each country to define its own
political and social options aways from any form of foreign
interference.447

Övningen 14.2 med ordkunskap och synonymer innebär att finna
synonymer till ord och uttryck som markerats med fet stil i meningar, som
till exempel;

447

A.a., s. 172-173.
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Our armed forces were able to prevent the enemy plans from being
carried out.

The Iraqi leadership aims at fulfilling the hopes of the people.
The aims of Iraq’s Revolution are: Unity, Freedom and Socialism.448

Övningen 14.3 med ordbildning (stam + suffix) baseras på ordet ’nation’;
nation + -al + -ize + -d/-ation samt nation + -al + -ism. Studenten ska
sedan använda rätt form i meningar som:
To defend our ……… rights is an honourable duty.
Distinction should be made between Arab ……… and other
chauvinistic movements.449

Det inledande avsnittet av övningen 14.4 där studenten ska fylla i rätt ord i
meningar där ett ord har utelämnats med något av orden från en lista med
alternativ är:
The Iraq’s Revolution of 17/30, 1968 has made a numerous
achievements in all fields of life. One reason for the Revolution’s
……… is the unity of the Iraqi people and army under the ……… of
president Saddam Hussein. It is this unity that made the nationalization
of oil ……… . […]450

Övningen 14.5 där studenten ska tala om ifall påståendet är sant eller falskt
handlar bl.a. om påståenden som:
Economic independence can be obtained by nationalizing oil industry.
The new Iraqi man protects his rights and honour with no regard to
others’ rights and honour.
The aspiration of the new Iraqi man are the same as those of his
people.
The interest of the Iraqi people are strongley linked with those other
people in the region.451

Övningen 14.6 där studenten ska använda ’for example’, ’therefore’ eller
’because’ baserar sig på satser som:
448
449
450
451

A.a., s. 174.
A.a., s. 175.
A.a., s. 175-176.
A.a., s. 176-177.
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The new Iraqi man of
dignity and humanity
can be found in the
Army defending
Iraqi’s territorial
integrity against
foreign aggressors.

he is in tune with the
aspiration of his
people.

I texten och i övningarna talas om det moderna samhället och ’den nye
irakiske mannen’. I perspektivet av förhållningssätt och förmågor framstår
det som att de eftersträvansvärda förhållningssätt som är relaterade till
utvecklingen av det moderna irakiska samhället är att sluta upp bakom den
Baath-ledda revolutionen, sätta revolutionens, nationens och den panarabiska idéns intressen framför sina egna. Förmågor som lojalitet och
uppoffrande framstår som centrala.
I skolor i vissa områden i Dohuk-governeratet har man börjat använda
kursböcker som har reviderats till att passa för undervisning i skolor i den
kurdiska regionen. I den nya upplagan av “Steps To English, Book 2” har
talet om Irak reviderats.452 I den förra upplagan, skriven på uppdrag av
utbildningsministeriet i Bagdad, nämns överhuvudtaget inte Kurdistan. På
likartat sätt nämns Irak vid mycket få tillfällen i den reviderade nya
upplagan. Kapitel arton inleds med avsnitt om språk och tvåspråkighet. I
exempel om språk i olika länder används Syrien och Jordanien som huvudexempel.
18.2
1. This is Syria . In Syria the people speak Arabic .
2. This is Jordan . In Jordan the people speak Arabic .
3. This is Kurdistan . In kurdistan the people speak kurdish .
[…]
18.3
1. What do the Syrians speak ? They speak Arabic .
2. What do the Jordanians speak ? They speak Arabic .
3. What do the kurdish speak ? They speak Kurdish .
[…]453

452
453

Al-Hammash, Khalil I. & Hammo, Badeel (2000b)
A.a., s. 188-189. Kurdistan och kurdiska med liten respektive stor bokstav är återgivet
i enlighet med hur det är skrivet i boken.
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Beskrivningarna ger uppfattningen att ett land har ett språk. Beskrivningarna av språk i olika länder ger samtidigt bilden av Kurdistan som ett
land. Arabiska lyfts fram som ett språk som talas i flera länder. Noterbart i
de flerspråkssammanhang som beskrivs i avsnitten är att kurder talar kurdiska och engelska, men inte arabiska:
18.4
1. The Syrians speak Arabic and some of them speak English, too .
2. The Jordanians speak Arabic and some of them speak English, too .
3. The Kurds speak Kurdish and some of them speak English too .
[…]
18.5
1. How many languages do some Syrians speak ?
They speak two languages .
What are they ?
They’re Arabic and English .
2. How many languages do some Kurds speak ?
They speak two languages .
What are they ?
They’re Kurdish and English .

Först i nästa avsnitt talas om Irak:
18.6
In Iraq people speak many languages .
1. Some of them speak Arabic .
2. Some of them speak Kurdish .
3. Some of them speak Turkish .
4. Some of them speak Assyrian .
5. Some of them speak Armenian .454

Till skillnad mot Syrien och Jordanien som beskrivs som enspråkiga länder
beskrivs Irak som ett flerspråkigt land med en befolkning som talar olika
språk. Beskrivningen ger även bilden av Irak som ett land som består av
flera olika folkgrupper.

Tradition och modernisering
“– Vi lever mitt i världen!”
En del av samhällets återuppbyggnad och utveckling efter tider av förtryck
och att ha blivit tillbakahållet består av en utveckling i termer av
modernisering. Det sker stora förändringar. Man berättar för mig att de
stora skillnader i levnadsförhållanden och levnadsstandard mellan mindre
städer, samhällen och byar gentemot regionshuvudstaden Dohuk som
tidigare har funnits har börjat utjämnas. Man berättar att mycket arbete
454

A.a., s. 189-190.
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bland hantverkare, inom byggnadsområdet och i jordbruket som tidigare
har skett med hjälp av dragdjur, för hand och med traditionella redskap,
tekniker och material sedan några år tillbaka alltmer har kommit att moderniseras och mekaniseras. Denna utveckling kan jag själv iaktta. I mina ögon
framstår en blandning av gammalt och nytt, av tradition och teknisk
modernisering. I staden går jag in på Internetcaféer, datoraffärer och
supermarket. Samtidigt ser jag att mycket arbete fortfarande sker med
gamla beprövade arbetssätt. Jag besöker bland annat flera skickliga hantverkare som arbetar med enkla, traditionella verktyg. Tvärs över gatan där
jag bor kan jag följa bygget av en ny fastighet, vilket sker med en blandning av gammalt och nytt. På landsbygden ser jag hur jordbruksarbetet sker
med hjälp av traktorer med moderna plogar och harvar och skördetröskor.
Jag ser även hur man brukar stora arealer med enkla redskap och med
draghjälp av oxar och åsnor.
En aspekt av den tekniska moderniseringen handlar om att en ökad
tillgång till media och kommunikationsredskap har gjort det möjligt för
människor att ha kontakt med och få inblick i en större del av världen.
Människors livsrum har vidgats. Möjligheterna att i ett medvetet och aktivt
förhållningssätt kommunicera, söka och få tag i information, likväl som att
omedvetet och utan riktat sökande nås av information och intryck har ökat.
Det avspeglas i vad en lärare beskriver om lärande idag i jämförelse med
det liv man har levt tidigare: “– Idag finns TV och radio och video. Det
finns satellit-TV och man kan se program från hela världen. Utbildning
finns inte bara i skolan! Människor här i byn har kontakt med hela världen!
Allt det är utbildning!”
En framträdande del av att som läraren beskriver ’ha kontakt med hela
världen’ synes utgöras av kontakter med sociala representationer från
Europa och USA. Det utökade livsrum som den mediala och kommunikativa dimensionen av moderniseringen möjliggör har för många kommit
att innebära en kontakt med vad som kan beskrivas som ’schablonbilder av
västerländska levnadssätt i medel- och överklass’, framför allt genom
satellit-TV och video. När jag åker runt i Dohuk- guverneratet ser jag
exempel på detta även i de mest avlägsna byar. Jag kommer att förstå att
även om människorna på landsbygden vid en första anblick tycks leva
isolerat och enligt traditionella mönster, så är det inte hela bilden.
Jag besöker till exempel en liten by i nordöstra Dohuk-guverneratet
belägen i en dalgång vid foten av höga snötäckta berg i den bergskedja som
utgör gränsen till Iran. När vi närmar oss byn efter timmar av bilfärd på en
slingrande krokig och guppig grusväg är min uppfattning att byn är väldigt
isolerad. Väl inne i byn är mitt första intryck att de materiella förhållandena
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syns knappa och levnadsstandarden låg. Jag föreställer mig hur människorna i byn i hög utsträckning lever såsom man har gjort i generationer.
Efterhand får jag emellertid anledning att nyansera min uppfattning.
Jag noterar att på många hustak finns en tre till fyra meter hög stålprofilstång på vars topp en TV-antenn är fäst. De lärare i byns skola som tar
emot och visar runt berättar att många hushåll har en egen eller gemensam
dieselgenerator som ger dem el. När man började använda dem innebar det
stora förändringar i byn. Lärarna berättar att det ger byborna möjligt att ha
elspisar, elbelysning inomhus, kylförvaring m.m. Inte minst ger det
möjlighet att titta på TV. Enligt lärarna har de flesta TV hemma.
När jag besöker en klass för kvinnor i alfabetiseringsutbildningen i byns
skola frågar jag om TV. Kvinnorna berättar att alla har TV hemma. När vi
talar om hur mycket de tittar på TV och vilka program de brukar titta på,
berättar kvinnorna att visst tittar de på KDP's och även PUK's kanal och
visst finns det bra program där, men favoritprogrammet är en dagligen
återkommande serie på en turkisk TV-kanal. De flesta ser den varje kväll.
Kvinnorna berättar att när de träffas före och efter skolan, på raster etc. är
gårdagens avsnitt av serien ett angeläget samtalsämne. De berättar att
många tittar på turkisk TV. De tycker även om att se (dubbade) amerikanska filmer. Det visar sig att så gott som alla har sett “Titanic” som har
visats nyligen. Två andra program som de berättar att de brukar titta på är
“Din vikt i guld”, ett frågeprogram från Abu Dahbi i vilket man kan vinna
sin vikt i guld om man svarar rätt på frågor, samt K-TVs program med
telefonhälsningar från kurder utomlands. Läraren berättar att kvinnorna på
kursen är mycket angelägna att lära sig läsa för att kunna läsa tidtablåerna
och veta vilka TV-program som kommer och på vilken tid. Helst vill de
lära sig det latinska alfabetet, för att kunna informera sig om turkiska TVkanaler.
Genom samtalen med kvinnorna i alfabetiseringsutbildningen blir det
uppbenbart att även om byn från ett geografiskt perspektiv är isolerad och
livet i byn vid en första anblick framstår som traditionellt, så uppfattar inte
kvinnorna sin levnadssituation som isolerad. En av kvinnorna uttryckte “TV gör att vi lever mitt i världen!”
För att få en glimt av vad som kan utgöra ’mitt i världen’ för den kvinnliga kursdeltagaren och hennes studiekamrater tittar jag vid några tillfällen
på avsnitt av den serie som kvinnorna följer. Det sammantagna intryck jag
får av rollkaraktärer och handling är att det verkar vara vad man i dagligt
tal i svenska TV-sammanhang brukar tala om som ’en TV-såpa’. Det är
dramatik, kärlek och intriger i en handling som utspelar sig i vad som enligt
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min uppfattning kan beskrivas som en stereotyp västinfluerad turkisk
överklassmiljö med eleganta hem- och kontorsmiljöer.
Jag funderar kring hur kvinnorna kan tänkas påverkas av TV-serien och i
förlängningen hur människorna, livet i byn och samhället i stort påverkas
av den kontakt med omvärlden de får genom TV. Hur påverkas existerande
sociala representationer och vilka sociala representationer kan de ge upphov till? Detta visar sig vara en angelägen fråga som även andra funderar
kring. Flera jag samtalar med menar att tillgången till media som den har
utvecklats både är på gott och ont. Personer inom KDP, lärare, rektorer,
personer som arbetar med lokala media, biståndsarbetare m.fl. uttrycker
betänkligheter över det inflytande som västerländska eller västinfluerade
utländska TV-kanaler med kommersiell inriktning kan ha.
Jag tittar även återkommande på en kanal som drivs av KDP. Den uppfattning jag får är att programmen har en tydlig inriktning på att stärka en
kurdisk etnisk identitet genom att lyfta fram och värna om kurdisk kultur.
Programutbudet på kanalen består huvudsakligen av nyheter samt program
med samtal och intervjuer kring historiska och aktuella ämnen med uppsatta personer eller personer som på olika sätt har främjat eller främjar det
kurdiska samhällets sak. Detta är varvat med återkommande program och
programinslag om kurdisk dåtida och nutida historia bl.a. med minnesprogram över Anfal, program om konst, hantverk, kurdisk musik, musikvideos, etc. från irakiska Kurdistan tillsammans med barnprogram på
regelbundna tider.

Tradition och modernisering i skolsammanhang
Även på skolans område erfar jag en utveckling i termer av modernisering.
I mitt reflekterande en kväll efter en dag med klassrumsbesök använder jag
beskrivningen ’mellan tradition och modernitet’ när jag försöker sätta ord
på min sammantagna upplevelse av dagens besök.
I de flesta nya skolor samt i de gamla skolor jag besöker finns en olje/fotogenkamin i varje klassrum. När vädret ger anledning, är det runt lärarrummets eller rektorsrummets oljekamin som lärare och rektorer bjuder
mig att sitta ner för att samtala, ofta över en kopp te. I den alldeles nyrenoverade skola jag har besökt denna dag har man emellertid ingen uppvärmning. Skolan ligger i ett område där det kan bli kallt på vintern, ner mot
minusgrader. Jag besöker skolan i början av december. Utomhus är det
fuktigt och kallt. Temperaturen kan uppskattningsvis vara fyra, fem plusgrader. Jag blir visad runt i den nyrenoverade skolan. Det är tvåvåningsbyggnader placerade i fyrkant med en skolgård i mitten. Varje våning

206

rymmer ett flertal klassrum Bakom ena skolbyggnaden finns en asfalterad
plan med basketmål för gymnastik och idrottsundervisningen. Klassrummen är fina, rymliga och ljusa. Bänkar, kateder och griffeltavlan är nya.
Mitt första besök i undervisningen den dagen är i årskurs fem. Det är en
klass för flickor. Läraren, en kvinna i trettioårsåldern, öppnar dörren och
barnen går lugnt in och ställer sig vid sina platser. Läraren och flickorna
hälsar varandra god morgon, varefter läraren ber dem sitta ned. Ämnet är
engelska. På samma sätt som alla lärare gör i alla skolor jag besöker, så har
läraren skrivit upp en rubrik för lektionen högst upp i hörnet av tavlan. Min
tolk översätter att lektionen ska ägnas åt fortsatt introduktion av en ny
bokstav samt läsning.
Utgångspunkten för lästräningen är den nya bokstaven, bokstavskombinationer med den nya bokstaven tillsammans med andra bokstäver samt
ett kort avsnitt från läseboken med ord och korta satser som läraren har
skrivit på tavlan. Den nya bokstaven samt nya ord med den nya bokstaven
är skrivna med orange krita. Lektionen fortgår enligt ett mönster som jag
har iakttagit i läs- och andraspråksundervisning vid besök i flera andra
klassrum, från årskurs ett till utbildningen för vuxna illitterata. Läraren
inleder med att peka på den nya bokstaven samtidigt som hon ljudar den.
Hon ljudar bokstaven ett antal gånger och barnen repeterar unisont.
Därefter repeterar cirka tio barn en och en efter läraren. Det barn som uppmanas att repetera ställer sig upp. Samma sak sker med bokstavskombinationerna, de nya orden och var och en av de korta satserna. Därefter
läser läraren all text på tavlan. Samma mönster upprepas med att läraren
läser, barnen repeterar unisont och därefter enskilda elever. Nästa steg är att
läraren ber flickor en och en att gå fram till tavlan. Den flicka som läraren
ber först går med bestämda steg fram till tavlan och agerar på samma sätt
som läraren gjorde tidigare. Flickan pekar bestämt med pekpinnen, ljudar
den nya bokstaven, ljudar ihop bokstavskombinationerna samt läser ord och
de korta satserna med hög och bestämd röst. Klassen repeterar vartefter.
När flickan är klar får hon en rungande applåd från klassen. Därefter ber
läraren en ny flicka att gå fram som gör på samma sätt, o.s.v.
Det är kallt i klassrummet. Läraren och alla barnen har sina ytterkläder
på. Cirka tjugo minuter in på lektionen avbryter läraren läsningen och ber
barnen att ställa sig upp vid sidan av sina bänkar. Läraren gör rörelser av
typen ’armarna-utåt-sträck’, ’armarna-uppåt-sträck’, ’åkerbrasa’ etc. och
barnen gör efter, likaså jag. Rörelserna gör oss varma. Vi sätter oss ned och
lästräningen fortsätter.
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Pedagogiska praktiker och koder
I de tidigare avsnitten har min intention varit att ge en beskrivning av samhällsförhållanden i den region av irakiska Kurdistan jag har besökt, så som
jag uppfattar dem med utgångspunkt i mina besök i regionen. Mitt sammantagna övergripande intryck är ett samhälle under uppbyggnad och
utveckling med människor med tilltro till framtiden och framåtanda.
I avsnittet finns även beskrivningar från skolans område som underbygger dessa intryck. De största och mest påtagliga uttrycken för uppbyggnad, modernisering, utveckling, tilltro till framtiden och framåtanda inom
skolan upplever jag framför allt på systemnivå och när det gäller ramfaktorer. Efter upprättandet av irakiska Kurdistan som en autonom självförvaltande del av Irak och uppdelningen av den autonoma delen mellan
KDP och PUK inrättar de båda regionala administrationerna sina egna
utbildningsministerier. I båda regionerna inleds en omfattande utveckling. I
KDP’s region har det i samarbete och med ekonomiskt stöd från FNorganisationer och NGO’s bl.a. inneburit nybyggnation och renovering av
skolor, ökad tillgång till skolböcker och skolmateriel, en påbörjad revidering av läroböcker till ett innehåll som är relevant för samhället i irakiska
Kurdistan med dess historia och kulturer. I skolförfattningen har rättigheter
för språkliga och religiösa folkgrupper skrivits in som ger dem rätt till
undervisning på modersmålet samt att använda litteratur om den egna
religionen i ämnet religion. Iakttagelser under mina skolbesök ger belägg
för att detta efterföljs i praktiken. Ett nytt universitet har inrättats i Dohuk.
En starkt ökad efterfrågan på lärare har bl.a. lösts genom tillfälligt inrättade
korta lärarutbildningar. En stor regionsomfattande kampanj mot att använda
aga i skolan har genomförts följt av ett lagbeslut om att aga i skolan är
förbjudet. Kontakter på universitetsnivå med utländska universitet har
upprättats. En omfattande kartläggning av antalet vuxna illitterata har
genomförts följt av inrättande av alfabetiseringsutbildning för ett stort antal
vuxna illitterata och vuxna med avbruten skolgång. I samband med detta
har en fortbildning med introducering av vuxenpedagogik för lärare,
rektorer och utbildningsrådgivare/-inspektörer inletts. På förskolans område
har en ny förskoleplan arbetats fram.455
Intrycket av uppbyggnad och utveckling samt tilltro till framtiden och
framåtanda underbyggs även av positiva förhållningssätt hos lärare, studerande och personer inom utbildningsministeriet.

455

Förskoleplanen har upprättats i samarbete med svenska (förskole-)pedagoger och har
den svenska förskolan och förskolans läroplan, Lpfö98, som modell.
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I de kommande avsnitten kommer jag att rikta fokus på det pedagogiska
arbetet i klassrum utifrån klassrumsobservationer och samtal med studerande, lärare, rektorer, lärarutbildare samt rådgivare/inspektörer i samband
med mina besök i skolor. Jag kommer även att rikta ett särskilt ämnesdidaktiskt fokus på undervisningen i engelska.

Kursplaner, lärobokens betydelse samt prov och betyg
I klassrumsobservationerna finner jag att det vanligtvis är mellan trettio och
fyrtio studerande i varje klass. Flickor och pojkar går i olika klasser, förutom i två klasser som jag besöker i “en modellskola”. Även i den lärarutbildning jag besöker samt i vuxenutbildning för illitterata och personer
med avbruten skolgång studerar kvinnor och män i olika grupper. Det är
ofta trångt i klassrummen som i många av de äldre skolorna är små. Det gör
att det i vissa klasser blir trångt om utrymme när man ska skriva. Det förekommer emellertid inte vid något tillfälle att det är ’stökigt’ eller ’pratigt’. I
alla klasser jag besöker har de studerande uppmärksamheten riktad mot
läraren respektive uppgifterna när det är individuellt arbete. Relationen
mellan lärare och studerande uppfattar jag som distanserad och strikt.
Läraren framstår som en auktoritet som de studerande har stor respekt för.
Detta gäller såväl årskurs 1-6 (primary stage), årskurs 6-9 (intermediate
stage), teoretiska och yrkesinriktade linjer på årskurs 10-12 (preparatory
stage), vuxenutbildning för illitterata och personer med avbruten skolgång
samt på lärarutbildningen.
Den alltigenom dominerande karaktären på klassrumsarbetet vid de
undervisningstillfällen jag bevistar är lärarcentrerad undervisning i helklass
med utgångspunkt i en lärobok kombinerat med individuellt arbete med
uppgifter i läroboken. Den bild jag får genom klassrumsobservationer
tillsammans med samtal med lärare och studerande är att klassrumsarbetet
är uppbyggt kring läroböckerna, vilka lärarna vanligtvis följer sida för sida,
kapitel för kapitel. Som jag allteftersom kommer att uppfatta sammanhangen är betoningen av lärobokens betydelse i hög utsträckning relaterad
till ett antal ramfaktorer.
När jag i inledningen av min vistelse i Dohuk-guverneratet efter ett
klassrumsbesök på en matematiklektion frågar läraren om kursplanen, visar
läraren mig den lärobok som klassen arbetar med. Läraren visar vad han har
gått igenom de senaste lektionerna, veckorna och månaderna, samt vad han
framledes lektion för lektion ska gå igenom och arbeta med. Det är en ung
lärare i 25-årsåldern. Jag lyssnar och imponeras av att den unge läraren är
så välplanerad. Han har en mycket detaljerad framförhållning. Samtidigt
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reflekterar jag för mig själv över hur han med sådan bestämdhet och
exakthet kan ha varje lektion framöver så detaljplanerad. Jag blir nyfiken
på i vilken utsträckning han har utrymme och vilja att stanna upp vid och
även följa upp saker som spontant kommer upp på lektioner samt hur han
arbetar med elever som inte förstår och inte följer med i den planerade
progressionen.
Mina tankar kretsar även kring att min fråga gällde kursplanen. Jag
tänker att det kanske har blivit en missuppfattning. Kanske har min förfrågan missförståtts eller översatts fel av tolken på grund av att jag inte har
varit distinkt i mitt ordval. Jag hade först använt ’curriculum’ och sedan
övergått till att tala om ’the plan for the course’ samt ’the course syllabus’.
Lärarens beskrivning av sin uppläggning och mina funderingar kring
individualisering gör mig nyfiken på att ställa följdfrågor. Vårt samtal
glider iväg i en annan riktning, vilket gör att jag inte följer upp min
förfrågan om kursplanen. Vid ett besök i en annan skola tar jag åter upp
frågan. Den här gången tänker jag att jag ska vara mer tydlig. Jag kompletterar därför min förfrågan om kursplanen, ’the course syllabus’, med att
försöka beskriva vad jag avser. Förfrågan ger ändå samma resultat. Läraren
visar mig sitt exemplar av den kursbok som hon hade använt på lektionen.
Även denna lärare, en medelålders kvinnlig lärare med lång lärarerfarenhet,
börjar detaljerat redogöra för hur hon har delat upp bokens avsnitt.
Jag börjar förstå att det inte finns separata kursplaner. Läroboken utgör
kursplanen. Kursen utgörs av bokens innehåll. Lärarens uppgift är att
utifrån instruktioner från lärarutbildningen dela upp lärobokens innehåll i
termins-, månads-, vecko- och dagsplaneringar och med stöd av de detaljerade instruktioner från metodinriktade böcker som läraren har studerat och
får med sig från lärarutbildningen genomföra kursen. I sitt arbete kontrolleras och instrueras läraren sedan fortgående av rektor och utbildningsrådgivare/-inspektörer.
Jag får uppfattningen att en omfattande del av lärarutbildningen utgörs
av att ge de blivande lärarna grundliga detaljerade instruktioner om metoder för hur de ska arbeta med läroböckerna. Ett ämne jag under skolbesök,
klassrumsobservationer, intervjuer och samtal får relativt stor inblick i är
engelska. Jag finner att den största andelen av kurslitteraturen som behandlar ämnet engelska som ingår i lärarutbildningen utgörs av vad jag uppfattar
som detaljerade metodhandböcker. En av böckerna inleds med beskrivningen av att den lärobok som läraren kommer att använda “[…] is
designed in such a way that it can be taught in about 120 lessons, the
number of English language lessons in a school year. The book contains 24
units. Therefore each unit is supposed to be taught in an average of five
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lessons.”456 Det inledande kapitlet ägnas därefter åt att gå igenom en årsplan där lärobokens kapitel är uppdelade på första och andra terminens
månader samt instruktioner om vad en veckoplan och en lektionsplan ska
innehålla, följt av två exempel på hur en skriftlig vecko- och lektionsplan
kan/ska se ut. För lärare som arbetar högre upp i årskurserna finns metodinriktade kursböcker vars huvudsakliga innehåll består av instruktioner om
hur läraren ska arbeta med varje avsnitt och delavsnitt i kursboken lektion
för lektion. När jag efteråt går igenom mina klassrumsobservationer i ljuset
av dessa böcker finner jag att böckernas instruktioner i hög utsträckning
följs i detalj.
En andra viktig orsak som jag uppfattar ligger till grund för lärobokens
centrala betydelse är relaterad till bedömning. När jag vid de första
dagarnas klassrumsbesök orienterar mig i klassrummen finner jag att det
finns barn och ungdomar med blandade åldrar i klasserna. I årskurs fem och
sex slås jag av att det finns flera äldre pojkar med mustasch i klassen. Min
spontana förståelse av detta är att det är klasser med integrerade årskurser.
När jag några dagar senare besöker en klass där förhållandena är likartade
frågar jag läraren om hur han arbetar med integreringen av årskurser.
Läraren förstår först inte vad jag frågar om. I samtalet som följer i samband
med att jag förtydligar min fråga får jag klart för mig att elever med
blandade åldrar i klasserna inte beror på årskursintegrering. Pojkarna med
mustasch som jag lade märke till och funderade över vid de första dagarnas
skolbesök gick inte i klassen för att det var årskursintegrerade klasser, utan
för att de ’gick om’ och kanske inte för första gången. Utifrån beskrivningar i samband med mina frågor kring detta börjar jag allteftersom förstå
den centrala betydelse som prov har.
Förutom mindre prov och prov i samband med hemuppgifter som varje
lärare själv bestämmer innehåll och omfattning av, så är lärarens instruktioner att det i varje ämne som regel ska vara tre stora provtillfällen under
terminen. Jag uppfattar det som att det gäller alla årskurser med undantag
av första klass. Proven utformas av respektive lärare eller av ämneskollegiet på respektive skola i de högre årskurserna enligt föreskrifter kring
antal frågor, frågornas innehåll och utformning. Poängskalan vid
bedömning är 0 - 100. Gränsen för godkänd är 70. Provresultaten skrivs in i
en särskild bok så att respektive lärare, kollegiet i årskurser där de
studerande har flera lärare, rektor samt rådgivare/inspektörer kan få en
samlad bild av varje studerandes provresultat. Resultaten på proven ligger
till grund för den slutgiltiga betygssättning och bedömningen om eleven
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ska flyttas upp till nästa årskurs. För de studerande som inte har tillräckligt
bra resultat på proven för att flyttas upp finns möjligheter att göra kompletterande prov i slutet av sommaren. Man talar om “andra-chansen-prov”.
Som avslutning i årskurs 3, 6, 9 samt 11 (i yrkesutbildningar) och 12 (teoretiska studier) gör de studerande även nationella, centralt administrerade
prov. Dessa provresultat, förutom årskurs tre, ligger till grund för intagning
till studievägar i de fortsatta studierna. Betydelsen av bra studieresultat är
särskilt betydelsefullt med tanke på att det finns få ytterligare möjligheter
till utbildning senare i livet genom studier i vuxen ålder. Studier framstår
som förbehållet uppväxten.
De lärare och studerande jag frågar om karaktären på frågor och
uppgifter i proven beskriver prov dels mer generellt dels mer specifikt i
olika årskurser när det gäller matematik, samhällsorienterande ämnen och
engelska, engelska på lärarutbildningen samt ämnena kurdiska och matematik på vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång. De ger beskrivningar av frågor och uppgifter framför allt av två slag.
Det rör sig dels om frågor och uppgifter som grundar sig på replikativa
förmågor i form av återgivande av fakta, dels frågor och uppgifter som
grundar sig på applikativa förmågor, vilka handlar om att förstå och förklara med hjälp av en i läroboken given förklaring eller förklaringsmodell,
att ta sig an en matematisk uppgift genom att använda en matematisk
formel, att använda faktakunskaper om språkets struktur genom att skriva
in rätt pronomen, verbform etc. i ’luck-uppgifter’ etc. Därutöver finns i
ämnen som kurdiska och engelska uppgifter med en kreativ och skapande
karaktär inom ramen för att skriva uppsats.
Den utbildning där jag får en mer detaljerad inblick i proven är från
vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång. Där
beskriver lärare att det är de själva som utformar uppgifterna i prov och
sluttesten i enlighet med föreskrifter om omfång och uppdelning mellan
ämnen. En av lärarna berättar “– Jag försöker ha en låg nivå på testet. I steg
ett var det två som inte klarade sig. Då blev de arga och slutade skolan.”
Alla de lärare jag talar med om prov beskriver att de formulerar prov- och
examinationsuppgifterna i läsning och skrivning från exakt de texter som
finns i läroboken. I prov som har varit utformade på detta sätt har näst intill
alla deltagare blivit godkända på det prov som har avslutat steg ett av
utbildningen.
Detta sätt att utforma prov får en avgörande betydelse för lärares och
beslutsfattares uppfattning och bedömning av vad det innebär att kunna läsa
och skriva. Av lärare, rektorer, personer på ledningsnivå och av beslutsfattare har resultat från prov grundade på denna uppläggning setts som
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uttryck för att de studerande har lärt sig att läsa, skriva och räkna. Både från
ledningsnivå och beslutsfattare förs ’stolt’ fram att de studerande har lärt
sig att läsa och skriva efter ett års studier.
Resultatet av ett utvärderingstest för deltagare i alfabetiseringsundervisningen för vuxna som jag i samarbete med kurdiska lärarkollegor och
rådgivare/inspektörer konstruerar och genomför ger i hög utsträckning en
annan bild. I utvärderingen framkommer att de studerande väl klarar uppgifter i form av att läsa samt skriva diktamen med innehåll från läroboken.
Däremot har de svårigheter med att läsa och skriva en-, två- och trestaviga
ord, kortare meningar och kortare texter som inte är direkt hämtade från
läroboken, även om innehållet är teman och ord som är allmänt förekommande i vardagslivet och även om de personer som genomför testerna är
instruerade att de kan hjälpa till genom att beskriva och förtydliga de vardagliga sammanhang där de ord, texter och matematiska uppgifter som
ingår i testet kan förekomma. De studerande har även stora svårigheter med
att göra matematiska uträkningar som är grundade på situationer som de
möter eller kan tänkas möta i vardagen.
I den fortbildning för lärare och rådgivare/inspektörer som är en del av
det vuxenutbildningsprojektet som alfabetiseringsundervisningen ingår i tar
vi upp resultatet av utvärderingen. Vi reflekterar bland annat kring praxis i
alfabetiseringsundervisningen, sätt att konstruera prov och bedöma resultat,
betydelsen av att kunna läsa och skriva respektive att vara ’litterat’ och
’funktionellt litterat’ samt sätt att organisera undervisningen som underbygger en utveckling mot litteracitet.
En ytterligare central ram-anledning till att klassrumsarbetet så starkt är
knutet till en lärobok som läraren följer sida för sida, kapitel för kapitel är
den begränsade lärarkompetens som vissa lärare har med sig från sin utbildning. Det finns flera utbildningsvägar till att bli lärare. Ungdomar kan välja
att börja studera till lärare redan andra året på “Intermediate stage”, dvs. i
motsvarande årskurs åtta på svenska skolans högstadium. Det är en lärarutbildning som riktar sig mot lärararbete från årskurs ett till sex. Man kan
även börja studera till lärare på lärarutbildningar som börjar på “Secondary
School”, dvs. motsvarande svenska skolans gymnasium samt på universitetsnivå. Det har under lång tid varit stor brist på lärare. Det har lösts
genom att det under vissa tidsperioder även har förekommit att ungdomar
på Preparatory och Secondary School, dvs. motsvarande högstadiet och
gymnasiet i den svenska skolan, har snabbutbildats till lärare på kortare
kurser. Dessa utbildningar har framför allt riktat in sig på att instruera de
blivande lärarna hur de med utgångspunkt i läroböckerna och med stöd av
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rektor och utbildningsrådgivare/-inspektörer ska genomföra undervisningen.

Utbildningsrådgivare/-inspektörer
Varje skoldistrikt har beroende på antal skolor, lärare och studerande ett
antal utbildningsrådgivare/-inspektörer (Educational Supervisors). Deras
arbete består i att vara rådgivare och inspektör. Somliga har särskild inriktning, till exempel på engelska, matematik eller alfabetisering för vuxna
illitterata eller vuxna med avbruten skolgång. Rådgivarna/inspektörerna
besöker regelbundet skolorna i sina respektive distrikt. Under en stor del av
sitt arbete är de på resande fot.
I beskrivningar av sitt arbete lyfter flera rådgivare/inspektörer framför
allt fram sin roll som rådgivare. De berättar bland annat att det finns många
nyutbildade, oerfarna lärare som inte vet hur de ska undervisa, och att en
viktig uppgift är att instruera dem. Det är ett viktigt arbete att ge instruktioner både om förhållningssätt, innehåll och metoder, beskriver en rådgivare/
inspektör. Enligt rådgivare/inspektörer jag samtalar med har nyutbildade,
oerfarna lärarna svårt att göra lektionerna intressanta. De ger inte instruktioner, eller vet inte hur de ska ge instruktioner på ett bra sätt. De förklarar
inte, eller gör det på sätt som inte är bra. De använder inte hjälpmedel. Det
är viktigt att lära dem använda tavlan och använda den på rätt sätt, så att de
fångar elevernas uppmärksamhet och intresse, betonar en rådgivare/ inspektör. Även bland de lärare som har arbetat länge finns det lärare som inte kan
undervisa. De har inte tålamod med eleverna och blir arga när eleverna inte
förstår, men de förenklar inte saker så att deras elever förstår, beskriver en
annan rådgivare/inspektör.
En rådgivare/inspektör tar upp att han arbetar mycket med att instruera
lärarna om hur de ska knyta an till föregående lektion. Det är viktigt att
repetera. Därför är hemuppgifterna viktiga, menar rådgivaren/inspektören.
En annan viktig sak att instruera kring som rådgivaren/inspektören tar upp
är att eftersom många läroböcker är skrivna för arabiska elever och inte tar
upp kurdiska förhållanden, kurdisk kultur och det kurdiska samhället, är det
även viktigt för läraren att veta hur han eller hon ska knyta an till det
kurdiska samhället.
Andra rådgivare/inspektörer ger bilden att deras främsta arbete i hög utsträckning rör sig om inspektion och kontroll. Förutom att inspektera
undervisningen är det viktigt att kontrollera att lärarna har gjort sina
skriftliga planeringar och skrivit in resultaten från prov. Man berättar även
att på landsbygden, där lärare som så många andra lärare tvingas ha ett
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annat arbete för att kunna försörja sig och sin familj eftersom lärarlönen
inte räcker att leva på, händer det att lärare och elever lägger sin tid på
andra arbeten och inte alltid är i skolan som de ska. Enligt vad lärare och
rådgivare/inspektörer beskriver är det som regel så att nyutexaminerade
lärare placeras i skolor på landsbygden. I byarna är levnadsförhållandena
enklare, och ofta har dessa skolor knappa förhållanden. Allteftersom har
läraren sedan möjlighet att söka lärartjänst på skolor i större samhällen och
med bättre förhållanden.
Det vanligaste förfaringssättet när rådgivare/inspektörer besöker ’sina’
skolor är att de sitter med på lektioner och observerar. Efteråt samtalar de
med läraren om lektionen och ger sin bedömning av vad som var bra och
vad som behöver förbättras. Flera rådgivare/inspektörer berättar att deras
arbete inte bara består i att ge muntliga instruktioner. De håller även
“modell-lektioner”. Det innebär att rådgivaren/inspektören håller en lektion
för att konkret visa läraren eller en grupp av lärare hur de ska eller bör
förhålla sig och gå tillväga. Efteråt sitter de ner tillsammans och samtalar
om lektionen.
Några av de utbildningsrådgivare/-inspektörer jag samtalar med är kritiska mot utbildningarna till lärare. Flera återkommer till lärares låga
utbildningsnivå. “– Utbildningen för lärarna är för kort. De hinner inte lära
sig. Det gör att de inte tänker på rätt sätt när de kommer till klassen. De
tänker de att de måste vara hårda för att få respekt från barnen. De bestraffar elever och förolämpar dem.”, beskriver en rådgivare/inspektör. De
som börjar sin utbildning i tidig ålder är inte alltid mogna, och har inte de
insikter och det kunnande som behövs för att möta de studerande på ett bra
sätt, menar en annan supervisor/rådgivare.
Allteftersom jag får klart för mig att det finns flera utbildningsvägar till
att bli lärare och att det under vissa tidsperioder med stor brist på lärare har
förekommit att ungdomar på Preparatory och Secondary School, dvs. motsvarande högstadiet och gymnasiet i den svenska skolan, har snabbutbildats
till lärare på kortare kurser, förstår jag bättre rådgivare/inspektörers kritiska
beskrivningar samt deras betoning på handfast rådgivning och kontroll. När
jag får kunskap om dessa sammanhang förstår jag varför bl.a. rådgivare/
inspektörer och rektorer har lyft fram att eftersom läraren ska vara i
centrum så är det viktigt att vara stark och att ha en stark personlighet. Det
ger även förståelse varför lärare och inspektörer/rådgivare jag har samtalat
med har kommit in på vikten av att ha en stark röst. Jag har relaterat det till
att det kan vara 40-50 elever i ett klassrum, och att det då är naturligt att en
stark röst värdesätts. Men med tanke på de unga och som jag kan förstå
osäkra lärare med enbart en kortare lärarutbildning eller endast en kurs
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bakom sig, ger det ytterligare förståelse för betydelsen av en stark
personlighet och en stark röst.
Förutom förutsättningarna för lärararbetet ger det även kompletterande
riktning åt min förståelse av lärarutbildningen. Med dessa förutsättningar
framstår det som både nödvändigt och viktigt inte bara med råd utan detaljerade, tydliga instruktioner om hur läraren ska utföra klassrumsarbetet. Jag
får en annan förståelse för vad jag först såg som en övertydlighet i vissa av
kursböckerna på lärarutbildningen. Till exempel i avslutningen på instruktionerna för diktamen i en av de metodinriktade kursböckerna på lärarutbildningen, som avslutas med: “Then the teacher collect the pupils’
copybooks and correct them at home. The next lesson, the pupils will see
their mistakes and correct them.”
När det gäller vuxenutbildningen för vuxna illitterata och avbruten skolgång berättar rådgivare/inspektörer att ett vanligt argument hos mannen i
familjen och även hos kvinnorna själva, för att kvinnor inte ska studera på
vuxenutbildningen har varit att de inte har nytta av sina kunskaper. Nu kan
de skönja hur den attityden håller på att förändras. En viktig orsak till detta,
som rådgivarna/inspektörerna uppfattar det, är att kvinnor motiveras till att
lära sig läsa, skriva och räkna för att kunna hjälpa sina barn med skolarbetet. En ytterligare betydelsefull orsak till att attityden till att delta i
vuxenutbildningen har förändrats är att kvinnor har kommit att värdesätta
den sociala dimensionen av utbildningen. Utbildningen ger kvinnor möjlighet att träffas. Möjligheterna för detta är annars små, då alla är uppbundna
med hushållssysslor i sin familj. Detta är aspekter som även tas upp i mina
samtal med studerande i vuxenutbildningen.
En kvinnlig lärare som arbetar i vuxenutbildningen för illitterata nyanserar den bilden. Läraren menar liksom rådgivare/inspektörer att attityden till
alfabetiseringsundervisning bland kvinnor håller på att förändras, men
lyfter samtidigt fram att det är svårt för gifta kvinnor att delta. I den by där
hon arbetar är levnadssituationen sådan att kvinnorna både är upptagna med
och har krav på sig att sköta hushållet. Det gör att det enligt läraren till
största del är unga ogifta kvinnor som deltar i alfabetiseringsundervisningen.

Kunskapsuppfattningar, lärande och förmågor
I observationer och samtal riktar jag bland annat uppmärksamhet på
klassrumsarbetet utifrån ett kunskaps- och förmågeperspektiv. Jag får uppfattningen att det lärande som är relaterat till skolarbetets kunskapsuppdrag
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framför allt baserar sig på en faktaorienterad kunskapsuppfattning samt
replikativa och applikativa förmågor.
Lärare och rådgivare/inspektörer jag samtalar med menar att lära
eleverna att memorera och kunna återge är det centrala i undervisningen.
Lärare berättar att de ofta ger hemuppgifter som handlar om att memorera
och att kontroll av hemuppgifter med memorerande karaktär är viktiga
delar av lektionerna.
I det sammanhanget är det flera jag samtalar med som tar upp att synen
på lärande håller på att förändras. Betydelsen av ett positivt förhållningssätt
och belöningar betonas. “- Tidigare har vi mest använt bestraffningar för att
motivera eleverna. Nu har fler och fler lärare ett positivt sätt att se på
lärande. Fler och fler lärare har ett positivt förhållningssätt och har sin
uppmärksamhet riktad mot att belöna goda resultat i stället för att ha sin
uppmärksamhet riktad mot att finna fel och bestraffa dåliga resultat”,
beskriver en lärare.
Betydelsen av ett positivt förhållningssätt och belöningar är även något
som lärarutbildare för fram och som jag finner i kursböcker på lärarutbildningen. I vad jag uppfattar som en kombination av språkundervisning
i engelska, tydliggörande av sätt att se på lärande samt för att tydliggöra det
förhållningssätt som värdesätts hos blivande lärare finns följande dialog i
en av kursböckerna i engelska på lärarutbildningen:
12.12 Dialogue Asking for information
Teachor : Hello Nameer . What’s Worrying You ?
Nameer:Aquestion, Sir, I am afraid it might sound silly .
Teacher:O.K.let’s see.
[…]
Nameer: Zeki, my class-mate suggested that by understanding how
circus animals are trained we can understand Skinner’s theory. But I
still fail to discover the connection,Sir .
Teacher : Well,it’s quite simple . Your notice that animals are
rewarded for each successful performance . Skinner thinks that the
child acquires language skills by imitating others and by being
rewarded for correct imitation .457

I klassrumsobservationer får jag ett stort antal exempel på att studerande
har utvecklat god förmåga att memorera och återge; ’fakta’, begrepp,
dikter, (matematiska) formler och (grammatiska) regler. I undervisningen i
engelska är det imponerande att höra textbokens dialoger reciteras, om än
med bristfälligt uttal och prosodi. Vid ett relativt stort antal observationstillfällen får jag även ta del av exempel på studerandes väl utvecklade
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förmågor att applikativt tillämpa memorerade grammatiska regler och
matematiska formler, d.v.s. att inom ett tillämpningsområde som ligger
nära de exempel som har använts för att förklara principen för användandet
lösa uppgifter. Vid flera matematiklektioner imponeras jag av barn och
ungdomars förmåga att komma ihåg och använda matematiska formler. Ett
av de första tillfällena var på en matematiklektion i årskurs sex. Lektionen
utgick från ett avsnitt i läroboken som handlade om att räkna ut ytan på
trianglar och parallellogram. Läraren inleder lektionen med att fråga efter
respektive formel. Så gott som alla elever sträcker upp handen och verkar
angelägna om att få svara. Därefter uppmanar läraren elever att gå fram till
tavlan och räkna ut de inledande talen i läroboken. Det är inga svårigheter.
Inte heller uppgifterna i boken som eleverna därefter arbetar individuellt
med verkar vara några svårigheter. Ingen räcker upp handen och ber om att
få komma fram till läraren för att få hjälp. Jag kommer att jämföra med att
jag nyligen har suttit och räknat hemuppgifter som handlar om detta med
min son som går i årskurs åtta, och att det var svårt för honom att hålla isär
formlerna, förstå vilken formel han skulle använda vid vilket tillfälle och
vilka värden han skulle sätta in i respektive formel i uträkningarna.
Flera lärare och rådgivare/inspektörer för fram att vad som framför allt
utmärker en bra lärare är att han eller hon har kunskap. En bra lärare är som
en uppslagsbok. Vid olika samtalstillfällen tar olika lärare och rådgivare/inspektörer upp och förklarar undervisningens fokus på memorering och
recitation med att det har samband med att skolan har utvecklats inom den
muslimska kulturen. Man berättar att inom islam tillmäts att kunna recitera
Koranen stort värde. Koranen är Guds ord och personer som har lärt sig
hela eller delar av Koranen utantill och kan recitera Koranen väl ges stor
aktning. Beskrivningarna ger även perspektiv på lärarens roll utifrån ett
muslimskt sammanhang och länkar i det sammanhanget skolan till koranskolan. Man beskriver att traditionen är att Koranen lärs från en lärare.
Läraren i koranskolan har läst Koranen, har kunskap om vad Koranen
säger, kan berätta och kan verser utantill. Barnen kommer till koranskolan
för att lyssna och lära sig. “– För att lära sig Koranen måste man börja när
man är barn. De bästa åren för att lära sig och minnas är mellan fem och
tjugofem års ålder. Efter tjugofem års ålder minskar kapaciteten att
memorera, men kapaciteten att förstå ökar.”, beskriver en lärare. För att
komma ihåg är repetition viktigt. En annan lärare berättar att det som man
brukar säga om att lära sig Koranen brukar han säga till eleverna. “– Jag
brukar säga till eleverna att metoden för att memorera en sak är att repetera
den dag och natt. Ha den i din tanke, tänk på den och repetera den för dig
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själv. Det går att göra även när man är upptagen med andra saker. På det
sättet lär du dig.”
En ytterligare metod i anslutning till memorering som jag genom observationer och samtal uppfattar som att den ofta används i undervisningen i
olika ämnen är skriftlig kopiering. I beskrivningar som rör undervisningen i
engelska framstår kopiering som en central aktivitet, både i klassrumsundervisningen och som hemuppgift. I engelska har kopiering dubbel
betydelse, då det även gäller för de studerande att lära sig och bli förtrogen
med det latinska alfabetet. Men i samtalen tar lärare och rådgivare/ inspektörer även upp kopiering i andra ämnen och mer generellt. Överhuvudtaget
framstår kopiering som en ofta använd metod och uppgift. Flera av de
lärare och rådgivare/inspektörer jag samtalar med lyfter fram kopiering som
en viktig metod inte bara i samband med att memorera eller att lära sig
använda det latinska alfabetet. De betonar även värdet av kopiering som ett
sätt att utveckla sin handstil. Även från andra sammanhang får jag uppfattningen att skriva snyggt, kalligrafi, värdesätts.
Vid några få observationstillfällen får jag ta del av en undervisning som
har en inriktning mot metakognition, i vilken eleven ges möjlighet att
utveckla förmågan att bli medveten om sitt sätt att tänka och lära. Ett
exempel är från en matematiklektion i årskurs åtta. Efter en genomgång ber
läraren elever att gå fram till tavlan och lösa uppgifter från boken.
Uppgifterna rör sig om mer än att använda en given formel på ett givet sätt.
För att lösa dem behöver eleven reflektera kring och få klart för sig vilka
värden han ska använda, på vilket eller vilka sätt, med vilken eller vilka
formler samt hur han konkret ska gå tillväga med att ställa upp och räkna ut
svaret. För att lösa de svårare av uppgifterna krävs flera uträkningar och i
flera led. Efter att varje elev har löst sin uppgift på tavlan frågar läraren
eleven hur han tänkte i samband med att han löste uppgiften. Lärarens
uppmaning till eleven att berätta om hur han tog sig an uppgiften ger eleven
anledning att kognitivt ’ta ett steg tillbaka’ och i metareflektion rikta
uppmärksamhet mot och analysera det egna tänkandet.

Hemarbete
Den replikativa och applikativa inriktningen på lärandet färgar även hemuppgifterna. Hemuppgifter lyfts fram som viktigt av många av de lärare jag
samtalar med. I klassrumsobservationerna finner jag att en noggrann
genomgång av hemuppgifter har sin givna plats på lektionerna. Vid vissa
observationstillfällen används en stor del av lektionstiden till att gå igenom
hemuppgifter. När jag frågar lärare om hemuppgifter får jag flera olika infallsvinklar på hemuppgifters betydelse. Flera lärare lyfter fram hemupp-
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gifter i ett lärandesammanhang. Hemuppgifter behövs för att repetera, öva
och befästa kunskaper och förmågor. Lärare jag samtalar med sätter även
hemuppgifter i relation till de korta skoldagar som barnen, ungdomarna och
deltagarna i vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten
skolgång har och menar att hemuppgifter är en nödvändighet för att kunna
följa lärobokens kursplan. Vissa lärare betonar att hemuppgifter ’i sig’ är en
viktig del av skolarbetet. Jag uppfattar deras betoning av hemuppgifters
betydelse som att det är en del i en fostran att utföra en ålagd uppgift.
De hemuppgifter som ges vid de klassrumsobservationer jag närvarar vid
samt de uppgifter som beskrivs i samtal är huvudsakligen av replikativt och
applikativt slag, men även associativt orienterade uppgifter i form av att
skriva uppsats förekommer. Uppgifterna skiljer sig beroende på årskurs,
men jag uppfattar ett övergripande mönster där hemuppgifter av replikativt
slag överväger. En stor del av hemuppgifterna består av att memorera. Det
rör sig om att memorera kunskaper av faktakaraktär för att kunna återge
dem i samband med att läraren ställer (kontroll-)frågor, att memorera för att
kunna recitera till exempel en dialog eller en dikt, att memorera för att
kunna redogöra för någonting, använda en grammatisk regel eller en matematisk formel etc. Enligt vad lärare berättar och som jag själv får ta del av i
klassrumsobservationer så verkar en vanlig hemuppgift i engelska vara att
memorera de dialoger som finns i läroboken för att sedan spela upp dem i
klassrummet. Lärare berättar även att de brukar ge de grammatiska
övningar i läroboken som de studerande har arbetat med under lektionen
som hemuppgift. Nästa dag eller nästkommande lektion löser de studerande
samma uppgifter igen skriftligt framme vid tavlan utan boken att titta i.
En annan vanlig hemuppgift av replikativt slag är att skriva av ett angivet stycke i läroboken. Flera lärare berättar att de i engelska brukar ge de
grammatiska övningar från läroboken som de har arbetat med i klassen
under lektionen som hemuppgift till de studerande att skriva av i sin
skrivbok. “- Hemarbetet blir en repetition. Uppgifter av det här slaget gör
även att eleverna tränar på och blir skickliga på att använda det latinska
alfabetet.”, förtydligar en lärare. I läroböckerna för några av årskurserna
finns även färdigformulerade hemuppgifter av detta slag i slutet på varje
kapitel, där uppgiften är att kopiera en uppgift med frågor och svar eller en
’luck-övning’ från ett tidigare avsnitt. Till exempel i läroboken i engelska
för årskurs sex:
WRITTEN HOMEWORK
24.13
Use 24.2. Write all the questions and answers.458
458

Al-Hammas, Khalil I. & Hammo, Badeel (2000b) s. 159.
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Näst hemuppgifter av replikativt slag får jag bilden av att applikativa uppgifter är vanliga. I engelska- och matematikböckerna för flera årskurser
finns särskilda avsnitt med hemuppgifter där den studerande ska använda
en given grammatisk regel, en formel eller ett givet sätt att ställa upp ett tal
och göra en uträkning.

Spridning och individualisering
Ett av de områden jag är intresserad av är hur lärare ser på spridning av
kunskapsnivåer och förmågor bland de studerande i sina klasser och hur de
arbetar med individualisering. I samtal och i klassrumsobservationer är jag
därför uppmärksam på beskrivningar och gör iakttagelser av i vilken omfattning studerande har möjlighet att arbeta med uppgifter med olika svårighetsgrad eller uppgifter av olika slag relaterat till intresse eller kunskapsnivå, i vilken utsträckning de har möjligheter att välja uppgifter, arbeta i
egen takt med uppgifter de själva har valt samt arbeta i par eller grupp. Jag
finner att vid alla de undervisningstillfällen jag närvarar vid gör alla studerande samma sak på samma gång med utgångspunkt i läroboken.
Eftersom läraren har att följa detaljerade kursplaner tillsammans med att
det är upp till 50 elever i klassrummet, finns det begränsat med tid och
möjligheter att stanna upp vid avsnitt eller enskilda saker i läroböckerna
som kan vara svåra för studerande att förstå. Från samtal med lärare och
studerande får jag uppfattningen att det är vanligt att behovet av extra
genomgångar och hjälp istället tillgodoses genom att läraren ger privat
extraundervisning efter skolan. Som jag kommer att förstå utgör detta även
en viktig kompletterande inkomst till lärarlönen. Detta gör emellertid att
många studerande som inte får hjälp inte klarar testerna, vilket resulterar i
att de får gå om årskursen.
I samtal om studieresultat tenderar lärare, rektorer och rådgivare/inspektörer att relatera svaga studieresultat till brister hos individen. I förklaringar
hävdas framför allt att svaga studieresultat beror på omognad, bristande
intellektuell kapacitet och bristande förmågor, men det finns även de som
lyfter fram biologiska orsaker och framhåller arv som anledning till svaga
respektive goda studieresultat. I det sammanhanget möter jag även uppfattningen att dåliga levnadsförhållanden har sin grund i arv. Bland lärare,
rektorer och rådgivare/inspektörer jag samtalar med finns även uppfattningen att det är lathet som i hög utsträckning ligger till grund för dåliga
studieresultat.
Förutom orsaker relaterade till individen tar flera lärare och rådgivare/
inspektörer upp brist på hjälpmedel som en orsak till dåliga studieresultat.
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På min fråga om vilka hjälpmedel de saknar nämner flera att de skulle vilja
använda overhead-apparat. Andra, som en av lärarutbildarna i engelska på
lärarutbildningen, nämner att de önskar att det fanns bandspelare så att de
studerande kunde lyssna på uttal. Flera nämner även att det har varit och
stundtals även idag är brist på orange krita. En rådgivare/inspektör förklarar
att i lärarutbildningen lyfts orange krita fram som ett betydelsefullt hjälpmedel. Från introduktionen av nya bokstäver i första klass till grammatikundervisningen i arabiska och engelska och undervisningen i matematik,
fysik och kemi i senare årskurser instrueras blivande lärare att använda
orange tavelkrita för att tydliggöra nya eller viktiga saker.
Lärares och rådgivare/inspektörers tal om hjälpmedel i olika sammanhang leder mig till uppfattningen att hjälpmedel generellt sett ses som
viktiga. Jag uppfattar det som att hos lärare överlag finns en stark önskan
att kunna få använda hjälpmedel, vilket är relaterat till en stark tilltro till att
hjälpmedel ger bättre studieresultat.
Med undantag av två lärare vilka jag återkommer till i ett särskilt avsnitt
längre fram i detta kapitel, är det ingen av de lärare, rektorer eller rådgivare/inspektörer jag samtalar med som problematiserar studieresultat
relaterat till att läroböckernas innehåll inte alla gånger är anpassat i
svårighetsgrad, eller att den tid som står till förfogande är för kort. Av de
lärare som enbart arbetar med barn och ungdomar är det heller inte någon
som riktar blicken mot att elevers svårigheter och bristande studieresultat
kan bero på den egna organiseringen av klassrumsarbetet. I samtal med
lärare som arbetar både i barn- och ungdomsskolan och vuxenutbildningen
för illitterata samt personer med avbruten skolgång framkommer däremot
att arbetet med dessa kurser har gett upphov till insikter kring att det kan
finnas olika sätt att lära. Lärare beskriver att de har funnit anledning att
rikta fokus mot det egna sättet att organisera klassrumsarbetet och att deras
reflektioner gått i riktning mot att det kan behövas andra förhållningssätt
och metoder. Flera lärare anser att det är svårt att undervisa vuxna. En
lärare beskriver: “– Saker som tar tre dagar för barn att lära sig tar tre
veckor för de vuxna!” En ung kvinnlig lärare beskriver att hennes arbete i
vuxenutbildningen har lett till att hon har uppmärksammat att det finns
olikheter i barn och vuxnas lärande som gör att det inte går att förhålla sig
på samma sätt. Läraren berättar att hon har problem med några av de äldre
kvinnorna i klassen “- Om jag inte får dem att förstå blir de arga. För mig
har det inneburit att jag söker efter olika metoder och hjälpmedel för att få
deltagarna att förstå.” En annan lärare berättar:
– I början av kursen använde vi metoden att läraren läste först och
kursdeltagarna repeterade tillsammans. Vi var flera lärare som tyckte
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att det inte var någon bra metod. Vi hade ett möte där vi diskuterade
metoder. Vid mötet var det flera som sa att de tyckte att det inte var en
bra metod och vi beslutade att det inte var en bra metod för vuxna.
Kanske för barn, men inte för vuxna.

Vid ett antal av de undervisningstillfällen jag deltar vid varvar läraren den
lärarcentrerade helklassundervisningen med enskilt arbete med uppgifter i
läroboken. Det är i matematik, engelska och kurdiska i olika årskurser i
grundskolan, engelska på lärarutbildningen samt matematik på vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång. Den som
har någon fråga eller behöver hjälp räcker upp handen, tar efter att ha fått
klartecken av läraren med sig sin bok och går fram till läraren. De som blir
färdiga väntar. Detta förfarande gäller även på lärarutbildningen.
Inte vid något tillfälle vid någon av de lektioner jag närvarar vid förekommer någon form av individualisering till exempel med uppgifter med
olika inriktning, olika svårighetsgrad eller extra uppgifter för de som blir
klara med uppgifterna tidigt. Vid några av de lektioner jag närvarar vid blir
det en lång väntan för de studerande som blir klara snabbt. Även i klasser
med yngre barn samt i högre årskurser med ungdomar så är det vid dessa
tillfällen fortsatt tyst. Jag hör inte någon som pratar eller viskar. De som är
klara med sina uppgifter sitter tysta, bläddrar i boken, skriver eller tecknar i
sitt skriv- eller räknehäfte eller tittar ut genom fönstret medan de väntar.

Tävling, konkurrens och belöningar
Mina intryck från klassrumsobservationer är att studerande oberoende av i
vilken årskurs det är, när det är individuellt arbete arbetar noggrant med
uppgifterna. Samtidigt får jag uppfattningen att de är angelägna om att bli
klara snabbt. Även om att bli klar snabbt inte leder vidare till ytterligare
uppgifter utan innebär att sitta och vänta, så upplever jag att det finns en
bred angelägenhet bland studerande att arbeta snabbt, samt göra läraren
uppmärksam på att man har blivit klar. Jag får intrycket av att detta är en
utbredd social representation i undervisningssammanhang. Jag uppfattar det
som en del av ett pedagogiskt sammanhang där tävling och konkurrens är
en utbredd pedagogisk metod som används i motiverande syfte.
Flera av de lärare jag samtalar med, framför allt i barn- och ungdomsskolan, har uppfattningen om och erfarenhet av att konkurrens och tävling
är bra metoder “[…] för att få elever att lära sig”. De berättar att det är
vanligt att de använder sig av tävlingar, och säger att även i ämnen som
kurdiska och engelska passar det med tävlingar. Lärare berättar även att de
anser att det är viktigt att belöna elever. Att belöningar är viktigt för
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motivationen är en åsikt som flera lärare jag samtalar med för fram. Några
av lärarna önskar att det skulle finnas bättre ekonomiska möjligheter för att
kunna göra detta. Det skulle vara värdefullt att kunna belöna elever som gör
goda studieresultat på prov eller en elev som har förbättrat sig mycket med
till exempel ett skrivhäfte eller pennor, beskriver en lärare.
Vikten av belöningar är inte enbart en pedagogisk uppfattning bland
enskilda lärare. Vissa av de skolor jag besöker har en centralt placerad
anslagstavla med namn och i vissa fall foto på “månadens elev” och elever
som har uträttat något förtjänstfullt. Även i vuxenpedagogiska sammanhang
finner jag att lärare har ett konkurrensinriktat belönande förhållningssätt.

Kommunikationen i klassrummen
Under klassrumsobservationerna har jag bland annat uppmärksamhet riktad
mot kommunikationen i klassrummet. Vid alla de undervisningstillfällen
jag närvarar vid bedrivs ett klassrumsarbete som jag karaktäriserar som
lärarcentrerad helklassundervisning. Vid det största antalet av lektionstillfällena utgörs en stor del av undervisningstiden av att läraren beskriver,
berättar, går igenom, förklarar, instruerar, läser, föreläser, ställer frågor
eller uppmanar studerande att utföra uppgifter och bedömer samt eventuellt
korrigerar resultatet och ibland även genomförandet. Huvuddelen av den
muntliga kommunikationen mellan lärare och studerande i ämnesundervisningssammanhang sker huvudsakligen enligt mönstret ’fråga - svar - kommentar/korrigering’ eller ’uppmaning - genomförande -kommentar/
korrigering’ med utgångspunkt i läroboken. Det gäller såväl i barn- och
ungdomsskolan som på vuxenutbildningen för illitterata och personer med
avbruten skolgång samt på den lärarutbildning jag besöker. Den som svarar
reser sig upp. Det gäller även i flera klasser på utbildningen för vuxna
illitterata och personer med avbruten skolgång, däremot inte på lärarutbildningen.
Frågor och uppmaningar består med få undantag av ’stängda’ frågor och
uppmaningar med karaktären av ’kontroll’ i ett sammanhang där läraren har
’rätt svar’ relaterat till ett på förhand bestämt kunskapsinnehåll eller sätt att
ta sig an en uppgift. Vid några få tillfällen avviker kommunikationen från
detta mönster. Det är bland annat en lektion i första klass där barnen kan
associera fritt utifrån lärarens frågor. Under den inledande delen av lektionen har läraren talat om vad färgerna i den kurdiska flaggan symboliserar i
samband med att läraren har ritat flaggan på tavlan. Därefter frågar läraren
barnen vad de kommer att tänka på som har samma färg som var och en av
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färgerna i den kurdiska flaggan. Barnen nämner ’alla möjliga saker’ från
deras livsvärld. Läraren lyssnar, frågar ibland något eller ger en reflektion.
En annan kommunikativ aspekt som jag har i åtanke vid klassrumsobservationerna är ’initiativ till tal’. Jag uppfattar det som att allt tal initieras av läraren. Detta trots att jag i olika ämnessammanhang tycker mig förstå att det finns studerande som inte har förstått det läraren har undervisat
om eller det läroboken handlar om. Det ger upphov till frågor. Inte minst
med tanke på att några av de lärare vars undervisning jag följer i samtal
innan observationstillfällena har berättat att de uppmanar eleverna att fråga
om de inte förstår, samt med tanke på vad som i olika sammanhang framkommer om hur viktigt det är att förstå innehållet i läroböckerna relaterat
till provens betydelse. Allteftersom får jag ta del av beskrivningar och
reflektioner som ger perspektiv på varför de studerande ändå avhåller sig
från att ställa frågor, be om förtydliganden och förklaringar. Det framkommer att det ses som något negativt, eftersom det visar att man inte förstår.
En pojke i årskurs sju förklarar “– Läraren säger att vi ska fråga om vi inte
förstår, men ingen vill visa att han inte förstår, så därför frågar ingen.”
Jag tänker mig att om man inte förstår så kan en alternativ möjlighet vara
att vända sig till en bänkkamrat med en fråga, be om en förklaring eller ett
förtydligande. Jag kan emellertid inte vid något tillfälle finna några exempel på detta. En tänkbar bidragande del av förklaringen till detta kan vara
vad såväl flera lärare som studerande berättar om att de/lärarna, som jag
uppfattar i välmening, brukar instruera de studerande om att om de har
några frågor eller inte förstår, så är det bättre att vända sig till läraren och
inte till kamrater. En lärare beskriver “– Jag säger till eleverna att om ni har
några frågor, ska ni inte fråga varandra utan vända er till mig. Jag har det
rätta svaret. Det är bättre att fråga mig som vet det rätta svaret, än att fråga
en klasskamrat som kanske inte vet och ger dig fel svar.”
En ytterligare dimension av kommunikation mellan lärare och studerande som jag har i åtanke vid samtal och klassrumsobservationer gäller den
sida av lärararbetet som handlar om att utveckla förhållningssätt, förmågor
och ageranden relaterade till medborgarbildning och samhällsutveckling.
Den uppfattning jag får genom de personer jag samtalar med är att det
inte finns några utarbetade eller uttalade former för inflytande för de
studerande. Jag finner inte heller någon form av informell dialog kring den
pedagogiska eller ämnesdidaktiska organiseringen av klassrumsarbetet.
Pedagogisk praxis verkar i hög utsträckning vara i enlighet med vad studerande i olika åldrar beskriver om att “– Läraren bestämmer allt.” I klassrumsobservationerna i grundskolan samt på lärarutbildningen finner jag
inga tillfällen där lärare har organiserat klassrumsarbetet så att möjligheter
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ges för studerande att utveckla sociala förmågor som att samarbeta, arbeta i
par eller grupp; kognitiva förmågor som att kritiskt granska, ifrågasätta och
problematisera; eller kommunikativa förmågor som att argumentera och
diskutera. Däremot i två lärares tal om sitt sätt att organisera undervisningen samt studerandes beskrivningar av klassrumsarbetet i vuxenutbildningen
för illitterata och personer med avbruten skolgång finner jag pedagogiska
praktiker som markant avviker från de pedagogiska mönster jag har beskrivit. Detta återkommer jag till i ett särskilt avsnitt som avslutar kapitlet.

Undervisningen i engelska
Dialoger
Inför besöken i skolorna i inledningen av mitt första besök i irakiska Kurdistan är det flera personer jag samtalar med som är angelägna om att lyfta
fram att man i alla årskurser arbetar mycket med dialoger i undervisningen.
Likaså i lärarrum före eller efter mina klassrumsobservationer är lärare och
rektorer angelägen om att föra fram att dialoger är en central del av undervisningen i engelska. Dialog framstår som ett nyckelord.
När jag börjar besöka skolor finner jag i enlighet med vad som har sagts
och sägs att det är vanligt med dialoger i undervisningen. Talet om dialoger
har gjort att jag inledningsvis har associerat till en kommunikativt utformad
undervisning av det slag jag är förtrogen med från sfi-sammanhang. Vid
klassrumsbesöken blir det emellertid tydligt att inriktningen på arbetet med
dialoger inte är av den karaktär som jag inledningsvis föreställde mig. Jag
finner att lärarna arbetar med dialoger på sätt som är i enlighet med hur
lärande i hög utsträckning organiseras i andra ämnen, det vill säga med ett
replikativt och applikativt fokus baserat på förmågorna att memorera och
återge samt att inom en väl avgränsad uppgift använda kunskap på ett sätt
som ligger nära de utgångspunkter och exempel som finns i läroboken. I
klassrumsobservationer och genom intervjuer och samtal blir det tydligt att
en dialog är avgränsad till att avse de skrivna dialoger som finns i läroboken. Att arbeta med en dialog innebär antingen att läsa/recitera dialogens
roller (alltid två), att ur minnet recitera dessa färdigkonstruerade dialoger,
eller att framföra applikativt modifierade ursprungliga dialoger.
Flera av de dialoger jag hör studerande läsa och framföra och som jag
läser i textböckerna är i mina ögon konstlade i jämförelse med vardagliga
samtal. De är enligt min uppfattning till begränsad nytta som innehållsliga
modeller för egna samtal. (Till exempel den tidigare citerade dialogen om
den irakiska flaggan samt den dialog om Mr Brown och Mr Smith som
återges lite längre fram i detta avsnitt.)
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Arbetet med dialoger sker liksom den övervägande delen av all undervisning i enlighet med strukturerande modeller och detaljerade instruktioner knutna till läroboken. På lärarutbildningen postuleras att 60% av undervisningen i engelska i årskurs fem och sex ska utgöras av talad engelska. I
en av kursböckerna finns instruktioner om följande uppdelning:
Time devoted to the language skills should be as follows
Oral skills
1 – Listening
2 – Speaking

60%

Written skills
1 – Reading
2 – Writing 459

40%

I kursboken är instruktionerna till den blivande läraren när det gäller
undervisningen i engelska bl.a.:
E – Daily Lesson Preparation
Daily lesson plans should be carefully prepared by the teacher so that
the plans can be fruitful. Therefore, teachers should never give
unprepared lessons even if they have been teaching the prescribed
textbooks for a long period of time. Lesson plans should be written in
detail showing the order in which the activities are to be presented.
The class time should be distributed over the various activities the
lesson contains. Here is a suggested distribution of the class time:
Dialogue : 10 minutes (if it is a new one .)
5 minutes (if it is a review one .)
Oral Practice : 20-25 minutes
Pronunciation :
Reading :
10 – 15 minutes
Writing :
(for one or two activities)
Written Homework :
Dictation :460

459
460

Al-Khafaji, Adel Hassoun & El-Shaylb, Mahmood Mohamed (2000) s. 72.
A.a., s. 26. Liksom i tidigare citat är mellanslaget mellan sista ordets sista bokstav
och punkt i varje mening samt mellan ord och kolon återgivet såsom det är skrivet i
boken.
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I klassrumspraktiken uppfattar jag att momenten “Dialogue”, “Oral
Practice”, “Pronunciation” och “Reading” ofta förs samman till ett långt
arbetsmoment med lärobokens dialog. I läroböckerna finns ett stort antal
dialoger. Redan i den inledande kursboken i årskurs fem har varje kapitel
åtminstone en och oftast flera dialoger. Vid klassrumobservationer, från
årskurs fem till vuxenutbildning för vuxna med avbruten skolgång, får jag
vid ett antal tillfällen ta del av hur lärare arbetar med dialoger. Det sker i
huvudsak enligt mönstret:
Läraren talar om vilka personer som för dialogen och vad dialogen
handlar om.
Läraren läser dialogen mening för mening, översätter till kurdiska,
förklarar respektive mening och betydelsen av ord.
Läraren läser hela dialogen.
Läraren läser och alla elever repeterar unisont.
Läraren läser och kunniga elever repeterar varsin roll, ofta tre par.
Läraren läser och mindre kunniga repeterar varsin roll, ofta tre par.
Läraren läser dialogen i par med en kunnig elev, ofta tre gånger.
Läraren läser dialogen i par med en kunnig elev med ombytta roller,
ofta tre gånger.
Läraren delar klassen i två delar som läser varsin roll samt med ombytta
roller.
Par av kunniga elever läser varsin roll, ofta tre par.
Par av mindre kunniga elever läser varsin roll, ofta tre par.
Par av kunniga elever går fram och framför dialogen med eller utan bok.
Hemuppgift till nästa lektion är att skriva av dialogen samt ofta även att
lära sig den utantill.
Vid nästa lektion läses och uppförs dialogen igen enligt de avslutande
momenten i beskrivningen.
Sätten att arbeta ligger nära de instruktioner som finns i metodböckerna i
lärarutbildningen, förutom att de hjälpmedel som föreskrivs i instruktionerna saknas. I en av de kursböcker som ingår i lärarutbildningen med inriktning på årskurs ett till sex får de lärarstuderande följande instruktioner:
The teaching of dialogues
[…]
a. The teacher acts and speaks the dialogue clearly with correct
pronunciation, stress and intonation using the necessary teaching aid.
b. He should now identify the characters taking part in the dialogue by
referring to the pictures, charts or drawings he has prepared. He
should explain the setting of the dialogue, i.e., the place where it
takes place: at school, in the street, etc. Finally he should state the
time when the dialogue takes place, i.e., in the morning, in the
afternoon, etc.
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c. The teacher explains the new words and expressions by using visual
aids and the mother tongue.
d. The teacher speaks or reads the dialogue again using the appropriate
picture, chart or drawing he has prepared.
e. He asks his pupils to repeat the dialogue after him (or after the tape)
chorally sentence by sentence (two or three times).
f. He asks individual pupils to repeat the sentences after him.
g. He may take one part of the dialogue and his pupils take the other
part. He then reverse the roles.
h. He divides the class into two groups and each group takes one part of
the dialogue. He should reverse roles.
i. The teacher can now take one role and one of his pupils can take the
other role. He may do this with two or three pupils.
j. Pairs of pupils can be asked to act out the dialogue.
k. The teacher can now prepare dialogues based on the one which has
already been presented. The necessary clues should be provided for
the pupils who start making dialogues of their own.
Example
Here is the dialogue of unit 11 of Book 1(11.1)
- Is that Mr. Brown?
- No, that isn’t Mr Brown. That is Mr. Smith.
- Is Mr. Smith an engineer?
- No, he isn’t an engineer. He’s a lawyer.
- Is Mrs. Smith a lawyer too?
- No, she isn’t a lawyer. She’s a teacher.461

Under alla observationstillfällen där klasser arbetar med dialoger är det uteslutande med lärobokens dialoger. Den sammantagna bilden från klassrumsobservationer och samtal med studerande, lärare och rådgivare/inspektörer är att klassrumsarbetet med dialoger är kopplade till lärobokens
dialoger. Inte vid något observationstillfälle får jag ta del av att man
genomför dialoger utifrån en situation, ett tema etc. De ’genuina’ dialoger
som förekommer då de studerande ges möjlighet att använda språket är i
samband med frågor och svar kring lärobokens uppgifter inom ramen för en
interaktion mellan lärare och studerande baserad på kommunikationsmönstret ’fråga/uppmaning – svar/genomförande –bedömning/korrigering’.
I samband med skolbesök erfar jag att samtidigt som det finns en betoning på dialoger och dialoger ges utrymme i klassrumsarbetet, så får sättet
att arbeta med dialoger till följd att studerande, lärarstuderande och färdigutbildade lärare har svårt att kommunicera i samtal. Vid besök i skolor visar
det sig att lärarstuderande och lärare har svårigheter att använda språket.
Vid flera tillfällen kan jag inte samtala på engelska med lärare som undervisar i engelska. Vid ett tillfälle ber en lärare genom tolken om ursäkt för
sina begränsade kunskaper och förklarar “– Jag kan de texter och dialoger
som finns i boken, men inte mer.” Det blir uppenbart att de kommunikativa
461
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förmågor och det kunnande som utvecklas i arbetet med dialoger inte är i
enlighet med det mål om att “The aim of teaching dialogues is to enable
pupils to communicate in English freely and use the spoken forms of the
language in different situations in which they may find themselves.” som
lyfts fram i inledningen i en av kursböckerna på lärarutbildningen.462
En aspekt av den muntliga delen av undervisningen som jag slås av i
klassrumsobservationerna är att uttal och satsbetoning ofta är bristfälligt.
Avsaknaden av hjälpmedel gör att lärare inte har möjlighet att i enlighet
med punkt (e) i metodbokens instruktioner (se ovan) till blivande lärare i
“The teaching of dialogues” låta eleverna repetera efter en bandspelare.
Varken studerande i grundskolan eller blivande lärare har möjlighet att höra
språket talas av personer med engelska som modersmål. Det gör att studerande ’nöter in’ dialoger med felaktigt uttal och satsbetoning. Ofta saknas
satsbetoning. Ett vanligt sätt att läsa och uppföra textböckernas dialoger är
att göra det mycket snabbt och entonigt utan frasering. I lärares och studerandes arbete med dialoger i undervisningen är det ibland svårt för mig att
uppfatta vad de som läser eller reciterar säger. Även i mina samtal med
lärare och rektorer är det ibland svårt för mig att höra vad de säger på grund
av uttalet.
Vid ett tillfälle får jag emellertid ta del av förmågan att samtala på
engelska som starkt skiljer sig från detta. En fredag åker vi i sällskap med
våra kurdiska värdar på utflykt. I likhet med vad många människor gör på
veckans lediga dag när det är vackert väder packar vi en matsäck och åker
utanför staden. Vi gör en utfärd upp i bergen för att bland annat titta på
några vackra vattenfall. Vid ett av vattenfallen, där vi sitter ner och äter vid
en iordninggjord picnic-plats, kommer en ung man i tjugoårsåldern fram
och inleder ett samtal med mig. Jag slås av den unge mannens mycket goda
språkkunskaper, särskilt hans uttal och frasering som har en amerikansk
accent. Jag associerar den unge mannens språkkunskaper till att han skulle
kunna ha återvänt till irakiska Kurdistan från att ha levt en längre tid i USA
eller att han är uppväxt där. Jag för hans språkkunskaper på tal och frågar
honom om bakgrunden till dem. Den unge mannen svarar att han alltid har
bott i Kurdistan. Han berättar att hans språkkunskaper beror på att han är
mycket intresserad av engelska. Hans intresse startade redan när han var
fjorton, femton år. På egen hand började han då försöka lära sig så mycket
han kunde. Han berättar att hans intresse har varit förenat med svårigheter.
Hans far är mulla och tar, enligt den unge mannen, som många andra
mullor avstånd från västvärlden och särskilt USA. Hans far har förbjudit
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honom att ha amerikansk litteratur och amerikanska filmer hemma. Han
berättar att han respekterar sin far, men att hans intresse har gjort att han
har varit tvungen att gå emot sin fars förbud. Den unge mannen berättar att
han under åren har gömt böcker och filmer, att han på kvällarna har väntat
på att hans far ska somna och sedan har använt sena kvällar och nätter för
att läsa böcker och framför allt titta på amerikanska filmer på video. Han
berättar att han försöker att lära sig uttal och frasering så korrekt som
möjligt genom att spola tillbaka vissa dialoger i filmerna igen och igen, och
att han då försöker kopiera vad personerna säger så exakt som möjligt.
Vid flera tillfällen närvarar jag i undervisningen i engelska på en av
lärarutbildningarna med inriktning på Primary School (årskurs ett till sex).
Undervisningen är på engelska. Undervisningen är inriktad på läsförståelse
och förståelse av språkets struktur. Den kommunikation som förekommer
sker enligt samma kommunikationsmönster som jag möter i barn- och ungdomsskolan. De tillfällen som finns för lärarstuderande att utveckla kommunikativa färdigheter är inom ramen för ’fråga/uppmaning-svar/genomförande-bedömning/korrigering’ med ’stängda’ frågor och uppmaningar
utifrån läroböckernas texter och uppgifter. Även om innehållet i två av de
böcker man använder behandlar det framtida lärararbetet och de texter och
uppgifter man vid mina klassrumsobservationer arbetar med enligt min
uppfattning skulle passa att samtala kring, och även om det i anslutning till
flera av texterna i kursboken finns frågor, så använder läraren sig varken av
möjligheten att låta lärarstudenterna resonera och ge sin åsikt om innehållet
med varandra eller i klassen, eller genomgångs-/redovisningsmetoden att
låta studerande fråga och svara varandra. Frågor och svar sker i interaktionen mellan läraren och klassen enligt de beskrivna mönstren.
Den sammantagna bild jag får från besöken på lärarutbildningen är en
undervisning och ett lärande framför allt inriktat på textförståelse tillsammans med ett fokus på språkets struktur. Textförståelsen har dels en språklig dimension, dels en förståelsedimension relaterad till läraruppdraget. Två
av kursböckerna behandlar lärarens kommande undervisning i engelska.
Innehållet består av detaljerade instruktioner om hur klassrumsarbetet ska
eller bör utformas, skrivet på engelska. En av böckerna463 innehåller kapitlen “The Structure of English Language Textbooks of the Primary Stage”,
“Lesson Planning, “The Methods of Teaching for Books 1 and 2”, The
Teaching of Language Activities in Books 1 and 2”. Den andra boken464
behandlar “METHODS OF PRESENTATION”, “The Teaching of Oral
463
464
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Work”, The Teaching of Vocabulary”, “THE TEACHING OF WRITTEN
SKILLS”, Audio-Visual Aids”. Varje kapitel består av avsnitt med konkreta instruktioner till läraren.465
Den största andelen av instruktionerna är formulerade i imperativ eller
tredje person, som till exempel: “The teacher says these questions: […].”,
“The teacher asks a pupil […].”, “The teacher writes the correct answers on
the blackboard.” “He asks his pupils to learn the material at home.” I
böckerna finns även ett litet antal förslag och rekommendationer, framför
allt i de inledande översiktliga beskrivningarna: “ The teacher may follow
these steps: […].” “He may ask four to six pupils choosing them at
random.”, “The following steps are recommended: […].”
Jag uppfattar det emellertid som att flertalet av de lärare jag besöker och
intervjuar eller samtalar med även ser förslag och rekommendationer som
ges i boken som uppmaningar. Jag finner att lärares sätt att organisera
klassrumsarbetet i hög utsträckning är i enlighet med eller ligger mycket
nära de instruktioner, förslag och rekommendationer som antingen ges i
kursböckerna eller kommer från rådgivare/inspektörerer. Jag finner
emellertid att dessa inte alltid är i enlighet och överensstämmelse med varandra. Det finns områden där läraren står inför delvis divergenta synsätt
och instruktioner. Ett sådant område är läsutveckling.

Läsutveckling och läsning
Den lärobok som de studerande lär sig att läsa med i årskurs fem är skriven
för att användas i en läsundervisning som grundar sig på ett analytiskt
perspektiv på läsutveckling med en ’top-down’-ansats, i vilken läsförmågan
utvecklas enligt modellen ’från helhet till delar’. Redan från början består
boken av korta satser och dialoger med i huvudsak en- och tvåstaviga ord.
Boken inleds med en dialog:
1.1
Dialogue:
- Good morning .
- Good morning .
- How are you ?
- Fine, thank you . And you ?
- Fine , thanks .466

I lärarutbildningen beskrivs detta som en av flera metoder. Värdet av att
inte enbart hålla sig till en metod framhålls.
465

Varför vissa av rubrikerna är skrivna med versaler är det ingen av de lärare eller lärarutbildare jag frågar som har någon förklaring av.
466 Al-Hammash, Khalil & Hammo, Badeel (2000a) s. 1.
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5.1.3
There are four main methods for teaching of reading to beginners .
a. The Alphabet Method
[…]
b. The Phonic Method
[…]
c. The Whole Word Method
[…]
d. The Sentence Level Method
[…]
All the above-mentioned methods can serve in the teaching of reading
for beginners. No particular method is suitable for all children in all
circumstances. Therefore, a combination of more than one method can
be used to develop the pupils’ reading skill.467

I klassrumsobservationer och i samtal med lärare och rådgivare/inspektörer
finner jag emellertid att den inledande läsundervisningen i praktiken
framför allt grundar sig på en “bottom-up”-ansats, det vill säga läsning med
utgångspunkt i bokstäver som ljudas ihop till stavelser och ord, vilket så
småningom leder till läsning av kortare satser. Samma modell finner jag för
övrigt används i vuxenutbildningen för illitterata för läsutveckling i
kurdiska.
Lärare och rådgivare/inspektörer jag intervjuar och samtalar med anser
att det är nödvändigt att börja med bokstäver och alfabetet, eftersom kontakten med det engelska språket innebär två stora nya saker som de studerande ska lära sig. Dels är det de latinska bokstäverna och det latinska
alfabetet, dels att läsa från vänster till höger. Båda dessa saker är nya för
eleverna och skiljer sig fundamentalt från vad de är vana vid, betonar man.
En rådgivare/inspektör lyfter fram att boken ursprungligen är skriven av
språkexperter från England som antagligen inte har tänkt på att den skulle
användas av personer med ett annat alfabet och läser från ett annat håll.
Rådgivaren/inspektören menar att bokens uppläggning inte är lämplig för
kurdiska skolor.
Uppfattningen bland lärare och rådgivare/inspektörer jag samtalar med
är att det är viktigt och nödvändigt att först lära sig bokstäverna, innan man
kan börja läsa ord och meningar. I samband med detta är det även flera som
lyfter fram att det är viktigt att eleverna övar mycket på att skriva, vilket
man menar är något som kursböckerna på lärarutbildningen inte tillräckligt
poängterar.
Sammantaget framstår två skilda ansatser när det gäller synen på läsundervisning och läsutveckling mellan å ena sidan lärare och rådgivare/in467

Mohammad, Mohammad Fawzi M. & Al-Tayyar, Niran Hashim & El-Shayib,
Mahmod Mohammad (2000) s. 66 – 67.
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spektörer och å andra sidan vissa instruktioner i den kursbok på lärarutbildningen som behandlar den inledande läsundervisningen samt till viss del
uppläggningen av studerandes inledande lärobok. Med ett ämnesdidaktiskt
perspektiv får jag uppfattningen att läraren ställs ’mellan tradition och
modernisering’. I det sammanhanget framstår det som att rådgivare/inspektörers auktoritet och instruktioner väger tyngst. Deras egen bakgrund som
lärare med preferenser i en “bottom-up”-ansats väger över åt tradition och
blir styrande för hur lärare organiserar läsundervisningen.

Grammatik
Ett annat område inom undervisningen i engelska där jag finner en ansats
som är relaterad till ’tradition’ i andraspråksundervisningssammanhang är
när det gäller betoningen på grammatik och grammatikundervisning. Något
jag finner ägnas stort utrymme i klassrumsarbetet i lärarutbildningen och
barn- och ungdomsskolan är en inriktning på språkets struktur. Den betoning på grammatikundervisning som jag uppfattar finns på den lärarutbildning jag besöker, avspeglas i undervisningen i skolorna i regionen. Betydelsen av kunskaper om språkets struktur betonas även av rådgivare/inspektörer som har inriktning på engelska.
Under fyra veckor kommer jag under mina besök i skolorna att samarbeta med en rådgivare/inspektör i engelska. Bland annat så tolkar rådgivaren/ inspektören vid besöken i skolorna. Under resorna till och från
skolorna har vi gott om tid för samtal. Vi är jämngamla, kommer bra överens och har trevligt tillsammans. Vi kommer att tala om mycket.
Under flera samtal kommer vi in på grunderna för undervisningen i
engelska. Rådgivaren/inspektören redogör för de grundläggande riktlinjer
som utgör utgångspunkterna för hans vägledning av lärarna ute i skolorna.
Han berättar att han är tveksam till inriktningen på dialog.
– Vi pratar inte engelska i vardagen. Det finns inte situationer i våra
liv då vi behöver tala engelska. För oss är det inte viktigt att kunna tala
engelska. När vi använder engelska är det för att läsa, för att förstå det
vi ser på TV och kanske för att skriva. Därför är det mycket viktigare
för oss att förstå vad vi läser och hör på TV och att lära oss den
grammatiska strukturen för det engelska språket så att vi kan
kommunicera med skriven engelska på ett korrekt sätt.

Rådgivaren/inspektören återkommer ofta till betydelsen av kunskap kring
språkets struktur. Han menar att innan man kan börja använda ett språk så
måste man ha kunskaper om hur man använder det. Han berättar att han
brukar använda metaforen med en man som ska bygga ett hus, när han
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förklarar och instruerar lärare i skolorna. Innan han kan börja bygga sitt hus
måste han börja med att lära känna de material han ska använda. Han måste
veta vilket material han ska använda, hur de olika materialen fungerar och
hur de ska användas. Han måste veta vilka verktyg han behöver, och han
behöver kunna eller lära sig hur man använder dem, beskriver rådgivaren/
inspektören. På samma sätt är det med språket. Innan man kan börja
använda ett språk måste man lära sig hur språket fungerar. Man behöver
veta hur man bygger meningar och hur man ställer frågor, innan man talar
eller frågar. När man har ordförråd och kunskaper kring språkets struktur,
när man kan språket, då kan man börja använda det, menar rådgivaren/
inspektören.
Det är särskilt viktigt med kunskaper om verben, fortsätter han. Verben
utgör språkets grundstenar. För att kunna uttrycka sig nyanserat behöver
man kunskaper om verbens tempusformer. Rådgivaren/inspektören berättar
att han brukar beskriva verben som en familj. De starka verben är mamman
och pappan. De är särskilda. De har sin egen personlighet. De regelbundna
verben är som fastrar och mostrar, farbröder och morbröder. Det finns
många. Man känner dem inte lika nära som sina föräldrar. Det gör att de är
lika varandra. Hjälpverb är som barn. De kan inte klara sig själva, utan
behöver en vuxen, förklarar rådgivaren/inspektören.

Memorering
Lärare berättar att de ofta ger hemuppgifter i engelska som handlar om att
memorera. Vanligt är att ge de studerande som hemuppgift att memorera de
dialoger och de grammatiska regler som man arbetar med. Flera lärare
berättar att de även brukar ge de grammatiska övningar som de studerande
har arbetat med på lektionen som hemuppgift att memorera. Kommande
lektion kontrollerar läraren hemuppgiften genom att gå igenom samma
övning på tavlan utan böcker. Det är även vanligt med hemuppgiften att
förbereda sig för diktamen genom att memorera stavningen.
I läroböckerna finns särskilda uppgifter som handlar om att memorera. I
boken för årskurs sex avslutas t.ex. varje kapitel med “Memory work”. Det
består av visdomsord och tänkvärdheter som de studerande får till uppgift
att skriva av och memorera. De flesta av dem har en moralisk underton,
som till exempel “Money won’t buy everything.”, “Early to bed, early to
rise make you healthy, wealthy and wise.” Några av tänkvärdheterna har en
blandning av cynism och humor, som till exempel det “Memory work” som
avslutar kursboken för årskurs sex; “When I was young I thought that
money was the important thing in life now that I am old I know that it is.”
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Skrivning, kopiering, diktamen och tävlingar
I klassrumsobservationer liksom i lärares, lärarutbildares och rådgivare/
inspektörers beskrivningar finner jag att skrivning ägnas större utrymme än
vad som föreslås i den lektionsplanering jag citerar i inledningen av avsnittet. I flera klassrum är skrivning en vanlig aktivitet, trots att det ofta är
ont om utrymme vid de bord som de studerande sitter vid. Ett argument
som ofta förs fram är att det är viktigt att skriva mycket i undervisningen i
engelska, eftersom barn och ungdomar inte är vana med det latinska
alfabetet. En beskrivning som jag ofta hör när lärare talar om skrivning är
att under perioder har skrivning framför allt ägt rum på svarta tavlan, inte
beroende på platsbrist utan på grund av det har rått brist på pennor och
papper.
Jag finner att skrivning framför allt rör sig om ett skrivande avgränsat till
att skriva svar (och oftast även frågorna) på frågor till en text i läroboken,
skriva övningsuppgifter kopplade till grammatiska moment (vanligast är
olika typer av ’luck-övningar’), göra upp listor, skriva diktamen samt inte
minst att kopiera text av olika slag. Mer ’fri skrivning’ som att skriva uppsats förekommer inte vid de klassrumsobservationer jag gör. Det är även
något som endast flyktigt berörs av lärare i deras beskrivningar av undervisningen i engelska, och då i årskurs sju och uppåt.
I både klassrumsobservationer, lärares, lärarutbildares och rådgivare/inspektörers beskrivningar, lärarutbildningens kursböcker samt i de studerandes läroböcker framstår kopiering och diktamen som centrala skrivaktiviteter. Det förekommer både i klassrumsundervisningen och som hemuppgift, såväl i årskurs fyra till sex som i högre årskurser. Kopiering betonas i
samband med att lära sig det latinska alfabetet liksom för att bibehålla
dessa kunskaper, för att lära sig stava, som en metod för att lära sig, för att
komma ihåg, för att repetera och i det övergripande sammanhanget av
stavningens betydelse för skriftlig kommunikation. En rådgivare/inspektör
betonar “– Att kunna stava rätt är viktigt, därför att felaktig stavning förvränger det budskap som du vill förmedla (tolken använder det engelska
ordet ’send’) med vad du skriver.”
Inte endast när det gäller stavning, utan över huvud taget betonas för
övrigt av såväl lärare och rådgivare/inspektörer liksom i flera avsnitt i
kursböckerna på lärarutbildningen att det är viktigt att läraren alltid är
uppmärksam på och korrigerar felaktigheter.
Vid flera av mina observationer arbetar respektive klass med ’luckövningar’ i läroboken. Flera lärares instruktioner vid dessa tillfällen är att
inte fylla i ’luckan’ i läroboken utan skriva hela övningen i skrivboken.
Lärare berättar att det är vanligt att de i samband med att klassen arbetar
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med dialoger, andra texter och övningar i läroboken brukar ge till uppgift
att även skriva dem i skrivboken, antingen på lektionen eller som hemuppgift. Lärare berättar att hemuppgifter i skrivning till exempel består av
att skriva av ett textavsnitt eller en grammatisk övning från boken som de
studerande har arbetat med tidigare eller svara på frågor på ett av kapitlets
textavsnitt. Utöver det är en vanlig hemuppgift att skriva av den dialog som
klassen har arbetat med under dagens lektion. I varje kapitel finns dessutom
särskilda avsnitt, “Written Homework”, med specificerade hemuppgifter.
En stor del av dessa består av att skriva av en eller flera av de övningar
eller texter som de studerande har arbetat med under lektionen.
Vid observationstillfällen och i lärares beskrivningar finner jag att det
även är vanligt att skriva listor. Ordklasser studeras, böjnings- och tempusformer gås igenom. Substantiv inom ett ämnesområde listas. I samband
med detta skrivs listor på tavlan som de studerande sedan skriver av i sina
skrivböcker. En del grupper har särskilda listor sedan tidigare som de
’fyller på’. När jag läser de kursböcker av metodhandledningskaraktär som
de blivande lärarna läser under lärarutbildningen och senare använder i sitt
arbete finner jag i sin tur grund för detta i de instruktioner som blivande
lärare får. I en av kursböckerna läser jag till exempel i kapitel fem, “The
teaching of written skills”, under avsnittet 5.3 med huvudrubriken “The
teaching of spelling” och delavsnittet 5.3.1 “Copying”:
In order to make the activity of copying enjoyable and meaningful the
teacher can make his pupils copy things like: short songs and rhymes,
and lists of words that belong to furniture, clothing, food, parts of the
body, etc.468

I samband med skrivande berättar flera lärare att de brukar använda
tävlingar av olika slag, till exempel rättstavningstävlingar och diktamenstävlingar. Även det finner jag är i enlighet med vad som instrueras om i de
metodinriktade kursböckerna på lärarutbildningen. Tävlingar beskrivs som
bra sätt att göra kopiering och stavning till meningsfulla och intressanta
aktiviteter. I “A Practical Course in ELT Methodology for Student
Teachers”469 beskrivs bl.a. hur tävlingar i kopiering kan arrangeras:
Example 1
The teacher gives a word orally and the pupils have to find the word in
their textbook and copy it. The first one to do this is a winner. Then
the teacher gives another word or phrase and so on.
468

Mohammad, Mohammad Fawzi M. & Al-Tayyar, Niran Hashim & El-Shayib,
Mahmod Mohammad (2000) s. 81.
469 “… for Student Teachers” avspeglar sättet att bilda sammansatta ord i sorani och
badinani. Titeln avser ’… for Teacher Students’.
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Example 2
a- Divide the pupils in two teams.
b- Write out some phrases or sentences on the board.
c- Underline some of the words in these sentences in green and some
of the words in red.
d- Ask the first team to copy the words underlined in green and
the second team to copy the words underlined in red.
e- The team who finishes first is the winner. Make sure that the
pupils do not start writing until you ask them to.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

He went to school yesterday.
He walked to the bus-stop.
They are playing football.
This girl is a good nurse.
Her name is Layla.
Our teacher is cleaver.470

– - – red
___ green

En annan skrivaktivitet som är vanlig vid klassrumsobservationer och i
lärares tal om sin undervisning är diktamen. En lärare beskriver att diktamen förekommer “– […] från första minuten eleverna börjar studera engelska”. I läroböckerna för årskurs fem och sex har varje kapitel ett eller två
särskilda avsnitt som är avsedda för diktamen. Lärare berättar att de
förbereder diktamen med hemuppgiften att öva på diktamenstexten genom
att skriva av den och uppmaningen att memorera stavningen. Lärare och
lärarutbildare förklarar att diktamen är bra på flera sätt. Förutom för att lära
sig att stava rätt och att lära sig saker är diktamen värdefullt för att det även
involverar förmågan att lyssna.
Instruktionerna till lärarstuderande är: En diktamen ska inte ta mer än en
lektion. Texten för en diktamen ska inte vara ny. Det ska vara ord eller text
som eleverna är bekanta med sedan tidigare. Bästa lärandet får man om
eleverna får möjlighet att förbereda sig genom att öva på orden eller texten
som hemarbete. I en av de metodinriktade kursböckerna på lärarutbildningen finns följande instruktioner för hur läraren ska arbeta med en
diktamen:
a. Read the material (words, phrases or sentences to be dictated) once or
twice while your pupils listen.
b. Dictate the material saying each item twice.
c. Read the material over again twice.
d. Collect the pupils’ copybooks and mark them as quickly as possible
correcting every mistake you find, if there are any.
e. Ask your pupils to re-write the corrected material again.471

470

Mohammad, Mohammad Fawzi M. & Al-Tayyar, Niran Hashim & El-Shayib,
Mahmod Mohammad (2000) s. 82.
471 Al-Khafaji, Adel Hassoun & El-Shaylb, Mahmood Mohamed (2000) s. 58.
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Även när det gäller diktamen lyfts tävlingar fram som en bra metod för att
göra lärandet mer stimulerande och effektivt. Vid flera klassrumsbesök får
jag vara med om ’diktamenstävlingar’. När jag läser kursböcker som ingår i
lärarutbildningen finner jag att tävlingarna är i enlighet med de instruktioner som finns i några av böckerna. Jag finner även att en av kursböckerna
förordar tävlingar som metod redan i den inledande undervisningen i engelska. I samband med att de studerande lär sig de latinska bokstäverna
instrueras de blivande lärarna att använda tävlingar som “Let’s se who can
make letters best”, eller med ett snabbhetsmoment; “Let’s se who can make
letters first”. Längre upp i årskurserna instrueras läraren bl.a. att dela in
klassen i två lag som ges varsin lista med olika ord. En lagmedlem läser
och de andra medlemmarna i laget turas om att gå fram till tavlan och
skriva. Läraren rättar. Flest rätt vinner. I avsnittet “Written Language
Games” beskrivs sammanlagt elva olika ’diktamens-tävlingar’, varav tre är
på tid.

Lärares vuxenpedagogiska erfarenheter och insikter
En uppfattning jag har från möten med lärare som även arbetar med vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång är att det
generellt sett verkar som att arbetet med denna utbildning ger upphov till
att dessa lärare börjar reflektera över utbildningsförhållanden, sitt pedagogiska förhållningssätt och sätt att organisera undervisningen.
En lärare lyfter till exempel fram att han har funnit att möjligheter att
kunna kombinera studier med hantverk skulle vara värdefull. Andra lärare
beskriver att de upplever att den sociala sidan av studierna är betydelsefull
för många studerande. En viktig del av studierna är att komma samman och
träffas. Ytterligare andra berättar att de upplever att de inte kan ha samma
bemötande och pedagogiska förhållningssätt mot vuxna som de annars har i
undervisningen med barn. En lärare beskriver till exempel att om man inte
får de äldre studerande att förstå blir de arga, och att det har inneburit ett
sökande efter olika metoder och hjälpmedel för att få deltagarna att förstå.
En annan lärare har funnit att det tar längre tid för studerande i vuxenutbildningen att lära sig. Ytterligare en annan lärare har erfarit att vuxna lär
sig på andra sätt. De studerande lär sig lättare om man konkretiserar.
Läraren beskriver: “– Jag har funnit att vuxna har svårigheter att förstå när
jag bara talar om hur man löser ett matematiskt problem, till exempel när
jag talar om hur man delar femton dinarer i tre delar. Men när jag tar med
mig femton dinarer och visar klassen hur jag delar dem, så förstår de
bättre.” Läraren berättar även att han brukar använda buntar med tio pennor
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för att illustrera tiotal, att han låter de studerande ställa sig tre och tre för att
exemplifiera treans multiplikationstabell, att han ber de studerande ställa
sig bredvid varandra i åldersordning eller i åldersgrupper för att de ska få
en konkret uppfattning om andelar. Läraren berättar att hans erfarenhet är
att metoder som dessa inte bara gör att de studerande förstår saker bättre.
De kommer även ihåg bättre. Han berättar att vid andra tillfällen kan han
hänvisa till dessa praktiska tillfällen och då kommer de studerande ihåg och
förstår bättre än när han tidigare under sitt lärararbete, i andra klasser,
enbart förklarade teoretiskt abstrakt med ord.
Flera lärare beskriver att deras erfarenhet är att vuxnas lärande är mer
kontextbundet än barns. En lärare berättar att hon har goda erfarenheter av
att knyta an lärande till saker i de vuxenstuderandes vardag. Läraren beskriver att hon uppmuntrar de studerande att pröva och öva på sina kunskaper
utanför skolan. När det gäller läsning ger läraren som exempel att hon
uppmanar de studerande att försöka läsa saker de möter i vardagen, som
förpackningar, skyltar och vägskyltar. När det gäller matematik berättar
läraren att hon uppmanar dem att på sin väg till skolan räkna personer eller
bilar de möter på vägen. Hon säger till de studerande att om det är grupper
med personer så ska de räkna antalet personer i varje grupp och sedan
addera antalet personer i varje grupp så att de får veta hur många personer
det är tillsammans. De kan även räkna personbilar för sig och taxi eller
lastbilar för sig och addera.
Flera lärare berättar att de uppmanar de studerande att försöka läsa sina
barns skolböcker.

Ett handlingsinriktat förhållningssätt
Överlag uppfattar jag en faktaorienterad, objektivistisk kunskapssyn med
grund i tanken om ’rätt svar’ och ’facit’. Detta förhållningssätt uppfattar jag
gör sig gällande även när det gäller lärares tankar kring uppläggningen av
det pedagogiska arbetet. I lärares tal om lärararbetet kan jag vid flera tillfällen uppfatta att de bygger sina resonemang eller frågor till mig kring
tanken om ’den rätta metoden’. Många uttrycker att de skulle vilja lära sig
’den rätta’ eller ’den bästa’ metoden för att undervisa i engelska, matematik, för att undervisa vuxna, för demokrati etc. I detta uppfattar jag i vissa
sammanhang att det är förenat med en öppenhet för att i ett (pragmatiskt)
handlingsinriktat förhållningssätt pröva nya sätt.
Vad jag uppfattar som en (pragmatisk) handlingsinriktning kommer även
till uttryck i samband med fortbildningskursen för lärare och rådgivare/inspektörer som jag och en kollega genomför. Vid flera tillfällen är det flera
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av kursdeltagarna som för fram önskemål om att inte bara prata generellt
om tänkta undervisningssituationer och pedagogiska och metodologiska
frågor. De föreslår att vi tillsammans besöker skolor och sitter med i klassrum för att sedan kunna ha konkreta situationer att utgå från och resonera
kring.
I fortbildningen inträffar även en episod som ytterligare underbygger
min uppfattning om ett handlingsinriktat förhållningssätt tillsammans med
vad jag tidigare har fört fram om att jag uppfattar ’en framåtanda’. En
grundtanke för min kollega och mig i planeringen av fortbildningskursen
för lärare och rådgivare/inspektörer är att sträva efter att gestalta centrala
aspekter i kursens innehåll i genomförandet; som en kunskapssyn utifrån
metaforen om ’huvudet som verkstad snarare än förråd’, reflektion, att
knyta an till egna erfarenheter, livs-/arbets-situation, använda ’case’, samtal, diskussioner, grupparbeten, tvärgrupper, temaarbeten, individualisering,
val av fördjupning m.m.
Många deltagare på kursen uppskattade och tog intryck av arbetssättet att
arbeta i grupper och tvärgrupper med att samtala om situationer, exempel,
egna erfarenheter etc. inom ramen för ett övergripande tema eller kunskapsområde, följt av presentationer där varje grupp beskriver vad man har
tagit upp, kommit fram till eller arbetat fram. Bland annat blev en uppgift
som växte fram under kursens gång att arbeta fram en ’bank’ med förslag
på konkreta individualiseringsuppgifter som lärare i vuxenutbildningen för
illitterata och personer med avbruten skolgång kunde använda i undervisningen. Flera lärare och rådgivare/inspektörer sa att de aldrig tidigare
hade arbetet i grupper eller med den form av öppna frågeställningar som
riktade in arbetet i gruppen på reflektion och som i hög utsträckning gav
utrymme för att lyfta fram egna erfarenheter och stimulerade till erfarenhetsutbyte. Under kursens gång växte det fram ett begrepp för att
övergripande och sammanfattande tala om en kunskapssyn baserad på föreställningen om ’huvudet som verkstad istället för ett förråd’ och ett arbetssätt med öppna frågeställningar, teman, grupparbete, samtal och presentationer. Deltagarna kom att börja tala om “ett demokratiskt arbetssätt” och
“demokratisk undervisning”.
Under fortbildningens gång föll det sig så att kursen för några av
kursdeltagarna kom att kollidera med ett lärarfortbildningstillfälle planerat
av utbildningsministeriet. För kursdeltagarna i ’vår’ kurs innebar det att de
på två av sina lediga fredagar som kursledare skulle genomföra fortbildning
för kollegor inom det egna skoldistriktet. Inför det första kurstillfället talade
de lärare som var berörda om detta med blandade känslor. Det innebar
bland annat att deras lediga dag försvann. Efter första kurstillfället kom
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emellertid en av lärarna tillbaka och talade med entusiasm om hur positivt
det hade varit. Han berättade att han hade lagt upp delar av kursdagen
enligt ett “demokratiskt arbetssätt” i enlighet med hur vi arbetade på kursen
och att han hade fått mycket positivt gensvar från deltagarna. Episoden
gjorde ett starkt intryck på kursdeltagare och oss kursledare.
Detta är insikter från lärare som jag uppfattar genom arbetet i vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång samt deltagandet i fortbildningen för lärare och rådgivare/inspektörer har kommit
att reflektera kring olika avgränsade aspekter av lärande och sitt pedagogiska arbete. Därutöver möter jag två lärare med mer sammanhållna
pedagogiska koder, vilka i sin helhet skiljer sig från pedagogisk praxis.

Två avvikande pedagogiska koder och praktiker
Under mina besök i skolorna möter jag två lärare vars pedagogiska koder
och praktiker tydligt skiljer sig från vad jag allteftersom kommer att se på
som pedagogisk praxis. Deras förhållningssätt och sätt att organisera klassrumsarbetet är något som jag endast i mycket begränsad omfattning får ta
del av i mina klassrumsobservationer. Det rör sig då om vad jag uppfattar
som att den ene av lärarna har ett mer vänligare och personligt sätt att
förhålla sig i interaktionen med de studerande. Det som skiljer sig kommer
till uttryck i dessa båda lärares tal om sitt förhållningssätt och pedagogiska
arbete samt studerandes beskrivningar. I samtal med studerande i dessa
lärares klasser ger flera studerande utan att jag för det på tal konkreta
beskrivningar av hur de arbetar i klassrummet och sina lärares förhållningssätt som ger bilden av att den pedagogiska kod som respektive lärare
beskriver även kommer till uttryck i det konkreta klassrumsarbetet. Detta
ligger till grund för min uppfattning om att det är lärare vars pedagogiska
förhållningssätt och sätt att organisera det pedagogiska arbetet när det
gäller flera centrala aspekter skiljer sig från de pedagogiska praktiker jag
annars tar del av. Dessa båda lärares tal om sin undervisning samt de
studerandes beskrivningar och reflektioner ger bilden av att dessa lärare
skapar utrymme för att gå utöver givna ramar, rådande etablerade förhållanden och pedagogisk praxis.
Det är dels en ung kvinnlig lärare, jag uppskattar hennes ålder till strax
över tjugo år, som ger uttryck för ett kritiskt förhållningssätt tillsammans
med en emancipatoriskt inriktad pedagogisk kod. Det är dels en manlig
lärare, mellan trettiofem och fyrtio år, som jag får uppfattningen har en
humanistisk, skapandeinriktad pedagogisk kod. De arbetar i olika delar av
Dohuk-guverneratet. Den första läraren möter jag i en liten skola i en liten
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by långt från regionshuvudstaden. Den andra läraren arbetar i en skola alldeles utanför staden Dohuk. Båda dessa lärare har sin grundläggande lärartjänst med inriktning på årskurs fyra till sex, kompletterat med undervisning
i vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång.

En emancipatoriskt inriktad pedagogisk kod
Den unga kvinnliga läraren har ett kritiskt, problematiserande förhållningssätt. Hon för fram kritiska tankar om både grundskolan och vuxenutbildningen. Läraren säger bland annat att hon anser att vissa läroböcker har för
snabb progression, att vissa delar av läroböckerna är för svåra och inte är
anpassade till alla elevers mognad och kunskapsnivå. Läraren säger även att
innehållet i läroböckerna ibland inte är bra. Det saknas saker som hon anser
är viktiga inom de områden som behandlas.
Enligt hennes uppfattning domineras skolan av en traditionell syn på
undervisning. De flesta lärare har ett traditionellt sätt att undervisa. De studerande har en passiv roll i klassrummet. Det finns ingen dialog eller
diskussion mellan lärare och studerande. Det saknas undervisning om saker
som är viktiga för de studerande i deras livssituation. Läraren menar att den
traditionella inställningen hos lärare utgör ett stort och svårt hinder mot den
pedagogiska utveckling i skolan som är så viktig för utvecklingen av Kurdistan (irakiska Kurdistan) i den nya samhällssituationen.
Den unga kvinnliga läraren för fram att lärare inte alltid behöver, kan
eller måste hålla sig till läroboken. Det finns andra saker som är viktiga,
som läraren inte får glömma. Det måste finnas utrymme för diskussion, att
diskutera det som händer i samhället och saker i de studerandes liv. Det är
även viktigt att informera de studerande om olika saker som är viktiga för
dem att ha kunskap om i sina liv. Sådana saker måste det finnas plats för i
undervisningen, betonar läraren.
Läraren berättar att hon arbetar för att fler flickor och kvinnor i den by
och det område där skolan ligger ska börja studera. Hon berättar att de
kvinnor som har börjat studera uppskattar kursen för illitterata. Läraren
berättar även att hon har erfarenhet av att kvinnorna “förstår allt och lär sig
snabbt”. Hon önskar att fler flickor och kvinnor inte tvingades att stanna
hemma och arbeta med hushållsarbete, utan kunde börja studera.
Läraren säger att hon tror att det inte enbart beror på tradition att flickor
och kvinnor inte studerar. Det beror även på att män inte vill ha en förändrad situation mellan män och kvinnor. Det är fel, menar läraren, eftersom inte bara kvinnorna utan hela familjen har stor nytta av att de studerar
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på utbildningen. Särskilt om läraren, i likhet med hur hon gör, tar upp
viktiga saker som inte står i läroböckerna.
Läraren berättar att hennes erfarenheter från den korta tid som
vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång har
pågått är att många personer utan utbildning har en begränsad uppfattning
om samhället och inte förstår saker som är centrala i deras liv. Hon lyfter
fram att det är viktigt att “öppna elevernas ögon” och vidga deras perspektiv på den egna levnadssituationen. “– De lever i en traditionell
omgivning med gamla traditioner och sätt att se på världen som begränsar
deras liv. Det är viktigt att ge dem andra sätt att se på världen!”
Enligt lärarens uppfattning är ämnena i textboken inte tillräckliga. Det
saknas information om hur situationen i Irak har förändrats och hur samhället ser ut idag. Det borde även vara mer ämnen som knyter an till det
dagliga livet. Hon tar som exempel upp att textboken borde inkludera texter
om vanliga åkommor och sjukdomar med information om dessa och om hur
man kan förebygga och bota. “– Min erfarenhet är att personer som inte har
gått i skolan inte har samma kännedom om hygien och sjukdomar”, beskriver läraren. Hon berättar att hon har funnit det viktigt att ta upp konkreta,
praktiska saker om hälsovård, sjukdomar och hygien, till exempel hur man
ska göra för att inte smitta vid förkylningar. Det finns ingen kunskap om
detta och de studerande behöver den kunskapen, säger läraren. Läraren
berättar att boken i vuxenutbildningen i steg två, det andra året, tar upp
flera av dessa ämnen och även andra viktiga ämnen. Men boken är för svår
för många studerande att läsa. Det är för svåra texter. Men de är bra
utgångspunkter för att informera och diskutera, beskriver läraren.
Läraren berättar att hon först inte visste om eller hur hon skulle göra
detta. De studerande är vuxna och det är känsliga ämnen. Hon bestämde sig
emellertid för att ta upp det och fann att hon fick gehör. Det uppskattades.
De studerande tyckte att det var viktigt. Läraren berättar att kursdeltagarna
sedan själva bland annat efterfrågade kunskaper om barnsjukdomar. Det
har lett till att de har haft lektioner som har handlat om barnsjukdomar,
amning, näring och barnmat.
Utifrån lärarens beskrivningar och reflektioner får jag uppfattningen om
en emancipatorisk, kommunikativt orienterad pedagogisk praktik. Läraren
själv beskriver sitt sätt att arbeta som “– I de här ämnena öppnar jag upp för
deltagarnas frågor. Först förklarar jag. Sedan ber jag om deras synpunkter
och erfarenheter. Sedan diskuterar vi.”
Läraren berättar att det är lite frånvaro. Alla kommer till lektionerna. Jag
får uppfattningen att lektionernas innehåll och uppläggning motiverar de
studerande att komma.
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I den unga lärarens beskrivningar framkommer att hon själv skapar
utrymme för sitt sätt att arbeta. Hon beskriver att hon har gjort “en egen
plan”. “– Ibland tar jag från Kurdiska för att göra det. Ibland lägger jag till
tid till Kurdiska från ett annat ämne för att hinna med. Ibland stannar jag
också kvar efter skolan för att eleverna ber mig att jag ska ge dem mer
information eller att vi ska fortsätta diskutera.”
I vårt samtal kommer denne lärare även in på att det finns en stor
spridning i kunskapsnivå och förmåga att lära sig bland de studerande i
kursen för vuxna illitterata och personer med avbruten skolgång. Hon beskriver bland annat att hon upplever en problematik när det gäller spridning
i samband med hemuppgifter. “– En del elever vill ha hemuppgifter så att
de kan öva hemma. De blir glada för hemuppgifter. Andra har så mycket att
göra hemma att de inte har tid för hemuppgifter.” Läraren berättar att en
lösning på detta har blivit att hon organiserar så att de studerande ofta gör
läxorna efter lektionstid i klassrummet. Hon brukar stanna kvar så att de
studerande kan stanna och arbeta och få hjälp med saker de inte kan eller
förstår.
Jag kom aldrig att uttalat fråga läraren om hennes influenser. Min uppfattning utifrån vad läraren beskrev i vårt samtal, jag träffade bara denne
lärare vid ett tillfälle, är att hon hade hämtat grund för sin pedagogiska
praktik i kurdiska politiska sammanhang.

En humanistisk och skapandeinriktad pedagogisk kod
I en skola strax utanför Dohuk möter jag en annan lärare vars pedagogiska
praktik skiljer sig från vad jag kommer att uppfatta som pedagogisk praxis.
Utifrån mina samtal med läraren och studerande i den klass som läraren
undervisar i vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten
skolgång får jag bilden av en lärare vars arbete grundar sig på ett humanistiskt, skapandeinriktat förhållningssätt. Denne lärare organiserar en
pedagogisk praktik i vilken han integrerar både sociala, intellektuella,
skapande och estetiska dimensioner. Jag får uppfattningen att denne lärare
lägger vikt vid att ’se individen’, samtidigt som han lyfter fram sociala
dimensioner och utvecklar samarbete. Han tar in skapande och estetiska
moment i undervisningen i lärsammanhang som samtidigt främjar utvecklandet av de studerandes intellektuella förmågor.
Lärarens och studerandes beskrivningar ger bilden av en relation mellan
lärare och studerande karaktäriserad av en låg grad av maktdistans. Läraren
berättar att enligt hans uppfattning är det i allmänhet en för stor distans
mellan lärare och studerande. “– Det finns inte ett demokratiskt förhåll-
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ningssätt”, är bland annat lärarens sätt att beskriva detta. Lärare visar inte
respekt för eleverna. Det är mycket stark disciplin. Det har varit mycket
vanligt med fysiska bestraffningar. En grundläggande förutsättning för bra
undervisning är att komma bort från att lärare slår och förolämpar elever.
Men det förekommer fortfarande, trots att det nu finns en lag som förbjuder
dessa metoder. Det försvinner inte bara för att det finns en lag mot fysiska
bestraffningar, berättar läraren. Hans uppfattning är att den attityd och det
sätt att undervisa som lärare har och den relation mellan lärare och studerande som finns, är saker som är svåra att förändra. Det är ett långsiktigt
arbete. Lärare har arbetat så här under lång tid. Det finns en tradition.
Lärare har blivit vana vid ett förhållningssätt och ett sätt att undervisa och
särskilda metoder. Det är inte lätt att ändra på, menar läraren.
Läraren tar upp och betonar betydelsen av ett bra socialt klimat i klassrummet, både mellan lärare och studerande och mellan de studerande. Han
beskriver “- Jag ser dem (de studerande) som vänner, och jag respekterar
dem som vänner.” Läraren betonar vikten med en lugn och trivsam
atmosfär och relaterar det till motivation och lärande. “– Vuxna behöver en
lugn atmosfär. Du kan bara ge dem råd. Du kan inte tvinga dem att lära sig.
Atmosfären är viktig.”
Studerande jag talar med säger att de uppskattar lärarens förhållningssätt.
Den positiva atmosfären är något som studerande lyfter fram som
betydelsefullt. En studerande i klassen säger “– Det är en mycket bra
atmosfär i klassen. Läraren och eleverna respekterar varandra. Det är
mycket bättre än jag trodde den skulle vara innan kursen startade.” En
annan studerande berättar att läraren har arbetat mycket med att stärka
elevernas självkänsla. Hon drar sig till minnes den inledande tiden av utbildningen och berättar att läraren arbetade mycket med att de skulle känna
sig trygga. Han uppmuntrade dem att våga. Det har gjort att de känner sig
trygga i klassen och att det är en stark solidaritet mellan de studerande i
klassen.
Liksom den unga kvinnliga lärare jag tidigare berättar om, så organiserar
även denne lärare undervisningen så att de studerande utvecklar förmågan
att samarbeta. Läraren berättar att han brukar låta de studerande läsa för
varandra och ha diktamen för varandra. Han beskriver att han anser att detta
både är viktigt socialt och att det är motiverande. I samtal med studerande
framkommer att detta sätt att organisera klassrumsarbetet uppskattas av de
studerande. En studerande beskriver “– Ibland arbetar vi två och två eller
tre och tre. Vi har diktamen då vi läser ord för varandra. Jag tycker mycket
om det. Jag tycker det är en bra metod. Jag föredrar att arbeta i grupp.”
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En kursdeltagare berättar att de goda relationerna mellan de studerande i
klassen har lett till att kursdeltagare träffas även vid andra tillfällen än i
skolan. Det finns enligt kvinnan annars få tillfällen att träffas i vardagen.
Hon berättar att “- I vanliga fall träffar jag inga andra förutom familjen. I
skolan har jag fått många nya vänner. Vi besöker varandra. Vi gör hemuppgifter och vi samtalar. Om någon är sjuk så går vi och hälsar på henne.”
Liksom den unga läraren lyfter även denne lärare fram att det är viktigt
för en lärare att ha kännedom om sina elevers levnadsförhållanden. Han tar
även upp att det är viktigt att knyta an undervisningen till de studerandes
liv. Inte heller denne lärare tycks vara bunden till läroboken. I såväl
lärarens som studerandes beskrivningar finns exempel på att klassrumsarbetet vissa lektioner eller tidsperioder har en annan inriktning än lärobokens och tar sin utgångspunkt i andra läromedel. “– Det går inte att bara
följa textboken. Det finns så många andra saker som är viktiga att ta upp.
Mina tankar är att eftersom samhället utvecklas så fort och eftersom alla
har TV, så är det även viktigt att tala om den här sortens ämnen i klassen.”
Även denne lärares beskrivningar och reflektioner går i riktning mot en
kommunikativt orienterad pedagogisk praktik. Läraren berättar: “– Jag har
kommit på en egen metod. Jag har funnit att om jag diskuterar innehållet
med eleverna så blir det lättare för dem att förstå och komma ihåg. […]
Efter att ha introducerat ämnet frågar jag efter frågor från klassen. Efter det
frågar jag om deras åsikt och startar en diskussion och låter eleverna diskutera innehållet. Alla är intresserade och deltar.”
När jag ber studerande att beskriva vad de uppskattar i undervisningen
berättar bland annat flera att de värdesätter att läraren tar upp saker som är
viktiga för dem, som aktuella händelser, situationen i regionen, saker från
TV och tidningar. Studerande berättar att de använder tidningar och tidskrifter i undervisningen. Läraren har vid flera tillfällen tagit med sig en
tidning, visat och läst artiklar som de har diskuterat. Han har även skrivit av
kortare artiklar eller en del av en artikel på tavlan, och så har de tillsammans läst texten. Studerande berättar också att läraren har uppmanat dem
att köpa tidningar och försöka läsa själva hemma och att besöka det nyöppnade biblioteket.472
Läraren berättar att han uppmuntrar kursdeltagarna att besöka biblioteket
och att köpa tidningar och tidskrifter. Han säger att han vet att många har
en knapp ekonomisk situation, och att han därför köper tidningar och tidskrifter själv som han lånar ut. Han berättar att han även lånar ut sina priva-
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Bibliotekets böcker är inte till utlåning för hemlån. De kan lånas och läsas på
biblioteket.
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ta böcker. Han säger att han önskar att han även skulle kunna ha tillgång till
att använda TV- och radioprogram i klassrummet.
Av lärarens och de studerandes beskrivningar får jag uppfattningen att
läraren återkommande arbetar med litterära, skapande och estetiska
moment i undervisningen, och att det uppskattas av de studerande. Studerande berättar att läraren ibland läser dikter, och att de sedan samtalar om
vilken mening dikten kan ha. Man berättar även att de har arbetat med att
skriva egna dikter. Läraren berättar att han har funnit att arbeta med dikter
är särskilt värdefullt. Han brukar läsa dikter i klassen som de sedan diskuterar och analyserar. Han berättar att han även arbetar med att få de
studerande att skriva egna dikter. Det är en inledande tid som handlar om
att ge de studerande en tilltro till att de kan och få dem att våga. Efter det är
det både uppskattat och värdefullt. Det utvecklar skrivandet, men det
handlar inte enbart om skrivande. Det ger de studerande tilltro till att de kan
och utvecklar deras personlighet, beskriver läraren.
Läraren berättar att arbetet med dikter har resulterat i många fina och bra
dikter. Han tycker de har blivit så bra att han sett det som angeläget att låta
fler ta del av dikterna. Det är även stimulerande för de studerande. Det har
bland annat lett till att man brukar sätt upp några av de studerandes dikter
på anslagstavlan i skolan. Läraren berättar att han i den vuxenutbildningsgrupp han undervisar i nu har utvecklat idén med att sprida dikterna.
Läraren tog kontakt med lokalradion, vilket resulterade i att man under en
period varje dag kunde lyssna på “dagens dikt” i lokalradion skriven av
studerande i klassen.
Denna lärare berättar även att han ibland organiserar undervisningen
efter ett tema, till exempel ett ämne eller ett uppdrag. Det kan vara ämnen
från läroboken, aktuella ämnen från radio, TV eller tidningar eller tidlösa
ämnen med utgångspunkt i en dikt, beskriver läraren. Han berättar att under
en period i slutet av föregående termin arbetade klassen med ett tema under
en längre period. De gjorde en utställning. Utställningen bestod dels av
hantverk, i huvudsak mattor och kläder, som de studerande hade tillverkat
hemma, dels dikter skrivna av de studerande. Läraren berättar att utöver
dessa två delar av utställningen, så utgjorde från ett läs- och skrivutvecklingsperspektiv en viktig del av arbetet med utställningen att skriva skyltar
till varje utställt föremål och varje uppsatt dikt samt att skapa och göra
presentationer. Inför utställningens öppnande gav läraren de studerande
även i uppgift att tänka ut och i den mån de kunde skriva ner ett välkomsttal. Utställningens öppnande lockade många besökare, bland andra personer
från utbildningsministeriet. Lokalradion och KDP’s TV-kanal var där och
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gjorde reportage. En av de studerande höll välkomsttalet och flera studerande läste sina dikter.
Läraren liksom de studerande beskrev arbetet med utställningen i mycket
positiva ordalag. Flera av de studerande jag samtalar med menar att arbetet
med utställningen gjorde att de fick använda sina kunskaper ’på riktigt’,
vilket de tyckte var mycket bra. Läraren menar att de studerande i arbetet
med utställningen lärde sig mycket mer än om de bara hade arbetat som
vanligt med läroboken. Han poängterar samtidigt att det är viktigt att ett
arbete som detta inte kommer för tidigt. Det är viktigt att först bygga upp
den sociala atmosfären, få alla att känna sig trygga samt att de studerande
har lärt sig så pass mycket att de kan skriva dikter och att det inte blir för
svårt för dem att skriva skyltar och inledningstal.
Inför framtiden berättar läraren att han har tankar på att samarbeta med
biblioteket för att göra det till en aktiv och attraktiv kulturell mötesplats i
staden med konstutställningar, debatter, musik och andra arrangemang. Det
skulle även kunna vara särskilda arrangemang riktade till studerande i
vuxenutbildningen för illitterata, menar läraren. Läraren berättar även att de
i klassen har talat om att de vill skriva en tidning som skulle kunna användas i vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång.
Med hjälp av utbildningsministeriets distribuering av post skulle tidningen
kunna distribueras ut till skolorna i samhällen och byar i regionen. Det
skulle vara mycket värdefullt, eftersom tillgången till tidningar och annat
läsmaterial är begränsad där, beskriver läraren.
I våra samtal framkommer även att det är viktigt för honom att försöka
hantera den stora spridning i förmåga att lära sig och i kunskapsnivå som
han upplever finns i klassen. “– Mitt största problem är att det finns ett så
stort gap. Några blir uttråkade, de snabba, och de vill lära sig mer. De som
inte lär sig så snabbt behöver mer tid, och under den tiden blir de snabba
uttråkade. […] Det är även så att somliga läser mycket hemma, lär sig en
massa och utvecklas mycket snabbare än andra.” Läraren berättar att han
ger enkla frågor till dem som inte är så bra och att han ger uppgifter att
skriva på tavlan eller i skrivböckerna till dem som är snabba och kan
mycket, medan han instruerar de som inte har förstått och behöver hjälp.
Studerande berättar att “– Om vi inte förstår så stannar läraren extra och vi
får mer hjälp. Han vill att vi skall förstå.”
När jag i mitt första möte med läraren hörde honom beskriva sitt sätt att
organisera undervisningen, gick mina tankar i riktning åt att han hade
influerats av pedagogiskt tänkande ’i väst’. Det blev allteftersom tydligt för
mig att det rörde sig om en etnocentrisk föreställning från min sida. När jag
sedan vid ett tillfälle frågar läraren om hans influenser berättar han bland
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annat att han har ett starkt kulturellt intresse, att han är intresserad av konst,
musik, litteratur, men inte från ’väst’. Han berättar också att hans pedagogik även har vuxit fram i kommunikation, dels med likasinnade vänner
dels med studerande i de klasser han har undervisat och nu undervisar i.
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7. Slutsatser och reflektioner

I detta avslutande kapitel gör jag en sammanfattning av huvuddragen i de
två empiriska datamaterialen, redogör för slutsatser samt reflekterar kring
avhandlingens inriktning, teoretiska grundantaganden och metodologiska
aspekter. Jag resonerar även kring vad resultat från studien kan innebära för
det dagliga lärararbetet i sfi. Slutligen reflekterar jag i ljuset av avhandlingsarbetet kring styrkor, svagheter och användbarheten med begreppet
skolkulturella referensramar samt vad som skulle kunna vara intressant
fortsatt forskning på området.

Samstämmigheter
Det övergripande intrycket av den del av irakiska Kurdistan jag har fått
inblick i genom studien är att det är ett starkt klassificerat samhälle. I det
empiriska materialet framkommer bland annat stora skillnader i levnadsstandard mellan stad och landsbygd, stora socioekonomiska olikheter
mellan stadsdelar, tydliga avgränsningar relaterade till etnicitet, trosuppfattningar och språk där folkgrupper lever i ’sina egna’ byar eller stadsdelar,
går i sina särskilda skolor eller uppdelningar där studerande och lärare från
olika etniska folkgrupper disponerar samma skola men på olika tider.
De personer jag intervjuade och samtalade med i ett sfi-sammanhang
återspeglar i vissa delar dessa förhållanden. Informanternas bakgrundsförhållanden varierar även på andra sätt. Utbildningsbakgrunden skiljer sig
från enbart några års skolgång på grund av avbruten skolgång till personer
som har universitetsutbildning. Det finns informanter som har växt upp och
gått i skolan på mindre orter, de som har växt upp i större städer och även
de som har tvingats att flytta mycket och av den anledningen gått i skolor
både i städer och mindre orter. I berättandet finns beskrivningar som ger
antydningar om att informanterna har olika socioekonomisk bakgrund.
Variationen gäller även genus och ålder. Jag har intervjuat och samtalat
både med kvinnor och män. Deras erfarenheter har varit från skolor eller
klasser för flickor respektive pojkar. Spännvidden i ålder varierar från
personer som har gått i skolan under slutet av sextio- och början på
sjuttiotalet till personer som gick i skolan på åttio- och början av nittiotalet.
I analyserna av vad personerna i sfi-sammanhanget har berättat har jag
varit uppmärksam på huruvida dessa variationer avspeglar sig i berättande

251

och beskrivningar när det gäller erfarenheter och uppfattningar om undervisning och pedagogisk praxis. Det har emellertid varit svårt att urskilja
några större skillnader, men en olikhet som framkommer är erfarenheter av
skillnaden i skolan ’före och efter Saddam’. När Saddam Hussein kom till
makten märktes det i skolan. Lärare och elever skulle ha uniform. Proven
förändrades. Det blev en annan typ av frågor, från omfattande uppgifter
som krävde reflektion och problematisering till enklare faktainriktade replikativa och applikativa uppgifter som endast krävde korta svar eller frågor
som bestod av alternativ att välja mellan.
I övrigt är det påfallande hur lika beskrivningarna har varit i sitt innehåll.
En slutsats från analysen av intervjuer och samtal i sfi-sammanhanget är att
personer som i flera avseenden har olika bakgrund står varandra nära när
det gäller skolkulturella referensramar. Variationer i ålder, genus, bostadsort, levnadsförhållanden, socioekonomisk bakgrund och utbildningsbakgrund överskuggas av vad som för mig framstår som likartade erfarenheter
och uppfattningar kring kunskap, lärande, undervisning, lärar-, studeranderoller och sätt att lära sig ett främmande språk i EFL.

Lärarcentrerad undervisning som följer en lärobok
Informanternas beskrivningar ger en samstämmig bild av lärarcentrerad
undervisning i helklass som följer en lärobok, kompletterat med individuellt arbete med uppgifter i läroboken. Vid tillfällen med individuellt
arbete arbetade alla med samma uppgifter. De som blev klara tidigt väntade
tills alla blev klara eller läraren avbröt. Det var ingen av informanterna som
beskrev någon form av individualiserad undervisning eller kunde påminna
sig att någon gång ha arbetat i par eller i grupp.
Alla undervisningsaktiviteter skedde på initiativ av läraren. Det förekom
inte att studerande ställde frågor, kom med kommentarer, bad läraren att
förklara någonting som man inte förstod eller berätta mer om någonting
som var intressant. Det förekom inte heller att läraren frågade efter studerandes åsikter eller öppnade upp för diskussion.
Lika central roll som läraren hade tycks läroboken ha haft. När det gäller
läromedel beskrev alla informanter en undervisning där de i olika ämnen
hade en bok som de noggrant följde. Varje ämne hade en kurs-/lärobok som
undervisningen var centrerad kring. Boken skulle vara avklarad vid terminens eller läsårets slut. Varje lektion tog sin utgångspunkt i läroboken.
Läraren följde boken sida för sida och hoppade inte över något. Ingen sade
sig minnas att de använde annat material än läroboken eller att studerande
skulle söka information själva utanför läroboken. Hemuppgifter var mycket

252

vanligt i alla (teoretiska) ämnen. Dessa handlade uteslutande om uppgifter
knutna till läroboken. Att följa läroboken var även vad de studerande förväntade sig. Flera informanter lyfte fram vikten av att läraren följde läroboken, därför att då visste de studerande vad de skulle lära sig med tanke på
kommande prov och betyg.

Prov och konkurrens
Prov, betydelsen av (goda) provresultat, (bra) betyg och i förlängningen
vikten av utbildning var vanliga teman i berättelserna. Prov förekom ofta.
Det var prov för att kontrollera hemuppgifter, regelbundet återkommande
prov i varje ämne som kunskapskontroll och underlag för betyg samt prov i
slutet av läsåret som grund för uppflyttning till nästa årskurs eller prov vars
resultat avgjorde intagningen till fortsatta studier. Flera informanter uttryckte att studierna var inriktade på att lära sig med sikte inställt på prov
och betyg. Goda studieresultat gavs stor betydelse. Detta var i förlängningen relaterat till de möjligheter till i socioekonomiskt avseende bättre
livsförutsättningar som utbildning kunde öppna upp för i ett övergripande
sammanhang där möjligheten att utbilda sig var förbehållen barn- och ungdomsåren.
Innehållet i proven beskrevs vara uteslutande från läro-/kursboken, förutom när det gällde att skriva uppsats i ämnena arabiska och engelska. Med
undantag av en informant som drog sig till minnes och beskrev att proven
’före Saddam’ innehöll omfattande uppgifter som krävde långa, reflekterande och problematiserande svar, så bestod proven enligt beskrivningarna av replikativt inriktade faktafrågor på innehållet i läroböckerna, samt
applikativa uppgifter i form av att räkna ut tal och använda formler i matematik, fysik och kemi och att tillämpa arabisk och engelsk grammatik. Det
senare beskrevs i hög utsträckning vara inom ramen för ’luck-uppgifter’/
’fylla-i-uppgifter’.
Flera informanter, framför allt män men även kvinnor, beskrev att det
var vanligt att man tävlade om att vara bäst. Det fanns en uttalad inriktning
på konkurrens och tävlan. Man ville vara den som räckte upp handen först
vid en fråga, försökte bli klar med uppgifter snabbare än sina kamrater och
ville få bra eller bäst resultat på prov. Beskrivningar av det här slaget
tillsammans med beskrivningar av prov och betydelsen av goda studieresultat ligger till grund för att jag tycker mig uppfatta en social representation i vilken konkurrens, tävlan och att vara bäst var påtaglig. Framför
allt när det gäller barn- och ungdomsskolan uppfattar jag att konkurrens och
tävlan var mer framträdande än vad jag har erfarenhet av och uppfattning
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om förekommer i pedagogisk praxis i motsvarande utbildningssammanhang
i Sverige.
En faktor som jag tolkar förstärker det konkurrerande och tävlande
förhållningssättet är att goda studieresultat även utgjorde ett redskap för
kontroll och bedömning av lärares arbete. Informanternas beskrivningar ger
bilden av att det fanns en uppfattning om ett starkt samband mellan studerandes studieresultat och lärares pedagogiska skicklighet. I det starkt
klassificerade och inramade samhälle informanterna beskrev ser jag ett förhållande där samtidigt som resultat på prov var centralt för betygsättning av
studerande, så utgjorde det även ett redskap för kontroll och bedömning av
lärares pedagogiska duglighet. Detta tolkar jag har bidragit till att lärare har
utvecklat pedagogiska redskap för att sporra de studerande till goda prestationer. Ett sådant redskap uppfattar jag ett konkurrerande och tävlingsinriktat förhållningssätt vara.
Ett annat sådant pedagogiskt redskap, som jag ser som relaterat till konkurrens och tävlan, är att det verkade vara vanligt att lärare gav bedömningar av studerandes prestationer och studieresultat inför klassen. Beskrivningar ger bilden av att det ofta förekom att studerande som hade gjort goda
resultat visades erkännande. Detta skedde dels muntligen av läraren i
klassen, dels muntligen och i form av premieringar i större sammanhang,
som när skolan hade sin vecko- eller månadssamling.
Än vanligare tycks det ha varit att dåliga studieresultat lyftes fram. Alla
informanter beskrev att det ofta förekom att lärare med kraftfullt språk och
omilda sätt gav uttryck för besvikelse, frustration och ilska över enskilda
studerandes prestationer och provresultat som inte svarade upp mot lärarens
förhoppningar, förväntningar och krav. Smädelser och aga beskrevs vara
mycket vanligt.

En objektivistisk kunskapssyn, replikativt och applikativt lärande
I beskrivningarna finns en samstämmighet kring att undervisningen
grundade sig på två former av lärandeaktiviteter. Det är dels replikativa
aktiviteter som främjade att studerande utvecklade replikativa förmågor.
Det handlade om att memorera och muntligt eller skriftligt återge, skriva av
från läroboken eller tavlan, skriva diktamen, svara på läroböckers faktainriktade frågor om innehållet i läroböckernas texter. Dels handlade det om
applikativa aktiviteter med fokus på färdighetsinriktad kunskap som främjade applikativa förmågor att inom ett väl avgränsat sammanhang använda
kunskap. Det rörde sig t.ex. om att muntligt eller skriftligt tillämpa en matematisk regel eller en grammatisk princip eller att genomföra en dialog på
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engelska på sätt som låg nära de inledande exempel som fanns i läroboken.
Förutom en informant som jämförde mellan ’före och efter Saddam’, var
det ingen av de personer jag intervjuade eller samtalade med som beskrev
uppgifter där studerande skulle använda sig av mer reflekterande eller problematiserande förhållningssätt. En person berättade att på en skola gjorde
eleverna en väggtidning. Därutöver fanns ingen informant som hade erfarenheter av eller kunde dra sig till minnes att det förekom på andra håll att
studerande kunde göra egna val kring uppgifter, ämnesområden fördjupning etc.
Informanterna ger en samstämmig bild av att deras erfarenheter kring
lärande och uppfattning om praxis i hög utsträckning har handlat om ytinriktat lärande av läroböckernas innehåll i syfte att replikativt och applikativt kunna tillämpa detta i undervisnings- och provsammanhang. Kunnande
framstår i hög utsträckning som synonymt med att i undervisnings- och
provsammanhang replikativt och applikativt kunna använda kunskap med
fakta- och färdighetskaraktär i uppgifter som låg nära de sammanhang och
exempel med vilka kunskapen introducerades i läroboken. I inriktningen på
fakta- och färdighetsorienterad kunskap uppfattar jag få uttryck för ett
lärande där den studerande eller studerande tillsammans i kommunikation
och samarbete skapar mening, konstruerar kunskap och utvecklar kunnande
genom att söka, pröva, reflektera, dra slutsatser och ompröva. Jag tolkar de
samstämmiga beskrivningarna kring detta som relaterade till att undervisningen grundade sig på en objektivistisk kunskapsuppfattning. Det fanns
given, väl avgränsad kunskap som lärare hade till uppgift att studerande
lärde sig.
Samtidigt som kunskapsuppfattningen bidrar till förståelsen för den
replikativa och applikativa inriktningen på lärandet, ger det även förståelse
för den aktning och respekt som jag uppfattar att lärare gavs. I informanternas beskrivningar tonar en social representation fram i vilken läraryrket
är högt värderat. En central del av detta uppfattar jag är relaterat till kunnande i form av att ha fakta- och färdighetsinriktad kunskap inom sitt
område. Det finns förväntningar på lärare att veta. Det kan exemplifieras
med vad en informant uttryckte om att det är dåligt för en lärare att säga “–
Jag vet inte”. En lärare måste veta.

Hög grad av maktdistans och distanserade relationer
De kunskapssociologiska aspekterna ger bilden av starkt klassificerade och
inramade lärandepraktiker. Även i sammanhang som handlar om klassrumskommunikationen mellan lärare och studerande och studerandes

255

möjligheter till medbestämmande kring undervisningens uppläggning och
innehåll ger informanternas beskrivningar bilden av starkt klassificerade
och inramade pedagogiska praktiker. Beskrivningarna innehåller en tydlig
samstämmighet kring att studerandes möjligheter till medbestämmande var
lågt. Oberoende av utbildningssammanhang var det alltigenom beskrivningar av hög grad av maktdistans. Läraren bestämde allt. Det är entydiga
beskrivningar av att allt som i undervisningssammanhang sades och gjordes
var på lärarens initiativ. Ansatser till utvärderingar, där läraren frågade de
studerande om deras åsikter om undervisningens uppläggning eller om
svårighetsgraden, förekom inte. Vi är vana med att vara tysta, vänta, följa
instruktioner och lyda, beskrev en informant. Även bland informanter som
hade studerat på en utbildningsnivå motsvarande gymnasium och universitet fanns inte några andra upplevelser än auktoritära lärare i pedagogiska
praktiker där de studerande inte kom till tals. I talet om detta tycker jag mig
uppfatta en social representation av att det från studerandes sida inte heller
förväntades att lärare frågade efter deras åsikter eller att studerande på eget
initiativ framförde åsikter eller kom med förslag till läraren.
Även lärares arbete framstår som starkt reglerat och kontrollerat.
Lärarna hade direktiv att följa läroboken efter en detaljerad plan. En
detaljerad veckoplanering över undervisningen skulle godkännas av rektor.
Antal prov och provens utformning var bestämt centralt. Provresultat skulle
skrivas in i en särskild bok så att de fanns tillgängliga för rektor. Sammantaget tolkar jag beskrivningarna som att lärare på motsvarande sätt som
studerande inte heller förväntades komma med egna initiativ om undervisningens utformning och innehåll.
I det empiriska datamaterialet från sfi-sammanhanget är det genomgående beskrivningar av en distanserad relation mellan lärare och studerande. Ramfaktorer i form av stora klasser och att studerande bytte lärare efter
varje läsår tolkar jag ytterligare bidrog till distans. Lärare och studerande
gavs liten möjlighet att lära känna varandra.
Alla informanter beskriver en kommunikation mellan lärare och studerande karaktäriserad av hierarkiska förhållanden med auktoritära lärare.
Det var stränga krav på ordning. Det var alltid tyst i klassrummet. Alla
personer jag intervjuade och samtalade med beskrev att lärare använde
olika former av bestraffningar. Det var vanligt med beskrivningar av att
läraren använde sig av vad som i svenska skolsammanhang benämns som
aga i samband med att någon inte kunde svara, svarade fel, gjorde fel framme vid tavlan, inte hade gjort uppgifter eller hemuppgifter, kom för sent,
pratade med en kamrat eller frågade en kamrat någonting som han eller hon
inte förstod eller inte hade uppfattat m.m. Studerande var oroliga eller
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rädda att göra något som gjorde att läraren blev besviken eller arg. Det var
vanligt att barn och ungdomar var rädda för sina lärare.

En sociokulturell förståelse av ’mörka berättelser’
En sammanfattande beskrivning av skolkulturella referensramar så här
långt – på grundval av vad informanter i ett sfi-sammanhang har beskrivit
från sin egen skoltid och av undervisning i allmänhet, gjorda i en position i
ett liv i diaspora i Sverige – är: stora klasser; brist på lokaler; brist på material; en starkt klassificerande och inramande läroplanskod och pedagogisk
praxis med tydligt avgränsade ämnen; ett starkt reglerat lärarararbete;
ämnesstudier starkt knutna till läroboken; en stark inriktning på kunskapskontroll, prov och betyg; konkurrens och tävlan mellan studerande; en
objektivistisk kunskapsuppfattning; replikativt och applikativt inriktat
lärande; en relation mellan lärare och studerande karaktäriserad av ett
distanserat förhållningssätt; hög grad av maktdistans där de studerande har
obefintligt inflytande över undervisningens utformning och innehåll; förekomst av smädanden och aga; upplevelsen av skolgången som en i hög
utsträckning negativ livserfarenhet.
Undantaget de två sista aspekterna uppfattar jag dessa aspekter som
grunddrag i en läroplanskod och pedagogisk praxis som sträcker sig över
olika utbildningssammanhang, från barn- och ungdomsskolan till universitetsstudier.
Konkreta aspekter som dessa utgör en framträdande del av samstämmigheten i informanternas berättande och beskrivningar. Jag har även kommit
att uppfatta en annan samstämmighet. I analyserna av intervjuer och samtal
i sfi-sammanhanget har jag slagits av att det finns en mörk grundton. Det
har föranlett mig att se på och tala om informanternas berättande och
beskrivningar i sfi-sammanhanget som mörka berättelser.
En av informanterna satte pedagogisk praxis i skolan i relation till förhållanden i andra delar av samhället. Kvinnan beskrev “– I mitt land finns
det många stränga människor. I skolan är det läraren. Hemma är pappan
sträng mot barnen och mot sin fru. Och inom förvaltningen är man sträng
mot innevånarna i samhället.” Det är i denna riktning som även min övergripande förståelse av informanternas beskrivningar i sfi-sammanhanget
går. Kunskaps- och utbildningssociologiska aspekter av de slag jag har
belyst ligger till grund för min sammantagna slutsats att de starkt klassificerande och inramande pedagogiska koder jag har kommit att uppfatta har
en gemensam nämnare i en starkt klassificerande och inramande läroplans-
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kod, vilken i sin tur är relaterad till övergripande samhälleliga förhållanden
med samma förtecken.
Denna slutsats i min inledande analys av det empiriska materialet från
intervjuer och samtal i sfi-sammanhanget bygger på ’en stark tillämpning’
av teorier i den sociokulturella plattformen. Det finns ett direkt samband
mellan samhällsförhållanden, pedagogik, kunskapsuppfattning och lärande.
Utifrån det perspektivet går mitt reflekterande kring samstämmigheterna,
berättelsers och beskrivningars mörka grundton i riktning mot att de är
situerade i irakiska Kurdistan som en förtryckt del av ett totalitärt styrt Irak,
där mänskliga och medborgerliga rättigheter, levnadsförhållanden och utveckling under lång tid i stora delar har hållits tillbaka. Dessa förhållanden
har även varit framträdande i skolans verksamhet. Den sociokulturella
analysen leder mig till uppfattningen att det fanns en övergripande läroplanskod som tillsammans med lärares pedagogiska koder var konvergenta
med och understödde en starkt klassificerad och inramad samhällsstruktur.
Läroplanskoden och pedagogisk praxis hade ett immanent socialiserande
innehåll som syftade till att inordna studerande i en totalitär, hierarkisk
samhällsordning. Med det perspektivet blir det även tydligt att ramfaktorer
underbygger samhälleliga förhållanden. Brist på lokaler och stora klasser
gör det nödvändigt att organisera undervisningen på sätt som befrämjar
maktdistans och hierarkiska strukturer.

Nyanseringar relaterade till metodologiska och
diasporiska aspekter
För tolkning av samstämmigheter och den mörka grundtonen i berättelser
och beskrivningar har jag även haft metodologiska och diasporiska ingångar Jag kan se flera metodologiska orsaker till samstämmigheter och den
mörka grundtonen. Det är till exempel tänkbart att informanterna och jag
har delat en sedan tidigare kommunicerad social representation kring det
kurdiska folkets historia och svåra förhållanden i nutida irakiska Kurdistan,
vilken har legat som en underförstådd grund för informanternas berättande
och vad jag har kommit att uppfatta och tagit fasta på.
Samstämmigheterna skulle även kunna vara en följd av att ’som man
frågar får man svar’. I intervjuer och samtal har mitt intresse varit inriktat
på erfarenheter från och uppfattningar om skolans vardag utifrån en
förförståelse kring att det förekommer skolkulturella referensramar. Även
om det är min uppfattning att jag inte styrde berättande och beskrivningar i
den riktningen är det tänkbart att jag outtalat eller omedvetet har kommunicerat ett intresse för gemensamheter framför variationer.
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En annan möjlig anledning till samstämmigheterna skulle kunna ligga i
kulturell och samhällelig distans. Det kan förhålla sig så att ett sociokulturellt avstånd gör att jag inte kan uppfatta nyanser i berättande och beskrivningar. Om jag hade haft mer kunskap, om jag i större utsträckning
delade sociokulturella referensramar med de personer jag intervjuade och
samtalade med, är det tänkbart att innehållet i samtalen hade varit av annat
slag, att samtalen hade tagit andra vändningar samtidigt som jag hade
kunnat se mer nyanser i berättande och beskrivningar.
En diasporisk aspekt att ha i åtanke är att jag har samtalat med personer
som på grund av olika omständigheter relaterade till samhällssituationen i
irakiska Kurdistan har tagit beslut om att bryta upp från sina tidigare liv.
Vad de personer jag har intervjuat och samtalat med beskriver och hur de
gör det, gör de i sin nuvarande livssituation i diaspora i det svenska samhället. Detta ger riktning åt återblickande, minnesbilder och reflektioner.
Med det perspektivet är en tolkning att berättande och beskrivningar är en
del av att personerna jag intervjuade och samtalade med inför sig själva och
mig som intervjuare underbyggde en bild av olika svårigheter som låg till
grund för beslutet att lämna irakiska Kurdistan.
En ytterligare diasporisk relaterad tolkning av de mörka berättelserna är
att en inte oväsentlig drivkraft som kan ha gett riktning åt innehållet i
berättandet utgjordes av kontakten med det svenska samhället och skolan i
Sverige. Beskrivningar av erfarenheter från den egna skolgången tillsammans med uppfattningar om pedagogisk praxis görs i en position där informanterna har kontakt med den svenska skolan genom sfi. Flera har även
kontakt med skolan genom sina barn. Positionen som relativt ny medlem i
ett samhälle innebär ofta att iakttagelser och reflektioner i hög utsträckning
sker med ett jämförande förhållningssätt. I detta sammanhang ger migrationsprocessen en kompletterande förståelse av de mörka berättelserna. En
bidragande anledning till de negativa beskrivningarna av barn- och ungdomstidens skola och situationen i samhället kan vara att de är situerade i
ett skede i migrationsprocessen där individen tenderar att kontrastera saker
mot varandra och se i svart/vitt.

Från mörka berättelser till hjältedraman
Min uppfattning om en tydlig mörk grundton i informanternas berättande
och beskrivningar står emellertid inte oemotsagd. I mitt reflekterande har
även en annan förståelse, en förståelse med positiva förtecken, vuxit fram.
Utgångspunkten för denna är en narrativt orienterad ansats för tolkning.
Den narrativt orienterade tolkningen har inneburit ’en vändning’ i förstå-
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elsen av informanternas berättelser och beskrivningar. Istället för mörka
berättelser tonar berättelser och beskrivningar fram som (delar av) ’hjältedraman’. Detta är en alternativ förståelse som i studiens abduktiva ansats
började ta form i slutet av avhandlingsarbetet. Jag har därför endast utvecklat konturerna av en förståelse. Jag berör här först kort den teoretiska
utgångspunkten innan jag översiktligt beskriver huvuddragen i den förståelse som denna begränsade tolkning har gett.
Med referens till litteraturteori hävdar Jerome Bruner, psykolog med en
sociokulturell ansats, att det finns fyra grundläggande berättarstrukturer:
tragedi, komedi, romans och ironi.473 Jag saknar emellertid en berättelseform, drama. En förklaring skulle kunna vara att drama kan ses som en
form av tragedi. Min uppfattning är emellertid den omvända. Drama framstår för mig som en grundläggande berättarstruktur och tragedin som en
genre inom drama-området. Oberoende av vilket så uppfattar jag handlingen i den största del av de berättelser och beskrivningar jag har haft som
datamaterial i sfi-sammanhanget som att de utgörs av draman.
Ett karakteristika för en berättelse som flera teoretiker inom berättelseforskning lyfter fram är att den baserar sig på aktörer som handlar för att
uppnå mål i en miljö genom att använda vissa medel. Det som driver
berättelsen, det som gör den värd att berätta, är att det uppstår något slags
problem mellan aktörer, handlingar, mål, miljöer och medel. Ett ytterligare
karakteristiskt drag är att alla berättelser är urskuldanden eller rättfärdiganden utifrån en underliggande normstruktur. För att tydliggöra handlingen i
en berättelse är det vanligt att berättaren förstärker dessa grundläggande
dimensioner. Det negativa blir starkt negativt och det positiva starkt
positivt. Detta gäller även personer. Huvudaktörer i en berättelse får roller
som ’skurkar’ eller ’hjältar’.474
I analysen av informanternas berättande och beskrivningar kom det
allteftersom att bli alltmer framträdande att de inte bara berättade om minnesbilder och uppfattningar om pedagogisk praxis, samhälls- och levnadsförhållanden i irakiska Kurdistan i då- och nutid. I intervju- och samtalssituationen kommunicerade de även någonting ytterligare med sitt beskrivande och berättande. Detta har jag bland annat gett en diasporisk betydelse. I den abduktiva ansatsen för avhandlingsstudien kom mitt sökande
även att gå i riktning mot att se på och analysera informanternas berättande
och beskrivningar utifrån tanken om ett sociokulturellt relaterat sätt att
berätta. När jag började reflektera kring berättande och beskrivningar med
473 Bruner, Jerome (2002)
474 Se Bruner, Jerome (1987);
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en narrativt orienterad ansats, började de mörka berättelserna och
beskrivningarna att förändras. Istället för att framstå som negativa aspekter
som bidrog till att ge beskrivningar en mörk grundton, började jag allt tydligare att förstå de svåra levnadsomständigheter som informanterna berättade om som delar av ett sammanhang i vilket berättaren underförstått framstår som en handlingskraftig person som tar sitt öde i egna händer. När jag
analyserar datamaterialet från sfi-sammanhanget med dessa utgångspunkter, finner jag att sett utifrån den nutida positionen i ett liv i Sverige så
framstår personen som berättar som ’en hjälte’. Från berättarens såväl som
mitt perspektiv är det en prestation av stora mått att ta beslut om att bryta
upp och som flykting söka bättre möjligheter för sig själv och sin familj.
Beskrivningarna av de svåra förhållandena i irakiska Kurdistan utgör i det
ljuset en bakgrund mot vilken beslut om och handlingen att bryta upp
framstår som uttryck för (politisk) medvetenhet, omsorg (om familjen),
handlingskraftighet, ekonomisk ställning (att ta sig och sin familj till
Sverige fodrar en god ekonomi), mod, öppenhet (att möta det okända)
planeringsförmåga, m.m. Sammantaget har den narrativt orienterade tolkningsansatsen förändrat min förståelse av informanternas berättande och
beskrivningar i sfi-sammanhanget från att enbart vara ’mörka berättelser’
till att även framstå som ’hjältedraman’.

En brytningstid, framåtanda, uppbyggnad och
utveckling
De personer jag intervjuade och samtalade med i sfi-sammanhanget gav i
sina positioner i diaspora i Sverige överlag samstämmiga beskrivningar av
pedagogisk praxis och erfarenheter från sin skoltid. Påfallande i intervjuer
och samtal var även att informanterna var angelägna om att beskriva samhälls- och levnadsförhållanden. Det var beskrivningar av svåra levnadsförhållanden i en totalitär samhällelig inramning med förtryck, deportering
och under vissa tidsperioder väpnade stridigheter och krig. Även beskrivningar av förhållanden efter inrättandet av irakiska Kurdistan som en
autonom region var av negativt slag med sanktioner och inre stridigheter i
regionen mellan KDP och PUK. En övergripande slutsats från analysen av
datamaterialet i sfi-sammanhanget är att den starkt klassificerande och inramande läroplanskoden och pedagogiska praxis i skolan var situerade i
samhällsförhållandena med samma förtecken.
Inför möjligheten att besöka irakiska Kurdistan, att själv få uppleva och
bilda mig en uppfattning om samhälls- och levnadsförhållanden och få en
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inblick i utbildningsförhållanden och det pedagogiska arbetet i skolor, var
jag full av förväntan, nyfikenhet och frågor. Skulle jag få anledning att
nyansera min uppfattning om de överlag negativa förhållanden som
berättelser och beskrivningar i sfi-sammanhanget hade gett?
Ett övergripande intryck från besöken i irakiska Kurdistan är ett samhälle under uppbyggnad och utveckling. Jag erfor en påtaglig framåtanda.
Människor jag mötte hade en tilltro till framtiden, även om den med grund i
tidigare erfarenheter hos vissa personer stundtals var med viss försiktighet.
Från samtalen med ett stort antal av de personer jag kom i kontakt med
tillsammans med mina intryck från besöken växer den övergripande uppfattningen allt tydligare fram att sedan de sista åren av 1990-talet har levnadsförhållandena i irakiska Kurdistan markant förbättrats. FN's upprättande av en temporär skyddszon 1991, inrättandet av en autonom självstyrande
region 1992 och den stabiliserade situation mellan KDP och PUK efter
fredsöverenskommelsen partierna emellan 1998 har allteftersom kommit att
ligga till grund för en utveckling från att ha varit ett tillbakahållet, förtryckt
samhälle till ett allt mer öppet samhälle med tilltagande uppbyggnad,
nyorientering och utveckling.
Min uppfattning om de delar av irakiska Kurdistan jag har fått inblick i
genom besöken är ett samhälle i en brytningstid. Det mest centrala och viktigaste uttrycket för detta är förändringen från att ha varit en tillbakahållen,
förstryckt region av ett centralstyrt totalitärt Irak till autonomitet och självstyre. Det har lett till omfattande förändringar när det gäller rättsäkerhet,
lagstiftning om folkgruppers rättigheter, lagstiftning om barns rättigheter
och mot användande av aga, öppnare förhållanden för politiska partier att
verka, öppnare yttrandefrihetsförhållanden med möjligheter för oberoende
radio-, tv-kanaler och tidningar m.m.
En annan del av brytningstiden är en utveckling i termer av modernisering. Arbete vid byggnation, bland hantverkare och i jordbruket som
tidigare har skett med hjälp av traditionella redskap och tekniker, enkla
maskiner, för hand eller med hjälp av dragdjur har sedan några år tillbaka
alltmer kommit att moderniseras och mekaniseras. På landsbygden ser jag
skördetröskor och traktorer med moderna plogar och harvar. I Dohuk och
Erbil finns datoraffärer, internetcaféer och supermarket.
Samtidigt som uppbyggnaden och moderniseringen har kommit att innebära att de stora skillnader i levnadsförhållanden som tidigare har funnits
mellan mindre städer och byar gentemot provinshuvudstäderna har börjat
utjämnas, så har den inledande moderniseringen även lett till en ökad
spännvidd i fråga om levnads- och arbetsförhållanden i jämförelse mellan
de delar av samhället dit de stora förändringarna i infrastruktur, ordnade el-
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och vattenförhållanden, byggnation, modernisering och tillgång till varor
etc. inte har nått. På landsbygden ser jag även hur man brukar stora arealer
med enkla redskap med hjälp av oxar och åsnor. I vissa delar av provinshuvudstäderna besöker jag skickliga hantverkare som arbetar under enkla
förhållanden med traditionella verktyg.
Ett annat område för brytningstiden och moderniseringen gäller människors kontakt med omvärlden. När jag åker runt i Dohuk-provinsen finner
jag att även i de mest avlägsna byar har många hushåll parabol eller antenn
och kan se TV-program från hela världen. Jag kommer att förstå att även
om människorna vid en första anblick tycks leva isolerat och enligt traditionella mönster, så är det inte hela bilden. Även om en by från ett geografiskt
perspektiv är isolerad och livet i byn vid en första anblick framstår som
enkelt och traditionellt, så uppfattar inte innevånarna sin levnadssituation
som isolerad. En informant beskrev “– TV gör att vi lever mitt i världen!”

Brytningstiden i skolsammanhang
Min uppfattning är att brytningstiden och spännvidden även gällde skolsammanhang. Jag besökte äldre, slitna skolor med enkla förhållanden. Jag
besökte även flera nybyggda och nyrenoverade skolor. Sett med ett pedagogiskt perspektiv gav intervjuer, samtal och klassrumsobservationer framför allt bilden av ett i min mening traditionellt sätt att undervisa och en
traditionell lärarroll. Men jag mötte även ett litet antal lärare vars beskrivningar och resonemang kring sin undervisning, lärande, lärar- och studeranderoller var likartade med de som enligt mina erfarenheter kan förekomma
bland engagerade, medvetna lärare t.ex. i folkhögskole- eller sfi-sammanhang i Sverige, och vad man möter i teori kring medvetandegörande och
maktgörande undervisning för personer i utsatta positioner som den formuleras inom ’kritisk pedagogik’475 och interkulturell pedagogik av bland
andra Paulo Freire och Jim Cummins. En detalj i det sammanhanget är att
jag inledningsvis antog att influenserna för dessa lärare kom från ’väst’.
Det visade sig vara en etnocentrisk föreställning från min sida. Grunderna
för lärarnas pedagogiska koder kom enligt deras egna beskrivningar från
olika kurdiska sammanhang.
Min sammantagna uppfattning från skolans område är emellertid att det
framför allt var på övergripande nivå (eget ansvar för utbildning i den
kurdiska regionen, ökade utbildningsmöjligheter genom ett nytt universitet,
utbildning för vuxna illitterata och personer med avbruten skolgång,
475
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revidering av innehållet i skolböcker/kursplaner, minoriteters rättigheter till
utbildning på det egna språket och egna läroböcker i vissa ämnen etc.), när
det gäller ramfaktorer (nybyggnation och renovering av skolor, egen tryckning av skolböcker, ökad tillgång till skrivböcker etc.) och positiva förhållnings-sätt hos studerande, lärare, rektorer och personer inom utbildningsministeriet som brytningstiden gjorde sig gällande. En motsvarande stark
utveckling har jag inte uppfattat på konkret pedagogisk nivå i klassrummen.
I klassrumsobservationer, samtal och intervjuer finner jag att läroplanskoden och lärares pedagogiska koder i hög utsträckning är desamma som
informanterna i sfi-sammanhanget beskriver. Läroplanskoden och de pedagogiska koder jag har fått inblick i genom klassrumsobservationer,
informella iakttagelser, samtal, intervjuer och huvuddelen av de läromedel
jag har analyserat är starkt klassificerande och inramande. I barn- och ungdomsskolan går flickor och pojkar i olika klasser (förutom i två klasser i en
modellskola för årskurs ett till sex som jag besöker). I vuxenutbildningen
för illitterata och personer med avbruten skolgång samt den lärarutbildning
jag besöker studerar kvinnor och män i olika grupper. I flera samhällen går
studerande från olika etniska grupper i olika skolor eller på olika tider på
dagen och har olika lärare. Skolämnena är väl avgränsade från varandra.
Det är lärarcentrerad undervisning i helklass; studier knutna till en läro/kursbok i väl avgränsade skolämnen; en objektivistiskt inriktad kunskapsuppfattning; ett replikativt och applikativt inriktat lärande som främjar
studerandes utveckling av replikativa och applikativa förmågor; en relation
mellan lärare och studerande karaktäriserad av ett distanserat förhållningssätt; hög grad av maktdistans där de studerandes inflytande över undervisningens utformning och innehåll är minimalt både enligt min, studerandes
och lärares uppfattning. Detta gäller för mina iakttagelser från första klass
till vuxenutbildning för illitterata och personer med avbruten skolgång samt
på den lärarutbildning jag besöker.
Även lärares arbete framstår som starkt inramat. Vad läraren skulle
undervisa om, med vilka läromedel och arbetssätt och under vilka tidsramar
framstod som reglerat i detalj och starkt kontrollerat. Relationen till rektor
och utbildningsrådgivare/-inspektörer hade enligt min uppfattning en karaktär av hög grad av maktdistans.
Min slutsats är att skolans arbete i stora avseenden följer en institutionaliserad, starkt klassificerande och inramande läroplanskod och pedagogisk
praxis. I dessa avseenden verkar det obefogat att tala om en brytningstid.
Men jag ser tendenser som pekar i riktning mot en förändring som är i linje
med utvecklingen mot ett öppnare samhälle även på konkret pedagogisk
nivå. I klassrumsobservationer får jag vid några få tillfällen ta del av hur
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lärare i handling inom ett kognitivt eller socialt sammanhang organiserar
klassrumsarbetet och/eller har ett förhållningssätt som utifrån ett sociokulturellt perspektiv enligt min uppfattning ger antydningar om en kommande
brytningstid och utveckling även inom det pedagogiska området. Det är
lärare som medvetet organiserar arbetet så att studerande ges anledning att
metareflektera kring den kunskap som är i fokus och sitt sätt att använda
den aktuella kunskapen. Det är klassrumsklimat med lägre grad av maktdistans, där läraren har ett mindre distanserat och mer personligt förhållningssätt i relationen med de studerande. Därutöver är det framför allt i
lärares tal om sin undervisning samt studerandes beskrivningar och reflektioner kring vad de uppskattar i undervisningen som det finns aspekter som
jag tolkar som antydanden om en brytningstid och utveckling på konkret
pedagogisk nivå. Där framkommer konturerna av en utveckling i riktning
mot svagare klassificerande och inramande, kommunikativt orienterade
pedagogiska koder. Jag kan även skönja ett svagare inramat lärararbete.
Vad jag har kommit att uppfatta som en brytningstid i samhälls- och
skolsammanhang ser jag som intressant att reflektera vidare kring med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Jag skall först ta upp undervisningen i engelska. Även där finns en brytningstid.

Skolkulturella referensramar kring undervisning i
engelska
Ett fokus på skolkulturella referensramar med relevans för sfi gör det
intressant att studera andraspråksundervisning. Jag har riktat särskilt
intresse mot undervisning i engelska. Utgångspunkten har varit frågan “Hur
var/är undervisningen i engelska upplagd och på vilka ämnesdidaktiska
grunder?”.
Kursböcker på lärarutbildningen som behandlar den inledande undervisningen i engelska i årskurs fem och sex är skrivna under första hälften av
1970-talet. Det är en tid då en snabbt ökande oljeexport låg till grund för
omfattande samhällsreformer i Irak, bland annat inom utbildning. Engelska
språkexperter anlitades för att utforma undervisningen i engelska. I de inledande avsnitten, där grunder för andraspråksutveckling och -undervisning
översiktligt presenteras, refereras till David Wilkins, Noam Chomsky och
Dell Hymes,476 dåtida ledande teoretiker internationellt inom det under
1960- och 1970-talet framväxande socialt inriktade perspektivet på andraspråksutveckling och –forskning. Deras fokus på kommunikativ kompetens
476 Chomsky,

Noam (1965); Hymes, Dell (1972); Wilkins, David A. (1972)
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kom att bidra till att inriktningen på andraspråksundervisning förändrades
från en inriktning på språkets struktur till en kommunikativt orienterad
undervisning.
Sedan 1970-talet har kursböckerna på lärarutbildningen och studerandes
läroböcker reviderats ett flertal gånger av specialist-rådgivare, ämnes- och
lärobokskommitteér inom utbildningsministeriet i Bagdad. Den inledande
läroboken för årskurs fem som används vid de undervisningstillfällen jag
närvarar vid är från den tjugonde upplagan.
En genomgång av tre av kursböckerna som används på lärarutbildningen
ger mig uppfattningen att de olika revideringarna har lämnat avsnitten om
grunder för andraspråksutveckling och -undervisning orörda. Revideringarna har, som jag har kommit att uppfatta det, gällt de avsnitt som ger konkreta instruktioner kring hur läraren ska organisera undervisningen. Bland
annat skiljer sig språket mellan de reviderade metodinriktade kapitlen och
de översiktliga teoretiska introduktionerna. I de avsnitt som behandlar konkreta metoder, är beskrivningarna huvudsakligen formulerade i imperativ:
“The teacher says […].”, “The teacher asks […].”, “The teacher writes
[…].” m.fl. I de översiktliga teoretiska avsnitten talas om olika sätt att
organisera undervisningen i termer av rekommendationer och förslag, till
exempel när det gäller att använda en kombination av metoder. I en av
kursböckerna får läsaren inledningsvis bland annat ta del av att:
There is a call nowdays to move towards eclecticism in foreign
language teaching. Electisism is a type of methodology that makes
use of different language teaching approaches instead of sticking to
one standard approach.477

När det gäller metoder för läsutveckling i engelska rekommenderas den
blivande läraren att använda en kombination av “The Alphabet Method”,
“The Phonic Method”, “The Whole Word Method” och “The Sentence
Level Method”. I klassrumsobservationer och samtal med lärare och
rådgivare/inspektörer finner jag att den inledande läsundervisningen i
praktiken emellertid framför allt grundar sig på en ’bottom-up’-ansats, det
vill säga “The Alphabet Method” i kombination med “The Phonic
Method”. Läsundervisningen tar sin utgångspunkt i bokstäver som ljudas
ihop till stavelser och ord, vilket så småningom leder till läsning av kortare
satser. Samma ansats finner jag används i vuxenutbildningen för illitterata
för läsutveckling i sorani och badinani.

477

Mohammad, Mohammad Fawzi M. & Al-Tayyar, Niran Hashim & El-Shayib,
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Lärare och rådgivare/inspektörer jag intervjuar och samtalar med anser
att det är nödvändigt att börja med bokstäver och alfabetet, eftersom
kontakten med det engelska språket innebär två stora nya saker som de
studerande ska lära sig. Dels är det de latinska bokstäverna och det latinska
alfabetet, dels att läsa från vänster till höger. Båda dessa saker är nya för de
studerande och skiljer sig fundamentalt från vad de är vana vid, betonar
man. Uppfattningen bland lärare och rådgivare/inspektörer jag samtalar
med är överlag att det är viktigt och nödvändigt att först lära sig bokstäverna, innan man kan börja läsa ord och meningar. En rådgivare/inspektör lyfter fram att läroboken ursprungligen är skriven av språkexperter
från England som antagligen inte har tänkt på att den skulle användas av
personer med ett annat alfabet och som läser från ett annat håll. Denne
rådgivare/inspektör menar att bokens uppläggning inte är lämplig för
kurdiska skolor.
Till viss del skiljer sig alltså synen på läsundervisning och läsutveckling
mellan lärare, rådgivare/inspektörer och den teoretiska utgångspunkten i
den kursbok på lärarutbildningen som behandlar den inledande läsundervisningen. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv ger bilden av att blivande lärare ges
viss inblick i och möjligheter till att använda både ett ’traditionellt’ och
’modernt’ sätt att organisera undervisningen i engelska.478 I det sammanhanget framstår det som att lärarutbildares och rådgivare/inspektörers
auktoritet och instruktioner väger tyngst. Deras preferenser i en ’bottomup’-ansats och “The Alphabet Method” väger över åt tradition och blir styrande för hur lärare organiserar läsundervisningen. Ursprungliga svagt
inramande intentioner på den ämnesdidaktiska formuleringsarenan om att
använda en variation av metoder med grund i en ’top-down’-ansats transformeras genom lärarutbildares och rådgivare/inspektörers uppfattningar
tillsammans med revideringar av kurs- och läroböcker om till en starkt
inramad ämnesdidaktisk kod utifrån vilken lärare på realiseringsarenan
använder en metod med grund i en ’bottom-up’-ansats.
Ett annat område i undervisningen i engelska där intentioner på den
ämnesdidaktiska formuleringsarenan på vägen till och i klassrumspraktikerna har transformerats om gäller dialoger. I kursböcker på lärarutbildningen,479 utformade som utförliga handböcker, får den blivande läraren detaljerade metodinstruktioner om hur hon eller han ska arbeta med under478

I betydelsen av en ’bottom-up-’ (The Alphabet och Phonic Method) respektive ’topdown’-ansats (The Whole Word och The Sentence level Method). Här är ett exempel
på ett sammanhang av det slag jag beskrev tidigare som innehåller ett övervägande
kring huruvida det är relevant att använda ’traditionellt’ och ’modernt’.
479 Ministry of Education (odaterad); Al-Khafaji, Adel Hassoun & El-Shaylb, Mahmood
Mohamed (2000)
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visningen i engelska. Det första kapitlet inleds med att gå igenom en årsplan där lärobokens kapitel är fördelade på första och andra terminens
månader. Därpå ges instruktioner om vad en veckoplan och en lektionsplan
ska innehålla samt två exempel på hur en skriftlig vecko- och lektionsplan
ska/kan utformas. I detta sammanhang föreskrivs i en av böckerna att sextio
procent av undervisningen ska ha en inriktning på talad engelska. På
lektionsnivå är dessa sextio procent fördelade på arbete med lärobokens
dialog och muntlig praktik. Övrig tid föreskrivs läraren att ägna åt uttal,
läsning, skrivning, hemuppgifter och diktamen.
I ett inledande avsnitt i en av kursböckerna på lärarutbildningen som
översiktligt beskriver grundtankar för andraspråksundervisning, ett avsnitt
som jag uppfattar inte har berörts av revideringar, får läsaren ta del av
beskrivningar av fem sätt att arbeta med dialoger. Tre av dem tar sin
utgångspunkt i färdigskrivna dialoger, medan två sätt ger utrymme för en
friare form av arbete med dialog där inte hela dialogen på förhand är så
starkt bestämd. I de avsnitt som sedan följer tar emellertid alla instruktioner
sin utgångspunkt i lärobokens färdigskrivna dialoger. Min tolkning är att
det inledande kapitlets översiktliga beskrivning av friare former av dialog
där inte dialogen på förhand är ordagrant bestämd under revideringar har
kommit att transformeras bort.
I den ämnesdidaktiska praktiken finner jag att de sextio procenten talad
engelska ofta förs samman med momenten ’uttal’ och ’läsning’ till ett långt
arbetsmoment med lärobokens dialoger. I läroböckerna finns ett stort antal
dialoger. Redan i det inledande kapitlet i den inledande boken i årskurs fem
finns en dialog. Varje avsnitt innehåller sedan minst en, oftast flera
dialoger. Vid klassrumobservationer, från årskurs fem till vuxenutbildning
för vuxna med avbruten skolgång, får jag vid ett antal tillfällen ta del av hur
lärare arbetar med dialoger. Det sker enligt de detaljerade instruktioner om
hur man arbetar med lärobokens färdiga dialoger som finns i de konkret
metodinriktade avsnitten i kursböckerna på lärarutbildningen. Under alla
observationstillfällen där klasser arbetar med dialoger är det uteslutande
med bokens dialoger, eller dialoger som i struktur och innehåll ligger
mycket nära den dialog i läroboken som klassen har arbetat med. Inte vid
något observationstillfälle får jag ta del av att man gör egna dialoger eller
genomför ’genuina’ dialoger utifrån en situation, ett tema etc. Den sammantagna bilden från klassrumsobservationer är att klassrumsarbetet med
dialoger i hög utsträckning är replikativt inriktat inom ramen för en interaktion mellan lärare och studerande baserad på kommunikationsmönstret
’uppmaning–utförande–bedömning/korrigering’.
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Vid flera tillfällen närvarar jag i undervisningen i engelska på en lärarutbildning. Undervisningen är på engelska. Den kommunikation som förekommer sker enligt samma kommunikationsmönster som jag möter i barnoch ungdomsskolan. De tillfällen som finns för lärarstuderande att utveckla
kommunikativa färdigheter är inom ramen för ’fråga-svar-bedömning/
korrigering’ eller ’uppmaning-genomförande-bedömning/ korrigering’ med
’stängda’ frågor och uppmaningar utifrån läroböckernas texter och uppgifter. Även om innehållet i två av de böcker man använder behandlar det
framtida lärararbetet och de texter och uppgifter man vid mina klassrumsobservationer arbetar med enligt min uppfattning skulle passa att samtala
kring, och även om det i anslutning till flera av texterna i kursboken finns
frågor, så använder lärarutbildaren sig varken av möjligheten att låta lärarstudenterna resonera och ge sin åsikt om innehållet med varandra eller i
klassen eller genomgångs-/redovisningsmetoden att låta de studerande
fråga och svara varandra. Den sammantagna bild jag får från besöken på
lärarutbildningen är en undervisning och ett lärande framför allt inriktat på
textförståelse och språkets struktur i en replikativ och applikativ inramning.
I samband med skolbesök får jag erfara att samtidigt som det finns en
betoning på dialoger och att dialoger ges utrymme i klassrumsarbetet, så får
sättet att arbeta med dialoger till följd att studerande, lärarstuderande och
färdigutbildade lärare har svårt att kommunicera i samtal. Vid besök på
lärarutbildningen och i skolor visar det sig att lärarstuderande och lärare har
svårigheter att använda språket. Vid flera tillfällen kan jag inte samtala på
engelska med lärare som undervisar i engelska.
Min övergripande tolkning av att det förhåller sig så är att de grundläggande intentionerna på den ämnesdidaktiska formuleringsarenan om en
kommunikativt orienterad undervisning som ursprungligen formulerades då
undervisningen i engelska reformerades i början av 1970-talet över tid har
transformerats i enlighet med rådande starkt klassificerande och inramande
pedagogisk praxis och uppfattningar om kunskap och lärande. I den alltmer
tilltagande totalitära samhällssituationens alltmer klassificerade och inramade sociala och pedagogiska praktiker har det inte funnits utrymme för
förhållningssätt och förmågor som behövs för att realisera intentionerna om
en kommunikativt orienterad undervisning. Ett detaljstyrt lärararbete, stora
klasser, en objektivistiskt orienterad kunskapssyn, en replikativ och applikativ inriktning på lärande, en uppfattning om ’fel’ som något negativt som
ska undvikas, inriktning på prov i en starkt reglerad progression, revideringar av lärarstuderandes och studerandes böcker, ämnesdidaktisk praxis
på lärarutbildningen och ämnesrådgivare/inspektörers uppfattning om ett
ämnesdidaktiskt fokus på språkets struktur, är faktorer som jag uppfattar
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har kommit att innebära att sättet att arbeta kommunikativt har kommit att
få en inriktning på att memorera, recitera och spela upp läroböckernas dialoger eller dialoger som i innehåll och struktur ligger mycket nära läroböckernas dialoger.
En central del av transformationen är att betydelsen av kunskaper kring
språkets struktur har kommit att lyftas fram. Något som jag uppfattar ägnas
stort utrymme i klassrumsarbetet är en inriktning på grammatik. En rådgivare/inspektör beskrev i samband med att han redogjorde för utgångspunkterna för sin vägledning av lärarna ute i skolorna att han är tveksam till
inriktningen på dialoger. För oss är det inte viktigt att kunna tala engelska.
När vi använder engelska är det för att läsa, för att förstå det vi ser på TV
och för att skriva. Därför är det mycket viktigare för oss att förstå vad vi
läser och hör på TV och att lära oss den grammatiska strukturen för det
engelska språket, så att vi kan kommunicera med skriven engelska på ett
korrekt sätt, beskrev rådgivaren/inspektören. Hans uppfattning är att innan
man kan börja använda ett språk så måste man ha kunskaper om hur man
använder det. Han berättade att han brukar använda metaforen med en man
som ska bygga ett hus, när han förklarar och instruerar lärare i skolorna.
Innan mannen kan börja bygga sitt hus måste han börja med att lära känna
de material han ska använda. Han måste veta vilket material han ska
använda vid vilka tillfällen, hur det fungerar och hur det ska användas. Han
måste veta vilka verktyg han behöver, och han behöver kunna använda dem
eller lära sig hur man använder dem. På samma sätt är det med språket,
beskrev rådgivaren/inspektören. Innan man kan börja använda ett språk
måste man lära sig hur språket fungerar. Man behöver veta hur man bygger
meningar och hur man ställer frågor, innan man talar och frågar. När man
har ordförråd och kunskaper kring språkets struktur, när man kan språket,
då kan man börja använda det, menade rådgivaren/inspektören.
Med ett övergripande perspektiv går det att knyta an och förstå även
ämnesdidaktiska förhållanden till den beskrivning jag tidigare har använt
om en brytningstid mellan ’tradition’ och ’modernitet’. Lärarutbildare,
rådgivare/inspektörer och lärare har inblick i och befinner sig i en position
där de till viss del kan välja mellan traditionell språkundervisning och
modernisering i form av en kommunikativt orienterad undervisning. I det
sammanhanget verkar varken lärarutbildare, rådgivare/inspektörer eller
lärare använda sig av de möjligheter som delar av den ämnesdidaktiska formuleringsarenan öppnar upp för. Studien ger en entydig bild av en andraspråksundervisning i engelska baserad på en “bottom-up”-ansats som grund
för läsutveckling, en betoning på språkets struktur, syn på fel som något
negativt som bör eller ska undvikas, en inriktning på prov, ett replikativt
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och applikativt lärande som följer läroboken genom vilket studerande
framför allt utvecklar replikativa och applikativa förmågor. Dessa aspekter
framstår som starkt befästa ämnesdidaktiska delar av en skolkulturell
referensram i de delar av irakiska Kurdistan jag har fått inblick i. I dessa
avseenden verkar inte undervisningen ha förändrats i jämförelse med vad
som framkommer i informanternas berättande och beskrivningar i sfisammanhanget. Studien ger bilden av att undervisningen i engelska, när det
gäller ämnesdidaktiska aspekter, inte skiljer sig nämnvärt mellan idag och
så som den såg ut för ett och två decennier tillbaka.

En sociokulturell tolkning – det sociala föregår det
individuella
De beskrivna förhållandena stämmer väl överens med sociokulturella
grundtankar om utvecklingsprocesser. En grund för det sociokulturella perspektivet är tanken om ett strukturellt förhållande där det sociala föregår det
individuella. Utveckling på samhällsnivå föregår utveckling på individnivå.
Individers tänkande, handlande, lärande och utveckling är situerat i samhälleliga, kulturella, sociala och kommunikativa sammanhang. En analys av
de nuvarande förhållandena inom skolans område relaterade till brytningstiden i vidare bemärkelse i irakiska Kurdistan leder mig till slutsatsen att
situationen i skolan kan förstås i enlighet med denna sociokulturella förståelse. En slutsats från en sociokulturell tolkning av de rådande förhållandena är att brytningstiden i irakiska Kurdistan i mycket begränsad omfattning har nått enskilda skolor, rådgivare/inspektörer och enskilda lärares
pedagogiska arbete i klassrummen.
När de samhälleliga förutsättningarna förändras efter upprättandet av
Kurdiska regionen som en autonom självstyrd del av Irak, sker på kort tid
omfattande och genomgripande förändringar. Det omfattar även utbildningsområdet. Framför allt gäller det övergripande nivå och ramfaktorer. På
konkret pedagogisk nivå i klassrummen finner jag däremot inte mer än
antydningar till förändringar som står i relation till de förändrade samhällsförhållandena. Under besöken i skolorna, från första klass till vuxenundervisning och lärarutbildning, hade jag ett särskilt intresse riktat mot interaktionen i klassrummen relaterat till vilka förhållningssätt och förmågor
som främjades i förhållande till utvecklingen mot ett öppnare samhälle. I
min analys har jag funnit mycket få uttryck för att lärare organiserade
klassrumsarbetet så att studerande fick tillfälle att reflektera, värdera, problematisera, dra egna slutsatser, argumentera, diskutera, ta ansvar för sitt
lärande, arbeta självständigt, göra egna val, fördjupa sig inom ett område,
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samarbeta, ta upp egna frågor, aktuella händelser eller samhällssituationen,
i dialog med läraren påverka skolarbetets utformning och innehåll etc.
Detta gäller för mina iakttagelser från första klass till vuxenutbildning för
illitterata och personer med avbruten skolgång samt på den lärarutbildning
jag besöker.
Utifrån studiens teoretiska plattform kan de starkt klassificerande och
inramande pedagogiska koder jag möter i klassrummen förstås som institutionaliserade sociala representationer inom pedagogikens område kring
lärararbete, lärar- och studeranderoller, lärande och kunskap. Som sådana
låter de sig i enlighet med den sociokulturella förståelsen av varaktighet
tillsammans med grundtankar i teorin om sociala representationer inte förändras så lätt. En övergripande sammanfattande sociokulturell förståelse av
de förhållanden som jag har beskrivit är att brytningstiden, nyorienteringen,
uppbyggnaden och moderniseringen ’ännu inte’ har kommit att utvecklas
och fått genomslag på konkret pedagogisk nivå. Lärararbetet följer huvudsakligen ’fortfarande’ en institutionaliserad, starkt klassificerande och
inramande pedagogisk praxis.
I mitt sociokulturellt inriktade reflekterande och försök att sammanfatta
har jag stundtals sett på, förstått och talat om mina samlade intryck av
situationen på olika områden i samhället som en brytningstid ’mellan tradition och modernitet’. Jag vill emellertid vara försiktig med att använda en
förståelse i dessa termer i skolsammanhang. En orsak är att jag uppfattar att
tradition till vissa delar har en positiv konnotation av något som över tid har
utvecklats i samförstånd mellan människor i ett samhälle.480 I irakiska
Kurdistan har de pedagogiska förhållandena i hög grad varit påtvingade.
Snarare än tradition är de pedagogiska förhållandena i hög utsträckning
situerade i att under flera decennier ha varit ett förtryckt, tillbakahållet samhälle. En annan orsak är att ’modernisering’ och ’modernitet’ kan förstås
som att det implicerar ett utvecklingstänkande med en utveckling mot givna
mål, där det svenska samhället och den svenska skolan – som jag är bekant
med och indirekt och direkt, medvetet och omedvetet jämför med – står för
’det moderna’ och utgör norm. Utifrån en sociokulturell förståelse av utveckling behöver emellertid inte den pedagogiska utvecklingen i irakiska
Kurdistan i termer av modernisering följa utvecklingsmönster i svenska
eller västerländska utbildningssammanhang.
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En kompletterande tolkning – pedagogiska
motståndspraktiker
Min övergripande slutsats från analyser av skolbesök, klassrumsobservationer, samtal och intervjuer är att det finns en starkt klassificerande och
inramande läroplanskod och pedagogisk praxis. Det gäller såväl barn- och
ungdomsskolan, vuxenutbildningen för illitterata och personer med avbruten skolgång och lärarutbildning. Jag mötte emellertid ett litet antal
lärare som i talet om sin undervisning gav uttryck för en svagt klassificerande och inramande pedagogisk kod. Denna uppfattning underbyggs av
konkreta beskrivningar av studerande i dessa lärares klasser. I samtal med
studerande ger flera, utan att jag för det på tal, konkreta beskrivningar av
hur de arbetar i klassrummet och respektive lärares förhållningssätt som ger
belägg för min uppfattning om att deras sätt att organisera det pedagogiska
arbetet skiljer sig från den starkt klassificerande och inramande pedagogiska praxis jag annars har mött.
Med ett sociokulturellt perspektiv kan dessa lärares pedagogiska koder
förstås som att de är situerade i de övergripande samhällsförändringarna.
En sociokulturell tolkning är att beskrivningarna av dessa lärares pedagogiska koder är antydningar om att de stora förändringarna på samhälls- och
verksamhetsnivå har börjat ’nå ner’ till individnivå i skolan och påverkar
enskilda lärares sätt att se på och organisera sitt pedagogiska arbete. Likaså
en sociokulturell tolkning av att jag får ta del av dessa lärares svagt
klassificerande och inramande pedagogiska koder i tal om den egna pedagogiska praktiken, men däremot inte i handling vid mina klassrumsobservationer, är att det är ett uttryck för att brytningstiden ännu inte internaliserats
och konkretiserats tillräckligt för att gestaltas i pedagogisk handling.
Denna tolkning motsägs emellertid av studerandes konkreta beskrivningar av respektive lärares förhållningssätt och hur de arbetar i klassrummet. Jag ser två tänkbara konkreta pragmatiska orsaker till att lärarna
uttrycker en svagt klassificerande och inramande pedagogiska kod i tal om
den egna pedagogiska praktiken men däremot inte i handling vid mina
besök. Den första är att lärarna vid mina besök är osäkra på vad som förväntas av dem från min sida och därför håller sig till pedagogisk praxis.
Den andra tänkbara orsaken är att den tolk jag samarbetar med vid mina
besök är en person från utbildningsministeriet. Det kan göra att lärarna upplever att det i vårt besök implicit finns en kontroll och därför håller sig till
pedagogisk praxis.
I samtalen med lärare som har en pedagogisk kod som i olika utsträckning skiljer sig från praxis får jag uppfattningen att flera har arbetat i
enlighet med sitt pedagogiska tänkande under en längre tidsperiod. Den
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pedagogiska kod läraren och studerande beskriver, har de, med andra ord
haft även innan brytningstiden. Den övergripande sociokulturella teoretiska
förståelsen i termer att ’det sociala föregår det individuella’ är därmed inte
tillräcklig. I enlighet med den abduktiva ansatsen har jag sökt efter andra,
alternativa teoretiska utgångspunkter för att förstå dessa lärares pedagogiska koder. En sådan alternativ kompletterande teoretisk förståelse som
har vuxit fram i det abduktiva arbetssättet är att de i olika hög utsträckning
har utvecklat pedagogiska motståndspraktiker. I tanken om pedagogiska
motståndspraktiker har jag influerats av den kultursociologiska teorin om
motkultur i Birminghamskolans ’Cultural Studies’. Birminghamskolan ser
motkultur som uttryck för arbetarklassungdomars distansering och autonomisträvanden i förhållande till föräldragenerationen och det förtryck som
samhällets dominerande klasser utsätter såväl deras föräldrar som dem
själva för.481 I en förståelse av pedagogiska koder ser jag hur dessa grundtankar även kan användas för att förstå lärares pedagogiska agerande i det
totalitärt styrda irakiska samhället. Paul Willis, en av medlemmarna i
Birminghamskolan beskriver att den mest grundläggande, tydliga och uttalade dimensionen av motkultur är en allmän och enskild opposition mot
auktoriteter.482 I enlighet med vad Willis anför, tolkar jag dessa lärares
pedagogiska koder som pedagogiska motståndspraktiker med vilken de
såväl innan brytningstiden som i nutid ifrågasätter och gör motstånd mot
den rådande läroplanskoden och pedagogiska praxis. Jag tänker särskilt på
en lärare, som enligt min uppfattning har en starkt utvecklad humanistiskt
inriktad pedagogisk kod. Min tolkning är att lärarens pedagogiska arbete
innan brytningstiden var en del av en motkultur, i förlängningen riktat mot
de rådande totalitära samhällsförhållandena. Jag ser denne lärares humanistiskt orienterade pedagogiska kod som en av få möjligheter som stod till
buds för att utmana maktstrukturer och -relationer i det totalitära, starkt
inramade samhället utan att i allt för stor utsträckning direkt riskera sin
egen och studerandes säkerhet.
I perspektivet av motkultur kan denne och andra lärares pedagogiska
koder även efter brytningstiden till viss del förstås som pedagogiska motståndspraktiker. Men istället för en del av ett motstånd mot totalitära
samhällsförhållanden, framstår dessa pedagogiska koder som pedagogiska
motståndspraktiker riktade mot en etablerad pedagogisk praxis som har
utvecklats under det totalitärt styrda, hierarkiskt organiserade samhället. I
ett nutida sammanhang ser jag emellertid det som mer intressant att
använda det sociokulturella perspektivet. Från att ha varit riktade mot de
481
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tidigare rådande totalitära samhällsförhållandena och nutida pedagogiska
praxis framstår då denne och ett litet antal andra lärares pedagogiska koder
som vägvisare som visar på vägar i en pedagogisk nyorientering i samband
med samhällsutvecklingen i irakiska Kurdistan.
Vad som i hög utsträckning gör dessa lärares pedagogiska koder till både
pedagogiska motståndspraktiker och vägvisare i en nyorientering i nutida
pedagogiska sammanhang i irakiska Kurdistan är deras förhållningssätt och
ageranden i relationen läroplan – lärare – studerande. Min uppfattning är att
dessa lärares pedagogiska koder i hög utsträckning baserar sig på ett grundläggande yrkesetiskt ställningstagande som skiljer sig från vad som ligger
till grund för pedagogisk praxis. Min tolkning är att de i överväganden
kring relationen läro- /kursplan – lärare – studerande har valt att i hög utsträckning solidarisera sig med de studerande. I intervjuer och samtal har
de ett reflekterande förhållningssätt. De problematiserar kring läroböcker
/kursplaner, lärar- och studeranderoller, lärande m.m. med utgångspunkt i
studerandes situation och studerandeperspektiv. De säger att de anser att
vissa kursplaner har för snabb progression, att vissa delar av kursplanerna
är för svåra och inte är anpassade till de studerandes mognad och
kunskapsnivå, att innehållet ibland inte är bra och/eller att det saknas saker
som de anser är viktiga i sammanhanget. De lyfter fram betydelsen av ett
positivt socialt klimat både relaterat till sociala aspekter och lärande, de
formar undervisningen i dialog med de studerande etc. Jag ser detta som en
del av deras metareflekterande kring samhällsutveckling, läroplanskod,
lärararbete, pedagogisk praxis, kunskap, lärande, sociala dimensioner m.m.
som tillsammans med interaktion med studerande har legat till grund för att
de har utvecklat svagt klassificerande och inramande pedagogiska koder
med en kommunikativ inriktning.
Jag finner det intressant att dessa lärare inte styrs av kursplaner/läroböcker i den utsträckning jag annars möter. För dessa lärare verkar den
starkt klassificerande och inramande läroplanskoden inte utgöra något
hinder. De skapar utrymme för att organisera sina svagt klassificerade och
inramade pedagogiska praktiker inom ramen för den starka styrning och
kontroll som finns. Det finns utrymme, kursplanen är bra, säger bland annat
en av lärarna vid ett tillfälle. Enligt läraren är den traditionella inställningen
hos lärare i allmänhet snarare än kursplanen som utgör hindret mot en
pedagogisk utveckling.
I undervisningen i engelska finns, som tidigare beskrivningar illustrerar,
flera sammanhang som underbygger denne lärares uppfattning om att det är
pedagogisk praxis snarare än kursplanen som håller tillbaka en nyorientering och utveckling inom pedagogikens område.
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En nyansering av den sociokulturella utgångspunkten
De beskrivna förhållandena när det gäller EFL och pedagogisk praxis i allmänhet kan i stora delar förstås relaterat till en övergripande sociokulturell
utvecklingsprocess. Utifrån den sociokulturella utgångspunkten att det
sociala föregår det individuella framstår det som att brytningstiden i
irakiska Kurdistan i mycket begränsad omfattning har nått enskilda lärares
pedagogiska arbete i klassrummen. De starkt klassificerande och inramande
pedagogiska koder jag uppfattar vid observationer och samtal kan förstås
som att de består av institutionaliserade sociala representationer inom
pedagogiken kring lärararbete, lärar- och studeranderoller, lärande, kunskap
etc. Enligt grundtankar i den sociokulturella teoretiska förståelsen och
teorin om sociala representationer förändras dessa inte så lätt. Detta verkar i
hög grad gälla för undervisningen i engelska.
I det empiriska materialet från irakiska Kurdistan finns emellertid även
aspekter som ger anledning att nyansera och problematisera denna övergripande sociokulturella förståelse. Vissa av de beskrivna förhållandena
belyser att ett samhälle som KDP-regionen i irakiska Kurdistan, i sin tur en
del av det irakiska samhället, är alltför komplext och mångfacetterat för att
låta sig beskrivas enbart utifrån att det råder ett ’ett-till-ett-förhållande’
mellan övergripande samhällsförhållanden och vad som sker i klassrum.
Det går inte att förstå de pedagogiska praktiker jag har fått inblick i enbart relaterat till att det rör sig om reproduktion av en starkt inramad och
kontrollerad samhällsstruktur. Vad jag har tolkat som ’pedagogiska motståndspraktiker’, vilka markant skiljer sig från pedagogisk praxis, visar att
lärare och studerande inte är objekt i deterministiska strukturer. Även inom
så starkt inramade och kontrollerade utbildningssammanhang som de empiriska inblickarna ger bilden av, så förekommer flera olika pedagogiska
koder och praktiker.
I ljuset av det empiriska materialet är en slutsats att dialektiken mellan
samhälle, pedagogiska praktiker och individer i ett större samhälle som
irakiska Kurdistan är så mångfacetterad och komplex att det utifrån kunskap om övergripande samhällsförhållanden inte går att uttala sig om studerandes skolkulturella referensramar med anspråk på stark giltighet. Med
tillförlitligheten och användbarheten i begreppet skolkulturella referensramar i åtanke ligger variationerna i det empiriska materialet från irakiska
Kurdistan till grund för insikten om att enbart en övergripande strukturalistisk inriktad sociokulturell förståelse av förhållandet mellan individ,
skola och samhälle ger begränsad kunskap kring förhållningssätt, förväntningar, förmågor, ageranden etc. som jag i en position som lärare i sfi kan
förvänta mig att möta hos studerande från irakiska Kurdistan.
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Det skulle mycket väl kunna tänkas vara likatänkande och -agerande
kollegor eller vänner till de lärare som har utvecklat ’pedagogiska motståndspraktiker’ som jag som lärare möter som studerande i sfi. Eller
tidigare studerande i dessa lärares pedagogiska praktiker, som har utvecklat
förhållningssätt, förmågor, ageranden och sätt att se på lärande, kunskap,
studerande- och lärarroller relaterade till dessa lärares pedagogiska koder.
Det skulle kunna vara personer som den unge mannen med ett brinnande
intresse för engelska jag mötte, som på egen hand hade utvecklat mycket
goda språkkunskaper i engelska, och som nu med samma entusiasm tänker
ta sig an uppgiften att lära sig svenska. Eller personer som de lärare jag
hade kontakt med i fortbildningen i det utbildningsprojekt jag deltog i; som
uppskattade och tog intryck av arbetssättet att arbeta i grupper och tvärgrupper inom ramen för en uppgift, ett övergripande tema eller kunskapsområde etc. följt av presentationer; som var ivriga att själva pröva att som
lärare organisera undervisning på detta sätt och efteråt entusiastiskt beskrev
hur positivt det hade varit och vilket positivt gensvar de hade fått från deltagarna.

Skolkulturella referensramar – styrkor och svagheter
samt implikationer för sfi
De variationer som har kommit fram tillsammans med det begränsade antal
intervjuer, samtal och observationer studien grundar sig på samt de metodologiska aspekter jag har tagit upp reser frågor kring vilka möjligheter det
finns att uttala sig om skolkulturella referensramar relaterade till irakiska
Kurdistan. Min uppfattning är att vad jag först och främst har erhållit är
kunskap om just de situationer och förhållanden som har beskrivits för mig
eller som jag har iakttagit i just de skolor jag har besökt och de sammanhang jag därmed har fått inblick i. Med stöd av den sociokulturella plattform som utgör teoretisk grund för avhandlingen kan jag därutöver uttala
mig om att de förhållanden jag har uppfattat sträcker sig utöver de individer, situationer och sammanhang som jag har fått direkt inblick i. Samtidigt
är det viktigt att ha nyanserade anspråk på denna generella giltighet.
Empiriska resultat i studien pekar på betydelsen av en insikt om att det inom vad som vid en första anblick i ett överblickande perspektiv kan
uppfattas som en enhetlig pedagogisk kultur kan förekomma stora variationer. Resultaten underbygger vad många forskare med kunskapsintresse
kring etniskt och kulturellt relaterade strukturer med hänvisning till empiriska resultat finner sig föranledda att betona, att även om vi tycker att vi
har kunskap om ett land eller en kultur, så kan vi ändå inte säga att vi med
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säkerhet vet någonting om enskilda individers värderingar, förhållningssätt
och ageranden.483 Det är viktigt att ha i åtanke vad Margaret Obondo,
sociolingvistiskt inriktad forskare med fokus på språksocialisation, betonar
om vikten av en medvetenhet om att inte göra alltför starka generaliseringar
på basis av de likheter som framkommer i ett empiriskt material. Mönster
utgör allmänna tendenser inom en grupp, vilka inte behöver gälla på individnivå. Resultat från avhandlingsstudien ger anledning att i likhet med
Obondo lyfta fram att alla medlemmar inte nödvändigtvis delar det beteende som kan relateras till en viss grupp.484 Samtidigt kan jag med hänvisning
till det empiriska materialet, även det i likhet med Obondo, ändå hävda att
trots att alla generaliseringar är ohållbara när man ser på specifika exempel
så förekommer påtagliga tvärkulturella skillnader.485
Barbara Rogoff, sociokulturellt inriktad psykolog med tvärkulturellt kunskapsintresse, beskriver hur hon formuleringsmässigt har löst generaliseringsaspekten genom att uttala sig i termer av att “många individer gjorde
eller gör på ett visst sätt, vilket tyder på att individer i den sociokulturella
kontexten tenderar att göra på det här sättet”, istället för att i allmänna ordalag beskriva det som att “individer i den här gruppen gör så här i det här
sammanhanget”, vilket leder tankarna till att det gäller för alla individer.486
Vad jag ser kan vara en gångbar ansats för att tala om sociokulturellt
relaterade samband när det gäller skolkulturella referensramar är att skilja
mellan en ’stark’ och en ’svag’ användning. Med en stark användning av
skolkulturella referensramar tillskriver jag med visshet studerande med en
viss samhällelig härkomst vissa förhållningssätt, förväntningar, förmågor,
ageranden etc. i en studiesituation. Med en svag användning har jag inte på
förhand en bestämd uppfattning om att det förhåller sig på ett givet sätt.
Däremot har jag en uppfattning om att det kan vara så att studerande med
en viss härkomst kan ha förhållningssätt, förväntningar och ageranden i en
viss riktning.
Centralt i ett pedagogiskt förhållningssätt relaterat till den svaga användningen av skolkulturella referensramar är att det är i kommunikationen med
studerande ’här och nu’ i den pedagogiska praktiken som jag som lärare i
sfi kan få en närmare uppfattning om skolkulturella referensramar, vilka jag
kan använda i överväganden kring hur undervisningen ska organiseras.
Att använda en svag tillämpning av kunskaper kring skolkulturella referensramar, och i enlighet med vad läroplanen och den centrala kursplanen
483 Lundberg, Per & Erikson, Mona
484 Obondo, Margaret (1999) s. 37.
485 A.a., s. 38.
486 Rogoff, Barbara (2003) s. 83ff.
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föreskriver utforma undervisningen utifrån de studerandes behov och förutsättningar, kan tyckas som en självklarhet. Avhandlingens andra kapitel
belyser emellertid att så inte är fallet. I praktiken rör detta framför allt det
ämnesmässiga innehållet i undervisningen. När det gäller metoder framkommer att många lärare i mycket begränsad omfattning beaktar studerandes erfarenheter av undervisning, värdesättning, förväntningar och
önskemål kring arbetssätt, arbetsmaterial, studerande- och lärarroller.
Enligt David Nunan, teoretiker med inriktning på andraspråksundervisning
i engelska, är det emellertid just kring undervisningens utformning snarare
än kring det ämnesmässiga innehållet som åsikter skiljer sig och motsättningar mellan lärare och deltagare uppstår.487 Från min tid som lärare i sfi
har jag exempel på kollegor som med en övertygelse av närmast ideologisk
karaktär organiserade undervisningen utifrån en utpräglad kommunikativt
inriktad ansats tillsammans med allmänna svenska skolkulturella referensramar kring lärarroll och förväntningar på studerande. Studerandes signaler
om att sättet att arbeta inte var i enlighet med deras uppfattningar om en
god pedagogisk praktik uppmärksammades i ringa omfattning eller ignorerades. Flera av dessa lärare tyckte att sfi-lärararbetet var krävande och
tungt, att de arbetade ’i uppförsbacke’. De såg emellertid, som jag uppfattade det, i mycket begränsad omfattning sin egen del i detta. Med ett
kritiskt förhållningssätt förlades orsaker till bristande studieresultat, låg
närvaro etc. till de studerande. Jag drar mig även till minnes kollegor som
såg utgångspunkten i en kommunikativt orienterad undervisning som så
självklar att när det uppstod problem, så riktade de fokus på personliga
egenskaper hos sig själva och blev alltmer osäkra på sig själva som person
och lärare.
Ur ett kommunikativt perspektiv framstår en paradox. Samtidigt som en
kommunikativt orienterad undervisning bygger på dialog, så kommer just
denna aspekt till korta när det gäller utformningen av undervisningen.
Studerandes skolkulturella referensramar och förväntningar tas i ringa grad
i beaktande. Sett till mina erfarenheter tillsammans med de forskningsstudier och utvärderingar jag redogör för i kapitel två, verkar det i hög utsträckning som att oberoende av vilken bakgrund de studerande har, vilka
erfarenheter, värderingar, förmågor och förväntningar som finns kring
arbetssätt, innehåll, lärar- och studeranderoller så finns det ett sätt att organisera undervisningen på som anses som det rätta. Utifrån ett kritiskt kommunikationsteoretiskt perspektiv framstår en monologisk kommunikation.488 Denna skiljer sig från det kommunikativa handlande som ligger till
487
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grund för den deliberativa demokratimodell som på formuleringsarenan
förordas för det demokratiska arbetet i skolan. Deliberativa samtal, i vilka
olika argument ges utrymme, beslut motiveras och diskuteras mellan ingående parter i en argumentativ process där den andre/de andra alltid respekteras, beskrivs som “demokratins bärande element”.489 Enligt de studier jag
redogör för i forskningsöversikten i kapitel två framstår det som att kommunikationen i sfi i mycket begränsad omfattning sker i enlighet med detta
synsätt. Den monologiska kommunikation som i hög utsträckning tycks
förekomma utgör från ett kritiskt perspektiv snarare ett uttryck för att strukturell diskriminering490 förekommer i sfi-sammanhang.
Det leder mina reflektioner till den kritik som genom åren har riktats mot sfi. I utvärderingar och forskningsstudier riktar utanförstående
iakttagare kritik mot att det förekommer en alltför traditionell, lärarcentrerad undervisning. Lärare kritiseras för att vara traditionella, omedvetna om
utvecklingen av de teoretiska grunderna för andraspråksutveckling och
ämnesdidaktik samt sakna kompetens att organisera kommunikativt orienterad undervisning. Utbildning och kompetensutveckling har med eftertryck lyfts fram av bland andra Skolöverstyrelsen, Riksrevisionsverket och
Skolverket.491 Med tanke på att en stor del av sfi-lärarkåren har kommit
upp i ålder och kan förmodas ha sin ämnesdidaktiska och pedagogiska
grundsyn befäst i utbildning tidigt i sitt yrkesliv, så framstår kritiken som
befogad. Likaså med tanke på det gehör som kompetenshöjande lärarfortbildningar har fått.492
Skolkulturella referensramar tillsammans med vuxenpedagogiska
grundtankar och den på formuleringsarenan förordade deliberativa
demokratiansatsen ger emellertid även anledning till en kompletterande
tolkning av den traditionalism, omedvetenhet och brist på kompetens som
tillskrivs lärare i sfi. De större utvärderingar och forskningsstudier jag har
tagit del av har alla gemensamt att de, som jag uppfattar det, har en mer
eller mindre ’stark tillämpning’ av en kommunikativt orienterad andraspråksundervisning som teoretisk grund. Denna har legat till grund för
iakttagelser, analyser och slutsatser. Det gör att jag funderar kring i vilken
utsträckning det kan förhålla sig så att kritiken till viss del skulle kunna
bero på analyser som alltför starkt och kanske etnocentriskt har varit förankrade i tanken om en undervisning på kommunikativ grund. Med
489
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utgångspunkt i ett kommunikativt perspektiv behöver den undervisning
som utanförstående iakttagare har beskrivit inte enbart vara uttryck för
bristande kvalitet. Jag finner anledning att ställa frågan i vilken utsträckning iakttagare i sin analys har tagit i beaktande i vad mån undervisningen
har varit utformad för att svara upp mot studerandes skolkulturella referensramar? Med skolkulturella referensramar i åtanke finns anledning att även
lämna utrymme för en kompletterande förståelse. Jag menar att den traditionella lärarcentrerade andraspråksundervisning som utvärderare säger sig
ha iakttagit, medvetet eller omedvetet kan ha utformats i ett samspel mellan
studerande och lärare i lärares lyhördhet inför studerandes implicit och
explicit framförda skolkulturella referensramar. Med det perspektivet skulle
undervisningen vara i linje med vad styrdokument för fram om studerandeinflytande och en utgångspunkt i de studerandes förutsättningar.
En viktig följdfråga blir i vad mån en mer traditionell, lärarcentrerad
andraspråksundervisning legitimeras av att den är sprungen ur processen av
en deliberativ dialog mellan studerande och lärare. I detta finns en särskild
problematik. När lärare utifrån läroplanens och nationella kursplanens
intentioner om individualisering och deltagarinflytande med hänsyn taget
till de referensramar studerande kommunicerar utformar en mer traditionell
undervisning, leder det samtidigt till ett fjärmande från intentioner om en
demokratisk pedagogisk praktik. En god lösning på den ’pedagogiska och
ämnesdidaktiska utmaning’ jag beskriver i inledningen av avhandlingen,493
kan med andra ord inte bestå av att organisera undervisningen genom att
enbart närma sig studerandes skolkulturella referensramar av ett slag som
den pedagogiska praxis som har framkommit i denna studie.
Däremot ser jag det som en del av en god en lösning. En sociokulturell
medvetenhet ligger till grund för insikter kring att det i sociala praktiker
utvecklas normer och handlingsmönster som medierar hur deltagande i
liknande sammanhang förstås. Likaså att individer genom deltagande i
praktiker utvecklar och blir duktiga på att använda specifika redskap. Det
betyder att en person som under sin tidigare skoltid framför allt har
utvecklat förmågor relaterade till en pedagogisk praktik som har grundat
sig på ett replikativt och applikativt lärande i en hierarkisk inramning med
hög grad av maktdistans mellan lärare och studerande inte i en handvändning kan finna sig tillrätta i en pedagogisk praktik som bygger på en annan
pedagogisk kod och förutsätter andra förmågor. Att med ett pedagogiskt
förhållningssätt grundad på en situationell/relationell förståelse tona ner
betydelsen av olikheter, inte vara uppmärksam på och beakta skolkulturella

493 Beskrivningen

finns i det avslutande avsnittet i kapitel två.
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referensramar innebär i det perspektivet att ställa den studerande inför ett
viktigt arbete utan att se efter vilka redskap denne har för att kunna inleda
arbetet.
Med en medvetenhet om skolkulturella referensramar framstår det som
pedagogiskt viktigt och fruktbart att i enlighet med Vygotskijs tankar om en
utvecklingszon organisera undervisningen inom ’en pedagogisk zon’, i
vilken studerandes skolkulturella referensramar är en central utgångspunkt.
I ett inledande skede innebär det att i hög utsträckning utgå från de erfarenheter, uppfattningar och förväntningar kring lärande, arbetsmaterial, undervisning, lärar- och studeranderoller jag har erfarenheter och kunskaper om
från tidigare, tillsammans med vad kommunikationen med de studerande
leder till. Detta även om det kan komma att innebära en pedagogisk praktik
som inte är helt i enlighet med en kommunikativt orienterad undervisning,
och även om det innebär att jag som lärare behöver bli mer traditionell än
vad jag är van vid och/eller skulle önska. En medvetenhet om sfi som en
del av “ett utsatt möte” i migrationsprocessen tillsammans med förståelse
av ett liv i diaspora underbygger detta förhållningssätt ytterligare.
Konkret kan det bland annat innebära att ta i beaktande och bygga på de
oftast väl utvecklade replikativa förmågor att memorera och återge som
enligt mina erfarenheter bl.a. studerande med härkomst från irakiska Kurdistan och Irak har. Istället för att med ett bristperspektiv se studerandes
vana med ett lärande med denna inriktning som en begränsning, ser jag det
som fruktbart med utgångspunkten att se dessa förmågor som resurser som
är en tillgång i språkutvecklingsprocessen och värdefulla att använda i
undervisningen. I mitt arbete i sfi utvecklade jag sätt att arbeta i vilka
studerande fick använda memorerande och replikativa förmågor, bland
annat i kommunikativa inramningar. Min uppfattning är att det fungerade
väl både i språkutvecklings- och motivationshänseende.
Likaså, att ha en mer styrande lärarroll i en lärarcentrerad helklassundervisning med utgångspunkt i läroboken, grammatik-genomgångar, små prov
etc. kan vara viktigt i trygghets- och motivationshänseende. I ett pedagogiskt processtänkande kan det utgöra en god utgångspunkt för att allteftersom i enlighet med sfi’s kunskapsmål och normativa uppdrag organisera en praktik som främjar utveckling av kommunikativ kompetens samt i
en deliberativ demokratiansats strävar efter att utveckla de studerandes
delaktighet och medansvar. En viktig del i denna process är en kontinuerlig
dialog kring förmågor, lärande, arbetssätt och innehåll. I den dialogen är
det betydelsefullt att tydliggöra syfte och värde med arbetssätt och arbetsmaterial. Detta processinriktade arbetssätt innebär att jag som lärare i sfi
behöver en bred undervisningsrepertoar. Jag behöver såväl kunna gå in i en
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mer traditionell lärarroll som att kunna organisera en kommunikativt och
deliberativt inriktad praktik.

Avslutande reflektioner kring begreppet skolkulturella
referensramar och fortsatt forskning
När jag här i slutet av mitt arbete överblickar vad som har framkommit i
avhandlingen går mina tankar tillbaka till utgångspunkten. Den förförståelse som låg till grund för mitt kunskapsintresse var att jag i det dagliga
arbetet mötte och lärde känna de studerande som unika individer. Var och
en framstod som unik i sitt förhållningssätt och agerande, när det gällde att
ha mål, vara motiverad, förhålla sig till studierna, interagera med varandra,
med mig som lärare och med kursmaterial, i sätt att gå tillväga i lärande och
språkutveckling, etc. På en annan abstraktionsnivå såg eller anade jag övergripande mönster i hur studerande med gemensam eller likartad samhällelig
och kulturell härkomst förhöll sig och agerade på likartade sätt i sina
studier. Mina erfarenheter kom att peka mot att de studerande i skolsammanhang tidigare i livet hade utvecklat förhållningssätt och förmågor kring
lärande, ageranden, förväntningar på arbetssätt, lärar- och studeranderoller
som var färgade av pedagogisk praxis i det samhälle de studerande hade sin
härkomst från. Allteftersom kom jag att förstå och tala om detta som
skolkulturella referensramar.
Min uppfattning är att avhandlingen har genererat värdefull kunskap
kring skolkulturella referensramar. Dels teoretiskt; inom ramen för avhandlingsarbetet har begreppet preciserats och fått en (sociokulturell) teoretisk
underbyggnad. Dels innehållsligt; med irakiska Kurdistan som exempel har
den empiriska studien gett viktig kunskap kring att studerande som har sin
utbildningsbakgrund i irakiska Kurdistan kan ha förhållningssätt, förmågor
och förväntningar av ett visst slag. Dels när det gäller användning; reflektioner kring vad som har framkommit i studien har gett tänkbar riktning åt
pedagogiskt förhållningssätt, sätt att organisera undervisning, val av arbetsmaterial etc.
I avhandlingen har aspekter, nyanser och komplexiteter som i begränsad
omfattning har framkommit i andra forskningssammanhang med fokus på
sfi kommit att belysas. Det är bland annat en följd av att skolkulturella
referensramar, såsom begreppet har vuxit fram och preciserats i avhandlingens abduktiva ansats, är ett brett begrepp som innefattar perspektiv från
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flera områden.494 En betydelsefull del av bredden som jag ser anledning att
särskilt lyfta fram är att skolkulturella referensramar innefattar både det
unikt individuella på livsvärldsnivå och mer strukturalistiskt orienterad förståelse på en övergripande abstraktionsnivå. Skolkulturella referensramar
skiljer sig härvidlag från andra begrepp som används med motsvarande
kunskapsintresse – som livsvärld, diskurs, pedagogisk kod, pedagogisk
praktik, pedagogisk praxis och läroplanskod – vilka riktar fokus på den ena
av nivåerna. Begreppets styrka är emellertid även dess svaghet. Spännvidden i perspektiv är på bekostnad av fördjupning. Den kunskap avhandlingen har genererat är mer bred och översiktlig än preciserad och fördjupad. Att det förhåller sig så ser jag i hög utsträckning även som en följd av
avhandlingens explorativa karaktär.
I ljuset av avhandlingsstudien framstår begreppet skolkulturella referensramar ändå som ett användbart redskap i lärararbete och forskning. Det ger
möjligheter att uppmärksamma sociokulturella olikheter i erfarenheter,
uppfattningar, förväntningar och ageranden i undervisningssammanhang.
Det är lika relevant i förståelse av lärare som studerande. I ett mångfaldsperspektiv kan det bidra till att medvetandegöra och motverka (etnocentriska) förgivet taganden om sätt att lära, hur undervisning bör eller ska
organiseras, lärar- och studeranderoller etc.
Relaterat till intentionerna om reflekterande praktiker som centrala i den
decentraliserade skolan kan skolkulturella referensramar vara ett värdefullt
redskap i arbetslaget eller eget efterforskande och reflekterande i arbetet att
utforma en god pedagogisk praktik.
I fortsatta forskningssammanhang skulle forskning med en praxisnära
ansats enligt min uppfattning kunna vara särskilt värdefull. Praxisnära
forskning inkluderar både ett kunskapsintresse som syftar till att utveckla
en konkret praktik, förbättra praxis och att utveckla teoretiska redskap. 495
Den praxisnära forskningen, grundad på ett samarbete mellan forskare och
praktiker, ser jag som nära förbunden med vad Jim Cummins, pedagog och
teoretiker inom det interkulturella pedagogiska området, för fram om vikten
av att ta tillvara lärares unika, värdefulla erfarenheter och betydelsen av att
utveckla kunskap om andraspråksutveckling och metoder för andraspråksundervisning i dialog mellan “insiders” och “outsiders”.496 En styrka med
en praxisnära ansats är att den skulle kunna ge ytterligare perspektiv och
kanske annan förståelse av aspekter och förhållanden som i hög utsträck494

En modell över de perspektiv som ingår finns under rubriken “Perspektiv-, metodoch datatriangulering” i kapitel fem.
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ning tycks vara tagna för givna i andraspråksundervisningssammanhang.
Att med en praxisnära ansats i samarbete med verksamma lärare undersöka
och utveckla pedagogiska praktiker i sfi med utgångspunkt i tanken om
skolkulturella referensramar och intentioner i styrdokument om deltagarinflytande och att utforma undervisningen med utgångspunkt i studerandes
förutsättningar och behov, ser jag som ett värdefullt och intressant arbete
som utbildad forskare. Den praxisnära forskningsansatsens nära släktskap
med aktionsforskning och deltagarorienterad forskning skulle innebära ett
forskningssamarbete som dels innefattar att generera kunskap om skolkulturella referensramar, dels att utveckla de pedagogiska praktiker som ingår i
forskningssammanhanget, dels att uppmärksamma utvecklingsarbetet som
exempel och inspiration för andra, dels att pröva och förfina begreppet
skolkulturella referensramar.
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Summary

Background
For a period of just over ten years, starting at the beginning of the 1990s, I
worked as a teacher in SFI, Swedish for (adult) Immigrants. In the course
of my daily work I got to know the students as unique individuals in their
goals, motivation, learning and interaction with me as a teacher. On another
level of abstraction I could see patterns in how students with the same or
similar societal background behaved in similar ways in their studies. My
experiences indicated that during their schooling earlier in life, SFI students
had developed skills, abilities, ideas and expectations about how work in
the classroom should be organized, which materials were to be used, how
to learn, behaviour of the teacher and the students etc. These aspects I
subsequently came to refer to as school cultural frames of reference.
According to my experiences and ideas these differed somewhat from the
prevalent communicative oriented theories of second language teaching
emphasized in SFI.
The national curriculum and the SFI syllabus state that the teacher’s
starting point should be the student’s needs, conditions, experiences and
thinking. This is also central to theory of intercultural pedagogy.
Awareness and knowledge about culturally related value and norm systems
together with an emphatic and confirming attitude are emphasized as being
central to good intercultural pedagogical work. Research on culturally
related behaviours and ideas is pointed out as important.

Purpose, Empirical Material and Methods
The aim of the thesis is to generate knowledge about school cultural frames
of reference that are of relevance for SFI teaching.
The considerable number of immigrants from Iraqi Kurdistan during the
1990s has led to an empirical focus on school cultural frames of reference
related to this geographical area. In addition, as my main teaching
concerned persons with a low or non-educational background, the main
focus of interest lies with school cultural frames of reference related to
teaching in grade one to six and adult education for people who are either
illiterate or have not completed their basic schooling. The connection of
SFI to foreign language teaching makes EFL (English as a Foreign
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Language) of special interest, which is why I put special emphasis on EFL
teaching.
From a critical perspective, a focus on school cultural frames of
reference can be seen as contributing to a division between ‘us’ and ‘them’,
in a wider sense a part of exclusion and the maintenance of the segregated
Swedish society. In a section in the chapter relating to methodology I give
an account of this ethical research question. With reference to democracy
philosophers Michael Walzer and Charles Taylor and the educationalist Jim
Cummins, I argue for the relevance of a maintained focus on school
cultural frames of reference.
The thesis is based on two empirical materials. The first consists of
interviews and talks with students and teacher colleagues in SFI, all born,
brought up and educated in Iraqi Kurdistan. I have conducted interviews
with eleven people and have had thirty talks with seventeen people.
The second empirical material consists of data gathered during fieldwork
with observations, classroom observations, interviews and talks from two
visits in the KDP-administrated region of Iraqi Kurdistan, each visit being
for a period of about one month. The visits to Iraqi Kurdistan were made
within the frame of an education project.497 Through the project I was able
to visit a large number of schools and educational establishments, from
grade one right up to teacher education. This data material also consists of
text materials, mainly textbooks in EFL for grade five and six, and course
books about EFL teaching used in teacher education.
The research work is based on abduction. The starting point is a
theoretical platform on a high level of abstraction related to the preunderstanding. These theoretical tools direct the attention to certain
contexts and aspects, and give an initial focus to the collection of data and
the analysis. During the research process – in a commuting between theory
and the empirical context – theoretical understanding, concepts, empirical
focus and analysis are continuously being specified.
The analysis method used is interpretation oriented towards a
hermeneutic of suspicion. This hermeneutic approach, inspired by Paul
Ricoeur, takes the interpretation beyond an understanding from an actor’s
perspective, related to sociocultural structures.

497

A cooperation between the KDP Ministry of Education and the NGO Diakonia,
mainly financed by EU.

287

Theoretical Framework
For a theoretical grounding of school cultural frames of reference I have
turned to sociocultural theory. From this platform I have done theoretical
concretizations and operationalizations. From social psychology I make use
of the concept of social representations. This concept gives an
understanding of how values and behaviour can be sustained in terms of
time and place, and how ethnic groups in diaspora maintain as well as
reinforce values, norms, ideas, traditions, behaviours from schooling
contexts in the society of origin in a new pedagogical practice, as for
example SFI.
From the sociology of education I make use of the concepts code,
classification and framing. I use the distinctions between strong and weak
classification and framing, and distinguish between curriculum code and
pedagogical code. Curriculum code refers to pedagogical prescriptions and
ideas at an overall level, while pedagogical code refers to teacher level.
From management theory I bring the concept power distance, as
formulated by the management theorist Geert Hofstede, which I use in
analyses of classroom interactions between teacher and students.
A final concretization concerns distinctions of knowledge. Here I have
taken the starting point in the national curriculum’s distinction between
facts, understanding, skills and familiarity skills. These I have complemented with a fifth form, namely abilities. From a distinction between four ways
of using knowledge formulated by education philosopher Harry Broudy I
differ between four forms of abilities: replicative, applicative, associative
and interpretative abilities. These are complemented with two additional
forms of abilities, critical reflection and metacognitive reflection.

Results
The empirical study illuminates several aspects that provide an
understanding as to why SFI students from Iraqi Kurdistan can have certain
abilities, values, ideas and expectations about teaching, learning materials,
learning, teacher and student roles etc. that differ from the communicative
those emphasized in SFI contexts.

The Sfi context
The backgrounds of the informants in the SFI context differed quite a lot.
What was interesting, however, was that they all gave very similar
descriptions of their experiences of school and pedagogical praxis. Even
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though I have been talking to both women and men, and their place of
living, socioeconomical situation and age differed, and even though their
school background varied from just a few years of basic schooling to
studies at university, their experiences of school and their descriptions of
pedagogical praxis were very much alike. A conclusion from the analysis
of interviews and talks in the SFI context is that even though people come
from different backgrounds, when it comes to experiences and ideas about
pedagogy in school their school cultural frames of reference have many
similarities.
Throughout the informants gave descriptions of strongly classified and
framed pedagogical practices and pedagogical codes. Every informant
described a teacher centred whole class teaching following a textbook.
Tests were frequently. The importance of achieving good test results and
good grades were emphasized. The informants gave unanimous pictures of
classroom work with tasks based on replicative and applicative ways of
using knowledge underlying the development of replicative and applicative
abilities. In EFL there was a focus on acquiring knowledge about the
structure of the language. Several informants however mentioned that they
sometimes worked with dialogues. Their descriptions indicated that this
was in accordance with the replicative and applicative direction of learning
in general. According to the informants’ descriptions no genuine dialogues
occurred.
All the informants gave descriptions of hierarchical, distanced relations
between teachers and students. The students were given no opportunities to
voice their opinions about how to organize the classroom work or which
material to use. Order in the classroom was strongly emphazised.
According to the informants the teachers often resorted to different kinds of
punishments. Several informants said that they, as many children and
youths with them, were afraid of the teacher and did not want to go to
school.
Several informants talked about and described the situation in the society
and what it was like to live in that society. Throughout there were
descriptions of hard living conditions, oppression, control, and in times
armed battles and war.
What the informants in the SFI context were describing in their
interviews and talks led me to look at their stories as ‘dark narratives’.
With a strong application of the basic sociocultural ideas of the theoretical
platform I interpreted the situation in school and the pedagogical codes
described as reflections of Iraqi Kurdistan’s situation as an oppressed and
suppressed part of Iraq. The strongly classified and framed curriculum and
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pedagogical codes were congruent with and supported a strongly classified
and framed totalitarian societal structure.
However, in the analysis process it became increasingly clear that in
their narratives the informants were not just talking about school-based
experiences and memories, their opinions about pedagogical praxis in
general and the past and present situation in the society, but were also
communicating something else. In the abductive way of working this led
my interpretation to an analysis of the informants’ experiences from a
narrative perspective, understanding them as narratives situated in the
migration process and a life in diaspora.
In this perspective another understanding took shape. In addition to the
dark undertones, a positive understanding also emerged. With the
descriptions of the difficulties and the uncertain living conditions in Iraqi
Kurdistan as a background, the decision to break up and search for a better
future for the family and one self in another part of the world expresses
consciousness, care (about the family), courage, action, openness (to meet
the unknown), a good economy etc. My understanding of the narratives
changed in the sense that they were no longer just ‘dark narratives’ but
were also ‘hero(ine) narratives’.

Iraqi Kurdistan
Before my visit to Iraqi Kurdistan I was full of curiosity and questions.
Would the reality I were to face differ from the pictures I had obtained
from interviews and talks in the SFI context?
An overriding impression gained from the two visits to Iraqi Kurdistan is
that of a society under considerable development. From the very first day I
was impressed by the go-ahead spirit and efforts to build up the society that
I met. People generally expressed a strong confidence in the future. I was
left with the impression that the UN’s proclamation of Iraqi Kurdistan as a
protected zone in 1991, the establishment of Iraqi Kurdistan as an
autonomous self-governed region in 1992 and the stabilized situation
between KDP and PUK after their peace agreement in 1998, have all paved
the way for developments in many fields of the society. The most central
part of this, which forms the foundation for a development in other fields, is
the change from Iraqi Kurdistan as a suppressed and oppressed part of Iraq
to one of autonomy and self-government. This has led to significant
changes in terms of human rights, legal security, political freedom and
freedom of speech, possibilities to start independent newspapers, radio and
television channels etc.
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Another field of development concerns modernization. I could see and
was constantly being told about modernization, for example in the form of
improvements in drinking water and sanitation facilities, modern farm
vehicles, modern tools, access to things in every day life, mobile telephone
networks, internet cafés, supermarkets etc.
Development could be also discerned within the educational field –
particulary at the administrational level. Ever since the KDP’s Ministry of
Education had taken over the responsibility for the education in the region
many things had either improved or were in process of improving; new
schools, renovations of schools, a new university, education for adult
illiterates and adults with broken and unfinished schooling, minorities’
rights to have their own textbooks in some subjects and education in their
own language, curriculum, syllabi and textbooks under revision, increased
supplies of textbooks etc.
According to the study, a corresponding strong development does not
seem to have occurred at the concrete pedagogical level. A conclusion from
classroom observations, interviews and talks with students, teachers,
headmasters, educational supervisors and others, together with an analysis
of textbooks and course books on teacher education is that central ways of
organizing the classroom work does not appear to have changed. In central
aspects they match the narratives of the SFI context informants. In other
words, the curriculum and pedagogical codes were still strongly classified
and framed: teacher centred teaching in whole class situations following a
textbook, a replicative and applicative oriented learning promoting
replicative and applicative abilities, a distanced relation between the
teacher and the students, students having no or minimal influence on how
to organize the classroom work etc. The teachers’ work also appeared to be
strongly framed. In many respects, what the teacher was supposed to teach
and the way of teaching appeared to be regulated and controlled in
considerable detail.
In EFL the initial alphabetization was grounded in a bottom-up
approach. In the higher grades the emphasis was on the structure of the
language, together with text understanding. An EFL supervisor explained
the focus on grammar with the metaphor of a man that was going to build a
house. Before he can use the necessary tools and materials he has to know
how to use them. It is the same with the English language. Before students
can start to use the language they need to know how what to do and how to
do it, the supervisor said. However, EFL dialogues appeared very early on
in the textbook – by class five – but the associated exercises proved to be
replicative and applicative.
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A central conclusion is that the work in school in several central aspects
followed an institutionalized, strongly classifying and framing curriculum
code and pedagogical praxis. In these respects it hardly seems relevant to
talk about a strong development. In my analysis I interpret this as being
related to an overriding sociocultural development process. A fundamental
sociocultural idea is that development at the societal level precedes
development at the individual level. According to this, the concrete
pedagogical level in classrooms can be understood as an expression of the
fact that development at societal level in very limited extent have reached
individual teachers in their classroom work.
This interpretation, however, is challenged in that I met a few teachers
who contradict this understanding. These teachers’ descriptions of their
pedagogical ideas and their teaching, together with their students’
descriptions and warm, appreciative words about their teacher and the
teaching led me to associate with pedagogical thoughts about teaching with
a focus on development of consciousness and empowerment as formulated
by educationalists as Paulo Freire and Jim Cummins. However, the
inspiration for these teachers did not come from the west, but from different
Kurdish cultural and political contexts.
In our talks it emerged that these teachers had their ways of thinking and
teaching before the changes in Iraqi Kurdistan began. This means that the
overriding sociocultural understanding about the social preceding the
individual is not sufficient in this case. The study thus identifies that a
society like Iraqi Kurdistan, with its history and present situation is much
too complex to be grasped and understood in that single perspective. In the
abductive search for supplementary perspectives with which to interpret
and understand the teachers pedagogical codes, with inspiration gained
from the sociological field of Cultural Studies, I came to understand these
teachers pedagogical codes as ‘pedagogies of resistance’. From this
perspective my conclusion is that even in a strongly oppressed, strongly
framed and controlled societal structure, ‘pedagogies of resistance’ will
grow. In the present societal situation these teachers’ pedagogical codes can
now serve as pedagogical signs pointing to possible directions for the
pedagogical development of this part of Iraqi Kurdistan. In this context,
possibilities for teachers, headmasters and educational supervisors from
different areas to meet, share experiences and discuss pedagogical matters
are important and something that several people I met within the
educational field were keen to emphasize.
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School Cultural Frames of Reference – Strengths,
Weaknesses and Implications for Sfi
On the whole, the focus on school cultural frames of reference has provided
insights into what was initially described about my own and other teachers’
experiences of patterns as to how students with the same or similar societal
or cultural background behaved in similar ways in their studies. School
cultural frames of reference, as the concept has been specified in the study,
has appeared to be a good theoretical tool. It has generated knowledge that
can be valuable and useful in SFI teaching aligned with ideas about taking
student’s needs, conditions, experiences and thinking as the starting point.
However, what has emerged about ‘pedagogies of resistance’ shows the
importance of a ‘weak’ use of the concept. In accordance with what many
of the researchers focusing on ethnic related culture and cultural variations
emphasize, the study points to the importance of bearing in mind that one
cannot make ‘strong’ generalizations on the basis of similarities that appear
in an empiric material. It could, for example, be one of those teachers
working according to a pedagogy of resistance, one of their colleagues, or a
student with school cultural frames of reference from one of these teachers’
classes I meet in SFI.
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Bilaga I. Intervjuguide
Intervjuguide
Undervisningen i engelska
Dialoger / prata – grammatik
Arbetsmaterial
Samtal / prata om olika saker, i helklass / par / grupp
Arbeta med uppgifter i par (eller grupp)
Grammatik
Uttal
(Hur) Korrigerade läraren fel
Skrivuppgifter
Diktamen
Hemuppgifter
Prov
Var engelska svårt / lätt, roligt / inte roligt? Vad var svårt / lätt, roligt / inte roligt
“En vanlig lektion”
Undervisning i andra ämnen
Läroböcker / läromedel (stenciler?)
Söka i olika böcker/ på olika sätt själv
Lära utantill
Uppgifter med olika svårighet
Egna arbeten / eget val / fördjupning
Större arbeten över längre tid
Redovisningsformer / Hur redovisades dessa
Redovisningar av uppgifter, läxor, etc.
Läxor
Egna åsikter, problematisera, vara kritisk
Alternativ på uppgifter
Utvärdering
Par- / grupparbete
Samarbeta, hjälpa varandra (på lektionerna / med läxorna)
Arbeta självständigt i klassrummet Hur / med vad?
När man blev klar - extrauppgifter / väntade?
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Relationen lärare – elev
Medbestämmande?
Lärares / läraryrkets status?
Personlig / distanserad relation?
Om man inte förstod – ställde eleverna frågor / bad om förklaring?
Kunde man avbryta läraren? T.ex. med en fråga, eller be att förklara igen?
Kunde en elev uttrycka annan åsikt eller starta en diskussion?
Kunde en elev säga emot eller kritisera?
Kunde man säga till en lärare att han / hon undervisade dåligt / inte förklarade bra
/ tydligt, så att man inte förstod?
Gav läraren beröm? Kritik? Mycket eller lite? Hur? Bestraffningar?
Ordningen i klassrummet / stämningen i klassrummet
Att passa tiden
Olika för pojkar och flickor?
Utbildning
Vilka mål hade du/dina föräldrar med skolan/utbildning?
Vad vill man? Vad är fint? Ditt perspektiv och dina föräldrars perspektiv.
Olika för pojkar och flickor?

Vilka möjligheter till vuxenstudier fanns/finns? Vilken status hade/har det?
Hur trivdes du i skolan?
Vad var bra? Vad var inte bra?
Är det vanligt att man studerar mycket? Hur var det för dig?
Känner elever stark press?
Är det mycket hemarbete?
La du ner mycket tid på studierna?
Betyg
Om lärarna
Distanserad / personlig relation till eleverna?
Stränga / vänliga?
Kvinnor/män som lärare – var det någon skillnad?
Vem undervisade yngre barn, ungdomar, på universitetet
Relationen mellan föräldrar och lärare
Vikarier
Lärares sätt – Vad uppskattade du mest hos en bra lärare? Varför?

En bra lärare / en dålig lärare
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Allmänna uppgifter
Vilket år började du skolan?
Hur gammal var du?
Var gick du i skolan?
Hur länge gick du i skolan?
Stor eller liten skola / skolor? Hur många klasser / elever?
Hur såg skolan / skolorna och klassrummen ut?
Hur många elever var det i klassen?

Pojkar och flickor tillsammans?
Hur långa var skoldagarna?
Hur långa var lektionerna / rasterna?
Hur ofta bytte du lärare?
Dina lärare - Män eller kvinnor? Ålder?
Viktiga regler i skolan?
Att komma för sent?
Föräldrar i skolan?
Föräldramöten?
Klassmöten?
Elevråd?
Hur var rutinerna när man blev sjuk / hade varit sjuk?
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Bilaga II. Observationsunderlag
KLASSRUMSOBSERVATIONER
Var:

När:

Utbildning / årskurs / åldrar
Flickor / pojkar

kvinnor / män antal:

Läraren: kvinna / man ålder:
Ämne:
Aspekter
Uppläggning
Läromedel
Helklass / enskilt arbete / par- / grupparbete
Kunskapsformer, sätt att använda kunskap
Öppna / slutna frågor
Individualiserad undervisning, val av uppgifter, olika svårighetsgrad
Samtal / (meta-)reflektioner kring lärande och kunskap
Kommunikationen mellan läraren och klassen och mellan studerande
Fråga/uppmaning – svar/genomförande – bedömning/korrigering
Studerande frågar, ber om förklaringar, förtydliganden eller exempel
Kommentarer, reflektioner, åsikter, erfarenheter, egna upplevelser, diskussion,
argumentation, egna slutsatser
Informell kommunikation, studerande frågar varandra, hjälper varandra
Lärarens och studerandes förhållningssätt
Maktdistans
Medbestämmande, utvärdering

Skillnader mellan flickor och pojkar / kvinnor och män
Engelska
Uppläggning
Kommunikation – grammatik
Läromedel
Uttal
Korrigeringar
Bottom up / top down
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