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Förord
På väggen i mitt arbetsrum hänger ett stort blått kartongark med följande skrift: 
Min fröken färskar om ban som kan inte svenska. En nioårig turkisk flicka hade 
prydligt präntat texten i glada färger, för att alla andra forskare vid Lärarhög
skolan skulle veta vad hennes lärare sysslade med vid sidan av arbetet i klassen. 
Jag kan inte erinra mig att jag beskrivit ämnet för min forskning på detta sätt. 
Texten ger snarare en bild av den allmänna synen på elever ur skolans mino
ritetsgrupper, där det icke-svenska framhålles före flerkulturella resurser, 
exempelvis ”elever med annat hemspråk än svenska” (Lgr 80, Lpo 94). Jag har 
fastnat för ordet ”fårskar”. I mina ljusa stunder gläds jag över att en liten flicka 
i tvåan faktiskt år 1993 var bekant med begreppet forska. Eleverna forskade 
nämligen på Oä-lektionema. I stunder då avhandlingsarbetet känts tungt har 
ordet ”fårska” givit andra associationer.

För några år sedan insåg jag att det var dags att knyta ihop trådarna av erfa
renheter från livet som lärare, mamma och universitetsstuderande och på heltid 
ägna mig åt forskning. Avhandlingsskrivandet om minoritetselevers upplevelser 
av skollivet har för mig betytt att jag fått tillfälle att se andra perspektiv på den 
problematik jag tidigare dagligen brottats med. Elever har genom sina berät
telser givit mig inblick i hur de tänker utifrån sina begreppsvärldar. Mot er alla 
är jag evigt tacksam. Jag har lovat er anonymitet, därför kan jag inte nämna era 
namn. Min förhoppning är att vi tillsammans genom min avhandling lyckas 
väcka debatt om och förståelse för era livsvillkor i skollivet. Tack också inter
vjuad förskole- och skolpersonal som bidragit med spännande resonemang.

Min handledare Per-Johan Ödman kom till Lärarhögskolan som professor 
med nya perspektiv på kvalitativ forskning under en tid då jag stod i begrepp 
att bearbeta mitt värdefulla intervjumaterial. Ditt sätt att handleda mig i tolkan- 
dets konst har varit förlösande för mitt avhandlingsskrivande. Du har alltid 
lyssnat, läst mina texter noggrant och ställt upp när jag behövt handledning. 
Dina rika vetenskapliga erfarenheter, språkliga skicklighet och ditt intresse för 
etnicitetsfrågor har inspirerat. Tack för alla fma samtal.

Matematik och språk utgör väsentliga delar av den undersökta undervisnings
situationen. Tacksamt har jag under åren fått värdefulla synpunkter på det ma
tematiska av min tidigare handledare Bengt-Olov Ljung samt av Astrid Pet
tersson och Hans Westin i PRIM-gruppen. Språkvetenskapliga aspekter på elev
ers skolsituation har jag med glädje fått diskutera med docent Inger Lindberg 
och på seminarier vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms 
universitet samt med Kerstin Nauclér vid Nationellt Centrum, Lärarhögskolan.
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Kollegor i forskamätverket Migration och Hälsa vid Karolinska Institutet har 
kommenterat perspektivet välbefinnande i undervisningen.

Lars-Magnus Engström och Christer Hedin har genom sina positiva 
omdömen och värdefulla kritik givit mig mod att bestämma mig för att avsluta 
avhandlingsskrivandet. Katrin Goldstein-Kyaga, Pirjo Lahdenperä och Göran 
Linde samt övriga kollegor i etniped-gruppen tackas också för synpunkter, 
liksom Ruth Mannerfeldt och övriga medlemmar i PH-gruppen.

Britta Weiler, Lena Eriksson och Giilseren Biiyiikbalik har bidragit med 
kunskap om pedagogik i assyriska/syrianska hem och skolliv. Nicolås Galarza 
samt Izik och Kymet Konuk har konsulterats i spanska respektive turkiska. 
Christina Wibom och övriga Malmvägskollegor har stått för samhörighet med 
och aktuell kunskap om grundskolan. Tack till er alla för värdefulla samtal.

Livliga debatter vid middagsbordet har genom min familj bidragit till att 
mina tolkningar av skoltillvaron ständigt ifrågasatts. Pernilla, Ola och Pelle, era 
ungdomliga erfarenheter har givit mig många friska uppslag. Tack även Göran 
för att du hjälpt till att ”störa” mig så avhandlingsskrivandet fått rimliga 
proportioner i förhållande till ”verkliga livet”. Kompromisser har inneburit att 
väsentliga delar av avhandlingen har författats till sjöss.

Avhandlingsskrivandet har också krävt andra specialinsatser. Layout har 
kontrollerats av Inger Stenström och bilder framtagits av Anders Enmark. 
Maria Jemståhl Nordlund har korrekturläst och Lynn Stevenson har stått för 
engelsk översättning. Vid litteratursökning var Catharina Collin oumbärlig. 
Mina föräldrar Inga-Lisa och Rune Brunnström har hjälpt till med allt från 
hushållssysslor till korrekturläsning av manus. Tack alla för era fina insatser.

Integrationen i forskarkulturen har underlättats av flera personer. Ingemar 
Emanuelsson, min första handledare, lärde mig ”knäcka” flera av forskarkultur- 
ens koder. Gunilla Tanner Lindgren och Siv Fischbein har under perioder som 
handledare berikat forskarlivet med ytterligare erfarenheter. Kulturmöten ur 
gemensamt specialpedagogiskt perspektiv har diskuterats med Inger Sigfridsson 
Dahlberg. Övergången från ett rörligt lärarliv till ett stillasittande forskarliv har 
även krävt inskolning till ”kontorslivet’’ och kompenserande motion. Jag vill 
tacksamt nämna hur Kerstin Frank lärde mig bli vän med datom och Monika 
Olofsson hjälpte mig skriva när min dator krånglade. I ”promenadgruppen” 
med vännerna Ruth, Hans, Inger och Lennart har vi genom åren utövat motion 
i samband med luncher och delat varandras sorger och glädjeämnen.

Täby i februari 1999

Ing-Marie Parszyk
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Del l

Bakgrund, syfte, metod och teorianknytning





Kapitel 1 
Inledning, syfte och disposition

Inledning
Alla mina tankar om pedagogiska förhållningssätt och det mesta av mina kun
skaper om minoritetselevers tillvaro i skolan har sitt ursprung från tiden 1978 - 
1994 i mitt arbete som klass- och speciallärare för invandrar- och flykting
elever i Malmvägsskolan i Sollentuna. Skolan låg ”mitt i byn” i ett multietniskt 
bostadsområde. Speciallärarrollen innebar ideliga pedagogiska utmaningar. 
Lärarna fick pröva sig fram i inlärningssituationer. Barnens språkinlärning tog 
mycket tid och möda i anspråk under en tid då familjerna skulle vänja sig vid 
en helt ny livssituation. Det kändes betydelsefullt att vara varsam med elevernas 
tvåspråkiga utveckling.

För att gå vidare i förståelseprocessen beslutade jag att närmare studera lära
res förhållningssätt till elever från olika språkliga och kulturella minoritets
grupper. En förskola, som enligt ryktet utarbetat ett annorlunda arbetssätt för 
att utveckla tvåspråkighet, väckte min nyfikenhet och kom så småningom att 
inspirera till en studie som byggde på intervjuer och deltagande observationer 
och pågick i tio månader (Parszyk, 1990) och ett språkprojekt ”Allt vi gör 
säger vi”, ett samarbete mellan speciallärare, modersmålslärare och förskol
lärare i Malmvägsskolan.

Förskolestudiens speciella betydelse för min förståelse av problematiken 
kring minoritetsbams inlärningssituation belyses inledningsvis med ”tolkning
ar” (jfr kap 2) av några episoder om möten mellan olika pedagogiska förhåll
ningssätt hämtat ur intervjuer med personalen. Dessa bildar utgångspunkter i 
föreliggande avhandling samt en bakgrund till att denna förskolas elever följs 
upp fem år senare i Studie I (kap 5).

En assyrisk/syriansk ”svensk” förskola
Förskolan startade i mitten av åttiotalet med begränsade materiella förutsätt
ningar. Den svenska, finska och assyriska/syrianska personalen var inställd på 
att arbeta med barn från dessa tre språkgrupper. Endast assyrier/syrianer kom. 
Personalen, som fått i uppdrag att starta en svensk förskola stod plötsligt inför 
helt andra förutsättningar. Ur en förvirrad start, med ständiga kulturkonflikter 
och vilsna bam ”värkte” förskolans arbetssätt fram. Personalen omtalade att de 
arbetade ”som man gör på dagis” och att föräldrarna levde som de alltid gjort, 
men barnen var helt oförstående för det märkliga svenska sättet att leva. Förete
elser som inte funnits i hemlandet var svåra för både bam och föräldrar att
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hantera (Parszyk, 1990). Fem år senare, då förskolestudien påbörjades, arbetade 
lika många svenska som assyriska/syrianska utbildade barnskötare och förskol
lärare med barnens tvåkulturella utveckling. Religiös och språklig bakgrund 
hade dock ett starkt inflytande över barnens dagliga liv. Invandrarundervis- 
ningens rektor ger en kort information om historiken för att förklara språk
situationen:

Barnens föräldrar flydde, tillsammans med sina föräldrar, i slutet av 1970-talet från 
Mellanöstern till Sverige p g a att de blev förföljda för sin kristna tros skull. De 
flesta som kom till Sverige valde att bosätta sig i Södertälje och här har man nu ett 
religiöst centrum för hela Skandinavien med bl a kyrka och biskop. Religionen 
spelar alltså en mycket stor roll i dessa människors liv och det är ingen slump att 
man bor tillsammans.

Språkfrågan är komplicerad. Även om turabdinska är det vanligaste språket 
förekommer det att flera språk används i en och samma familj. Turabdinska är ett 
talspråk utan etablerat skriftspråk. Bara detta faktum gör att språket utvecklats olika 
och talas i många olika varianter. Turabdinska är den officiella svenska benäm
ningen men själva kallar de sitt språk assyriska om de själva benämner sig assyrier 
eller syrianska om de kallar sig syrianer. Deras egna benämningar krånglar ytter
ligare till det för oss svenskar eftersom det dessutom finns ett kyrkospråk som  
betyder mycket för dem och som skrivs med en egen skrift från höger till vänster.
Detta språk har i deras eget språkbruk samma namn som talspråket medan man i 
Sverige officiellt har givit det namnet syriska. Skillnaderna mellan talspråket och 
kyrkospråket är stora såtillvida att kyrkospråket inte har utvecklats som ett levande 
språk och därför inte har tecken för alla i talspråket förekommande ljud. Böjningen 
av orden är annorlunda och begrepp saknas om modema företeelser. Dessutom är 
talspråket mycket ordrikare och mer nyanserat, eftersom man införlivat lånord från 
alla de kulturer som man samsats med under århundraden (Weiler, 1989, s 31).

Målet med denna förskolas verksamhet var att barnen ska vara trygga i språk 
och kultur. Nya begrepp förankrades i båda kulturerna med förklaringen allt vi 
gör, säger vi. Varje vuxen talade alltid sitt modersmål med bamen enligt 
språkstrategin ”en person/ett språk” (Amberg, 1988, s 111). Intressanta språk
pedagogiska diskussioner, belysande för förskolans arbetssätt, uppstod vid per
sonalens planering, i samarbete med föräldrar samt med lärare i skolan. Försko- 
lepersonalen kände att det var svårt att bryta mönster. Skolans monopol på 
pedagogik vilade, enligt personalen, tungt över förskolan.

Förskolans och föräldrarnas pedagogik
Assyrier/syrianer har i alla tider levt i minoritet och varit förtryckta, enligt 
personalen. Kulturen har hållit dem samman. Vissa inslag i en svensk förskolas 
förhållningssätt kunde därför kännas hotande. Det visade sig i pedagogiken 
kring måltiderna, där vuxna och bam fick tillfälle att samtala. Personalen upp
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manade föräldrarna att stimulera bamens språk genom att samtala med barnen 
vid måltiderna, så att samma begrepp som inlärdes på svenska förankrades i 
modersmålet. Skulle föräldrarna ändra på familjens vanor för att bamen skulle 
lära sig svenska? Vid matbordet hemma satt bamen enligt tradition tysta. Även 
andra traditioner ställdes mot varandra.

Uppfinningsrika pedagogiska lösningar möjliggjorde båda språkens använd
ning och utveckling. Personalen hade hamnat i biåsväder när de av praktiska 
skäl börjat översätta och nedskriva svenska barnsagor och sånger på turab- 
dinska. Ljuden skrevs som de hördes på svenska (latinska bokstäver, svenska 
stavningsregler). Personalen erfor att man inte okritiskt klampar in och korri
gerar i kulturer som funnits i århundraden. Det till synes ändamålsenliga arbets
sättet väckte debatt i bostadsområdet. I intervjuerna framkom följande: Efter
som den assyriska/syrianska gruppen inte hade ett skriftspråk som motsvarade 
det talade språket var deras inställning kluven till att överhuvudtaget använda 
skrift. De som hade utbildning, mestadels modersmålslärama i skolan och för- 
skolepersonalen, var visserligen bekanta med kyrkospråkets skriftspråk, men 
det var ingen garanti för att acceptera det nya. För somliga kändes skrivandet 
som ett respektlöst ingrepp i en gammal muntlig tradition och man blickade 
osäkert mot kyrkan. Andra såg det som en chans att bevara sitt språk i den nya 
kulturen. Bamen som aldrig tidigare träffat på ett talbart skriftspråk, uppskatta
de den nya uppfinningen. De var nyfikna och ej så traditionsbundna. Bamen 
hade anat det finurliga sambandet mellan text och tal i svenska sagoböcker och 
upplevde det naturligt och till stor glädje, att deras svenska ”fröknar” nu kunde 
sjunga och läsa sagor på bamens språk.

En annan episod som handlar om behovet av en begriplig föräldrainforma- 
tion vill jag särskilt analysera. Videofilm var en utmärkt idé att kommunicera, 
som var oberoende av föräldrarnas skiftande läskunnighet i svenska. Även om 
de kunde läsa fanns ändå ingen tradition att meddela sig i skrift. Filmen 
”Frukosten” spelades in på bamens modersmål. Byggd på erfarenheter om kul
turella missförstånd visade filmen konsekvenserna av att inte alla bam som var 
anmälda till förskolans frukost kom, eller att fler än planerat infann sig. Ibland 
blev det för mycket mat kvar och ibland räckte inte maten. Mammorna sam
språkade ivrigt om händelserna i filmen. De visade den tvåspråkiga personalen 
att de förstått. Det framkom också när de levererade lösningar på problemet. 
Visserligen var de stick i stäv med personalens som gick ut på att komma i tid, 
men förslagen var praktiskt konkreta: Spar maten till nästa dag. Laga mer om 
det kommer många barn. Värm maten till dem som kommer senare.

Man kan nog utgå från att personalen kände sig säker på att föräldrarna för
stått den information som åsyftades med videofilmen. De kände sig förmod
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ligen övertygade om att de hittat rätt informationssätt. Filmen åskådliggjorde 
situationen både bildmässigt och språkmässigt. Bedömningen styrks också av att 
föräldrarna, enligt intervjuer med personalen, visade eller klart uttalade att de 
förstått vad som hände i filmen och att de sinsemellan diskuterade lösningar. 
Filmens budskap var förmodligen tänkt som en tillrättavisning. Föräldrarna 
skulle lära sig att passa tider. Personalen var säkerligen inte inställd på att för
äldrarna skulle finna alternativa lösningar. Det framgick tydligt när de bemötte 
föräldrarnas förnuftiga förslag med att de skulle ”komma i tid” till frukosten. 
Personalens syfte med informationen styrker att de på förekommen anledning 
utgått från att föräldrarna behövde lära sig hur man beter sig. De skulle förstå 
betydelsen av anmälning till frukost och att tiden måste passas. Om föräldrarna 
kunde sköta detta skulle frukosten nog fungera som den pedagogiska situation 
personalen eftersträvade.

Intressant är här att se på hur problemet uppstått och om man ansåg någon 
bära skulden till detta. Personal och föräldrar tycktes känna ansvar för att 
hjälpa dem som felat, nämligen den andra parten. Alla hade barnens bästa för 
ögonen. I föräldrarnas begreppsvärld var det förmodligen ointressant att skylla 
”problemet” på personalen. Klocktiden var så oväsentlig i hemkulturen att man 
i filmen inte ens uppmärksammade pekpinnen om att passa tider. Säkerligen 
uppfattade man personalen som rådlösa i förskolans hushåll. Man kan ana att 
mammorna nu kände att de var inne på ett område där de kunde visa sin skick
lighet. De hade själva stora familjer med många barn att servera vid måltiderna. 
Genom att komma med praktiska råd för att bota personalens tafatthet visade de 
sin uppriktiga välvilja.

Människor förstår på olika sätt i olika kulturer. Med olika syn på vad som 
väsentligen ska styra tillvaron kunde samma film ge helt olika signaler. Kultur
mönster som bygger på djupt rotade värderingar föreföll vara diametralt mot
satta. Effektiva och ekonomiska (ekonomiskt och tidsmässigt) aspekter mötte 
jordnära och praktiska lösningar. Det svenska sättet att betrakta tid, där exakta 
klocktider styr dagens aktiviteter, var oförenligt med föräldrarnas mer flexibla 
syn på tid. Förskolepersonalen har visserligen tidigare uttalat att föräldrarna var 
”obekymrade om tid” (Parszyk, 1990, s 3), men inte förrän vid filmvisningen 
gick perspektivets omfattning upp för personalen. Föräldrarna tycktes obenägna 
att se något problem i en situation som kunde åtgärdas praktiskt. Kollisionen 
med personalens sätt att problematisera situationen var uppenbar. Fostrans- 
aspekten i filmens budskap, att inordna sig i det svenska systemet, ville perso
nalen inte ge avkall på. För övrigt kan man föreställa sig den konflikt persona
len upplevde gentemot samhällets bestämmelser, då positioner var styrda av
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matbudget, dagens schema för verksamheten och kanske även myndigheters 
hälsopropåer om faran att hålla mat uppvärmd.

Personalrelationer inom förskolan
Förskolans jämlika personalsituation med lika många utbildade assyriska/ syri- 
anska som svenska förskollärare och barnskötare innebar olika investeringar 
eller uppoffringar beroende på vilken grupp man tillhörde. Resonemanget byg
ger på att personalens interaktioner med föräldrarna såg olika ut ur svenskt eller 
assyriskt/syrianskt perspektiv. Det ligger nära till hands att utgå från att för
äldrarna hade större förtroende för den tvåspråkiga personalen som var en länk 
mellan familjen och det svenska samhället. De kunde när som helst kontakta 
personalen och tala sitt eget språk. Men den svenska personalen åtnjöt ändå 
högre status hos föräldrarna. Några reflektioner kring båda personalgruppernas 
berättelser får belysa problematiken.

Föräldrarna hade svårt att se den tvåspråkiga personalen som jämlik den 
svenska. Den tvåspråkiga personalen berättade att deras relation till föräldrarna 
var mer komplicerad såtillvida att den svenska personalen betraktades som lä
rare, medan de själva behandlades som tjänstefolk. I möjliga förklaringar till 
detta refererades till hemlandets begreppsvärld, där yrken förknippade med 
barnpassning härleddes till någon form av tjänstefolk. Därför hjälper det inte 
att säga att vi har utbildning, menade den tvåspråkiga personalen: Vissa 
föräldrar accepterar inte oss, trots vår utbildning. Men om svensk personal 
säger något protesterar de inte. De går förbi oss. Känns jobbigt.

Det blir en slags uppdelning av våra roller, ansåg den tvåspråkiga persona
len. Om föräldrarna behöver hjälp med viktiga papper vänder de sig till den 
svenska personalen, men om det gäller känslomässiga angelägenheter talar de 
med sina landsmän, omtalade en barnskötare. Somliga reagerade förnärmat och 
ansåg att de fick alla besvärliga och känsliga uppgifter. Föräldrarna blev 
negativa till dem som kom med dåliga budskap, även om de endast tolkade, dvs 
översatte åt den svenska personalen. Reaktionerna var emellertid inte alltid 
negativa. Några förklarade de olika rollerna utifrån förutsättningar som hade att 
göra med språklig och kulturell förståelse, och då kändes det självklart att den 
assyriska/syrianska personalen skulle ta hand om de mer känslomässiga kon
takterna.

Hur reagerade då den svenska personalen? Påståendet att föräldrar behand
lade personalen olika och orättvist samt skälen till detta styrks av liknande 
resonemang bland den svenska personalen. De uppfattade att de hade högre 
status hos föräldrarna men var inte nöjda med de sociala relationerna. Kon
takten med föräldrarna bedömdes egentligen som god, men det var jobbigt att
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bli språkmässigt förbigången. Vi hjälper till med blanketter. De går till den 
assyriska personalen fast jag  också står där. Jag känner mig utanför.

Vid tolkningen av personalens upplevelser blir man genast böjd att betrakta 
den tvåspråkiga personalen som sämre behandlad, med lägre status. Resone
manget håller emellertid inte. Det är ingen tvekan om att båda parterna insåg 
att deras olika roller gentemot föräldrarna fungerade praktiskt. Ojämlikheten 
låg till viss del i känslan av kontaktsvårigheter. Problemet ligger någonstans i 
hur personalen, påverkad av sin egen bakgrund, bedömde vad som var viktigt, 
vad som hade hög status och vad som kändes som god kontakt. Föräldraattity- 
der och tendenser att förbigå personalen såg ut att betraktas mer som språkliga 
frågor av den svenska personalen. Det var ju ett faktum att endast hälften av 
personalen var tvåspråkig. För den assyriska/syrianska personalen upplevdes 
föräldrarnas inställning kanske mer nedvärderande. Den tvåspråkiga personalen 
bedömdes inte som auktoriteter för bamen, men de iakttog att svenskarna blev 
betraktade som sådana. Uppfattningen styrks bl a av den tvåspråkiga perso
nalens ordval högre status och de arbetsuppgifter de omtalade att de tilldelats. 
Man kan också förmoda att den tvåspråkiga personalen bar på känslor utifrån 
sina egna erfarenheter som invandrare, vilka gjorde dem mer känsliga för att 
bli förbigångna. Alla hävdade att de ville bli bemötta utifrån det yrke de var ut
bildade för, men endast begreppet lärare var jämförbart mellan båda kul
turerna.

Om vi uppehåller oss vid synen på lärare, ser vi att i Sverige är det av stor 
betydelse för lärare att få nära kontakter med elever och deras familjer. Assy- 
riema/syrianema delgav oss sina erfarenheter av mer distanserade och auktori
tära lärare. Medan den svenska personalen ville få personlig kontakt med för
äldrarna, men istället fick sköta formella frågor, kände den tvåspråkiga perso
nalen att föräldrarna kom för nära. De senare såg förmodligen de mer formella 
sysslorna som förtroendeuppdrag. När den tvåspråkiga personalen bedömde 
avgöranden och dagisfrågor som viktiga och därmed kände sig förbigången om 
dessa frågor ej diskuterats med dem, kände den svenska personalen sig utanför 
när det dagliga småpratet skedde ovanför deras huvuden. Uppenbart är emeller
tid att den assyriska/syrianska personalen praktiskt och känslomässigt fått en 
större börda att bära i kontakten med föräldrar, eftersom de både skulle sköta 
sin ”sociala” roll och hjälpa den svenska personalen att tolka när de ville kom
municera med föräldrarna.

I ett fortsatt resonemang ser vi det intressanta med att assyriska/syrianska 
föräldrar i ursprungslandet inte var bekanta med begreppen förskola eller dag
hem och heller inte yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare. Det fanns 
ingen tradition som visade hur man skulle förhålla sig till dem. Språket hade ej
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heller ord för dessa företeelser. Man fick blanda in de svenska orden för att 
kunna tala om detta på sitt språk. Däremot fanns barnflickor och tjänstefolk 
med i den begreppsvärld som hade att göra med sådana synliga sysslor som den 
tvåspråkiga personalen utförde dvs familjekontakter och hjälp i ”husliga” prak
tiska situationer, omtalade personalen.

Språkinlärning - språkiakttagelser
Barnens språkliga livshistoria visade att de flesta hade haft en enspråkig utveck
ling före tre års ålder då de börjat på ”dagis” och börjat lära sig svenska. Denna 
typ av andraspråksinläming betecknar forskare som successiv inlärning (Mc 
Laughlin, 1984). Förklaringar på modersmålet var nödvändiga vid inlärning av 
svenska eftersom barnens två språk inte har samma motsvarigheter i begrepps
världen och många företeelser är specifikt kulturberoende (jfr Nauclér m fl, 
1988). Begrepp upplevdes på turabdinska och var väl förankrade när de togs 
upp på svenska. Religion var ett tydligt exempel på en dimension i bamens liv 
som inte motsvarades av liknande svenska företeelser. Vissa ord som svenskar 
använde var tabubelagda i bamens modersmål. Modema västerländska begrepp 
som ”korvkiosk” och ”simhall” saknades, eftersom föräldrarnas språk ursprung
ligen kom från hemlandets jordbrukssamhälle. Svenska ord smög sig därför in i 
bamens samtal på turabdinska. Företeelsen kallas kodväxling (jfr Amberg, 
1988). Trots språkens olika förutsättningar ansåg förskolans personal att båda 
språken uppnått jämlik ställning: Turabdinska dominerar, men svenskan har 
högre status bland föräldrarna, så det blir jämlikt.

Lärare på skolans lågstadium som arbetat med bam från den undersökta för
skolan var överlag mycket nöjda med bamens svenskspråkiga färdigheter. De 
klarade sig bra i skolan och kunde mer svenska än andra assyriska barn och 
hade mer begrepp fö r  det mesta på båda språken. Bamen bedömdes som jätte
duktiga eller duktiga i svenska, motiverat med att ordförrådet var stort eller att 
poängen på språktestet var höga. Förskolans fina idéer gav resultat: Barnen var 
mer medvetna, tränade att prata och berätta, mer allmänbildade.

I denna förskola krävdes ständigt omfattande pedagogiska överväganden i de 
tvåspråkiga pedagogiska situationerna på grund av olika samspelsmönster (jfr 
Nauclér & Boyd, 1996). Arbetssättet som utarbetats utifrån barngruppens be
hov kändes omöjligt att utvärdera med konventionella metoder. För att kunna 
pröva bamens begreppsförståelse i samstämmighet med personalens idéer om 
språkutveckling, behövde man konstruera något eget. I saga-återberätta-studien 
(kap 5, s 118) kunde man förhoppningsvis klura ut hur bamen använde sitt 
svenska språk och vara ganska säker på att de hade begrepp om de företeelser 
de berättade om. Syftet var att undersöka begreppsförståelse när bamen talade
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det svenska språket, samt att studera hur begrepp som förmedlats på turab- 
dinska förklarades på svenska. Om barnen förklarade på svenska vad de upplevt 
på sitt mer utvecklade modersmål, kunde vi få uppfattning om begreppsinlär- 
ningen på båda språken. Sådana språkiakttagelser kunde berätta om barnens 
tvåspråkiga utveckling och hur personalens förhållningssätt satt spår i denna 
speciella förskola.

För de assyriska/syrianska barnen handlade språkanvändningen tydligen om 
att finna en harmoni mellan sina båda världsbilder. Situationen stämmer ganska 
väl med förskolans ambition att barnen ska vara trygga i språk och kultur. 
Denna trygghet hade barnen tidigt fått i hemmet och den närmaste omgiv
ningen, där det alltid fanns någon som talade och förstod deras modersmål. 
Förskolan anammade samma språkliga förhållningssätt dvs vuxna fanns alltid 
nära barnen och lyssnade på allt de försökte säga även på svenska, berättade 
personalen. Det såg ut som att man funnit en form for de två språken/kulturer
na att samspela. Barnens förmåga att berätta om abstrakta såväl som konkreta 
företeelser i ”saga-återberätta-uppgiften” gav ytterligare belägg för detta.

Språk och begrepp i förskolans matematik
Tankar om att matematik är ett kulturbundet ämne fick näring under iakttagel
serna av förskolebarnen. De assyriska/syrianska bamen såg ut att hantera mate
matiska begrepp olika beroende på den omgivning där de for stunden befann 
sig i. Vid studier av pedagogiken bakom barnens matematikkunskaper fram
kommer hur både hem och förskola stimulerat utvecklingen.

Matematik ingick dagligen i förskolans verksamhet. Förskolepersonalen ar
betade pedagogiskt med matematiska begrepp i vardagssituationer. Vid frukt
stunden kunde man både ”dela” frukten och ”dela ut” den. I temat hus tillver
kade bamen möbler vilket innebar att räkna, mäta, känna igen former osv. 
Liksom när det gällde övrig språk- och begreppsutveckling prickades inlärda 
matematiska begrepp av på en checklista. Till den språkliga förmågan hör att 
kunna använda språket som ett redskap för tanken. Bamen hade svårare att lära 
begrepp som inte förekom i deras hemmiljö.

Under lekar och samlingar samtalade bamen på modersmålet. När de hop
pade rep räknade de alltid högt på svenska. Överallt på gårdarna i barnens 
bostadsområde hördes svenska räkneord. I en samling lärde en assyrisk/syriansk 
förskollärare bamen klockan på turabdinska. Plötsligt hördes ordet sju. Bamen 
kunde alla siffror på svenska. Personalen förklarade att räkneorden alltid sägs 
på svenska. Det är väl mer svenskt att räkna. Telefonnumret inlärdes också på 
båda språken. Trots träningen på turabdinska, föredrog bamen svenska för man 
kan siffrorna fortare på svenska. Bamen använde sällan räkneord eller siffror
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hemma. Om man exempelvis bakade ”höftade man” eller använde mått som 
inte behövde förklaras i siffror. Denna matematik var beroende av den assy- 
riska/syrianska kulturen.

I en tolkning av en kulturberoende matematik vill jag understryka att skolan 
länge har propagerat för ”vardagskunskaper” och ”vardagliga matematiska 
problem” (Lgr 80, s 31, s 100). Med utgångspunkt från dessa tankar ter sig 
barnens vardagsmatematik intressant. De studerade förskolebarnen träffade på 
praktisk vardagsmatematik i både hem och förskola, men vardagen kunde se 
olika ut. Pedagogiskt diskuterades vilken vardag matematik skulle knytas till 
för att bli begriplig, förskolans och/eller hemmets. Resonemanget bygger på att 
barnen hemifrån inte var vana att tänka med siffror. Den bekantskapen gjorde 
de först i förskolan. De klarade sig förmodligen utmärkt med den praktiska 
matematik som dagligen krävdes hemma i köket, för att gå och handla eller för
dela något mellan syskonen.

Om vi ser närmare på fallet med räkneorden iakttar vi att barnen förmod
ligen valde att uttrycka sig på svenska. Tidigare har vi konstaterat att de assy- 
riska/syrianska barnen som fått en tvåspråkig stimulans i förskolan kodväxlade 
skickligt. Personalen hade förankrat räkneordens innebörd i båda kulturerna 
och barnen hade lärt sig att räkna på turabdinska. Men detta infördes först i för
skolan. Det fria valet styrktes också av att möjligheterna att tala modersmålet i 
förskolan var mycket gynnsamma. Alla lekar och alla fria samtal mellan barnen 
skedde alltid spontant på turabdinska. Nya begrepp förankrades på moders
målet. Ändå sades alltid räkneorden på svenska. Förmodligen kände barnen att 
räkneorden var så starkt förknippade med den svenska kulturen att det var ute
slutet, rentav onaturligt att benämna dem på turabdinska. De fick också mer 
träning på mekanisk räkning i förskolan. De uppgav att de aldrig ”räknade” 
hemma. Dessutom var alla räknelekar som förekom i förskolan förknippade 
med den svenska kulturen, resonerade personalen. Barnen växlade helt enkelt 
språk till svenska (kodväxling) i de fall där begreppen var mer förankrade i den 
svenska kulturen. För att kunna hantera de begrepp om matematik som de 
införlivat i förskolan behövde de använda ”svenskt” symbolspråk. Var sak hade 
sin plats.

Hanteringen av telefonnumret utgör ett annat exempel på det sammanvävda 
mönster av våra kulturer som dagligen tycks hanteras smidigt och ändamåls
enligt av bamen. Det ser nästan ut som om någon planerat hur smart de skulle 
navigera mellan språken. Även om de lärt in hemmets telefonnummer på båda 
språken föredrog de att säga det på svenska. Det kan ha sin förklaring i att 
numret inlärts i förskolemiljön och därför refereras till den. En annan tanke 
kan vara att det i bamens ögon såg ut att vara viktigare för de vuxna på dagis
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än de vuxna hemma att bamen kunde sitt telefonnummer. Men framför allt 
användes de muntliga benämningarna på siffror i den svenska miljön.

Bamens språkliga beteende visade tydligt hur matematikbegrepp kopplas till 
kultur. Matematiken, med sitt eget symbolsystem, ser ut vara ett ypperligt 
exempel på hur invanda kulturmönster brukas.

Utgångspunkter för problematisering
De pedagogiska episoder som lyfts fram ur förskolestudien reflekterar möten 
mellan olika förhållningssätt. Behovet av att fokusera elevernas iakttagelser i 
pedagogiska situationer har funnits i mitt lärararbete men aktualiserats under 
förskolestudien. Hittills har jag studerat yngre barns handlingar och vuxnas 
förhållningssätt till bamen genom observationer av samspelet och intervjuer 
med de vuxna. Vad förskolebarnens handlingsmönster berättar väcker frågor 
om skolan och elevers perspektiv på de vuxnas pedagogik.

Min strävan i föreliggande avhandling är att kunna närma mig minoritets- 
bam- och ungdomar genom studier i böljan och slutet av gmndskolan. Tanken 
är att kunna komplettera min förförståelse av de yngre bamens situation med 
hur äldre bam kan hantera ett vardagsliv där två eller flera världsbilder dag
ligen konfronteras med varandra. Det handlar om livsvillkor lika väl som 
arbetsvillkor, ty skollivet utgör en stor och väsentlig del av elevernas liv. 
Tonvikten kommer att ligga i elevernas egna erfarenheter sedda med utgångs
punkt från deras olika begreppsvärldar mot bakgrund av samhällets sätt att 
utvärdera skolresultat.

Avhandlingen kommer att fokusera elever i början och slutet av 
gmndskolan. Avsikten är att kunna skildra existentiella villkor i minoritets- 
bams- och ungdomars skolliv. Tanken är att genom elevernas upplevelser kun
na synliggöra lärares och olika etniska gruppers pedagogiska förhållningssätt. 
Med stöd av begreppet immanent pedagogik uppmärksammas det som osynligt 
finns inbyggt i människors föreställningar om världen och samhället och som 
överförs till andra (jfr Ödman, 1995). Det kan röra sig om synen på lärare, 
barnuppfostran, tidsbegrepp, språkstrategier och ämnespedagogiska traditioner.

Perspektivet leder fram till nästa steg i mitt avhandlingsarbete: att avgränsa 
och tydliggöra de problem som skolstudien ska behandla, nämligen hur elever 
från olika etniska minoritetsgrupper i gmndskolan upplever skollivet dvs hur de 
upplever sin egen förmåga (självbedömningar) och bemötande av lärare och 
kamrater (relationer). Lärarens förhållningssätt i klassrummet relateras till 
större utvärderingar av skolan.
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Undervisningsmiljön finner jag nödvändig att avgränsa. Tidigare erfaren
heter av matematiken i förskolan och skolan har väckt intresse på grund av sin 
tydliga kulturbundenhet. Olika matematiska begrepp i barnens hemmiljö blir 
exempelvis osynliga i lärares begreppsvärld, för att de inte omedelbart kan 
överföras till symboler i form av siffror och språk. Matematiken och matemati
kens språk får därför utgöra en referensram avseende inlärningssituationen i 
delstudierna. Undervisningen granskas således mer närgånget genom en ”mate
matikruta” vilket avser att ge mer skärpta tolkningar. Den riksomfattande natio
nella utvärderingen av grundskolan för lågstadiet 1989 och för högstadiet 1992 
får utgöra det övergripande perspektiv som ger möjligheter att undersöka sam
hällets sätt att bedöma elevers erfarenheter och skolresultat. De resultat som 
särskilt tyder på svårigheter för minoritetselever får eleverna förklara genom 
sina kommentarer.

Min ambition med föreliggande studie är således att leda läsaren till en ökad 
förståelse av existentiella frågor i den del av minoritetselevemas liv som utgörs 
av skolan. Min förhoppning är att livsvillkor, som lyfts fram mot denna bak
grund, kan bringa kunskap och väcka debatt om hur minoritetselever upplever 
skolan och bemöts av oss vuxna.

Syfte och problem
Erfarenheterna från skola och förskola får således vara utgångspunkt för syftet 
med min avhandling, som avser att belysa hur det är att leva med de olika för
hållningssätt som elever från etniska minoritetsgrupper möter i grundskolan. 
Studien ska bidra till kunskap om minoritetselevers villkor i skollivet. Syftet är

att belysa pedagogiska och sociala livsbetingelser i grundskolan som 
de kommer till uttryck i elevernas upplevelser och i skolans 
bemötande/bedömningar

Livsbetingelser i skolmiljön berör problematiken kring olika pedagogiska för
hållningssätt i minoritetselevemas undervisningssituation. Särskilt angelägna 
frågor är bamens och ungdomarnas upplevelser av omgivande pedagogik, 
vilket leder till följande problemställningar:

Vilka betingelser i skolan kan ses som väsentliga fö r  elever från olika 
etniska grupper? Hur upplevs
- föräldrars och skolpersonals förhållningssätt
- lärares och kamraters bemötande
- språkliga och begreppsliga förutsättningar som dessa kommer till 

uttryck i språk- och matematikkunskaper?
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Ur ovanstående huvudfrågor föds många funderingar. Vad har eleverna med sig 
hemifrån när de möter skolan? Hur upplever minoritetselevema sin tvåspråkiga 
utveckling? Hur betraktar lärare språkförmågans betydelse i matematiken? Hur 
värderar föräldrar barnens utbildning? Varför har barn från vissa etniska grup
per lättare att klara av den svenska skolan än andra?

Perspektivet kommer i huvudsak att vara elevernas. Som en tråd genom 
denna studie följer därför reflektioner över elevers egna erfarenheter av för
äldrars och skolpersonals förhållningssätt samt språkliga och begreppsliga för
utsättningar i inlärningssituationen.

Avhandlingens disposition
Minoritetselevers upplevelser av skollivet lyfts på olika sätt fram i avhand
lingens tio kapitel. Inledningsvis, i kapitel 1, tecknas bakgrunden till studiens 
idé och uppläggning, utgångspunkter for problematisering samt disposition av 
avhandlingen. Erfarenheter av deltagande observationer i en förskola, där peda
gogiska förhållningssätt till assyriska/syrianska elever studerades, leder mig 
fram till syftet att genom elevernas upplevelser belysa sociala och pedagogiska 
livsbetingelser i grundskolan.

I kapitel 2 beskrivs urval, material, metod och teorianknytning. De tre empi
riska studiernas (Studie I, II, III) inbördes relationer och den helhet de till
sammans utgör åskådliggörs översiktligt. Datainsamlingen och tolkningsproces
sen rör sig kring elevers fria berättelser, speglade mot en bakgrund av tolk
ningar av den nationella utvärderingen av skolan.

En genomgång av forskningslitteratur görs i kapitel 3 och 4 i avsikt att kun
na ställa mina tolkningar till svars inför olika perspektiv på elevers existentiella 
villkor i skolan. Forskningen anknyter till minoritetselevers upplevelser av 
pedagogiska förhållningssätt i en skola för alla, samt språk och begrepp i rela
tion till ämnet matematik.

Kapitel 5, 6, 7, 8 och 9 ägnas åt de intervjuade eleverna i grundskolans alla 
stadier. Undervisningen studeras mot bakgrund av nationell utvärdering av 
matematiken i grundskolan. Det empiriska materialet omfattar en uppföljning 
av förskoleelever på mellanstadiet med tolkningar av språkiakttagelser och 
deras berättelser om skollivet (kapitel 5). Inlärningssituationen på låg- och 
mellanstadiet tolkas utifrån resultat i nationell utvärdering samt hur elever upp
fattar och löser matematikuppgifter som visat sig vara särskilt svåra för minori- 
tetselever i utvärderingen (kapitel 6). Högstadieelevers erfarenheter analyseras 
både genom elevers fria berättelser (kapitel 7) om skollivet och i resultat av 
nationell utvärdering (kapitel 8). Fallstudier och en jämförande analys av två
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högstadieelevers upplevelser avser ge en djupare beskrivning, en helhetsbild av 
livet i skolan (kapitel 9).

Konklusionen i kapitel 10 knyter an till den samhälleliga innebörd som kan 
uttolkas i elevernas upplevelser av pedagogiska förhållningssätt. Resonemanget 
rör sig kring hur en skola för alla kommit att upplevas som en skola för andra 
och hur detta kan kopplas till en icke-erkännande pedagogik. I två segregerade 
men olika skolvärldar utvecklar elever strategier för att harmonisera den fler- 
kulturella skoltillvaron. Detta utmanar till en uppföljning i form av fortsatt 
forskning.
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Kapitel 2 
Urval, material, metod och teorianknytning
Den vetenskapliga ansatsen, studiemas inbördes relationer samt metodiska och 
etiska överväganden redovisas i detta kapitel. Syftet är att åskådliggöra den 
helhet som de tre studierna utgör och de delar som bygger upp avhandlingen. I 
var och en av avhandlingens tre studier redogör jag specifikt för urval, material 
och metod.

De tre studierna
Minoritetselevers livsvillkor i grundskolan belyses i tre delstudier:

Studie I: Minoritetselevers arbets- och livsvillkor i förskola/skola 
Studie II: Minoritetselevers språkliga förutsättningar i matematiksitua

tionen relaterade till pedagogiska förhållningssätt 
Studie III: Minoritetselevers arbets- och livsvillkor på högstadiet

Två av studierna (I och III) har en likartad uppläggning med tonvikt på inter
vjuer om förhållningssätt och språkliga förutsättningar i elevernas närmaste 
omgivning. Studie II analyserar och fördjupar vissa av de språkliga aspektema i 
en utvald pedagogisk situation, matematikundervisningen. Alla tre studierna är 
länkade till varandra genom att de antingen genomförts med (helt eller delvis) 
samma intervjuområden och uppgiftsmaterial eller i vissa avsnitt undersöker 
samma elever.

Översikten i tabell 1 syftar till att ge en helhetsbild och illustrerar de inbör
des relationerna mellan avhandlingens undersökningar. Sammanfallande drag i 
form av urval, metod och material samt länkar mellan dessa markeras i gemen
samma falt. Tabellen följs av en kort sammanfattande beskrivning av studiernas 
uppläggning. I efterkommande avsnitt följer mer detaljerade beskrivningar av 
tillvägagångssätt och teoretiska referenser.

Studie I är en kvalitativ undersökning. 8 förskolebarn, som studerats i för
skolan genom deltagande observationer (kap 1) följs upp fem år senare på 
mellanstadiet (kap 5). Studien bygger huvudsakligen på intervjuer, både struk
turerade och ostrukturerade (öppna intervjuer, uppläggning som i studie III). 
Tonvikten läggs på elevernas egna berättelser av sina upplevelser av skollivet. 
Tolkningar av berättelser bildar utgångspunkten för förståelse av elevernas 
skolliv.

Lärarbedömningar av elevernas språk, samt elevkommentarer till fyra mate
matikuppgifter (samma uppgifter som i studie II) och jämförelser med försko

28



lan får komplettera och styrka mina tolkningar av elevernas berättelser. 
Elevobservationer görs i samband med de ljudbandade intervjuerna i avsikt att 
komplettera tolkningarna av elevernas utsagor.

Tabell 1. De tre studiemas relationer i fråga om urval, metod och material.

Studie I II III
Urval 10 lågstadieelever 14 högstadieelever

8 mellanstadieelever
elever ur natione 

131 elev. åk 2 -89
la utvärderingen 
526 elev. åk 9 -92

Metod intervjuer
-  både ostrukturerade 

och strukturerade 

(samma i studie III)

intervjuer
- både ostrukturerade 

och strukturerade 

(samma i studie I)

elevkommentarer till matematikuppgiftema
lärarbedömningar av språket

elevobservationer
Material transkriberade

intervjuer
transkriberade

intervjuer
matematikuppgifter

(samma i studie I och II)

matematikuppgifter

enkätsvar ur nationella utvärderingen 
åk 2 1989 | åk 9 1992

Studie II innehåller både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 
Resultaten från en undersökning av 131 minoritetselever i den nationella utvär
deringen jämförs med 10 lågstadieelevers kommentarer till några matematik
uppgifter utvalda ur den nationella utvärderingens delprov.

Fyra av dessa uppgifter, som givits i provet för årskurs 2 och 5 i den natio
nella utvärderingen, ges i samma lydelse även till mellanstadieelevema från 
studie I. Ljudbandning och observationer pågår medan uppgifterna löses och 
kommenteras av eleverna.

Lärarbedömningar i lärarenkäten som givits klassvis till den nationella utvär
deringen analyseras med avseende på minoritetselever.

Studie III omfattar likaledes både kvalitativa och kvantitativa studier. Bak
grunden är en kartläggning av 526 minoritetselevers färdigheter i den nationella 
utvärderingen av matematik. Fokus läggs på elevernas utsagor i strukturerade 
och ostrukturerade (öppna intervjuer) med 14 högstadieelever (intervju
uppläggning som i studie I).
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Lärarbedömningar av elevernas språk, samt elevkommentarer till tre mate- 
matikuppgifter ur standardprovet kompletterar tolkningar av elevernas be
rättelser. Elevobservationer görs i samband med de ljudbandade intervjuerna 
(jfr Studie I).

Definition och urval av minoritetselever
Minoritetselever är beteckningen på elever med invandrarbakgrund. Begreppet 
står här för elever som tillhör språkliga och kulturella minoritetsgrupper i 
grundskolan. Minoritetselever, definieras i Studie I och III som elever med bå
da föräldrarna från samma språkliga och kulturella minoritetsgrupp och i Stu
die II utifrån lärarnas bedömningar av elever som erhåller modersmålsunder- 
visning. Begreppet etnisk grupp används i Studie I om den assyriska/syrianska 
gruppen och i Studie III för olika minoritetsgrupper som jämförs i den natio
nella utvärderingen (jfr s 54).

Minoritetsbegreppet får inte förväxlas med det begrepp som avser ”nationella 
minoriteter” vilka enligt minoritetsspråksbetänkandet (SOU 1997:192, 193) 
föreslås gälla ett fåtal i Sverige ”erkända” nationella minoritetsgrupper vilka 
utöver samhörighet, kulturell särart och självidentifikation uppfyller kriterier 
på att ha historiska eller långvariga band till Sverige exempelvis samer, torne- 
dalingar, sverigefinnar, romer och judar. Elever ur dessa nationella minoritets
grupper är inte särskilt definierade i mitt material men ingår i förekommande 
fall under benämningen minoritetselever.

Erfarenheter från den inledande förskolestudien, där bamen studerades 
genom deltagande observationer, har styrt mitt sätt att göra urvalen. Betydelsen 
av att få kontakt med minoritetsbam- och ungdomar i intervjusamtalen har 
prioriterats såtillvida att jag valt ut intervjupersoner framför att söka ”represen
tativa urval”. Det innebär att jag, förutom en uppföljning av tidigare förskole
barn, sökt upp lärare i multietniska skolor och i samråd med dem, enligt mina 
definitioner av minoritetselever funnit intervjupersoner. Samtliga elever har 
behärskat svenska så bra att de förkastat alternativet att få berätta på moders
målet, vilket också är en fördel med tanke på studiens begränsade ekonomiska 
resurser.

De tre studierna har, som ovan beskrivits, olika karaktär. Metoderna är både 
kvantitativa och kvalitativa (se tab 1) vilket innebär att urvalen är gjorda enligt 
olika traditioners forskningsregler. Både representativa urval och subjektivt 
utvalda elever ingår i materialet. Totalt sett ingår cirka 700 minoritetselever ur 
den svenska grundskolan i undersökningarna.

526 högstadieelever utgör ett representativt urval i den nationella utvär
deringen av grundskolan, 1992, nämligen minoritetselever med båda för-
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äldrama från samma etniska grupp. Elevernas enkätsvar på en fråga om 
föräldrars födelseland har legat till grund för hur dessa elevgrupper kodats.

131 lågstadieelever ur den nationella utvärderingen av skolan 1989, har på 
grund av materialets karaktär framtagits på andra grunder. Då uppgifter om 
elevers ursprung saknades har minoritetselever urskilts från andra elever med 
hjälp av lärares kommentarer i samband med redovisningen av resultat hos 
klassens elever. Olika undervisningsgrupper jämförs.

Tonvikten är lagd på intervjuerna eftersom studiens syfte avser att belysa 
minoritetselevers existentiella villkor i skolan. 32 minoritetselever från låg- 
mellan- och högstadiet i sammanlagt 9 olika skolor (12 klasser) har intervjuats. 
Sex av skolorna finns i en mycket invandrartät småstad med i huvudsak assy- 
riska/syrianska elever, medan de tre andra representerar några av storstads- 
förortemas multikulturella skolor (etniska grupper, se respektive studier).

12 klasslärare och 9 Sv2-lärare (svenska som andraspråk) samt de moders- 
målslärare som varit närvarande vid de tillfällen då jag besökt klassen, har i ett 
intervjusamtal tillfrågats om minoritetselevemas språkliga förmåga och hur 
eleverna funnit sig tillrätta i undervisningen. Dessutom har ca 100 lärares 
kommentarer angående invandrarelever analyserats i enkäter ur den nationella 
utvärderingen.

Valet av miljöer har styrts av att jag på olika sätt funnit dem intressanta för 
min undersökning: 8 elever från den inledande förskolestudien har följts upp 
fem år senare i deras skolor på mellanstadiet. 10 lågstadieelever och 14 hög
stadieelever har utvalts genom att jag kontaktat skolor där över hälften av ele
verna kom från språkliga och kulturella minoritetsgrupper. Jag har endast 
besökt klasser där lärarna (klasslärare, Sv2-lärare och modersmålslärare) varit 
positivt inställda till min undersökning. Lärarna har hjälpt till att finna mino
ritetselever utifrån mina utgångspunkter. Slutligen har de tillfrågade eleverna 
och deras föräldrar avgjort om jag skulle tillåtas genomföra intervjuerna.

Medveten om att faran med ett sådant urvalsförfarande kan vara alltför sub
jektivt, har jag försökt kompensera detta genom ansträngningar att finna elever 
av olika kön och olika minoritets-, social- och undervisningsgrupper. 
Detaljerade beskrivningar av elevgrupperna avseende nationalitet och grupp
tillhörighet redovisas i anslutning till de olika studierna.

Metoder för datainsamling
Genom åren av studier i pedagogik, psykologi, sociologi och tvåspråkighet har 
jag prövat mig fram i olika ”intervjutekniker”. Som lärare, särskilt under de år 
jag varit speciallärare, har jag ofta arbetat i intervjusituationer. Med ökad kun
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skap har jag erfarit hur lite ”teknik” och hur mycket samspel intervjun består 
av.

Val av intervjuförfarande är beroende av kontexten och mina egna inten
tioner vid tillfället. Ett sätt att beskriva vilken typ av kunskap som efterfrågats 
i en intervju är att utgå från skillnader i intervjuns struktureringsgrad (Lantz, 
1993). I situationer då min avsikt varit att få fram speciella data om eleven har 
strukturerade intervjuer, då jag i förväg planerat frågorna, varit meningsfulla. I 
de fall då jag önskat närma mig elevens upplevelser har jag funnit de fria 
berättandet, dvs en form av öppna intervjuer som det mest ändamålsenliga 
sättet att lyfta fram elevernas tankar.

Min avsikt är att genom tolkning söka förståelse av vad det innebär att vara 
minoritetselev i grundskolan. Här är elevens subjektiva erfarenhet i fokus, och 
min uppgift är att söka fånga hur intervjupersonerna tillskriver fenomenen 
mening i relation till det sammanhang (kontext) de lever i. Här har jag funnit 
berättelsens form vara ett meningsfullt uttryck för minoritetselevers existen
tiella villkor och funnit stöd för detta i följande:

Klein (1987) hävdar att människors erfarenheter exempelvis i invandrar
situationer gör att de har speciella behov av att sammanlänka tidigare livs
erfarenheter med det nutida. Då spelar berättelse, narration, en betydelsefull 
roll. Polkinghome (1988) menar att människan har ett behov av att samman
ställa och integrera sina olika sociala erfarenheter för att komma fram till en 
harmonisk självuppfattning, ge sammanhang åt livets skeenden (a a 1988, 
s 150). Även Eriksson (1997) pekar på att berättandet spelar en viktig roll för 
konstituerandet av barnets självuppfattning. Heyman (1998, s 61-62) hävdar att 
berättelsen som redskap i vetenskapliga sammanhang bidrar till att den ”unika 
individens särskildhet” bibehålles i undersökningen. Detta kräver av forskaren 
en öppenhet i frågandet och tilltro till människors utsagor.

Fördelarna med fria berättelser har vägts mot nackdelar. Ansvaret har känts 
stort, då eleverna ofta anförtrott mig sina tankar om relationer till lärare och 
kamrater eller oro över familjens situation eller rent av berättat sin livshistoria 
(jfr Ehn, 1991a). Ofta har jag därför ställt mig frågorna: Kan jag i tolkningen 
av deras upplevelser göra dessa rättvisa? Det känns som om jag gjort våld på 
berättelserna om jag uteslutit vissa avsnitt som ej var relevanta för mitt syfte 
exempelvis när intervjupersonerna glidit in på sidospår. Stöd för mitt hand
lande finner jag hos Trankell (1973, s 397) som säger att en viktig uppgift i 
sådana situationer är att ”sovra i texterna”. Gentemot eleverna kändes det 
frustrerande att behöva stryka delar av allt de ville berätta. Jag förberedde 
emellertid dem på att jag inte kunde ta med allt i ”min bok”.
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Andra metoder som använts i den empiriska undersökningen är enkäter ur 
den nationella utvärderingen 1989 respektive 1992, samt analys av provresultat 
ur 1989 års utvärdering och standardprovsresultat i matematik från 1992. 
Genom språkprov och saga-återberätta-förfarandet (jfr s 118) har minoritets- 
elevers språk- och begreppskunskaper förmedlade genom det svenska språket 
bedömts.

Tillvägagångssätt vid intervjuer
Förutom vistelse i klassen och uppvärmningssamtal för att bekanta mig med 
elever, inleds undersökningen med en form av strukturerade intervjuer (se 
bilaga 7), där jag söker bakgrundsdata om ålder, familjestorlek, religion, mo
dersmål och fritidsintressen. I vissa fall gör jag följdfrågor, vilket gör att 
intervjun inte fullt ut är strukturerad i förväg. Av den anledningen benämns 
sådana intervjuer halvstrukturerade (Lantz, 1993).

För att eleverna skulle känna sig ”hemmastadda” utfördes alla intervjuer 
inom elevernas skolor. De intervjuades under lektionstid, eftersom jag antog att 
rasterna skulle vara svårare att offra vilket kunde äventyra lusten att berätta. 
När några intervjuer genomförts blev ivem att få delta emellertid så stor bland 
de väntande intervjupersonerna att även raster kunde tas i anspråk.

Då jag prövat ut olika former för intervjuer med elever har jag också funnit 
att eleverna har ett behov av att berätta om sina upplevelser och är mer tillfreds 
med att berätta fritt om sina livsvillkor än att svara på frågor. Det är som om 
den fria berättelsen lockar fram vad som är väsentligt för dem. De kan berätta 
episoder i valfri ordning, ge eftertryck åt det angelägna, t o m  analysera situa
tioner. Genom att banda intervjuerna och i efterhand transkribera har jag haft 
”fria händer” att anteckna mina iakttagelser beträffande kroppsspråk för att 
kunna styrka mina tolkningar.

Min avsikt är att inte styra elevernas berättande i de öppna intervjuerna på 
annat sätt än att ge eleverna ”områden” att berätta om exempelvis: Berätta om 
din skola, matematiklektionerna och omgivningens inställning till din hem
kultur. Jag är medveten om att mina kategoriseringar utifrån forsknings
frågorna, val av citat och tolkningar ändå styr vad som redovisas avseende 
intervjuerna. I val av intervjuform måste jag tänka ett steg längre dvs på möj
ligheten att kunna tolka intervjuerna. I efterhand har jag sökt hos andra 
forskare och funnit styrka i mitt metodiska tillvägagångssätt genom följande:

Etnologen Billy Ehn (1991) har gjort intervjuer med ungdomar i multi- 
etniska områden och funnit att ungdomarna ofta använder en ”fragmentarisk 
berättarform” (a a, s 80). Det gäller att kunna göra sig en bild av den som 
berättar och föreställa sig de händelser och sammanhang som korthugget för
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medlas. Det är intervjuarens uppgift att frilägga och tolka sådana mönster och 
att kunna omvandla dessa fragmentariska utsagor till ”tematiskt renodlade 
presentationer av de ungas liv i multietniska områden” (a a, s 80). Den som 
använder intervjuer i sin forskning står infor uppgiften att analysera dem som 
en särskild sorts representation av andras liv, ett empiriskt material med sina 
egna regler och strukturer, menar Ehn. Man kan i intervjuerna ofta känna igen 
olika människors berättelser i varandra. Inte bara för att deras erfarenheter är 
lika utan också för att de i sin grupp lärt sig hur man redogör för dem, exem
pelvis invandrares möte med det nya landet.

Ödman (1994) uttrycker, ur en annan aspekt, det komplicerade i att tolka 
talspråk i intervjuer då man ska rekonstruera eller skapa en bild av intervju
personernas existentiella värld, som att ”svårigheterna inte ligger så mycket i 
informationens knapphet som i dess mångtydighet p g a den vaghet som i all
mänhet kännetecknar talspråk” (a a, s 104).

Eftersom intervjuerna görs med barn och ungdomar ställs stora krav på mig 
som forskare att vara medveten om mitt ”vuxna” sätt att tänka och att förstå 
barns och ungdomars tankevärld. Om man vill ha reda på hur barn tänker 
måste man ställa dem inför situationer där de behöver tänka, menar 
Doverborg-Östberg & Pramling (1985). Med detta i åtanke samt att jag redan 
avgränsat studiernas pedagogiska miljöer till att omfatta matematiken, valde 
jag att komplettera berättandet om skollivet med att ställa eleverna inför 
konkreta situationer där de fick fundera över matematikuppgifter. Lösningarna 
av uppgifterna var här underordnade reflektionen kring uppgiftens syfte, 
utformning, språk och lösning. Det intressanta i de individuella kommentarerna 
kring matematikuppgiftema är således elevernas uppfattning av uppgiften, 
vilket också berättar en del om hur de upplever matematikundervisningen i 
skolan.

Ljudbandning och transkribering
Svårigheten att hantera min egen personliga närvaro i intervjusituationen blir 
påtaglig då jag står inför att omvandla elevernas tal till skrift. Genom ljud- 
bandningen av elevernas fria berättelser har nedtecknandet av elevernas utsagor 
skjutits till en senare tidpunkt för transkribering och i utbyte givit mig möjlig
heter att registrera elevers kroppsspråk samt den kontext vi befinner oss i vid 
intervjutillfället. Fördelen med inspelade intervjuer är också att jag i efterhand 
kan gå tillbaka till ljudbandet. Därmed kan jag få ett bättre grepp om inne
börderna i minoritetselevemas utsagor.

Som intervjuare och observatör av minoritetsbam och ungdomar tolkas mina 
intryck med utgångspunkt från min egen förförståelse. Mångårigt arbete och
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samvaro med elever i skola och närmiljö i ett multietniskt område, färgar 
naturligtvis och styr tankarna i banor som bygger på min erfarenhet av livsvill
koren för dessa elever, varför jag ställer mig frågan: Hur kan jag ge elevernas 
upplevelser rättvisa i en nedskriven text och hur påverkar jag som forskare 
texten?

Författaren exponeras lika väl som objektet menar Ehn & Klein (1994). Ett 
sätt är att vända den kritiska forskarblicken mot sig själv (reflexivitet). 
Beskrivningarna avslöjar subjektivt medvetande, kulturell tillhörighet och dolda 
syften och de kan läsas så att säga ”baklänges” om man vill veta något om för
fattaren. Ehn & Klein refererar också till Strathem (1985) som frågar sig vilket 
utrymme i texten vi egentligen ger till aktörerna själva. Man måste påminna sig 
att de Andra också, liksom forskaren, är ”jag”, och denna insikt kräver att vi 
även ser informantema som en slags ”författare”, vilka producerar sin egen 
verklighet med ord och handlingar (a a, s 37).

Ricoeur (1993) diskuterar också vad som händer med utsagan när den skrivs 
ned istället för att uttalas. Han menar att textens frigörelse från det muntliga 
medför en total omvälvning av såväl relationerna mellan språket och världen 
som förhållandet mellan språket och författaren eller språket och läsaren. Då 
texterna intar det levande talets plats förändras språkets referentiella förhållande 
till världen. Slutligen blir det ”läsningens uppgift att i sin egenskap av tolkning 
göra referensen verklig” (a a, s 37).

Tillvägagångssätt vid transkribering
Intervjuerna har i en första fas transkriberats ordagrant med noggranna anteck
ningar om pauser i form av funderingar eller tveksamhet. Jag har brottats med 
hur jag ska redigera texterna. Ambitionen var till en början att inte redigera 
alls, vilket min växande erfarenhet såg till att jag snabbt frångick. Vissa utsagor 
som är relevanta för forskningsfrågorna har utvalts medan jag tvingats utesluta 
andra. Svårigheter att handskas med elevers ”fragmentariska berättande” (jfr 
Ehn, 1991b) eller att återge utsagor ur flödande berättelser uppstod under 
transkriberingen. Mitt dilemma har varit att kunna behålla språkfel utan att för 
den skull ge elevens utsaga intryck av att vara mindre klok. Samtidigt gäller det 
att bearbeta det registrerade talet så att det blir som i talsituationen dvs att 
läsaren uppfattar texten som om den vore tal. Syftet är ju  att deras språkliga 
förutsättningar ska belysas i tolkningarna.

Översättning från ljud till skriven text beskriver Trankell (1973), som ett 
reellt tolkningsarbete. Man måste emellertid vara uppmärksam på att man som 
forskare inte ”tvättar bort spåren av emotionell dynamik som också kan ta sig 
uttryck i ogrammatiska konstruktioner” (a a, s 401). Styrkt av detta har jag
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funderat över när och i så fall hur jag ska skriva ned elevernas talspråk och var 
jag kan redigera. Grammatiskt sett har jag försökt behålla konstruktionerna 
medan jag i något enstaka fall strukit för många omtagningar av samma 
mening. Felaktig ordföljd har inte korrigerats. Syftet med dessa kvarstående 
”fel” är att visa elevernas språkutveckling och bevara det genuina i elevernas 
tal.

Längre citat i form av transkriberade utsagor ur intervjuerna har markerats 
genom indragning på raden och förminskad text. Citat av utsagor kursiveras i 
situationer då de är föremål för tolkningar. Övriga citat i löpande text är för
sedda med citattecken.

Beträffande stavningen har jag använt en talspråksmässigt ljudenlig stavning 
i ord av typ ”nä” (nej), ”nå'n” (någon) och i verbböjningar (ex svärde). I vissa 
fall har jag bedömt att endast talspråket ger eftertryck åt betydelsen i utsagan. 
Då har jag kanske lämnat en hel mening orörd. Som regel har jag använt skrift
språk, även beträffande pronomen (ex mig, dig, sig) eftersom dessa ord aldrig 
varit föremål för olika uttal. Undantaget är ”dom”, som här ofta skrivs ljud- 
enligt talspråket. Andra ord som uttryck för känslor stavas ljudenligt för att 
understryka uttalet exempelvis i slangord eller svordomar. Den grövsta redi
geringen ligger emellertid i att jag valt ut vissa utsagor speciellt intressanta för 
forskningsfrågorna och därmed uteslutit andra (jfr s 49).

Eleverna berättade fritt utifrån de berättelseområden de blivit förelagda, 
men då och då behövdes en följdfråga angående utsagor av speciellt intresse för 
forskningsfrågornas besvarande. Följdfrågor är markerade i texten med en pa
rentes. Förtydliganden av intervjupersonens språk markeras med klämmer.

Etiska överväganden
Rektorerna vid respektive skolor informerades om studiens syfte, genomfö
rande och tidsanspråk. De var positiva till undersökningen. Klasslärare och 
matematiklärare kontaktades och informerades. Flera hade efterlyst en under
sökning av denna typ och var mycket motiverade att delta. Eleverna informe
rades både i grupp och enskilt. Föräldrarna fick en skriftlig information och 
förfrågan, samt möjlighet att kontakta mig personligen. Därefter avgjorde de 
om eleven ville och tilläts av föräldrarna att delta i undersökningen. Kommu
nikationen försvårades dock av att föräldrarna ofta inte talade svenska och att 
eleverna i åldrar mellan 10 och 16 år saknade erfarenhet av intervjuer. Respek
tive modersmålslärare bistod med upplysningar om undersökningen för både 
föräldrar och elever.

Den mest problematiska etiska konflikten ligger i att jag inte lyckats förklara 
för eleverna att jag skulle tolka deras utsagor och kanske ge dem betydelser
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som inte föresvävat eleverna själva. Överskridandet av elevernas mening med 
texten (talet) blir oundviklig vid tolkningen (Ödman, 1994). Det är svårt att 
förklara att de transkriberade berättelserna ska analyseras. Vid ett samtal då jag 
försökte följa upp vad intervjupersonerna förstått av syftet med min under
sökning framgick att de emellertid fått klart för sig att jag skulle skriva ”en bok 
för lärare” där elevernas berättelser eller endast delar av deras berättelser skulle 
ingå och att jag aldrig skulle nämna deras namn eller röja deras personliga 
identitet.

HSFR (1990) har formulerat fyra forskningsetiska principer för att intervju
personerna inte ska kränkas eller skadas då intervjumaterialet tolkas. I detta 
syfte ställs följande krav på forskaren: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttj andekravet. Om vi utgår från dessa principer 
har kravet på information och självbestämmande i möjligaste mån tillgodosetts 
i den ovan nämnda första informationen om undersökningen. Föräldrarna, till
sammans med sina barn, har själva avgjort om eleven skulle delta i undersök
ningen.

Kravet på konfidentialitet som förutsätter att anonymiteten skyddas har 
resulterat i att jag endast i två fall redovisat fallstudier och i ett språkavsnitt tre 
fallbeskrivningar. I övrigt har elevers utsagor presenterats gruppvis. Elevernas 
namn är fingerade och vissa omständigheter i familjerna är omredigerade för 
att dölja elevens identitet. Elever och deras familjer är också informerade om 
att intervjudata endast kommer att användas för forskning (nyttjandekravet).

Oron över att någon intervjuperson ska tro att de känner igen sig och ogilla 
mina tolkningar har fått mig att göra flera omarbetningar. I en tidigare version 
av tolkningarna hade jag betydligt fler fallbeskrivningar, som jag sedan strukit 
av ovanstående skäl. Tanken har funnits att i efterhand pröva att diskutera mina 
tolkningar med några elever eller att låta elever läsa, men jag har kommit fram 
till att det är omöjligt för dem att förstå mitt språk, inte svenskan men mitt mer 
vuxna och abstrakta ”tolkningsspråk” lika väl som de betydelser jag lägger i 
deras utsagor. Skulle jag låta modersmålsläraren översätta för eleven hamnade 
vi i ytterligare en tolkningssituation (modersmålslärarens tolkning av mina 
tolkningar) som kanske inte jag kunde stå för. Därtill kändes det oetiskt att låta 
föräldrar ta del av sina barns berättelser, då jag fått elevernas förtroende och 
ville ta hänsyn till elevernas integritet. En elevs berättelser har efter noga över
vägande fått utgå ur den färdiga avhandlingen. Detta på grund av att eleven 
anförtrott mig att föräldrarna var missnöjda med att sonen berättat för mig om 
sin familj, men de tyckte att det var förargligt att kontakta mig under pågående 
undersökning.
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Eleverna önskade emellertid att få höra sina bandade berättelser, vilket jag 
till en början tillmötesgick i avsikt att låta dem kontrollera vad de sagt. Efter 
några intervjuer insåg jag emellertid att eleverna ganska fort tröttnade på att 
lyssna på innehållet i berättelserna.

T olkningsprocessen
Tolkningarna i avhandlingen baseras på min kunskap och tidigare erfarenhet 
dvs förförståelse av liknande förhållanden som dessa jag står inför i elevernas 
berättelser och skolans utvärderingar. Att tolka innebär att ange betydelse. När 
vi inte omedelbart förstår den verklighet vi är delaktiga i dvs när förförståelsen 
inte räcker till tolkar vi, förklarar Ödman (1994). Tolkningen är således en 
subjektiv handling, som alltid görs från en viss aspekt. Det innebär inte att jag 
godtyckligt kan bedöma och etikettera verkligheten så som jag spontant upp
fattar materialet. För att i möjligaste mån undvika fördomar i tolkandet krävs 
att jag är medveten om att företeelser kan tolkas ur olika perspektiv och om 
min egen roll i tolkningsprocessen. Eftersom den nedskrivna texten, dvs 
transkribtioner av elevernas utsagor, redan har ordnats, förklarats och tillrätta
lagts av mig, är det enligt Ehn & Klein (1994) nödvändigt att vara uppmärk
sam på att nedskrivandet innebär att verkligheten omvandlas snarare än återges 
och skapas istället för kopieras.

Kvalitativa och kvantitativa metoder
Empiriska data, huvudsakligen kvalitativa mot en bakgrund av kvantitativa 
undersökningar, ställde mig inför svårigheten att välja hur jag skulle tolka 
material av så olika karaktär. Jag är medveten om att jag vid ordvalet livsvillkor 
i skolsammanhang redan gjort ett val som lägger tyngdpunkten vid djupare 
tolkning av det kvalitativa dvs minoritetselevers existentiella villkor.

Både kvantitativa och kvalitativa data i en studie ger mig vissa svårigheter 
att välja ”forskarspråk”. I vilka termer ska jag beskriva mitt förfaringssätt? Kan 
jag exempelvis tala om generaliserbarhet när det gäller tolkningar av kvalitativa 
data ur intervjuerna? Ödman hävdar att generalisering i traditionell bemärkelse 
är omöjlig. Men i ett kvalitativt material är den möjlig ur en annan aspekt. En 
”hermeneutisk generalisering” skulle istället betyda att livskompetensen ökar 
genom att man, när man tar del av tolkningarna, ofta reagerar genom att förstå 
sig själv, sina medmänniskor och sitt sociala sammanhang på ett nytt sätt, dvs 
tolkningen generaliseras till individens egen situation (Ödman, 1998a). I enlig
het med detta bidrar mitt avhandlingsarbete till generaliseringar genom att jag 
med exempel och tolkningar av minoritetselevers gemensamma erfarenheter 
(både i berättelser och enkäter) belyser livsvillkoren.
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Kvantitativa och kvalitativa data får utgöra komplement till varandra. Tolk
ningarna av de kvantitativa undersökningarna beskriver vissa mönster av svå
righeter och möjligheter mot vilka tolkningar av enskilda elevers berättelser om 
livsvillkoren i skolan ställs. Även i berättelserna ser vi strukturer då barn och 
ungdomar i sådana situationer ofta ser ut att berätta enligt likartade mönster 
(Ehn, 1991a) där berörda händelser relateras till tidigare erfarenheter och ele
vens olika sociala relationer i olika kulturella miljöer.

Utsagor ur elevernas berättelser har valts ut enligt syftet med studierna för 
att belysa forskningsfrågorna: dvs elevernas upplevelser av lärares och för
äldrars pedagogiska förhållningssätt, lärares och kamraters inställning till hem
kulturen (eller etnicitet) och språkliga/begreppsliga förutsättningar i inlär
ningssituationen. Innehållet i berättelserna tematiseras och utsagor citeras och 
tolkas gruppvis utifrån dessa teman (jfr s 48). Fallstudier av två elever som 
representerar två ytterligheter ifråga om förutsättningar (olika kön, status, 
språk, föräldrars utbildning, religion) får ge helhetsbilder av elevers skol- 
villkor.

Förståelse och språk
Tolkningen är, som ovan nämnts, redan påböljad vid transkriberingen av ele
vernas berättelser. Mitt komplexa empiriska material har nu omvandlats till ett 
stort textmaterial. Syftet i min undersökning är att få förståelse för minoritets- 
bams- och ungdomars handlingsmönster och berättelser om olika erfarenheter. 
I en sådan förståelseinriktad forskning har jag, utifrån det övergripande syftet 
att förstå minoritetselevers skolliv genom att belysa upplevelser av livsvillkor i 
skolan, valt att ha en hermeneutisk-existentiell ambition i mitt sätt att tolka 
elevernas utsagor, varvid jag finner stöd och möjligheter i det metodiska väg
valet i Ödmans (1997) beskrivning av kunskapens villkor i hermeneutisk forsk
ning:

Jag brukar säga att hermeneutiken har fött en insikt om att tillvaron ställer oss inför 
ett kunskaps- och begreppsligt kaos, men ett kaos som samtidigt är konstruktivt: vi 
har ju  möjlighet att som tolkande subjekt urskilja ”mening” i detta kaos och på det 
sättet skapa öar av begriplighet i de jättelika oceaner av obegriplighet som vi omges 
av. Oss själva förstår vi endast delvis och andra människor ställer oss ofta inför 
gåtor vi aldrig kan lösa. Men gåtfullhetens outtömlighet innebär ju  samtidigt att 
möjligheterna att skapa mening och struktur är oändligt stora (Ödman, 1997, s 42).

Gustavsson (1985, s 25) betonar att förståelse, dvs insikt i andra människors 
livsvillkor, inte enbart uppnås genom att man sätter sig in i deras situation. 
Förståelse fordrar en mer allsidig belysning av livsvillkoren genom att de rela
teras till andra människors villkor och till förhållanden i samhället.
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Med våra egna inre referensramar, värderingar etc förstår vi världen. Texten 
talar till oss genom tolkningen, vilket förklarar att det inte finns en korrekt 
tolkning av en text, hävdar Gadamer (1988). Språket är oerhört viktigt i tolk
ningen. Det är ett gemensamt medium som gör att det inte handlar om två 
oförenliga världar som möts, utan ett sammansmältande av horisonter (fusion 
of horizons).

Hur kan jag i praktiken närma mig minoritetselevers språk/text för att uppnå 
denna syntes? I elevernas berättelser utgör deras språk, ungdomsspråk i olika 
kontexter en utmaning, för mig som vuxen och tillhörande endast en av elever
nas kulturer, att försöka analysera och förstå. Jag stöder mig på Ehns (1994) 
reflektioner över hur man kan tolka intervjuer med ungdomar i multietniska 
miljöer. Intervjuer, särskilt i ungdomsforskning, kan inte enbart användas som 
informationskälla, utan måste analyseras som ”en social konstruktion av 
meningsfylld erfarenhet och kulturell identitet” (a a, s 89), vilket innebär att 
många citat ur elevernas berättelser illustrerar vilken slags empiriska data som 
dessa sociala och kulturella mönster är komponerade av. Den svåra balans
gången mellan inlevelse och analytisk distans kräver att mycket möda läggs ned 
på att analysera oss själva i forskningsprocessen.

Genom mitt sätt att tolka visar jag som forskare vem jag är oavsett om jag 
vill det eller ej. Vi kan aldrig ställa oss utanför oss själva när vi förklarar verk
ligheten, förklarar Ödman (1994). Tolkningen av intervjuerna går ut på att jag 
ställer frågor till texten dvs elevernas utsagor. Det är viktigt att på detta sätt 
lära sig lyssna till texten, förklarar Alvesson & Sköldberg (1994, s 163). ”Det 
öppna frågandets taktik” är en teknik som innebär ”att knacka på texten rad för 
rad tills den öppnar sin värld för oss”, vilket i min undersökning kan innebära 
att en elevutsaga som vid första påseende låter alldaglig exempelvis ”Lärarna är 
snälla om vi inte bråkar”, med ett kritiskt frågande kan öppna ett resonemang 
exempelvis kring lärares villkorliga krav på eleverna.

Det gäller alltså att förhålla sig till språket så att man som forskare finner 
uttryck för den förståelse man är ute efter. Orden och deras mening är tradi- 
tionsförmedlare vilket innebär att de förändras i betydelse beroende på den tid 
vi lever i (a a, s 136). Historicitetsaspekten är således av stor betydelse eftersom 
tolkningen av textens mening är tidsbunden. Varje tolkning innehåller tre tids
aspekter: förflutet, närvarande och framtid dvs varje tolkning är historiskt rela
tiv eftersom våra föreställningar är historiskt förmedlade och tillämpas i den tid 
uttolkaren lever. Tolkningen projiceras mot en framtid.

Min uppgift är nu att analysera elevernas tolkningar av skoltillvaron. Här 
vävs berättandets tidsaspekter samman med tolkandets. Eleverna berättar om 
hur de själva var för några år sedan, hur de förbättrats samt vad de önskar av
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framtiden, och deras tolkningar av detta sker med de flerkulturella livserfaren
heter som har sin grund i hemmets och skolans traditioner. Detta kan förstås i 
ljuset av Ehns (1991c) erfarenheter av att ungdomarnas berättelser ofta, trots att 
de uppmanats att berätta om vissa aspekter av skollivet, har en anknytning till 
deras liv från barndomen upp i tonåren, vilket de uttrycker i form av tillbaka
blickar och jämförelser med deras mer erfama handlingar i nutid. Ehn förklarar 
det med att ”multikulturalism” är en officiell ideologi som avsätter spår i ung
domarnas berättelser i form av en självbiografisk retorik, som gör att det är 
särskilt viktigt att beakta berättelsernas språkliga form och uppbyggnad. Ehn 
finner att ungdomarna om och om igen berättar om sig själva i det pågående 
nuet genom att kontrastera det mot det förflutna. På samma sätt ser de sig 
själva i ett framtidsperspektiv om hur de ska leva. En särskilt intressant aspekt 
av detta är hur de redogör för mognadsaspekten i sina självrepresentationer.

Förförståelse
Förförståelsen ger en riktning i vårt sökande och anger vilken aspekt vi lägger 
på tolkningen av det vi studerar. Ödman (1994, s 81) förklarar förförståelsens 
oundgänglighet: ”utan förförståelse inget problem och inget som ger ledtrådar”.

Den ”hermeneutiska ambitionen” betyder för mig ett tolkningsförfarande i 
samband med vilket min förförståelse av situationen, dvs erfarenheter från ett 
tjugoårigt arbete med minoritetselever, avgör det perspektiv jag lägger på 
tolkningen av elevernas utsagor, men inte utan svårighet att hantera min egen 
subjektivitet. I situationer då exempelvis eleverna enligt mitt första intryck 
tendentiöst beskriver lärare nedvärderande, bör jag inse den risk för ensidiga 
tolkningar som min egen lärarerfarenhet utgör. Men min iver att vara öppen 
för elevernas tolkningar av skollivet får heller inte innebära fara för över
förenklingar, så att jag enbart ser elevens perspektiv och låter alla tolkningar 
passa in i en bestämd bild (jfr Ödman, 1980).

Förförståelsen är emellertid inte statisk. Hela tiden under tolkningsprocessen 
i bearbetningen av elevernas utsagor lägger jag till nya ”förståelser”. Denna 
förändring eller utveckling av min förförståelse sker i praktiken genom att jag 
ser likheter och skillnader i vissa utsagor ur elevernas fria berättelser som förs 
samman i kategorier. Sammantagna ger dessa mig insikt om en ny mening i 
elevernas berättelser. Fenomenet förklaras av Gadamer som att våra tolkningar 
sker inom vår egen förståelsehorisont (horizon of meaning). Det innebär inte 
att vi lämnar vår egen föreställning bakom oss vid tolkningen, men vi utvidgar 
och förändrar förståelsehorisonten så att den sammansmälts med texten 
(Palmer, 1972).
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Förförståelsens föränderlighet belyses också av Charles Westins (1994) i 
efterhand beskrivna bearbetning av invandrares brevtexter under avhandlings
arbetet. Han beskriver hur innebörder och mening i människors självrepresen
tationer växte fram under tolkningsprocessen, genom att olika personers utsa
gor togs ur sitt ursprungliga sammanhang, sorterades, organiserades och bil
dade, varje kategori för sig, ett nytt provisoriskt sammanhang tillsammans med 
andra liknande citat.

Det gäller således att få olika förståelsehorisonter att mötas och förenas. 
Ödman (1994) menar att förståelsehorisonten förändras i harmoni med föränd
ringen i kunskapsprocessen. Då mitt övergripande kunskapsintresse i studierna 
är att öka förståelsen av minoritetselevens livsvillkor i skolan, innebär detta i 
praktiken att jag under arbetets gång vidgar perspektiven genom att se nya 
innebörder i elevernas berättelser eller i enkätsvaren. Mina intentioner styr hur 
jag går vidare. Utifrån en studies svar på forskningsfrågorna ges således möj
lighet att ändra inriktning och få nya aspekter på mitt kunskapssökande. 
Delarna i den ena fasen bildar nya helheter i nästa.

Genom att vi oupphörligt omtolkar verkligheten lär vi oss förstå den på ett 
nytt sätt och ständigt förändras den hermeneutiska cirkel inom vilken vi tolkar 
och organiserar bilden av tillvaron. Därmed är vi inne på begreppet validitet i 
tolkningsprocessen.

Validitetskontroll eller prövningar av tolkningars rimlighet
Krav på validitet ställs olika, beroende på om studierna är kvantitativa eller 
kvalitativa. När det gäller det kvantitativa materialet, den nationella utvärde
ringen av matematik och standardprov, har dessa redan innan jag fick tillgång 
till materialet, utprövats och genomförts. Ljung & Pettersson (1990) redovisar 
att enkäter och matematikuppgifter är utprövade i grundskoleklasser i nära 
samarbete med olika lärarkategorier för att säkerställa materialets validitet. En 
viktig aspekt har varit att använda flera olika metoder framför ensidighet i 
pedagogisk utvärdering, förklarar Ljung & Pettersson. Som underlag för 
kvantitativa och kvalitativa analyser i utvärderingen har förutom prov använts 
frågeformulär, intervjuer, direkta iakttagelser och observationer samt statistiska 
material av olika slag. En bedömning av eleverna måste grundas på den infor
mation man samlar in, vilket fordrar att några väsentliga frågor behöver tydlig
göras:

Varför ger man ett prov och till vilken information ska det användas?
När ska information av ett visst slag inhämtas?
Vad ska prövas, bedömas och värderas?
Hur ska önskad information erhållas?
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Syftet med provet avgör exempelvis vid vilket tillfälle provet ska genomföras. 
Engångsprövningar eller ett prov givet vid fel tillfälle bör undvikas. Vidare 
betonar Ljung & Pettersson att en god ”innehållsvaliditet” är en förutsättning 
för informationens värde på så vis att innehållet ska vara användbart och all
sidigt visavi det specifika område som är under observation. Lärarens kompe
tens och professionalism är en förutsättning för de iakttagelser och egna reflek- 
tioner som ska ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas till följd av 
utvärderingen.

Språkliga aspekter i minoritetselevers speciella situation ger i min studie 
upphov till ytterligare funderingar kring validitet i provmaterialet. Mäter exem
pelvis provuppgiftema matematikfärdighet eller språkkunskap hos denna kate
gori elever? Denna validitetsproblematik diskuteras i Studie II (jfr kap 6) i 
samband med att elever i efterhand under observation fått lösa och kommentera 
några av de matematikuppgifter som visat sig vara särskilt svåra för minori- 
tetselever.

Hur kan vi då bedöma validitet i de rent kvalitativa avsnitten av avhand
lingen dvs i tolkningar av elevernas berättelser? Larsson (1994) hävdar att 
mötet mellan olika meningar, i ett kvalitativt material, får en nyckelroll i att 
fastlägga vad som är giltig kunskap om något. Validitetsprövningen ligger 
således i jämförandet av alternativa resonemang. Validiteten i tolkningarna av 
existentiella frågor kan således inte relateras till mätvärden. Rimligheten av 
resultaten kan enbart bedömas genom en kritisk genomlysning av och dialog 
om de argument som förekommer i tolkningen menar Alvesson & Sköldberg 
(1994).

Eftersom tolkningen varken är en registrering eller ett mätvärde väljer 
Charles Westin (1994) att utgå från rimlighetskriterier. Dessa kan vara interna, 
vilket kan innebära att en text, som innehåller unika detaljer i linje med den 
föreslagna tolkningen, ökar skälen för att den ska betraktas som rimlig. Homo
genitet är också ett intemt kriterium som föreligger om skälen till att betrakta 
tolkningen som rimlig ökar då olika detaljer i en text från olika utgångspunkter 
är i linje med den föreslagna tolkningen. Extema kriterier handlar om konse
kvens och vedertagen kunskap. Om alternativa tolkningar prövas och den före
slagna tolkningen kan hävda sig mot andra föreligger konsekvens. Anknytning 
till vedertagen kunskap som stöder tolkningarna ökar också tolkningsrimlig- 
heten.

Alla berättelser kan vara ”sanna” i den mening att de återger hur författaren i 
nedskrivandets ögonblick upplevde och tolkade vad han varit med om, förkla
rar Trankell (1973) i anslutning till sina tolkningar av berättelser. Man måste 
ha klart för sig att subjektiva sanningar och en objektiv beskrivning av verklig
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heten inte behöver överensstämma. Den objektiva verkligheten är ”en abstrak
tion utanför vår upplevelse” (a a, s 404).

Tolknings- och förståelseprocessen har en del/helhetsdimension som utgör 
kriterium för validitet. Pendlandet mellan delar och helhet kännetecknar vår 
förståelse och möjliggör kontrollen av tolkningen. Förutsättningen är att den 
som tar del av tolkningen och vill kontrollera dess validitet har tillgång till 
själva tolkningsobjektet, vars delar och helhet står i ett inbördes beroendeför
hållande och därmed ömsesidigt bekräftar varandra (Ödman, 1994). Redo
visning av olika tolkningsmöjligheter krävs också om forskaren ska vara ärlig 
mot läsaren. En viktig del av tolkningsarbetet handlar om hur jag miss
tänkliggör min text och mina analyser. Ödman föreslår att tolkningen bör un
derkastas två slags kontroller: kontroll av inre logik dvs huruvida tolkningar i 
materialet inbördes hör ihop eller stämmer med den sammanfattande tolkningen 
och en jämförelse med förekommande teorier, samt yttre kontroll som innebär 
att tolkningen kontrolleras mot ursprungsdata och beprövad kunskap.

Praktiskt går denna ”validitetskontroll” i intervjusituationerna till så att jag 
analyserar texten som bygger på elevernas berättelser utifrån olika kontexter i 
skolmiljön (elevgrupper, etniska grupper, lärarkategorier och undervisnings
situationer), så att jag kan se huruvida utsagorna och tolkningarna av dessa 
överensstämmer eller motsäger varandra (kontroll av inre logik). Kritiskt 
ställer jag mig frågan: Har utsagan den innebörd som jag uppfattar? Min egen 
förförståelse av elevers utsagor leder mig ibland till att förstå lärarens perspek
tiv, vilket tvingar mig att försöka ta på mig elevens glasögon och ifrågasätta 
tolkningarnas rimlighet.

Vid ett visst stadium av tolkningsarbetet, då jag utfört analyserna av de ned
skrivna utsagorna och vill pröva deras hållbarhet, har jag återgått till den 
bandinspelade intervjun. Efter att ha arbetat med texterna en längre tid är det 
nödvändigt att ”känna av” om mina tolkningar håller i jämförelse med den 
”atmosfär” elevens muntliga berättelse ger uttryck åt (yttre kontroll). I den 
situationen kunde elevens talade ord ge mig nya uppslag till tolkningar, men i 
vissa fall kunde elevens levande berättelse också begränsa min frihet att göra 
djärva tolkningar.

Sammanfattningsvis bygger validitet i avhandlingens kvantitativa och kvali
tativa empiriska material på noggrannhet i forskningsprocessen. I det kvantita
tiva materialet kontrolleras validiteten genom utprövningar av uppgifter och 
frågor i klasser och kriterier för val av bedömningsinstrument redovisas. I det 
kvalitativa materialet går validitetskontrollen ut på att jag prövar rimligheten i 
tolkningarna. Det sker genom att jag försöker reflektera över utifrån vilka per
spektiv jag tolkar och att jag på olika sätt misstänkliggör texten och utsätter den
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för kontroller. I citat redovisas elevers utsagor så att läsaren kan kontrollera 
tolkningarna. Det faktum att flera av de begrepp som utvecklas i tolkning av 
det kvantitativa materialet också kunnat användas för att beskriva strukturer i 
det kvalitativa materialet stöder också giltigheten i de sammanfattande analy
serna. Detta bygger på samspelet mellan delar och helheter i avhandlingens tre 
studier. I nästa avsnitt beskrivs det praktiska tillvägagångssättet vid tolkningen 
av det empiriska materialet.

Tillvägagångssätt vid tolkning
Inledningen till avhandlingens studier anknyter till hur bam, personal och för
äldrar upplevde pedagogiska förhållningssätt ur olika aspekter i olika miljöer i 
en undersökning av förskolan. För att skapa en bild av minoritetselevers 
existentiella värld utifrån de data jag insamlat ur intervjuer, enkätstudier och 
provmaterial har den tolkningsprocess som leder fram till avhandlingen skett i 
fyra steg (fig 1), under vilka analyser av intervjuer och enkätundersökningar 
vuxit fram. Tyngdpunkten i avhandlingen läggs vid elevernas fria berättelser, 
men delar och helheter styrker varandra och pendlingen mellan delar och helhet 
kan i stora drag beskrivas som följer:

Avhandlingens forskningssyfte (helheten) har sin utgångspunkt i erfarenheter 
från förskolestudien (kap 1). Dessa leder vidare till den kvalitativa intervju
studien på mellanstadiet (Studie I) och den kvantitativa studien av den natio
nella utvärderingen på lågstadiet (Studie II), där undervisnings- och inlärnings
situationen analyseras utifrån olika forskningsfrågor (delar). Mönster och struk
turer i dessa bildar nya innebörder av minoritetselevers existentiella villkor 
(helheter) som får avgöra perspektivet på både kvantitativa och kvalitativa 
studier i högstadieundersökningen (Studie III). Den senare visar tendenser i 
hela landet (helheter) som ger ledtrådar till hur forskningsfrågorna ska angripas 
i intervjuer med enskilda elever (delar). I sammanfattande tolkningar fram
kommer nya perspektiv (helheter).

Enkätstudier, provresultat och matematikuppgifter
Kvantitativa analyser av enkätstudier och provresultat i den nationella utvärde
ringen bidrar till en generell uppfattning av minoritetselevers självbedöm
ningar, matematikkunskaper och språkliga aspekter i matematiksituationen.

Tolkningsförfarandet beträffande det kvantitativa materialet kändes från 
början inte lika givet som i det kvalitativa materialet. Kan man tillämpa ett 
tolkande forskningssätt på data som normalt skulle tolkas kvantitativt? Både 
låg- och högstadieundersökningen med material ur den nationella utvärderingen 
har genomförts några år tidigare (Pars2yk, 1992, 1994) och då tolkats mer
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”traditionellt”, dvs med tonvikt på andelar redovisade i diagram och tabeller. 
När jag granskade mina tidigare analyser återfann jag emellertid mönster av 
svårigheter samt strukturer i minoritetselevers undervisningssituation som kun
de utgöra en bakgrund då jag senare tolkade enskilda elevers utsagor. Plötsligt 
framstod de kvantitativa studierna som kompletterande, rentav som en förut
sättning för den del av intervjustudierna som handlar om undervisningssitua
tionen.

Minoritetselevers enkätsvar om självbedömningar och textförståelse samt 
matematikuppgifter och lärarenkäter struktureras i gmppers resultat, lärarkom- 
mentarer och elevkommentarer till matematikuppgifter (fig 1, steg 1). Mate
rialet kategoriseras i etniska gruppers resultat avseende kursval, vilket antyder 
förhållanden i skolan som jag tidigare inte uppmärksammat (steg 2). På samma 
sätt som med de fria berättelserna tolkas gruppers enkätsvar och resultat i olika 
etniska grupper, även om utgångspunkterna var sammanförda i procentandelar 
(steg 3). Lärarkommentarer angående elevers svårigheter och hjälpbehov 
kompletterar elevuppgiftema.

En bild av olika etniska gruppers speciella problematik i den svenska skolan 
växer fram och existentiella villkor anas bakom de data jag analyserar och 
sammanfattar (steg 4). Funna tendenser till hur elever från olika kontexter 
”upplever” skolsituationen har haft en speciell betydelse för ansatserna beträf
fande intervjustudierna med enskilda elever och sättet att studera matematik- 
uppgifter, genom att kommentarer till uppgifterna fått större betydelse än lös
ningar av dessa.

Tolkningar av elevkommentarer till matematikuppgifter bygger på en inter
vjusituation där eleven förelädes en uppgift och fick agera genom att kommen
tera uppgifter och frivilligt lösa dessa. Tolkningsförfarandet liknar de fria 
berättelsernas, men här ingår observation av elevernas handlingar uppgift för 
uppgift (steg 2) som ett viktigt inslag i tolkningsprocessen, vilket gör att en 
slags ”yttre kontroll” genomförs vid analysen kring varje uppgift.
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Figur 1. Tillvägagångssätt i tolkningsprocessen

Analyserna avsåg att bringa förståelse av hur elever tänker och tolkar de upp
gifter de utsätts för i matematik. Uppgifterna behandlas separat och tolkas med 
avseende på språk och begreppsuppfattning i matematikundervisningen (steg 3). 
Tanken är att situationer ska kunna generaliseras till övriga undervisningssitua
tioner såtillvida att vi förstår hur minoritetselevema tänker om språket och
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uppgifternas innebörd. I en sammanfattande tolkning (steg 4) uppmärksammas 
språkliga fällor och elevers strategier då språket inte är tillräckligt för att förstå 
olika situationer.

Lärarkommentarer i den nationella utvärderingens enkäter har granskats 
utifrån olika teman i lärarnas utsagor (steg 2) som avspeglar sig i deras 
benämningar och kategoriseringar av minoritetselever. En sammanfattande 
tolkning av läramas förhållningssätt utifrån dessa data (steg 4) kompletterar 
bilden av minoritetselevers villkor i undervisningssituationen.

Fria berättelser
I praktiken har jag gått tillväga så att minoritetselevers fria berättelser om sina 
upplevelser i skollivet tolkas i flera steg (se fig 1). Berättelser om skoltillvaron 
har skett utifrån olika områden, i vilka jag prövat mig fram för att finna ämnen 
som lockade eleverna att spontant berätta och därmed avslöja sina tankar. 
Exempelvis fick elever vid de första intervjuerna uppgiften ”Berätta om din 
skola...”, vilken gav mycket neutrala svar. Med tillägget ”Berätta vad du vill 
förändra i din skola...” flödade berättandet. Jag behöll emellertid den första 
uppgiften för att visa hur elever ofta informerar oss vuxna om skollivet. 
Berättelserna innehåller fyra frågeområden. Berättarfrågoma (jfr kap 5, 7) är 
inte exakt desamma som forskningsfrågorna:

1) elevernas allmänna berättelser om skolan
2) lärares och föräldrars pedagogiska förhållningssätt
3) lärares och kamraters inställning till hemkultur/etnicitet
4) språkliga förutsättningar i inlärningssituationen

I den inledande fasen (steg 1) av tolkningsprocessen stmktureras berättelserna 
preliminärt så att jag samlar citaten i form av fallbeskrivningar. Dessa är av 
etiska skäl ej redovisade i avhandlingen. En bild av vilka teman som återkom i 
flera berättelser inom varje frågeområde framstår. Upplevelser som tycks vara 
förenade med de speciella livsvillkor, som invandrares situation bjuder, ut
kristalliseras.

Utsagorna ur fallbeskrivningarna sorteras och organiseras utifrån grupper av 
elevers gemensamma teman under kategori 1, 2, 3, 4 utifrån berättarområden 
(steg 2). Det andra steget i tolkningen av det empiriska materialet i avhand
lingen inbegriper de sorterade utsagorna i form av citat kompletterade med 
kommentarer i form av enklare tolkningar. Varje citat hänvisas till ett namn 
(fingerat) på intervjupersonen. I det här läget har jag tvingats göra ett urval och 
reducera antalet citat, för att det väsentliga i varje kategori ska få tillräckligt
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utrymme. Citaten består av utvalda typiska eller anmärkningsvärda utsagor i de 
återkommande teman som förekommer i elevernas berättelser.

Vi uppehåller oss en stund i steg 2, ty i denna fas görs ”grovarbetet” dvs de 
olika inriktningarna för analyserna avgörs. I kategori 1) finner vi allmänna 
synpunkter, en översikt över elevernas uppfattningar, som sedan återkommer 
och djupare diskuteras i de övriga kategorierna. Om vi utgår från kategori 2), 
lärares och föräldrars pedagogiska förhållningssätt, har elevernas utsagor styrt 
sorteringen. Föräldrars och lärares pedagogiska förhållningssätt kontrasteras 
kulturellt. Likheter och olikheter avseende teman inom kategorin exempelvis 
överensstämmande eller motsatt uppfattning om undervisningssituationen lik
som immanenta inslag i båda kategoriernas ”fostran” kommer i dagen.

I kategori 3) (lärares och kamraters inställning till hemkultur/etnicitet) upp
stod vissa svårigheter i bedömningar av utsagorna. Flera högstadieelever kunde 
berätta oavbrutet under intervjutiden, vilket gav mig åtskilliga timslånga ljud- 
bandningar. Känslomässiga, ofta svåra upplevelser av rasism bland kamrater 
och lärare har i tolkningsarbetet reducerats till att några få kärnfulla citat med- 
tagits. Desto mer möda i form av tolkningar och alternativa tolkningar har 
dessa i en senare tolkningsfas krävt. Motsatsen fann jag hos de fåordiga mellan- 
stadieelevema i samma kategori, vilket ställde andra krav på tolkningen, näm
ligen att kunna se sammanhangen trots att utsagorna är knapphändiga.

Kategori 4) innehåller både elevers och lärares utsagor om elevernas språk
liga förutsättningar. I högstadiematerialet har jag valt att presentera elev- och 
lärarutsagor om varje elev jämsides, för att åskådliggöra hur pass realistiska 
elevernas bedömningar är i förhållande till läramas eller vice versa. Samma 
kategori på mellanstadiet redovisas också i form av jämförelser, men i detta fall 
jämförs elevernas språk- och begreppsutveckling i ett saga-återberätta-för
farande som eleverna deltagit i vid två tillfällen, på mellanstadiet och fem år 
tidigare i förskolan. I berättelserna om matematiklektionerna framkommer 
språkliga ämnesrelaterade svårigheter och obegripliga pedagogiska situationer 
som uppstår p g a språkförbistring.

Återkommande språkliga teman om de politiskt brännbara ämnena moders- 
målsundervisning och svenska som andraspråk kunde avläsas inom alla berät
telseområden och återges därför ur olika perspektiv inom alla kategorier. 
Samma sak gäller ämnet svenska som för många elever ansågs vara så teoretiskt 
att det inte associerades med elevernas svenska språk i utveckling.

Varje kategori med ett urval av citat och enklare tolkningar avslutas med en 
analys (steg 3), där jag genom dessa urval i en tolkning söker ge en helhetsbild 
av minoritetselevers upplevelser av livsvillkoren i skolan. Tolkningar av ele
vernas i kategorier sammanförda utsagor ger nya perspektiv på minoritets-
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elevers existentiella villkor i skolan. Emellertid har jag under tolkningsproces
sen funnit det nödvändigt att komplettera dessa nya innebörder med fallstudier, 
som i sin helhet kan belysa några enskilda elevers upplevelser av livsvillkoren i 
och kring skolan. Tillvägagångssättet skiljer sig i steg 2, där övriga utsagor 
grupperats tematiskt, medan fallstudien behåller dessa teman knutna till eleven. 
Inom ramen for högstadiestudien följs två elevers fallbeskrivningar åt och tol
kas därvid var och en för sig i sin helhet. I mellanstadiestudien ges tre fall
beskrivningar av hur elevers språkutveckling i en jämförelse mellan förskola 
och mellanstadium gestaltar sig. Jag ser dessa fallstudier som ett sätt att stämma 
av mina tolkningar av de sammanställda utsagorna mot bilderna av ”hela” 
människor i skollivet. Analyser av fallstudierna ger en djupare beskrivning av 
upplevelserna och insikt om företeelser som jag inte lika tydligt ser i de tema
tiskt grupperade utsagorna.

Kontexten ger förutsättningar för tolkningar. Det gäller att se samman
hangen för att kritiskt kunna tolka utsagorna. Tolkningsprocessen driver mig 
således att se situationer utifrån olika personers perspektiv. Så kan exempelvis 
uppmaningen att berätta om hur andra i skolan uppfattar elevens hemkultur ge 
vitt skilda svar i olika miljöer: De assyriska/syrianska barnen som tillhör 
dominerande grupper i sina skolor svarade ofta: Alla är som vi. Inför samma 
uppgift reagerade högstadieeleverna i de multietniska skolorna, som tidigare 
nämnts, med långa känsloladdade skildringar.

Elevernas upplevelser ger information om skollivet, men berättelserna kan 
handla om andra personer än de själva exempelvis lärarens handlingsmönster 
och antyda det immanenta i omgivningens förhållningssätt. För att försöka 
förstå och belysa de olika personernas förhållningssätt utifrån deras förutsätt
ningar i en kontext, tillgriper jag en typ av tolkning som visar handlingarnas 
innebörd, ”good reason assay”, vilken går ut på att en viss handling förklaras i 
förhållande till aktörens syften (Ödman, 1994, s 68), vilket i praktiken betyder 
att jag försöker sätta mig in i hur barnen eller lärama tänker i den givna situa
tionen.

Låg-, mellan- och högstadiestudiemas tolkningar avslutas med en samman
fattande analys benämnd sammanfattande tolkning eller jämförande analys 
(steg 4), vars syfte är att ”lyfta tolkningarna” ytterligare och utvidga perspek
tivet dvs söka övergripande förklaringar till elevernas upplevelser av skollivet. 
I det läget handlar tolkningarna mer om sociala och samhälleliga än om indi- 
vidrelaterade tolkningar. En jämförande analys av de två elevernas situation 
(fallstudier) kontrasterar deras livsvillkor och ger en tydligare bild av språk- 
och identitetsproblematiken i livet kring skolan (steg 4).
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Vad skiljer nu tolkningar av kvantifierade data (både kvantitativa och kvali
tativa) från intervjustudiernas kvalitativa och hur kontrolleras dessa? Analys av 
gruppers villkor ligger inte lika nära de existentiella villkor som vi kan nå 
beträffande enskilda elevers berättelser. Ur en annan aspekt far tolkningar av 
gruppresultat utgöra ett stöd för intervjusituationernas individuella tolkningar. 
Genom att stämma av tolkningar av individdata mot tolkningar av mer gene
rella data får vi också en slags ”kontroll av inre logik”.

De sammanfattande och jämförande tolkningarna bildar avhandlingens kon
klusion (fig 1).
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Kapitel 3 
Forskning med anknytning till minoritetselevers 
upplevelser av pedagogiska förhållningssätt
Pedagogiska förhållningssätt har en central betydelse i minoritetselevers skild
ringar av existentiella villkor i skollivet. Begreppet ”förhållningssätt” till 
invandrare innehåller, om vi utgår från Westins (1984) definition, en kombina
tion av föreställning och värdering, där intentionen avgör hur subjektet kan 
tänkas handla gentemot objektet (a a, s 89). I min studie kommer förhållnings
sätt till uttryck i människors uppfattningar och handlingar relaterade till 
minoritetsbam- och ungdomar.

En genomgång av forskningslitteratur i kapitel 3 och 4 sker här i avsikt att 
kunna ställa mina tolkningar till svars inför olika perspektiv på elevers livsvill
kor i skolan. I det empiriska materialet hänvisas till denna genomgång. Situa
tioner i minoritetselevers skolliv som i avhandlingen studeras i ett tolkande 
forskningsperspektiv diskuteras genom andra forskares erfarenheter inom olika 
forskningsdiscipliner.

Datainsamlingen för de tre studierna har skett under åren 1992 - 1994, vilket 
är en tid då stora förändringar i skolans verksamhet planerats och genomförts. 
Utbildningsmålen är nu delvis förändrade genom att en ny läroplan för grund
skolan (Lpo 94) utarbetats. Av den anledningen kommer jag att referera till 
både Lpo 94 och den tidigare läroplanen Lgr 80.

Få studier undersöker det jag syftar på nämligen minoritetselevers upplevel
ser av skollivet. I detta avsnitt sätts fokus på forskning som kan förklara ele
vens förförståelse relaterad till integration och grundskolans tankar om en skola 
för alla. Litteraturen sammanfattas enligt forskningsfrågorna i avhandlingens 
syfte: att studera lärares och föräldrars förhållningssätt, omgivningens syn på 
etnicitet och språkliga förutsättningar i skollivet.

Etnicitet och kultur
Förståelse för andra kulturer är en del av grundskolans mål. Skolan ska värna 
om de ”värden som ligger i en kulturell mångfald och elevernas verklighet ska 
ses i ett globalt sammanhang” (Lpo 94, s 5- 7). Motsättningar mellan omgiv
ningens immanenta ofta stereotypa uppfattningar om etnicitet och kultur och 
dessa begrepps föränderlighet i olika kontexter och vid olika skeden av elevens 
utveckling framkommer i det empiriska materialet. Gränserna mellan det 
etniska och det kulturella är sällan tydliga vilket i Regeringens proposition 
1997/98:16 beskrivs som
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... att etnisk och kulturell mångfald är begrepp som innefattar språklig och religiös 
mångfald, att etniskt och kulturellt är begrepp vars innebörd överlappar varandra, 
samt att de ofta, men inte alltid, kan användas som synonymer (a a, s 19).

Kultur för minoritetselever
Kultur i meningen livsform, så som begreppet tolkats av socialantropologer är 
knuten till grupper av människor. Kultur i denna avhandling är inte entydigt 
bundet till etnicitet. I intervjupersonernas berättelser handlar kultur om livsvill
kor som rör språk, identitet, religion, minoritetsgrupp och skillnader ungdoms
grupper emellan. Under skolåren lever eleverna i en blandning mellan hemmets 
och skolans kulturer samt i invandrargruppens speciella ungdomskultur.

Erikssons (1997) studie av ungdomars berättarstil visar hur kryptiska uttryck 
som förstås ungdomar emellan ger uttryck för ungdomskulturens starka ställ
ning i vårt samhälle. Här vill jag knyta an till Westin (1993) som framhåller 
betydelsen för de unga av att ha sin sociala identitet knuten till konkurrerande 
ungdomsgrupper med fokus på livsstil exempelvis knutna till fotbollslag, 
etnicitet etc. Amstberg (1993, s 20-21) förklarar ungdomarnas situation som 
”kultur i sig” och ”kultur för sig”. Den unga livsstilen är i allmänhet en kultur i 
sig, medan ”motkulturer” som punkare och syntare är kulturer för sig. I större 
sammanhang, vilket också berör denna studies ungdomar, är perspektivet 
tillämpbart på en västerländsk modem kultur i sig, som möter grupper exem
pelvis zigenare och turkar som gör ”etniskt motstånd”. De som redan bejakat 
den västerländska kulturen i sitt hemland har på så vis kortare anpassnings
processer.

Kultur i skolkontexten utifrån detta perspektiv visar hur skollivets normer 
både kan vägleda och missleda i minoritetselevers vardag, beroende på för
förståelsen av den västerländska kulturen. Wyndhamn (1994) förklarar att kul
tur är något som vi inte direkt ser, som skriver in sig i oss. Vi skriver i vår tur 
in oss i kulturen. I skolan stakar kulturen ut normer och bygger upp föreställ
ningar om legitima sätt att uppfatta undervisningen. Kultur utgör på så vis ett 
slags social grammatik för lärare, elever, föräldrar och administratörer med 
definitioner som berör undervisningens mål, mening och genomförande. Kultur 
omfattar de meningssystem som ger ordning och inriktning i våra liv (a a, 
s 18).

Varje människa skapar, enligt Sjögren (1993, s 15-18), en kulturell syntes i 
sitt eget liv. Individens kulturella utveckling innefattar möjligheten att än 
prioritera individen än det sociala nätverket. Men den tendens som dominerar 
bestäms både av personliga faktorer som läggning och livssituation och sociala 
faktorer såsom kulturarv och samhällsstruktur (se fig 2). Invandrare hamnar
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ofta i ett läge fyllt av motsättningar mellan dessa faktorer. Vissa kulturer fram
häver vissa personlighetsdrag och avvisar andra. Grunden för individens hand
lingsmöjligheter kan beskrivas med hjälp av personbegreppet, som innefattar 
människans syn på sig själv i relation till den omgivande världen. Utifrån den 
skapas den världsbild som styr avgörande val i livet.

Figur 2. Faktorer som påverkar individens kulturella utveckling (min tolkning 
efter Sjögren, 1993, s 18).

Etnisk grupp och kultur
Varje vetenskaplig text är en kulturprodukt eftersom tidsandan prioriterar vissa 
frågor som väsentliga, menar Ehn & Klein (1994). Med andra ord berättar 
avhandlingens text vilka pedagogiska förhållningssätt till minoritetselever som 
ligger i tiden. Mitt val att använda begreppet etnisk grupp i Studie III för grup
per från Sverige, övriga Norden, övriga Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien 
och Latinamerika motiveras med att uppgifter om elevers samhörighet i reli
gion eller språk samt nationalitet varit tillgängliga i det empiriska materialet. 
För minoritetsungdomama själva tycks etnicitet handla om hemkultur såväl 
som i vilken ungdomsgrupp man är medlem eller hur omgivningen ser på dem 
som invandrare. Etniciteten är föränderlig varför sociala och kulturella aspekter 
på begreppet lyfts fram.

Lange & Westin (1981, s 297) beskriver hur etnicitetsforskning expanderat 
och ändrat karaktär under de senaste decennierna. Assimilationsideologier från 
40-50-60 talen avlöstes av en pluralistisk ideologi med betoning av ”separatism, 
kulturell särprägel och sökande efter etniska rötter”. Av intresse beträffande 
den ”svenska” pluralismen dvs rätten för vaije grupp att behålla sin etniska sär
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art är enligt Sjögren (1993) den ömsesidiga anpassningsprocessen: hur invand
rare integreras i det svenska samhället och hur Sverige förändras av invandring
en. Toleransen avseende invandrare vägleds av principerna jämlikhet, valfrihet 
och samverkan men hotar aldrig det ”djupa i kulturen” vilket antas sammanfalla 
med det svenska, förklarar Sjögren.

En etnisk grupp är en form av social organisation, konstaterar Barth (1982). 
Gränserna är av social karaktär med territoriella motsvarigheter, vilket betyder 
att gränserna består även om kulturen inom gruppen förändras. Utmärkande för 
gruppens medlemmar är att de delar värderingar och bedömningar, ”are playing 
the same game” (a a, s 15). Smith (1986) finner att ett typiskt västerländskt sätt 
att betrakta fenomenet etnicitet är att knyta den etniska gruppen till nationalitet. 
Många forskare betraktar språk som ett kännetecken för etnicitet, vilket Smith 
anser vara grovt förenklat. Utan tvekan kan vissa ovanliga språk avgränsa en 
speciell etnisk grupp, exempelvis baskema. Andra kulturella inslag som gemen
sam historia och hudfärg spelar en betydande roll och kanske rentav tränger 
undan språkets roll, exempelvis bland ”American Blacks”. Religiös gemenskap 
och gemensamma seder utmärker judarnas eller sikhemas etniska tillhörighet. 
En kombination av de olika särdragen är unik exempelvis hos ”Bangladeshi”, 
en indisk kultur med språket bengali, som delar religion med de indiska och 
pakistanska muslimerna (a a, s 28).

Flertalet av eleverna i denna studie är födda i det svenska samhället, vilket 
ger dem andra kulturella utgångspunkter än föräldrarna har. Goldstein-Kyaga 
(1993) förklarar att en etnisk grupps kultur förnyas för varje generation, vilket 
är en anpassning till omgivningen. Sociala förändringar inom ett samhälle med 
olika etniska grupper får ofta olika effekt i olika sociala grupper. Kultur är inte 
något statiskt och oföränderligt. Hauge (1989) ser utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv att kultur och kulturella koder är en produkt av individers och grup
pers materiella livsbetingelser. Koder och regler för samspel förändras i takt 
med att olika livsbetingelser förändras. Om vi fokuserar hur kulturspecifika 
faktorer skapar avstånd mellan barn och skola ser vi inte de verkliga 
problemen.

Ett resonemang om negativa attityder till vissa etniska grupper i skolan med 
den muslimska kulturen som exempel föranleds av avhandlingens elevberät
telser. Här vill jag anknyta till Hedins (1995) förklaringar att kulturer förändras 
av möten och motsättningar. Kulturer hamnar i olika konfliktsituationer bl a 
genom olika former av migration. Vi ser i Sverige hur muslimer tilldragit sig 
särskilt intresse, vilket enligt Hedin beror på att vi haft så lite erfarenhet av 
andra religioner som hinduism och buddhism. Även om vi som lärare försöker 
ge motsättningarna mellan olika kulturer (religioner) en allsidig belysning
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kämpar vi en ojämn kamp emot massmediernas nyhetsrapportering, vilka får 
oss att framställa muslimer som religiöst fanatiska. Vad vi egentligen ser kan 
ofta förklaras med minoriteternas kamp för att behålla sin kultur, en kamp mot 
det västerländska inflytandet i en främmande omgivning. Människor som rycks 
upp ur sin gamla miljö vill slå vakt om banden till det förflutna. Följaktligen 
möter vi personer som blir mer religiösa i Sverige för att religionen skall bära 
hemlandets traditioner vidare.

Sammanfattning
Etnicitet och kultur är begrepp som förnyas vartefter människors livsvillkor 
förändras. För de unga minoritetselevema i denna undersökning betyder omgiv
ningens syn på etnicitet att livet kompliceras eller berikas av tillhörighet i olika 
grupper med olika levnadssätt. I ungdomskulturen är livsstil i konkurrerande 
ungdomsgrupper betydelsefullt för den sociala identiteten (Westin, 1993). 
Ungdomarnas kulturella utveckling präglas av motsättningar mellan personliga 
faktorer (läggning, livssituation) och sociala faktorer (kulturarv och samhälls
struktur). Handlingsmöjligheten har att göra med personbegreppet, dvs synen 
på sig själv i relation till omgivningen där olika kulturer prioriterar individen 
eller den sociala varelsen (Sjögren, 1993).

Som en anpassning till omgivningen förnyas en etnisk grupps kultur för 
varje generation och sociala förändringar får olika effekt i olika etniska grupper 
(Goldstein-Kyaga, 1993). En etnisk grupp antas vara en form av social organi
sation med människor som har ett gemensamt synsätt (Barth, 1982). Men Smith 
(1986) finner också att vi på ett typiskt västerländskt sätt knyter begreppet till 
nationalitet. De som i ursprungslandet bejakat den västerländska kulturen 
(kultur i sig) har lättare att anpassa sig till samhällets villkor än de som gör 
etniskt motstånd (kultur för sig), förklarar Amstberg (1993).

Vårt förhållningssätt i skolan handlar om att värna om etnisk och kulturell 
mångfald (Lpo 94). Kultur i skolkontexten utgör en social grammatik som an
visar hur undervisningen ska uppfattas (Wyndhamn, 1994). Eleven får sämre 
möjligheter om vi fokuserar hur kulturspecifika faktorer skapar avstånd mellan 
elev och skola (Hauge, 1989). Så kan muslimska elever drabbas p g a mass
medias negativa attityder till muslimer som religiöst fanatiska (Hedin, 1995). 
Förklaringen till det vi ser ligger i minoriteternas kamp för att behålla sin 
kultur och föra hemlandets traditioner vidare.

I avhandlingen definieras elevernas etniska grupptillhörighet med hjälp av 
tillgängliga uppgifter om språk eller religion samt ursprungsland.
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Integration och erkännandets pedagogik
Innebörder i integrationsprocesser bör vara ömsesidiga i den bemärkelsen att 
alla är delaktiga och medansvariga. I Regeringens proposition (1997/1998:16) 
lyfts reciprocitet fram. Integration ska inte vara en fråga om och för invand
rare:

I ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald bör människor komplettera var
andra och ömsesidigt bidra med sin kompetens och livserfarenhet för att den 
potential som finns i mångfalden skall frigöras och komma till användning. 
Segregation, självvald eller påtvingad är därför lika lite önskvärd som påtvingad 
assimilation (a a, s 23).

Ett reciprokt förhållningssätt kräver av läraren att eleven och elevens etnicitet 
ska behandlas med respekt och att mångfalden i skollivet betraktas som beri
kande. Läraren och eleven kompletterar varandra med sina livserfarenheter och 
undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Alla elevers 
lika värde i en interkulturell kontext kräver att man tillmäter alla kulturer lika 
respekt, framhåller Taylor (1992). Perspektivet benämns erkännandets politik 
vilken går ut på att mänsklig identitet skapas i öppna dialoger, dvs i genuint 
ömsesidiga samtal med andra. Förutsättningen är ärlighet mot sitt eget ursprung 
och mot sina egna värderingar.

Det räcker inte med bekännelsen att kulturer har ”samma värde”, ett uttryck 
som Taylor (s 73) ser alltför etnocentriskt kategoriserande och homogenise- 
rande. En ytterligare dimension i våra tolkningar behövs. Vi måste erkänna de 
olika kulturernas särskilda värden. Det kan vi först göra om vi är villiga att 
vara öppna för andra kulturer. Taylor jämför ett sådant tankesätt med 
Gadamers ”horisontsammansmältande”, och förordar en slags komparativa 
kulturstudier som måste ersätta våra horisonter i den slutgiltiga sammansmält
ningen. Med andra ord kan vi utvidga och förändra vår förståelsehorisont om vi 
är beredda att låta den studerade verkligheten betyda något annat än vad vi till 
en början trodde om den (jfr Ödman, 1994).

Invandrarkategori i gemenskap eller utanförskap
Om vi reflekterar kring att vi formas genom andras erkännande, ser vi hur 
lärare genom ett icke-erkännande av elevers unika värden underkänner deras 
etnicitet och betraktar dem som en homogen grupp vilket bygger på villfarelsen 
att de har det mesta gemensamt för att de är ”invandrare” och bor i samma om
råde. Några elever avslöjar lärarens skenbara erkännande: Man känner med 
läraren även om dom inte säger nånting att dom inte gillar invandrare. Det 
tycks vila något underförstått i omgivningens tolkningar av fenomenet invand
rare. Det etnocentriska är så djupt rotat, att både lärare och kamrater är omed
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vetna om sina fördomar. Studiens intervjuer visar hur ungdomar ofta av på
tvingade skäl, genom sin samhörighet i invandrargruppen bidrar till att bilden 
förstärks. Samma fenomen finner Borgström (1998) i sin studie av spansk
amerikanska ungdomar i Sverige:

Vad som tydligt framgår är att ungdomarna tyr sig till gruppen ”Latinos”, 
”chilenare” eller ”invandrargrupper” och inte till ”svenskarna” därför att ung
domarna inte accepteras som svenskar. Det svenska samhället vill inte se ung
domarna som svenskar, även om de är svenska medborgare eller talar svenska utan 
brytning. Det är alltid något som utmärker dem och som gör att de märker att ”den 
andre” uppfattar dem som annorlunda (a a, s 188).

Sättet att använda begreppet invandrare avslöjar i vilken mån myndigheter och 
enskilda personer erkänner människor ur etniska minoritetsgrupper. I vid be
märkelse benämns alla utländska inflyttade personer i Sverige invandrare. Trots 
att tanken leds till en homogen minoritetsgrupp handlar det om människor med 
olika kulturell bakgrund och olika motiv för invandringen. Myndigheterna 
skiljer på invandrare och flyktingar.

Invandrare är den som frivilligt lämnar sitt land för kortare eller längre tid och som 
kan återvända när som helst. — Flyktingar är människor som lever på flykt, i exil i 
ett annat land och som inte kan återvända hem. (Arbetsmarknadsdepartementet,
1988, s 14)

Det finns dock, enligt Szabö (1991) gemensamma drag som håller samman in
vandrarna/flyktingarna: Nästan aldrig har man flytt från landets kultur, endast 
levnadsvillkoren i hemlandet. Invandrarnas roll upplevs som oklar då man lever 
på gränsen mellan flera kulturer, vilket kan leda till känslighet för andras 
beteende och konfliktsituationer beträffande bamens fostran.

Lange (1992) hävdar att kategoriseringen invandrare på ett kränkande sätt 
förnekar människors etniska och nationella bakgrunder. Kategoriseringen 
invandrare i betydelsen icke-svensk syns i läroplanernas samlande begrepp: 
invandrarbarn, invandrarelev, invandrargrupp och invandrarundervisning 
(Lgr 69, supplement II 1973) och ”elever med annat hemspråk än svenska” 
(Lgr 80, Lpo 94). Hemspråksreformen 1976 gav definitionen av invandrare det 
senare språkliga inslaget, då kommunerna blev skyldiga att ge eleverna under
visning på deras modersmål. Senare läroplaner använder benämningen ungdo
mar som ”tillhör olika minoriteter” (Lgr 80, s 14) och ”tvåspråkiga individer 
med dubbel kulturell identitet” (Lpo 94, Kursplaner för Grundskolan, s 33). 
Lahdenperä (1997, s 166) föreslår att benämningen ”elever med invandrarbak
grund” ersätts med ”två- eller flerkulturella elever” som beskriver den kultu
rella rikedomen och elevens behov av erkännande av såväl ursprungskultur som 
den kontextuella dvs ”nya” kulturen.
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Genom den i avhandlingen samlande benämningen minoritets barn/ung
dom/elev undviker jag frågan om invandrar- eller flyktingstatus. Sådana upp
gifter saknas i mitt material. Beteckningen ”invandrare” förekommer i 
intervjucitat, litteraturreferenser samt vid diskussion av själva begreppet.

Immanent och icke-erkännande pedagogik
Vår mentalitet, dvs det tänkande och kännande som hänger ihop med hur 
människor ser på världen, styrs med en alldeles bestämd inriktning eller för
förståelse. Ständigt formas och omformas mentaliteten (Ödman, 1998b). 
Bemötandet av minoriteter beskriver en mentalitetsformering som skett i det 
fördolda och yttrar sig i immanent pedagogik dvs ”en i situationen inneboende 
pedagogik, vilken sällan eller aldrig medvetandegörs som påverkan” (Ödman, 
1995, s x). Som en del av människors vardag och samtidigt ett naturligt inslag i 
livet blir pedagogiken mycket effektiv. Den immanenta pedagogiken är 
konstant som företeelse, men dess innehåll varierar i tid och rum. Innebörden 
illustrerar Ödman i pedagogikhistorisk forskning med företeelsen öknamn, som 
på ett ”smygande” sätt inverkar på oss. Så småningom utvecklar vi en identitet 
som överensstämmer med det nedsättande öknamnet t ex ”Olav hand i säck” ur 
Stockholms stads medeltida tänkeböcker (a a, s 16). Även misstänksamhet mot 
”främlingar” har uråldriga anor, vilket bl a yttrade sig i lägre straff för brott 
mot utlänningar (a a, s 13-14). Inom folklivsforskningen hävdar af Klintberg 
(1991) att sägner, som är präglade av den egna gmppens värderingar, normer 
och levnadssätt, i alla tider tillhandahållit information om det okända och 
främmande.

I föreliggande avhandling är sökljuset inställt på immanent pedagogik i våra 
dagar, varvid vi kan jämföra med minoriteter behandlade som en homogen 
grupp, kategoriserade som ”invandrare” eller benämnda med smutskastande ord 
som ”svartskallar”. Det sistnämnda har påfallande likheter med exemplet från 
medeltiden.

Immanent pedagogik kan vara både medveten och omedveten. Den bör inte 
förväxlas med begreppet osynlig pedagogik vilket Bernstein & Lundgren 
(1983) använder som en utbildningssociologisk/pedagogisk aspekt på förskolan. 
Lärarens kontroll av bamet är här underförstådd och läraren ordnar kontexten 
där bamet synbarligen har stor frihet att välja, strukturera och disponera sin tid 
för aktiviteter. Den ”dolda läroplanen” handlar om en variant av den osynliga 
pedagogiken i sjuttio- och åttiotalets skoldebatt så som Broady (1981, s 117) 
beskriver den. Den dolda läroplanen ställer krav på läraren stick i stäv med 
lärarens medvetna avsikter. Den är dold för läraren och dess påverkan är alltså 
omedveten från lärarens sida. Lärarens tror sig lära ut exempelvis svenska eller
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matematik och undersöker därför inte vad eleverna lär sig därutöver, menar 
Broady. Om man slår sig till ro med att den traditionella skolan fungerar bra 
undervisnings- och innehållsmässigt och ändå finner att vissa elever är föga 
mottagliga för den undervisning de utsätts för, blir slutsatsen att det är eleverna 
det är fel på. Det immanenta och omedvetna yttrar sig sålunda i att det händer 
”något annat” med eleven då läraren förmedlar en kunskap. Vissa lär sig sam
tidigt att om de misslyckas är det deras eget fel, då skolans undervisning är 
oantastlig.

Hur kan vi då relatera den osynliga pedagogiken och den dolda läroplanen 
till immanent pedagogik? Den osynliga pedagogiken som är mer manipulativ 
till sin karaktär och den dolda läroplanen som är omedveten från lärarens sida 
kan i min tolkning ses som delar av den övergripande immanenta pedagogiken. 
Den senare omfattar alla de former av ”smygande pedagogik” som genomsyrar 
vårt vardagliga liv och den kan vara både medveten och omedveten.

Den genomgripande lärdomen att inte duga, grundad i ett immanent icke
erkännande erfar också minoritetselever i intervjumaterialet vilket kan anknytas 
till Taylors (1992, 1995) resonemang. Vår förmåga att förstå oss själva och 
därmed definiera vår individuella och vår sociala identitet erhåller vi i dialog 
med betydelsefulla andra. I skolans värld kan vi föreställa oss att relationer till 
lärare och kamrater är mycket betydelsefulla. Om exempelvis lärare i ord och 
handling inte respekterar elevens ursprung och förutsättningar får eleven grad
vis en negativ självuppfattning dvs eleven intar omgivningens föreställning om 
sig själv och sin kultur.

Om integration blir en fråga om byråkratiskt beslutsfattande blir konsekven
serna att människor betraktas som passiva individer som ska socialiseras in i det 
nya samhället, hävdar Kamali (1997). Vi tappar det ömsesidiga och erkännande 
och ser inte människors specifika kulturella övertygelser och sociala beteende
mönster. I tolkningen av begreppet integration ägnas ett alldeles för ensidigt in
tresse åt hur människor ska tillägna sig svenskhet. Vi ser inte det Daun (1989) 
framhåller, nämligen förekomsten av fullständiga miljöer och totala livsformer 
som ändå är ett annat Sverige än de etniska svenskarnas.

Mångkulturalism och etnisk tolerans
Erkännandets pedagogik öppnar möjligheter att omvärdera vår inställning till 
invandrare och mångfald. Det vi tror är en gemenskap består oftast av ett stort 
antal kulturella gemenskaper. Ehn (1991c) reflekterar över vad som händer när 
människor från olika delar av världen möts i områden som Rinkeby. Håller det 
på att skapas nya tankesätt och levnadsformer? Ehn förklarar att Rinkeby är en 
”kulturverkstad” där minnen, kunskaper, synsätt och stilar smids om i en ”sym
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bolisk återvinningsprocess” (a a, s 349). Bilden av ett nytt Sverige framträder. 
Ett biandland, där barnen tidigt tränas i att umgås och tolerera olika sorters folk 
med olika egenheter. Men Ehn (1993) förklarar också att varje ny generation 
erfar det mångkulturella som komplext och motsägelsefullt och inte som någon 
idyll av gemenskap och ömsesidig sympati. Ungdomar utvecklar olika stra
tegier för att klara av den etniska mångfalden och skapa en viss ordning och 
förutsägbarhet i kontakterna med andra exempelvis: 1) att bagatellisera skillna
dernas betydelse 2) att hålla sig inom sin gmpp i möjligaste mån 3) att förgylla 
mångfalden och presentera den som något värdefullt (a a, s 26-27). Pripp 
(1991) finner att ungdomarna här talar om ”frånvaro av rasism i sina skolor.” 

Taylor (1995, s 66-67) kritiserar den västerländska mångkulturalism som går 
ut på att vissa kulturer på ett överlägset vis behandlar alla lika, ofta under för
klaringen ”så brukar vi göra här”. Ett sådant förhållningssätt kan allvarligt på
verka elevernas självuppfattning. De utpekas som problemelever och vissa et
niska grupper betraktas som riskgrupper p g a svårigheter att anpassa sig till 
majoritetsgruppen. Här vill jag anknyta till Westin (1984, s 172) som i inter
vjuer om etnisk tolerans har studerat hur vi bemöter olika etniska grupper. Det 
handlar ofta om stereotypier, där vi föreställningsmässigt grupperar olika folk
gruppers kulturer i olika klasser med olika status. Westin utgår från att själv
uppfattning och uppfattning om andra står i samklang med varandra och finner 
att intervjupersoner med god självkänsla överväger bland de som är positivt in
ställda och har god kontakt med invandrare.

Sammanfattning
Minoritetselever upplever omgivningens syn på etnicitet och integration så att 
de känner sig hänvisade till invandrargruppen och utestängda av andra grupper. 
Borgström (1998) finner exempelvis att människor i det svenska samhället inte 
betraktar spanskamerikanska ungdomar som svenskar ens om de är svenska 
medborgare. Dessa erfarenheter rimmar illa med regeringens proposition om 
integration (1997/98:16), vilken förespråkar ömsesidiga integrationsprocesser, 
dvs att människor bör komplettera varandra med sin kompetens och livserfaren
het. Mångfald betraktas som berikande. En ”erkännandets politik” (Taylor,
1992) skulle tillmäta alla kulturer lika respekt genom att erkänna olika kultu
rers särskilda värden. Genom ett erkännande förhållningssätt kan det vi upp
fattar som en gemenskap ses som ett stort antal kulturella gemenskaper i ett 
”blandland” där bamen tidigt tränas i att umgås med olika sorters människor 
(Ehn, 1991c). I ett sådant Sverige skulle elever, enligt Lahdenperäs (1997) 
förslag kunna benämnas ”två- eller flerkulturella elever” efter elevens behov av 
erkännande av såväl ursprungskultur som den nya kontextuella kulturen.
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I praktiken yttrar sig istället ett icke-erkännande i att begreppet integration 
på ett alltför ensidigt och byråkratiskt sätt handlar om att tillägna sig svenskhet 
(Daun, 1989, Kamali, 1997). Fördomsfullt karaktäriseras invandrare som en 
homogen grupp med gemensamma problem vilket förnekar människors etniska 
bakgrund. Sådana stereotypier om olika minoritetsgrupper är kränkande (jfr 
Lange, 1992, Westin, 1984). Myndigheter skiljer emellertid på invandrare som 
frivilligt lämnat sitt land och flyktingar som lever i exil (Arbetsmarknads
departementet, 1988). De flesta har dock, enligt Szabö (1991), ett gemensamt 
drag och det är att de inte flytt från landets kultur, endast levnadsvillkoren.

En skenbart erkännande pedagogik utmärker, enligt empirin, ofta lärares 
förhållningssätt. Läraren fördömer inte elevernas etnicitet i ord, men det av
slöjas i deras ansikten och beteenden. En sådan icke-erkännande, både medve
ten och omedveten, i situationen inneboende pedagogik benämns immanent 
(Ödman, 1995).

Förförståelsens problematik
Förförståelsen avgör vilken aspekt eleverna lägger på tolkningen av det betrak
tade. Tolkningar av tillvaron uttrycks i elevernas begreppsvärld genom berättel
sen. Samtidigt förstår eleven genom de tankekategorier språket omfattar (jfr 
Ödman, 1994). Genom språket kan eleven således bearbeta och förstå de peda
gogiska förhållningssätt de möter i skolan. På så vis blir elevernas tolkningar av 
olika händelser i skollivet nära knutna till identitet och kultur. I skolan möter 
eleverna andra förhållningssätt än hemma, men de tolkar situationerna i ljuset 
av sina tidigare erfarenheter. Förståelseproblematiken ställs på sin spets då ele
verna konfronteras med andras förförståelse och det immanenta i pedagogiken. 
Det senare kan eleverna ofta ana men sällan beskriva.

Självuppfattning och invandraridentitet
Vår identitet formas av andras erkännande eller icke-erkännande (Taylor 1995). 
Om människor runt omkring oss återspeglar en inskränkt, förnedrande eller 
föraktlig bild av oss kan vi lida allvarlig skada genom att självbilden drabbas av 
förvanskning, finner Taylor. Westin (1975) tänker sig att en viss kongruens 
måste föreligga mellan hur man uppfattar sig själv och hur andra gör det. 
Självuppfattning och känsla av identitet fyller en slags anpassningsfunktion i 
tillvaron, förklarar han. För att förstå sig själv och förhållandet till omvärlden 
är självdefinitionen nödvändig. I det empiriska materialet berättar ungdomarna 
om sin känsla av att varken höra till den svenska gruppen eller familjens etniska 
grupp. Westin menar att individen i praktiken måste återupprätta en identitet, 
som är ändamålsenlig i den nya tillvaron. Fenomenet betecknas av Goldstein-
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Kyaga (1995, s 59) som ”en tredje identitet” och av Lahdenperä (1997, s 165) 
som ”kontextuell identitet”. Borgström (1998) fann att spanskamerikanska ung
domar utvecklar en identitet ”att befinna sig mitt emellan” vilket i själva verket 
handlar om en identitet av utanförskap med delar hämtade från båda kulturerna.

Elever i intervjumaterialet relaterar sin självuppfattning till gruppen ”in
vandrare” eller gruppen ”syrianer” och ”dom andra” (svenskarna). Resone
manget kan knytas till social identitetsteori utvecklad av Tajfel (1981) som 
hävdar att social identitet i hög grad avser kategoritillhörighet. Självuppfattning 
bygger på ett gmndläggande behov av att tillhöra en kategori, att känna sam
hörighet med en ingrupp och att kunna markera en gräns mot en utgrupp (a a, s 
242). I gruppen delar man inte bara känslan av samhörighet utan också tolk
ningar av relationen till utgruppen. I min studie kommer detta särskilt till 
uttryck i att elever genom jämförelse med svenskar och tolkningar av deras 
beteende gentemot invandrargruppen stärker positiva erfarenheter inom invand
rargruppen. Fenomenet bekräftas i Ehns studier av ungdomar i multietniska 
områden (1991b), vilka ofta finner en gemenskap som de utåt visar sig stolta 
över. Gemenskapen kan också ”ge glans åt en person” i kontrast till svenskarna: 

Jag vill hellre vara en tuff och spännande svartskalle än en vanlig svensson (a a 
s 50).

Social identitet är ett mångtydigt begrepp som har olika innebörd för forskare. 
Lange & Westin (1981, s 353) förklarar att det Tajfelska identitetsbegreppet 
som bestäms av individens subjektiva uppfattningar inte får förväxlas med den 
sociala identitet som har en annan innebörd, en mer ”objektiv” tillhörighet till 
sociala kategorier. Den senare har att göra med hur omvärlden identifierar en 
individ både personligt och socialt. Den personliga identiteten syftar på de 
unika karaktäristika andra tilldelar en individ. Den sociala identitetens objektiva 
sida definierar individen i termer av mer allmänt accepterade sociala kategorier 
exempelvis kön, ålder, etnicitet, socialgrupp.

Faktorer ur den objektiva aspekten, som är intressanta för minoritetselevers 
självuppfattning kan vara betydelsen av socialgrupp och språk. Enligt Ahlgren 
(1991) tenderar elever ha högre självvärdering i skolan ju  högre socioekono- 
misk grupp de tillhör. Självvärderingen är lägre bland äldre elever än bland 
yngre. Hill (1995) fann, i intervjuer med invandrarungdomar, att språket i hög 
grad hänger ihop med identitet och säkerhet, vilket motiverar modersmåls- 
undervisningen.

Ett kontinuerligt omskapande av förförståelsen genom nya livserfarenheter 
förändrar identiteten. Men barn och ungdomar möter stereotypier i en omgiv
ning som tycks ha bestämt sig för att de är och förblir invandrare (Westin, 
1984, Daun, Ehn & Klein, 1991). Människor, präglade av okunskap om mång
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falden, har bestämda föreställningar om invandrare, deras utseende eller om 
speciella minoritetsgrupper. För Mkandawire (1997a och b) kan orättvis sär
behandling, diskriminering och rasism ta sig uttryck i mer subtila former, som 
inte faller inom de ramar, som kan tolkas som direkt diskriminering. I sin upp
sats om rasism beskriver han, att man ”pressar ihop mångfald och gör den till 
enfald”. Han skildrar upplevelsen av hur människor utifrån detta reduktionis- 
tiska perspektiv inte lyckas förstå hans ”svenskhet i kombination med hudfärg”:

Jag tappar fattningen och är villig att göra vad som helst för att återfå ekvilibrium 
och återupprätta min självkänsla. Men min omgivning lyssnar inte på mina pro
tester, och förstår inte mina invändningar. Istället ifrågasätts min egen perception, 
m in subjektiva förmåga till att kunna tolka och förstå min omgivning. Fokus för
skjuts och det blir plötsligt jag som hamnar i blickfånget. Det är ja g  som är över
känslig, ja g  som misstolkar och missförstår. Inte ens när en ”neger” säger att 
han/hon finner ordet ”neger” kränkande tas det på allvar (Mkandawire, 1997b, 
s III).

Empirins äldre elever visar också att många utsätts för en påtvingad tillhörighet 
i invandrargruppen, trots känslan av att stå närmare svenskarna. Westin (1975, 
s 195) möter detta motsatsförhållande hos vuxna invandrare som tillskrivs en 
identitet de inte själva känns vid. Två olika förhållningssätt kan användas för 
att bemöta situationen: Den ”autentiske” väljer att stå för den han är och rätt
färdiga den egna uppfattningen. Den ”inautentiske” väljer en självpresentation 
som står nära de värden som hävdas av den som ifrågasätter.

Flera av de intervjuades språkliga identitet i kamratgruppen handlar om att 
närma sig majoritetsgruppen. För ungdomar som vuxit upp här är det viktigt 
att bli accepterade som svenskar. De känner sig svenska och vill stå för det 
samtidigt som de känner samhörighet med minoritetsgruppen. Att låta som en 
infödd är nära kopplat till identiteten och den viktigaste faktorn för kontakten 
med jämnåriga som har språket som modersmål (Viberg 1996).

I den ämnesrelaterade undervisningen framstår självupplevelsen som speciellt 
positivt laddad i förhållandet till idrott. Flera intervjuade pojkar lägger särskild 
vikt vid att vara duktiga i idrott. Erfarenheter från idrottsforskningen får illust
rera problematiken. Engström (1992) hävdar att kroppsuppfattningen, särskilt 
för barn, är av stor betydelse för självupplevelsen, självbilden, och därmed för 
hela identitetsutvecklingen. Idrottens investeringsvärde, vilket Engström (1989, 
s 101-102) beskriver som att idrotten används som ”medel att nå något som 
ligger utanför själva idrotten”, kan förklara flera av minoritetspojkamas beteen
de.
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Ursprungskultur och studiemöjlighet
Barn socialiseras in i familjens kulturella värderingar och möter ofta en skola 
med andra värderingar. Skolan och kunskaper i svenska anses av både in
tervjuade elever och föräldrar som avgörande för elevernas studier. Goldstein- 
Kyaga (1997) förklarar föräldrarnas angelägenhet som att en mer skoloriente- 
rad syn ofta förekommer bland invandrarfamiljer. Många kommer från länder 
där skolutbildning inte är en självklarhet. Invandrarungdomar i multietniska 
skolor väljer ofta en studieväg som siktar högre men ändå är relaterad till för
äldrarnas yrken. Frihet att välja själva begränsas dock av betygen. Dåliga betyg 
som en följd av undervisning på ett annat språk än modersmålet gör att fortsatta 
studier ändå avbryts eller begränsas. Hauge (1989) relaterar minoritetsbams 
problem i skolan till föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Barn vars föräld
rar har hög socioekonomisk status möter inte lika stora svårigheter i skolan och 
är inte lika ofta utsatta för rasism som bam med sämre materiella omständig
heter. Dissonansen mellan hemmets och skolans fostran kan tolkas ur olika 
perspektiv med betoning på skolans eller hemmets agerande. Skolan lyckas inte 
möta elever från familjer med låg socioekonomisk status. En alternativ tolkning 
går ut på att familjens problem ses som orsak till skolsvårigheter.

Bernsteins (1973) forskningsresultat pekar på att bam från olika socialgrup
per organiserar omvärlden olika med hjälp av språket, dvs de lägger in olika 
mening i begreppen beroende på sitt sociala ursprung. Bam från hem som 
avviker språkligt och kulturellt från skolans normer får svårare att kommu
nicera med läraren och därmed klarar de sig sämre i skolmiljön. Bernsteins 
forskning verifieras i svenska undersökningar som visar att medelklassbam 
använder mer abstrakta begrepp, vilka ofta överensstämmer med lärarens sätt 
att tala. Bam från arbetarmiljöer, som uttrycker sig mer konkret, kan då få 
svårigheter att förstå läraren och meningen med skolan (Dahlberg, 1985, 
Parszyk & Snellman, 1983). Medelklassbamens mer abstrakta språkanvändning 
förklaras med att föräldrarna ägnar mer tid åt att prata med barnen under olika 
aktiviteter (Mc Laughlin, 1985).

Szabö (1991) konstaterar att klyftan mellan olika invandrarkulturer och den 
svenska kulturen avseende problemkomplexet kring barnen växer med graden 
av olikhet mellan samhällsformerna. Att samstämmighet i uppfostringssätt gyn
nar bamens skolbeteende, belyses även i internationella undersökningar exem
pelvis i en jämförande studie av skolbarn i Kina och Sverige. Ekblad (1986) 
fann att kinesiska bam har färre anpassningsproblem i skolan än västerländska 
bam. Bam som utsattes för en restriktiv barnuppfostran, mer lik skolans, kla
rade av anpassningen till skolan bra. Ekblad påpekar att det är oklart i vilken 
utsträckning bamens beteende är konsekvenser av olika miljöers påverkan eller
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av skolans begränsningar av möjligheterna att bete sig avvikande. Det senare 
fallet kan orsaka somatiska symptom.

Den nationella utvärderingen av skolan visar att elever från kulturer som är 
nära den svenska (t ex nordiska) presterar bättre på prov än utomnordiska. 
Huruvida barnet får möjlighet att läsa böcker hemma kan också jämföras med 
skolkulturen. I en stockholmsundersökning, där årskurs 3-elevers läsförståelse 
studerats fann Taube (1993, s 4) att invandrarelever var sämre läsare än de mest 
lässvaga svenska eleverna och utgjorde en mycket liten andel av de elever som 
uppnått de bästa läsresultaten. I enkätsvar framkom att de i regel hade färre 
barnböcker, färre böcker för vuxna och mer sällan en dagstidning i hemmet. De 
flesta föräldrarna uppgav att de läste dagstidningar på svenska eller moders
målet dagligen men hälften läste sällan eller aldrig böcker.

I andra mer etnocentriska tolkningar söker man finna orsaken till elevernas 
svårigheter hos familjen. I ett sådant icke-erkännande perspektiv ses hemmiljön 
som ett hot mot elevernas utveckling (jfr Skutnabb-Kangas, 1986 se även 
kap 4). Murray (1994) pekar på samma tendenser i internationella studier av 
”studieavbrytare”. Ungdomar från olika socialt eftersatta etniska grupper 
benämns ofta negativt som riskgrupper för att de ofta misslyckas i skola och 
yrkesliv. En kompenserande tidig satsning på bamens språkutveckling och läs
kunnighet föreslås (Bastenier, 1986).

I forskning om etnicitet och skolprestationer fann dock Tomlinson (1991) att 
skolans interaktionsmönster påverkar bamets färdigheter mer än det etniska 
ursprunget. Studierna visade bl a att ju  mer skolan ansträngt sig att tillmötesgå 
eleverna desto bättre klarade eleverna av skolarbetet. Svarta pojkars skolsvårig- 
heter berodde exempelvis mer på interaktionen med skolan än på de problem de 
hade med sig hemifrån. Istället för att fokusera kulturella olikheter bör vi stu
dera interaktion i inlämingssammanhang (Salomon, 1992). Även utifrån 
Chaiklin & Lave (1993) kan vi söka orsaken till huruvida eleven lyckas hos 
skolan:

Success and failure at learning are viewed not as attributes o f individuals, but as
specialized social and institutional arrangements (a a, s 10).

Gränssättning i konflikt
Läroplanerna (Lgr 80, Lpo 94) förordar föräldrars delaktighet i skolan. Kon
flikter uppstår emellertid i tolkning av skollivet. Det handlar om ”gränssätt
ning”, en strategi för att skapa känslor av grupptillhörighet och delaktighet 
(Sjögren, 1993, s 184-189). Föräldrars negativa kritik av den svenska skolans 
brist på disciplin kan sammanhänga med olika sätt att lära in ”gränssättning” i 
fysisk och psykisk bemärkelse. Men skolans gränser kan, även om de står i
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motsats till familjens ursprungskultur, också upplevas positiva. Det demokratis
ka perspektivet i skolan så som det verkat i praktiken uppskattas av flera, i min 
studie, intervjuade elever som upplevt diktaturens skola. En elev uttrycker det 
med orden Läraren kan prata med mig som en vän inte så i Chile.

För dem som har sina rötter i en annan tradition, där gruppen och inte indi
viden står i centrum, kan t ex något för oss så självklart som tillrättavisningar i 
form av argumentation vara främmande. För dem används språket då främst 
som kommunikation, inte för att utveckla självinsikt, förklarar Sjögren (1993). 
Konflikten kring de vuxnas till synes diffusa pedagogik ser jag hos intervjuade 
pojkar från syd- eller utomeuropeiska länder som testar och tänjer gränser men 
önskar sig auktoritära lärare som är stränga men snälla och bestämmer mer likt 
föräldrarna. Flickorna hålls ofta hårdare och beter sig synbarligen tryggare, 
med undantag för Kymet som vi kommer att möta i kapitel 9. Könsskillnader i 
fostran styrks av Almqvist (1997). I intervjuer med flyktingbarn och föräldrar 
från Iran fann hon att bamen i hög grad önskade att bli svenska för att accepte
ras i det svenska samhället. Pojkarnas föräldrar var mer benägna att acceptera 
detta medan flickornas föräldrar önskade att deras flickor skulle influeras mer 
av den iranska kulturen.

Barnuppfostran är varje samhälles mest pålitliga sätt att bevara och föra kul
turer vidare. Det som ofta känns omöjligt att ändra på är sättet att uppfostra 
sina egna barn (Nauclér m fl, 1988). För föräldrarna handlar gränssättningens 
konflikt om konfrontationen med en ny föräldrar oil hävdar Sjögren (1991,
1993). Föräldrarna upptäcker att det inte bara finns ett sätt att vara ”bra” för
äldrar. Sjögren förklarar att svenskars syfte med en god barnuppfostran är att 
fostra barnet i relation till samhällets bästa. Familjen är då ett redskap, inte ett 
mål. Sydeuropéer inriktar sin barnuppfostran på familjens bästa. I Sverige får 
individen ta ansvar för sig själv medan man i Sydeuropa måste lita på den lilla 
gruppen, familjen, som man har omkring sig. Svensken får ”skylla sig själv” 
om den handlar fel, medan sydeuropén känner skam och lyhördhet inför andras 
omdöme (a a 1991, s 243-244).

Hur påverkas bamen av att leva med både sin egen konflikt och sina föräld
rars identitetskris? Ahmadi & Ahmadi (1995) lyfter fram den förlorade 
auktoriteten hos iranska fäder, både när det gäller familjeförsörjning och barn
uppfostran. Även kvinnorna genomgår krisen då de förväntas vara självständiga 
i det nya landet. Barnuppfostran kompliceras av att bamen lär känna det nya 
samhällets individualistiska normer och därmed inte socialiseras till ett lika in
timt förhållande till sina föräldrar som mödrama önskar (a a, s 19). Föräldrar 
tappar kontrollen över sina bams fostran och blir avogt inställda till det nya. 
Daun (1991) beskriver problemet som kulturkonsekvenser av moderniseringen.
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Den” fria” svenska uppfostran tolkas av många invandrarföräldrar som frånvaro 
av uppfostran dvs att svenska föräldrar avstår från att lära sina egna barn vad de 
behöver kunna som vuxna, vilket Szabo (1991) exemplifierar med assyriska 
föräldrars villkor:

I hemlandet kunde föräldrarna utöva auktoritet, inte bara traditionell sådan utan 
också auktoritet baserad på kunskaper om det samhälle som de levde i. I Sverige 
har dessa föräldrar blivit beroende av mellanhänder i sitt förhållande till det svenska 
samhället. Samtidigt har bamen i tonåren smidigare och lättare kommit åt viktiga 
kunskaper om samhällets funktioner och därigenom ”kört över” föräldrarna, vilka i 
vissa avseenden t ex när det gäller språkfärdigheter, även har blivit beroende av 
bam en (a a 1991, s 32).

Skolan framställs förmodligen lika otydlig för minoritetselever och deras för
äldrar genom Lpo 94. En kommunikativ läroplanskod träder fram med kon
sekvenser som att skolans viktigaste uppgift blir att ägna sig åt metapedagogik, 
dvs ”en pedagogik om pedagogiken” eller ”en kommunikation om kommunika
tionen” resonerar Ödman (1995, s 628). I en sådan skola är läraren kunskaps
förmedlare och handledare i elevens kunskapssökande. Både elever och lärare 
deltar således aktivt i kunskapsuppbyggnaden.

I skolsystemet skådas nu gränssättningens konflikter inte minst i resone
manget om friskolans funktion. Kan etniska friskolor ge minoritetselever vad 
de behöver i form av verklighetsanknytning och basfärdigheter? I Englunds 
(1998) kritik av friskolesystemet finns en tveksamhet avseende den multikultu- 
rella problematiken. Det faktum att invandrarelever presterar sämre i svensk- 
dominerade skolor motiverar behovet av en identitetsutveckling i trygghet som 
i många fall bättre tillgodoses i en friskola. För eleven handlar det om att 
kunna tolka inlärningssituationen med hjälp av tidigare erfarenhet.

Sammanfattning
Förförståelsen påverkar starkt elevens tolkning av skollivet. Självuppfattning 
och känsla av identitet fyller en slags anpassningsfunktion vilket innebär att mi
noritetselever i skollivet måste återupprätta ”en ändamålsenlig identitet” för att 
finna sig tillrätta i den nya tillvaron (Westin, 1975). Fenomenet kan också 
betecknas som ”en tredje identitet” (Goldstein-Kyaga, 1995) eller ”kontextuell 
identitet” (Lahdenperä, 1997). Intervjupersonerna relaterar sin självuppfattning 
till gruppen invandrare eller gruppen syrianer och ”dom andra” (svenskarna). 
Enligt Tajfels (1981) sociala identitetsteori bygger självuppfattning på ett 
grundläggande behov av att tillhöra en kategori, känna samhörighet med en in- 
grupp och markera en gräns mot en utgrupp. Ungdomarnas stolthet kan gå ut 
på att förgylla invandrargruppen, finner Ehn (1993). I skolan kan de också

68



hävda sig och sin grupp genom att vara duktiga i idrott vilket ger ett investe
rings värde (Engström, 1989).

En objektiv kategoritillhörighet handlar om hur omvärlden definierar en 
individ både socialt och personligt (Lange & Westin, 1981). Elever från högre 
socialgrupper och oftare yngre än äldre elever har generellt högre självvärde
ring (Ahlgren, 1991) likaså minoritetselever med goda språkkunskaper (Hill, 
1995). Nya livserfarenheter förändrar identiteten, men omgivningens syn på 
etnicitet handlar om stereotypa föreställningar där invandrare tillskrivs en 
invandraridentitet som de inte själva känns vid (Daun, Ehn & Klein, 1991, 
Westin, 1984) och de får inte reell tillhörighet i det svenska samhället 
(Borgström, 1998). Situationen beskrivs av Mkandawire (1997) som att man 
pressar ihop mångfalden och gör den till enfald. Westin (1975) förklarar att 
människor i sådana lägen kan inta två olika förhållningssätt. Den autentiske står 
för sin egen uppfattning medan den inautentiske väljer anpassning till den som 
ifrågasätter.

Språket har stor betydelse för identiteten, vilket kan ses i ambitionen att tala 
som en infödd svensk (Viberg, 1996). Språket kan också relateras till framtida 
möjligheter som gynnas om bamen får möjlighet att läsa böcker i hemmet 
(Taube, 1993). Bamen siktar ofta högre än föräldrarna avseende studier och 
yrkesval (Goldstein-Kyaga, 1997). Men bam med föräldrar som har hög socio- 
ekonomisk status klarar sig bättre medan elever från socialt eftersatta gmpper 
exempelvis invandrare, som undervisas på sitt andraspråk får sämre möjlighet i 
skola och yrkesliv (Bastenier, 1986, Murray, 1994). Det faktum att invandrar
elever presterar sämre i svenskdominerade klasser kan i vissa fall motivera 
friskola som alternativ.

Lärares och föräldrars pedagogiska förhållningssätt kan uppfattas som att 
skolan inte lyckas bemöta elever från lägre sociala grupper, för att lärare ofta 
tillhör medelklassen och har en annan förförståelse än eleven. Oförståelse för 
elevens hemförhållanden gör att dessa ses som orsak till svårigheter. Bernsteins 
forskning (1973) visar att elever lägger ner olika mening i begrepp beroende på 
sitt sociala ursprung. Medelklassbam med ett mer abstrakt språk (Mc Laughlin,
1985) förstår läraren och meningen med skolan bättre (Dahlberg, 1985, 
Parszyk & Snellman, 1983). Samstämmighet mellan hem och skola avseende 
uppfostringssätt gynnar bamens skolbeteende (Ekblad, 1986, Szabo, 1991). 
Tomlinson (1991) konstaterar att skolans interaktionsmönster påverkar bamen 
mer än etniskt ursprung (jfr Salomon, 1992). I skolan finns orsaker till huru
vida eleven lyckas eller ej (Chaklin & Lave, 1993).

Föräldrars och lärares ibland motstridiga förhållningssätt handlar om gräns
sättning i fysisk och psykisk bemärkelse (Sjögren, 1993). Konflikten i en ny
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föräldraroll, innebär motsättningar som handlar om barnuppfostran i enlighet 
med samhällets eller familjens bästa, menar Sjögren. Föräldrars förlorade auk
toritet (Ahmadi & Ahmadi, 1995, Szabö, 1991) och barnens uppfostran komp
liceras av barnens snabba socialisering in i ett samhälle med individualistiska 
normer. Kulturkonsekvenser av moderniseringen leder till att svenskars fria 
barnuppfostran tolkas som frånvaro av uppfostran (Daun, 1991). På liknade sätt 
kan en ny kommunikativ läroplanskod i nittiotalets skola uppfattas då läraren 
får en ny roll som handledare i elevens kunskapssökande (jfr Ödman, 1995).

En skola för alla?
Grundskoleidén går i huvudsak ut på att alla ska ha lika tillgång till utbildning 
oavsett sociala och ekonomiska förhållanden. Skolan har därmed en viktig roll 
för upprätthållande av demokratin (Lgr 80, Englund, 1986). Begreppet ”en 
skola för alla” ifrågasätts idag av olika minoritetsgrupper med låg status som 
trots demokratiperspektivet inte blir fullt delaktiga i skollivet. Ambitionen i 
Lgr 80 (s 15-16) är att ge alla elever en ”likvärdig grundutbildning” med 
betoning på grundläggande färdigheter. Undervisningen verklighetsanknyts och 
”vardagskunskaper” betonas. Vilka gruppers ”vardagskunskaper” avses? En 
undervisning differentierad för olika grupper och individer har till uppgift att 
öppna möjligheter för eleverna. Intervjupersonerna upplever inte att de hör till 
ett skolsystem där alla ska ha lika tillgång till utbildning.

Datainsamlingen för avhandlingen genomfördes strax innan Lpo 94 trädde i 
kraft. Eleverna hade undervisats under hela sin dittillsvarande skoltid i ett skol
system med både individ- och samhällsanpassad undervisning. Vissa elever 
hade tidigare erfarenheter av undervisning där individualisering var en främ
mande tanke. I praktiken innebar det att minoritetselever både skulle lära sig 
samverka och konkurrera om betyg som bygger på individuella prestationer. En 
bra bit in på nittiotalet erfar dessa elever hur deras skolor tycks vara till för 
svenska elever och hur små möjligheterna är för dem att studera vidare till 
akademiska yrken. Detta bekräftas i den nationella utvärderingen av skolan 
(1989, 1992) där invandrarelever generellt har sämre resultat på prov.

Känslan av att lärare ogillar invandrare framkommer ofta hos elever i det 
empiriska materialet. Lahdenperä (1997) bekräftar detta i sin studie av lärares 
syn på elevers skolsvårigheter och invandrarbakgrund. Ingen av lärarna i under
sökningen har en enbart positiv attityd till elevens invandrarbakgrund och 70 % 
av lärama uppfattar någon aspekt i elevens bakgrund eller etnicitet som negativ 
för skolarbetet. I empirin avslöjas liknande negativa uppfattningar bland 
”svenska” föräldrar som valde bort skolor med många invandrare. Elever i 
multietniska skolor hade föräldrar som inte funnit några alternativ (jfr
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Englund, 1998). Flera elever hade under flyttningar inom landet prövat att gå i 
skolor med en majoritet av svenska elever, men gick nu i den geografiskt när
belägna skolan som de också upplevde som tryggare.

Nittiotalets skoldebatt
Samtidigt som ett mångkulturellt samhälle håller på att skapas rasar skolde
batten. Kontraster möts och de som är kritiska mot skolan pekar på svårigheten 
att bedriva en effektiv undervisning bland elever med helt skilda förmågor 
avseende kunskaper och färdigheter. Skolan som ”förvaringsplats” eller skolor 
med ”invandrarproblem” hör till klichéerna i debatten. Samhällets attityder blir 
särskilt tydliga beträffande skolan, en institution som berör varenda familj i 
Sverige. Inställningen präglas av arbetslöshet och främlingsfientlighet men 
också av tankar om integrering av grupper som är ”resurssvaga”. Reaktionen på 
skolans misslyckande och kraven på förbättringar från forskare i olika discipli
ner bl a pedagoger, samhällsvetare och kriminologer handlar om skolans funk
tion i ett samhälle med ett immanent icke-erkännande av ungdomar ute i arbets
livet. Ödman (1995) hävdar att skolan tilldelats helt andra uppgifter under 
1990-talet än tidigare. Det kan bl a gälla att förbereda eleverna för ett liv utan 
arbete. Skolan borde, menar Ödman, bidra till utvecklingen av de människor 
som vårt samhälle behöver för att kunna överleva.

Vem tar ansvaret för ”en skola för alla” idag, frågar Englund (1998, s 46). 
Han menar att det skett ”en vindkantring till de svagares nackdel”. Skolan be
traktas ur nya perspektiv med ”den enskilda investerande familjen och indivi
den i centrum” där val av skola och profilering blir viktiga inslag. Kravet på 
friskolor under 80- och 90-talet gynnar framtida karriärer för medelklassens 
barn. Alla föräldrars enskilda beslut angående barnens skolgång innebär lång
siktiga sociala konsekvenser i form av att den offentliga skolan förlorar möjlig
het att vara en del av det demokratiska projektet.

Lindblad (1998) påminner i en debattartikel om tanken bakom enhetsskolan 
och den sammanhållna klassen som genom sitt ”gemenskapsliv” skulle ”fostra 
för livet”. Kritiken handlar om att elever i ett och samma klassrum får mycket 
lite utrymme och skilda möjligheter att påverka situationen. Avseende minori- 
tetselevers möjligheter säger Lindblad:

Med den nya demografiska situation som vi befinner oss i är det långt till det 
multikulturella klassrummet. Alltför många elever uppfattar sin skolsituation som 
snarast omöjlig. Elever och föräldrar upplever att de har alltför små möjligheter att 
påverka sin situation. Vi har också kunnat notera segregering och alltför stora skill
nader mellan skolor för att man ska kunna tala om ett enhetligt och likvärdigt skol
väsende. Sådana förhållanden är problematiska, i synnerhet som vi rör oss kring ett 
obligatorium. Alla elever måste ju  gå i grundskolan.
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Skolans traditionella roll, med den aktiva läraren och den passiva eleven kriti
seras av Andersson (a a 1994). Skolan måste lära sig av förskolan och starta 
tidigt med att få eleverna att ta sitt eget ansvar för inlärning. Skolans misslyck
ande har bl a att göra med värderingssystemet. I skolan ska vi inte bara bedöma 
prestation utan också uppskatta andra sidor av personligheten (helhetssyn), 
anser Andersson. Han finner att skolan är bra för många elever, men dålig för 
alltför många. Endast 25 % av eleverna i grundskolan finner skolan menings
full. Lika många elever känner sig ointresserade och misslyckade. Resten av 
eleverna tycker i stort sett att skolan är acceptabel.

Röster höjs också mot det enhetliga och obligatoriska. Varför ska man tro att 
en enda modell är svaret på en växande kulturell mångfald i samhället? 
Lyttkens (1998, s 8-9) hävdar att en strategi för förändringar av skolan är att vi 
slutar tänka på skolan i singularis, ”ett enhetligt system där de ingående ele
menten är identiskt lika”. Samecki (1998) kritiserar en allt längre skolutbild
ning. Det stora problemet är att vi idag inte tycks behöva unga människor, 
anser han. Tanken är absurd, men det förhåller sig så att man går i skolan tills 
man är nitton år oberoende av om man vill det eller ej. Är skolan den enda, 
eller för alla ens den bästa vägen till kunskap? Skolans allra största problem är 
att den är förvaringsplats för unga människor, som på toppen av sitt livs för
måga är instängda på en plats där många av dem absolut inte vill vara. De 
tvingas år efter år att lära sig saker som de inte ser någon användning för.

Allmänna mål och särskilda behov
Övergripande utbildningsmål går i Lpo 94 ut på att alla barn och ungdomar 
skall ha lika tillgång till utbildning. Samarbete med hemmen poängteras. Med 
tydlig skärpa återkommer uppmaningen att skolan och läraren skall utgå från 
varje enskild elevs behov, förutsättningar och erfarenheter. Även i Lgr 80 
betonades en undervisning anpassad till elevernas individuella förutsättningar.

Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhälls
medlemmar. I utbildningen skall hänsyn tagas till elever med särskilda behov 
(Lpo 94, s 1).

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elever
nas olika förutsättningar och behov. (Lpo 94, s 6).

Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån vaije barns aktuella förutsätt
ningar. — Skolan kan därmed inte ge alla elever lika mycket hjälp. Den måste 
speciellt och i samverkan med andra stödja dem som av olika anledning har sär
skilda behov (Lgr 80, s 14).
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Skolans roll i förhållande till elevens svårigheter markeras tydligt i Lgr 80:
Om en elev far svårigheter i arbetet är det nödvändigt att pröva om skolans arbets
sätt kan ändras (Lgr 80, s 52).

Om man i undervisningen inte utgår från elevens förutsättningar bidrar skolan 
till att utveckla specialpedagogiska behov, hävdar Hauge (1989, s 16). Från 
skolans sida ser man då det tvåspråkiga/-kulturella ur etnocentrisk synvinkel 
som ett hinder att genomfora undervisning enligt traditionella mönster och 
eleven bedöms automatiskt ha ett ”funktionshinder”. Emanuelsson (1986) häv
dar att en elevs ”handikapp” bör ses som relativt och kan elimineras från 
skolans sida genom att avståndet mellan krav och förutsättningar minskas dvs 
undervisningen anpassas efter elevens villkor. Sigfridsson Dahlberg (1996) ser 
problematiken extra tydligt avseende särskoleelever och beskriver en problem
förskjutning i sin studie av invandrarelever. Elevers bristande kommunikation 
ses ofta som en konsekvens av det intellektuella funktionshindret istället för att 
relateras till miljön.

Skolans människosyn och lärares förhållningssätt
Enligt Lgr 80 skall den etiska grunden för skolans arbete vara ”respekten för 
människans egenvärde och aktningen för andra” (s 18). Alla föräldrar ska, trots 
”skiljaktiga värderingar”, med samma förtroende kunna skicka sina barn till 
skolan och vara förvissade om att de inte blir indoktrinerade till åsikter som 
motverkar hemmets. Ömsesidig misstro dvs föräldrars misstänksamhet mot sko
lan och lärares misstro avseende föräldrars fostran såsom den beskrivs av ele
verna antyder att läroplanens intentioner betvivlas.

Föräldrars faktiska yrken har ingen relevans på arbetsmarknaden och till
mäts ingen respekt i skolan, upplever intervjuade elever som ser sina föräldrar 
arbetslösa eller i samhällets lågstatusarbeten trots yrkesutbildning. En mamma 
som haft sin givna och betydelsefulla roll som hemmafru ser man ner på och 
ifrågasätter hennes förmåga att fostra bam. I en analys av invandrarelevers 
skolsvårigheter utifrån lärarens diskurs benämner Lahdenperä, (1997) fenome
net diskriminering. Utifrån begreppet ”social kategorisering” förklarar hon att 
lärare kategoriserar omgivningen på ett sätt som är meningsfullt för dem själva, 
men kanske skadligt för andra. Två olika förhållningssätt till elevens invand
rarbakgrund distingeras: 1) kategoris er ande som innebär att elevernas invan
drarbakgrund och etnicitet betraktas som en defekt eller brist som skolan ska åt
gärda eller kompensera, 2) icke-kategoriserande eller interkulturellt förhåll
ningssätt, som innebär att ”aktörerna är medvetna om den egna kulturbakgrun
den och att det finns ett jämlikt förhållande mellan aktörerna” (a a, s 63-64).
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Ett språk fö r alla?
”Ett språk för alla” kunde ha varit ett annat slagord i skoldebatten, med tanke 
på hur tvåspråkighetsmålet förverkligas. Forskare och skolpolitiker tycks ha 
diametralt olika åsikter om undervisningsspråk. De förra hävdar att en tidig un
dervisning på modersmålet är mest effektivt medan minoritetselever i praktiken 
undervisas på andraspråket (se kap 4). För att utveckla tvåspråkighet behövs 
både ett starkt stöd för förstaspråksutvecklingen i familj och förskola/skola och 
ett tidigt stöd för andraspråksutvecklingen (jfr Tingbjörn, 1995). I vilken pro
portion minoritetselevers första undervisning på modersmålet respektive andra
språket ska fördelas varierar internationellt sett, men användningen av andra
språket dominerar. Hyltenstam & Stroud (1993, s 107) finner att olika språk
program ute i världen skiljer sig åt med avseende på hur stor betydelse man till
mäter varje språk och hur samspelet mellan språkinstruktion (language instruc
tion) och innehållsinstruktion (content instruction) betraktas. I Sverige gäller 
”aktiv tvåspråkighet som språkutbildningsmål” (Tingbjöm, 1995, s 25). FIu- 
vuddelen av undervisningen sker på andraspråket. Målet är högt ställt: att 
”uppnå förstaspråksnivå i svenska”, dvs att behärska svenska likt en elev med 
svenska som modersmål (a a, s 37). Kan målet nås genom att skolans ämnesun- 
dervisning samtidigt sker på andraspråket?

Undervisning i och på andraspråket innebär att eleverna i skolan står inför 
uppgiften att tillägna sig det nya språket samtidigt som de ska tillgodogöra sig 
kunskaper i skolans övriga ämnen, förklarar Sjöqvist & Lindberg (1996). 
Språkinlärning kan bara ske utifrån ett språk som är begripligt för inläraren:

Om m an ingenting förstår av språket lär man sig varken språket eller det innehåll 
som det förmedlar. Om någon vill lära sig både ryska och företagsekonomi bör 
man t. ex. inte rekommendera en kurs i företagsekonomi på ryska! (a a, s 85)

Genom språket förmedlas kulturens föreställningar, värderingar och umgänges
regler till barnen under socialisationsprocessen. Virta (1994) har studerat be
tydelsen av vilket språk barnet bemöts med i barnomsorg och skola dvs vilket 
kulturellt präglat begreppssystem ”som används som instrument för tanken” 
(a a, s 25). De finska barn som får de första årens skolundervisning huvud
sakligen på sitt modersmål möter mindre risk för brister i kunskapsinhämt- 
ningen (a a, s 42), vilket kan jämföras med Cummins (1979) som framhåller att 
elever som är stolta över sin kulturella bakgrund har större möjligheter att 
lyckas i skolan. Den sociala omgivningens negativa attityder till minoritetsspråk 
anammas lätt av barnet och hindrar en gynnsam tvåspråkighetsutveckling.

Stroud & Wingstedts (1989) förklarar hur sådana attityder till tvåspråkighet, 
utvecklas. I det ”offentliga samtalet kring invandrarnas språkförhållanden” 
handlar det egentligen inte om själva språket. ”Språkliga utsagor fungerar i
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stället som metaforer för mellankulturella relationer generellt.” Uttalanden om 
”halvspråkighet” och ”rinkebysvenska”, speglar vårt förhållningssätt till in
vandrare ur den egna svenskhetens perspektiv. Denna ”etnocentriska språksyn” 
säger oss att vårt språk är bättre lämpat än andra språk att fylla speciella funk
tioner och vi förväntar oss att alla ska närma sig ett ”standardspråk”. Med den 
språksynen följer också uppfattningen att tvåspråkighet ställer större krav på 
individen och således blir en belastning snarare än en tillgång. Invandrar
barnens språkliga utveckling problematiseras och skolans åtgärder utgår från 
denna negativa attityd (a a, s 5-8).

Språksituationens konsekvenser i undervisning på andraspråket kan jämföras 
med internationella undersökningar exempelvis i Hyltenstams & Strouds (1993) 
studier av skolsystemet i Mozambique. Majoriteten av skolbarnen kan inte tala 
skolspråket portugisiska vid skolstarten, vilket gör att lärare och elever inte kan 
kommunicera. Läraren får svårt att bedöma om eleven har svårigheter att förstå 
ämnet eller om det är fråga om språksvårigheter. Linde (1998) har i samma 
projekt studerat mozambikiska femteklassares nedskrivna berättelser om en 
upplevd händelse. De flesta skolbarnen blandar in modersmålet i portugisiskan 
för att kunna berätta. Andra faktorer än de språkliga kan emellertid i dessa 
barns skolliv dominera villkoren och mildra upplevelsen av språksvårigheter. 
Trots ett ofta obegripligt undervisningsspråk finner Linde en glädje i bamens 
berättelser, som kan vara svår att förstå utifrån vårt perspektiv. Inställningen 
till skolan bygger på att skolan utgör trygghet, möjlighet att vara med kamrater 
och skydd från våld och krig.

Sammanfattning
Trots demokratiperspektivet (jfr Englund, 1995) har grundskolan under de 
senaste decennierna mött minoritetselever som inte känner sig delaktiga i 
skolan. Målet i Lpo 94 liksom i Lgr 80 är att alla bam och ungdomar ska ha 
lika tillgång till utbildning. Ändå upplevs omgivningens syn på minoritetselever 
i intervjuerna som att skolorna tycks vara till för svenska elever. I nittiotalets 
skoldebatt hörs starka reaktioner mot skolans misslyckande att integrera olika 
resurssvaga minoritetsgrupper. Det har skett en vindkantring till de svagares 
nackdel, hävdar Englund (1998): ”Vem tar ansvaret för en skola för alla idag?” 
Segregering och stora skillnader mellan skolor samt omöjlighet för föräldrar att 
påverka i grundskolan (Lindblad, 1998) ställs mot kritik av skolans obligatori
um (Samecki, 1998) och mot enhetstänkande (Lyttkens, 1998). Andersson 
(1994) finner att alltför många elever känner sig misslyckade i skolan vilket har 
att göra med fokusering på prestation istället för en helhetssyn på eleven. 
Förskolans pedagogik där barnen tidigt får ta eget ansvar borde vara förebilden,
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menar Andersson. En förklaring till problemen finner vi i skolans faktiskt an
norlunda uppgift i dagens samhälle: att bl a förbereda eleverna för ett liv utan 
arbete (Ödman, 1995).

Om elever får svårigheter i skolan är det nödvändigt att ompröva skolans 
arbetssätt (Lgr 80). Skolan ska stödja dem som har särskilda behov. Sker inte 
detta bidrar skolan till att utveckla specialpedagogiska behov (Hauge, 1989). 
Minoritetselever bedöms ofta ha ett funktionshinder. Detta kan elimineras om 
avståndet mellan krav och förutsättningar i miljön minskar (Emanuelsson,
1986). Sigfridsson Dahlberg (1996) finner att synen på bristande kommunika
tion hos invandrare i särskolan sällan miljörelateras.

Skolans människosyn är enligt Lgr 80 respekten för människans egenvärde 
och aktning för andra. Lärarens uppgift blir då att göra elevens undervisning 
väsentlig i sammanhanget och verklighetsanknuten. Enligt intervjuerna kommer 
ofta lärares förhållningssätt till uttryck i fördomar om hembakgrund och barn
uppfostran. Lärare och föräldrar visar misstro mot den andra partens pedago
gik. Lahdenperä (1997) förklarar utifrån begreppet social kategorisering att 
lärare kategoriserar elever på sätt som är meningsfullt för dem själva, genom 
två olika förhållningssätt: kategoriserande (invandrarbakgrund ses som en 
defekt) och icke-kategoriserande eller interkulturellt förhållningssätt (med
vetenhet om egen kulturbakgrund och en jämlik syn i förhållande till andra).

Tvåspråkighetsmålet ska förverkligas med undervisning på ”ett språk för 
alla”. För att utveckla tvåspråkighet behövs ett starkt stöd för förstaspråks- 
utvecklingen i familj, förskola och skola och ett tidigt stöd för andraspråks- 
utvecklingen (jfr kap 4). Olika språkprogram ute i världen skiljer sig åt med 
avseende på vilken betydelse man tillmäter varje språk och samspelet mellan 
dessa. I Sverige gäller ”aktiv tvåspråkighet” (jfr Hyltenstam & Stroud, 1993, 
Tingbjöm, 1995). Medan forskare förespråkar undervisning på modersmålet de 
första åren ser verkligheten annorlunda ut, med undervisning på andraspråket 
och målet att uppnå förstaspråksnivå. Virta (1994) fann dock att fmska barn 
som får de första årens skolundervisning på sitt modersmål möter mindre risk 
för brister i kunskapsinlämingen. Konsekvenser av undervisning på andra
språket kan däremot visa sig i att eleven inte förstår läraren, samt blandar in 
modersmålet i andraspråket. Läraren har svårt att bedöma om eleven har svårt 
att förstå ämnet eller om orsaken är språksvårigheter (Hyltenstam & Stroud, 
1993, Linde, 1998).

Negativa attityder till minoritetsspråk anammas lätt av minoritetselevema 
och försvårar skolarbetet medan stolthet över den kulturella bakgrunden ger 
bättre förutsättningar att lyckas (Cummins, 1979). Negativa utsagor om två
språkighet kan fungera som metaforer för mellankulturella relationer, förklarar

76



Stroud & Wingstedt (1989) exempelvis ”rinkebysvenska”. Dessa speglar vårt 
förhållningssätt till invandrare och problematiseringen av deras språkutveck
ling. Vi utgår då från att vårt språk är bättre lämpat att fylla vissa funktioner 
och att alla ska närma sig ett standardspråk.

Forskning med anknytning till upplevelse av pedagogiska 
förhållningssätt - en sammanfattning
I nittiotalets verklighet ter sig de framtida ömsesidiga integrationsprocesser som 
förordas i regeringspropositionen (1997/98:16) avlägsna. Tanken är att männi
skors livserfarenheter ska kunna komplettera varandra. Ur ett etnocentriskt 
perspektiv tycks begreppet integration i praktiken tolkas som att människor 
med invandrarbakgrund så snabbt som möjligt ska tillägna sig svenskhet. Para
doxalt nog accepterar omgivningen ändå inte minoritetsungdomar som svenskar 
om de har annan bakgrund eller hudfärg, inte ens om de är svenska medbor
gare. Upplevelsen är kränkande då ungdomarna tillskrivs en identitet de inte 
själva känns vid. I ett sådant läge kan de inta ett autentiskt förhållningssätt till 
omgivningens attityder (man står för sin uppfattning) eller ett inautentiskt (man 
anpassar sig till dem som ifrågasätter). Deras förförståelse av skollivet skadas 
allvarligt, genom att deras självuppfattning ofta återspeglar omgivningens 
negativa föreställningar.

Ungdomar kan exempelvis betrakta sig själva som ”invandrare” avskilda från 
”dom andra” (svenskarna). Detta kan genom social identitetsteori förklaras med 
att människan har ett grundläggande behov av att tillhöra en kategori, känna 
samhörighet med en ingrupp och markera en gräns mot en utgrupp. Man 
bevarar sin och sin grupps stolthet, trots att man kanske vill tillhöra en annan 
grupp, genom att på olika sätt hävda sig eller genom att förgylla invandrar
gruppen. Att behärska det svenska språket och låta som en infödd samt att sikta 
högre än föräldrarna avseende yrke och utbildning, är också betydelsefullt för 
ungdomarnas grupptillhörighet och självuppfattning.

För minoritetselever själva är kultur inte självklart bundet till etnicitet. I 
ungdomskulturen har livsstilen stor betydelse för den sociala identiteten. Etni
citet och invandraridentitet är föränderliga begrepp för ungdomar vilkas kultu
rella utveckling i ett dagligt liv sker med samtidig tillhörighet i flera grupper, 
ofta med skilda personbegrepp (prioritering av individen eller den sociala va
relsen). För dem som i ursprungskulturen bejakat det västerländska sättet att 
leva blir anpassningen smidigare. Ungdomarna skapar sig en ändamålsenlig ny 
identitet, ”en tredje identitet” eller ”kontextuell identitet”.

En erkännande pedagogik borde vara möjlig om vi betraktade mångfald uti
från ett perspektiv som erkänner olika kulturers särskilda värden. Men detta
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kräver att vi är villiga att förändra vår förståelse av andra kulturer. I detta sätt 
att tänka betonas inte en invandrargemenskap där svenskar ser sig själva som 
överlägsna. Ett stort antal kulturella gemenskaper gör Sverige till ett ”bland- 
land”. Läroplanen förespråkar ett förhållningssätt som skall väma om etnisk 
och kulturell mångfald. Enligt grundskolans demokratiperspektiv ska alla 
elever oavsett bakgrund, ha lika möjlighet till studier och fortsatt utbildning.

Motstridiga pedagogiska förhållningssätt möts emellertid i skolan, där elever 
och lärare lägger olika mening i begreppen beroende på sitt sociala ursprung. 
Den immanenta, icke-erkännande synen på eleverna framkommer i lärares sätt 
att kategorisera eleverna. Invandrarbakgrund ses som en resurs eller som en 
defekt, till och med som ett funktionshinder. Minoritetselevemas föräldrar 
befinner sig ofta i underläge på grund av förlorad auktoritet i en ny föräldra- 
roll. Förvecklingar i skollivet har ofta sin grund i de vuxnas olika gränssättning 
i fysisk och psykisk bemärkelse. Men det handlar också om skolans nya funk
tioner och konflikten mellan den traditionella lärarrollen (läraren aktiv, eleven 
passiv) och en ny lärarroll, där läraren fungerar som handledare i elevens kun
skapssökande.

För minoritetselever är skolans tvåspråkighetsmål ”aktiv tvåspråkighet” och 
målet i svenska som andraspråk skall vara att behärska svenska som en infödd. 
Anmärkningsvärt är att målen i praktiken ska uppnås i en huvudsaklig under
visning på svenska för alla elever oavsett språkliga förutsättningar. Under 
sådana omständigheter får lärare svårt att bedöma om eleven har svårighet med 
ämnet eller språksvårigheter. Forskare är eniga om att det krävs ett stark stöd 
för förstaspråket för att kunna utveckla tvåspråkighet. Dessutom måste lärare 
vara beredda på att andraspråksinläming sker under helt andra villkor än första
språket.

Kvar står det faktum att skolan inte har lyckats bemöta minoritetsgruppernas 
barn. Dessa elever klarar sig sämre i skolan än svenska elever, vilket bl a fram
kommer i nationella prov. Vilken skola kan förändra detta faktum? ”En skola 
för alla” eller en etnisk friskola? Skoldebatten rasar, inte bara mellan pedagoger 
utan också mellan forskare från vitt skilda discipliner. Skolan har förändrats till 
de svagares nackdel och kritiseras utifrån att den är segregerande, enhets
tänkande, prestationsinriktad men också en förvaringsplats för elever som 
egentligen vill göra något annat.
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Kapitel 4 
Forskning med anknytning till inlärning av 
språk - begrepp - matematik
Tvåspråkighetsmålet är aktiv tvåspråkighet (jfr kap 3) och målet för inlärning 
av andraspråket går ut på att eleverna ska lära sig behärska det svenska språket i 
nivå med elever som har svenska som modersmål (Viberg, 1996). Om dessa 
mål forverkligas skulle det innebära att minoritetselever behärskar det svenska 
språket i samma omfattning som en elev med svenska som modersmål och har 
samma möjlighet att tillgå skolans ämneskunskaper. Dessutom skulle eleven 
behärska två språk. I en sådan maximalt gynnsam situation skulle följande 
”strävansmål” framstå som en självklar ambition:

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig använda sina kunskaper som redskap 
for att
- formulera och pröva antaganden
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska påståenden och förhållanden (Lpo 94, s 9)

Forskning visar att adekvat kunskap om språk- och begreppsutveckling hos 
minoritetselever för att de ska kunna närma sig målen finns men problemet är, 
enligt Hyltenstam & Tuomela (1996), att denna kunskap inte används där den 
bör användas dvs i samband med beslutsfattande och i det praktiska genom
förandet av utbildningsverksamhet.

Individuella språkanvändningsmönster varierar och minoritetselever behöver 
få växla mellan sina olika språk i inlärningssituationer beroende på samman
hang. Denna studie ger oss exempel på hur eleverna med skiftande färdighet 
löser problem i ämnet matematik med sitt andraspråk som redskap för kommu
nikation. Matematikuppgifter som föreläggs eleverna på svenska oavsett språk
liga förkunskaper kommenteras av eleverna i följande typer av utsagor:

Lästalen [uppgifter i problemlösning] är svåra. Matte är svårt. Inte roligt. Såna 
nummer [siffror] är bäst. Tycker inte om att läsa.

Detta föranleder ett översiktligt resonemang om språkinlärning och matematik
begrepp men också om kunskapssyn och pedagogiska förhållningssätt till 
minoritetselever.

Språk- och begreppsutveckling
Språket i berättelsens form har en viktig social funktion som i denna studie ger 
elever förståelse och sammanhang åt upplevelsen av sig själva och den under
visning de utsätts för. Eriksson (1997, s 51) som studerat ungdomars berättande
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förklarar att tillägnandet av språkförmåga, socialiseringen in i språket går hand 
i hand med socialiseringen genom språket. Självuppfattningen konstitueras ge
nom språket. Språk- och begreppsutvecklingens förutsättningar i skolan har 
följaktligen att göra med både undervisningen och den sociala situationen. I 
synnerhet för minoritetselever och deras familjer som lär sig språket i det land 
där det talas, har den sociala situationen stor betydelse, hävdar Viberg (1991). 
Den påverkar både attityder till språkinlärning och i vilka syften språket lärs in.

Språkinlärning
Bam kan mycket väl lära sig två språk samtidigt. Den kognitiva kapaciteten 
sätter inga gränser i det avseendet. På det sociala planet kan emellertid prak
tiska och attitydmässiga orsaker begränsa möjligheterna hävdar Hyltenstam & 
Tuomela (1996). Ett sådant exempel i det empiriska materialet utgör bostads
segregationens konsekvenser i form av inlärningsmiljö i skolorna. Oavsett om 
språkinläraren är bam eller vuxen är en viktig funktion hos all språkundervis
ning att förse inlärama med ”ett varierat inflöde på det språk som ska läras in 
(målspråket)” (Viberg, 1991, s 58). Det är just den variationen minoritetselever 
i avhandlingens studier saknar. En viktig förutsättning är att bam och ungdo
mar fömtom de vuxna också har tillgång till jämnåriga som modeller för 
språkinlärning, menar Viberg. I segregerade bostadsområden och skolor finns 
få jämnåriga svenska kamrater. I minoritetselevers berättelser om skollivet 
framgår att de sällan träffar svenskar. Bland de assyriska/syrianska eleverna i 
studie I hade ingen någonsin besökt en kamrat i ett svenskt hem.

Vibergs modell (figur 3) utgår från en allmän teori om språkinlärning som 
illustrerar relationer mellan de mest grundläggande faktorerna som påverkar 
språkinlärning. (Pilarna antyder i vilken riktning de viktigaste influenserna 
går.)

SOCIAL
SITUATION

INDIVIDUELLA
SKILLNADER

K O M M UN I-
KATIV
K O M PETEN S

SPRÅKAN-
VÄNDNINGS-
M ÖNSTER

INLÄRNING

-o

Figur 3. En schematisk bild av språkinlärningen (ur Viberg, 1991, s 59)
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Inlärning syftar på själva inlärningsprocessen dvs vad som sker rent mentalt hos 
inläraren då språkliga former och mönster byggs upp utifrån det språkliga 
material de utsätts för i den sociala situationen och i undervisningen. 
Individuella skillnader som motivation, inlämingsstil, allmän intelligens och 
ålder styr inlärningsprocessen, liksom tvärspråkliga drag (strukturer i moders
mål och målspråk). Med den kommunikativa kompetens som byggs upp kan 
inläraren kommunicera på målspråket samt tolka och producera nya yttranden.

Studier av själva språkinlärningen kräver att man observerar utvecklingen av 
samma individ över en viss tid i syfte att fastställa inlämingsgångar, dvs ur 
lingvistisk aspekt hur olika språkliga element lärs in. Ur pedagogisk aspekt vill 
jag betona språkets koppling till de kommunikativa sammanhang i vilka det ska 
användas. En del av avhandlingens empiriska material, som studerar assy- 
riska/syrianska elevers språk- och begreppsförståelse, bygger på ”saga-återbe- 
rättande” med pedagogiska språkiakttagelser vid två tillfällen (i förskolan och 
på mellanstadiet) dvs hur begrepp utvecklas och fungerar praktiskt tvåkulturellt 
i skolmiljön. Barnens återberättande på svenska av en saga de hört på moders
målet (jfr s 118) handlar om den kommunikativa kompetens som är grundad i 
både den sociala kontexten och undervisningens kontext. Ur pedagogisk aspekt 
handlar utvecklingen av andraspråket om de möjligheter lärares och föräldrars 
pedagogiska förhållningssätt ger eleverna under inlärningsprocessen.

Språkval och kodväxling
Andersson & Nauclér (1987) fann i en undersökning av spansktalande barn att 
dessa använder principen en person - ett språk gentemot de vuxna dvs att 
barnen använder samtalspartens modersmål. Den principen för språkval tilläm
par deras lärare. Språkbeteendet i kamratgruppen regleras däremot inte lika 
strikt efter denna norm. Olika regler, som inte är explicit formulerade, styr 
språkvalet exempelvis beroende på i vilket ”rum” de befinner sig (dvs lokaler 
där de vanligtvis talar det ena eller andra språket), vilka personer som finns i 
rummet eller barnets syfte med samtalet exempelvis för att undslippa vuxnas 
kontroll. I vissa situationer talar de spansktalande barnen svenska sinsemellan 
trots att svenskar ej är närvarande. Förklaringen kan vara att svenska är det ge
mensamma kommunikationsmedlet, det språk alla förutsätts förstå. Det handlar 
om ”majoritetens maktprincip” (a a, s 30) dvs på majoritetens villkor styrs det 
sociala umgänget i skolmiljön.

Skiften mellan de olika språken som ovan angivits i exemplen framkommer 
också i det empiriska materialet av skäl exempelvis som att modersmålet inte 
har ord för alla nya begrepp eller för att markera tillhörighet i en grupp genom
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att plocka in ord och fraser ur modersmålet eller ungdomsspråket (jfr Eriksson, 
1997) i svenskan. Företeelsen benämns kodväxling och betyder:

...att man medvetet och/eller ändamålsenligt skiftar mellan språken. Antingen sätter 
man in ett ord eller en fras från det ena språket i ett yttrande på det andra språket 
eller så byter man språket vid satsgränsen (Amberg, 1988).

Språk och begrepp
Lärares förhållningssätt till minoritetselever avspeglar sig i det empiriska 
materialet bl a i bedömningar av elevernas språk- och begreppsutveckling. 
Språk- och begrepp har en central plats i läroplanen:

Förmågan att bilda begrepp, tänka och tillägna sig kunskaper, liksom tilliten och 
den inre tryggheten hos ett bam  är i hög grad beroende av bamets förmåga att 
använda de olika medlen för att kommunicera med andra (Lgr 80, s 15).

Språkforskare, Nauclér m fl (1988) och Tingbjörn (1985) inom SPRINS-pro- 
jektet (Språkutveckling hos invandrarbarn i Sverige) reder ut relationen mellan 
språk och begrepp. Nauclér m fl (1988, s 25) förklarar svårigheten att skilja på 
begrepp och deras språkliga uttryck orden. Begreppsbildning och språkutveck
ling går hand i hand. Orden är som ”krokar” där vi hänger upp vår kunskap om 
omvärlden. I olika kulturer kan olika innehåll eller innebörder hängas upp på 
samma krokar:

Många företeelser är emellertid specifikt kulturberoende så att samma ord står för 
olika innehåll i de olika språken, vilket gör att man associerar på olika sätt i 
modersmålet och svenskan (Nauclér, 1988, s 25).

Tingbjöm framhåller att bam i 4-5-årsåldem kan tala sitt modersmål, och efter 
5-årsåldem är språkinlärningen väsentligen ord- och begreppsinläming samt 
regler och mönster för situationsanvändning, stilistisk variation m m.

Ordet begreppsutveckling används synonymt med begreppsbildning i av
handlingen. Upplevelserna betraktas som grunden i begreppsutvecklingen och 
orden för upplevelserna utgör grunden i språkutvecklingen. Begreppen står 
således för kunskap om omvärlden och orden blir symboler för begreppen. 
Begreppsutveckling eller begreppsbildning är emellertid ur bedömningssyn- 
punkt i skolan en svårfångad företeelse.

Säljö (1995) diskuterar svårigheten att studera begreppsbildning. Han förkla
rar att termen begrepp är en etikett på språkliga konstruktioner som ingår i vårt 
sätt att tala, skriva och tänka om naturen. Alla uttalanden om begreppsförståelse 
bygger därför också på antaganden om hur språk och kommunikation sker mer 
i allmänhet. Genom att studera frågor och lyssna på människors resonemang 
eller genom att analysera vad de skriver kan vi närma oss begreppsbildningen. 
Säljö kritiserar konsekvenser av ett missbruk av orden begrepp och begrepps
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bildning. Forskare och utvärderare använder sig ofta av ordet begreppsbildning 
som en generell företeelse, i situationer då de egentligen undersöker speciella 
frågor i sina undersökningar. Vi bör då förstå elevernas svar, inte i första hand 
som indikatorer på deras begreppsbildning om en företeelse, utan som svar på 
konkreta frågor.

Tvåspråkig begreppsinlärning
Livet i skolan kompliceras eller berikas av att minoritetselevema lär in språk 
och begrepp i två eller flera kulturer. Tillgång till flera språk, kulturer och sätt 
att tänka är ur flera synvinklar berikande, säger Sjöqvist & Lindberg (1996, 
s 104). ”Den dubbla kulturkompetensen” kan leda till större tolerans och för
ståelse för andra människors olikheter. Om elevens flerkulturella tillhörighet 
bejakas utvecklar den också kreativitet och empati.

I en ”normal” utveckling når bamet gradvis språkliga och begreppsliga ni
våer som de ändamålsenligt kan använda för kommunikation och tänkande, 
förklarar Hyltenstam & Tuomela (1996, s 40). Om förstaspråksutvecklingen 
dvs modersmålets utveckling abrupt avbryts tar det lång tid för ett nytt språk att 
fungera i den fortsatta begreppsutvecklingen. Intressant är att vår ”omvärlds- 
kunskap” och de begrepp vi använder för att förstå och kommunicera kring 
denna kunskap i stort sett är språkoberoende, dvs om bamet har utvecklat sitt 
begreppsförråd på ett språk, går andraspråksutvecklingen i stor utsträckning ut 
på att sätta nya språkliga etiketter på redan kända begrepp (successiv tvåspråkig 
inlärning). I de fall då eleven tvingas stanna upp i språk- och begreppsutveck
lingen på modersmålet, innebär andraspråksinlämingen att de måste lära både 
begreppen och etiketterna samtidigt.

Om majoritetsgruppen är negativ till minoritetsgruppens språk och kultur 
uppstår svårigheter. Allwood & Strömstedt (1989) kritiserar den alltför vanliga 
inställningen att tvåspråkighet ställer till problem (jfr Skutnabb-Kangas ”brist
teorier”, s 86). Forskare har också diskuterat om tvåspråkighet kan försena 
språkutvecklingen. Arnberg (1989) beskriver enligt Grosjean (1982) olika sta
dier i den simultana dvs samtidiga tvåspråkiga utvecklingen som på kort sikt 
kan ge intryck av en fördröjning: 1) blandning av de två språken 2) långsam 
uppdelning av de två språken 3) det ena språket inverkar på det andra 4) ba
lansväxling när förhållanden i omgivningen förändras. Detta kan eventuellt för
klara att bamet kan få mindre kontakt med vartdera språket under utvecklingen, 
då omgivningen ger det ena språket företräde, men i slutändan resultera i att 
bamet behärskar två språk.

Man föreställer sig i allmänhet att bam lär sig sitt modermål mycket snabbt 
och lätt, men denna syn är till stor del en illusion, hävdar Tingbjöm (1995,
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s 11-12). Språkinlärningen hos barn är i själva verket en process som sträcker 
sig över en mycket lång period och som pågår under hela deras vakna tid. För 
minoritetsbamens del handlar det ofta om att lära in två språk under förskole- 
och skoltiden. Den inlärning som i ett modersmål sker i livsmiljön utanför 
skolan måste i ett andraspråk (ett majoritetsspråk som en minoritet skall lära 
sig) äga rum i form av ”undervisningsinläming”. En metodiskt och annorlunda 
undervisning krävs för dessa elever. Här vill jag knyta an till Viberg (1996) 
som förklarar att modersmålsinläming underförstått bygger på en bas, som 
normalt sett är fullt utvecklad vid skolstarten. De grundläggande dragen i 
modersmålets uttal och grammatik behärskas redan i tre- till fyraårsåldem. 
Ordförrådet utvecklas genom hela livet. Då vi lär ut svenska som andraspråk 
(Sv2) måste vi dock räkna med att det kan finnas väsentliga luckor inom denna 
bas. Ändå förväntas de flesta minoritetselever utveckla grundläggande färdig
heter på sitt andraspråk.

I andraspråksundervisningen gäller det för läraren att ha viss kunskap om 
bamets modersmål och hemkultur. Bam ur vissa etniska gmpper har svårt att 
hävda sig i majoritetens skola exempelvis turkiska bam, hävdar Nauclér & 
Boyd (1996). I en undersökning av turkiska och svenska förskolebarn finner de 
olika samspelsmönster som gör att turkiska bam har andra normer för att visa 
upp sin kunskap. Förskolläraren har också lägre förväntningar på turkiska bam. 
Man fokuserar språksvårigheter och tolkar exempelvis bamets tystnad vid sago- 
läsning som att barnet inte förstår sagan. I motsats till mer aktivt lyssnande och 
samtalande svenska bam sitter turkiska bam artigt och lyssnar som hemma, 
men visar ofta att de i efterhand kan återberätta sagan både på svenska och 
turkiska.

Beträffande äldre elever på väg mot vuxen ålder kan vi göra andra jämförel
ser avseende språk/begreppsutveckling och samspelet mellan lärare och elev. 
Det högt ställda andraspråksmålet att eleverna obehindrat ska lära sig tala och 
förstå svenska som en infödd, vilket i empirin visar sig vara omöjligt för de 
flesta elever och i synnerhet elever som av olika skäl, enligt lärares utsagor, 
stannat upp i språkutvecklingen exempelvis för att de dagligen klarar sig på sitt 
begränsade svenska språk. Språkforskare betraktar språkinlärarens språk som ett 
”interimspråk” (Hyltenstam, 1981, s 25-26), vilket förklarar att elevens språk 
är ett instabilt system som är i utveckling i riktning mot målspråket, svenskan. 
Lärarens utmaning är här att se till att elevens språk utvecklas istället för att 
”fossiliseras”, dvs förstenas. Det senare innebär att ”interimspråket upphör att 
utvecklas innan det nått målspråksnormen”.

Sådana faktorer som kan påverka tvåspråkig begreppsutveckling och ungdo
mars framtida möjligheter kan vara elevens och familjens motivation för två-
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språkighet. Sahaf (1994) fann att elever, beroende på hemförhållanden, har 
olika motiv för att övergå från att vara enspråkiga till att bli tvåspråkiga. Moti
ven till tvåspråkig utbildning skiftar från överlevnads- och säkerhetsskäl till att 
höja sin status i samhället eller att få ekonomiska fördelar. Andra har svårt att 
se några fördelar med att anta majoritetskulturens språk. Löfgren (1993) finner 
emellertid att bristande språkfärdighet avgör att invandrarelever i mindre ut
sträckning än svenska elever går igenom gymnasieskola och väljer studieförbe- 
redande linjer. Stora skillnader mellan olika språkgrupper föreligger emellertid. 
Han betonar betydelsen av att barnet får språklig stimulans i familjen och det 
kan ske på vilket språk som helst. Familjens vistelsetid i Sverige påverkar starkt 
kompetensen i modersmålet och svenskan. Elever som kommit till Sverige 
under högstadietiden klarar sig sämre än svenska elever.

Särskilda behov och modersmålsundervisning i avveckling
Under rubriken ”Elever med särskilda behov” tar Lgr 80 upp syftet med ”hem
språk” och ”svenska som främmande språk”. Eleverna skall kunna ”utveckla 
tvåspråkighet som gör det möjligt för dem att känna sig hemma i två kulturer”. 
Eleven har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål i syfte att ”stödja 
undervisningen i olika ämnen” (a a, s 57). Lpo 94 formulerar syftet med 
modersmålsundervisning som att ”främja deras utveckling till tvåspråkiga 
individer med dubbel kulturell identitet”(s 24, Kursplaner).

Modersmålsundervisning ges i olika proportioner i skilda klasstyper be
roende på syftet med språkundervisningen (Lgr 80, Kommentarmaterial, s 192- 
194): förberedelseklasser (intensiv undervisning i svenska, med studiehandled
ning på modersmålet, så att eleven snarast möjligt kan placeras i ”sin egen 
klass”), sammansatta klasser (ca 50 % elever med annat modersmål än svenska, 
ca 50 % svenska elever), hemspråksklasser (den huvudsakliga delen av under
visningen sker på modersmålet), vanliga klasser (en eller flera minoritets
grupper och svenska elever har svenska som huvudsakligt undervisningsspråk). 
Terminologin bygger på läroplanens formuleringar. I augusti 1997 beslutade 
riksdagen att använda benämningarna modersmål (tidigare hemspråk) och två
språkig klass (tidigare hemspråksklass).

Hill (1995) fann i en undersökning om tvåspråkig utveckling att elever som 
deltagit i modersmålsundervisning utan avbrott från förskolan till gymnasiet, 
hade högre betyg än sina svenska kamrater i nian. Samma övertygelse finner 
Garefalakis (1994, s 73) hos intervjuade modersmålslärare som anser att en elev 
kan bli tvåspråkig endast genom att undervisas på två språk parallellt i en två
språkig klass. Trots detta ser vi en modersmålsundervisning i avveckling.
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Minoritetselevers alltmer negativa inställning till modersmålsundervisning 
kan tolkas som att eleven och familjen är oroliga över särbehandling. Med aktiv 
tvåspråkighet som förebild i grundskolan kan vi fråga oss varför negativa atti
tyder till elevernas modersmål immanent förekommer i människors handlingar 
(jfr kap 5). Tankarna har förmodligen sin grund i att skolans personal ofta 
företräder ett enspråkigt perspektiv och filtrerar skolans problem genom 
språket. Detta kan förklaras genom Runfors (1993) undersökning av lärar
perspektiv på andraspråksinläming. Hon finner att lärarnas beskrivning av 
språksituationen innehåller många bottnar och utgör ”förtätningen av en proble
matik med långt större räckvidd än det rent språkliga” (a a, s 9). Mer 
svårhanterliga kulturella skillnader omtalades som språkskillnader. Man tonade 
ner olikheter, jämlikhetsidealet blev ett likhetsideal (jfr Taylor, 1992). Elever
na skulle få samma möjligheter genom att behandlas lika. Förutsättningarna för 
jämlikhet och rättvisa är i lärarnas diskurs relaterad till barnens behärskning av 
det svenska språket.

Hvenekilde (1994) kritiserar den alltför vanliga etnocentriska synen (som 
lever kvar från 70-talet) hos skolpolitiker att modersmålet och begrepp, som 
eleven kopplar ihop med sin hemmiljö, motverkar möjligheter att tillägna sig 
ett andraspråk. Till och med ”tänkande” på förstaspråket i inlärningssituationen 
ifrågasätts. Skutnabb-Kangas (1986) benämner en sådan syn inom forskning 
och undervisning som bristteorier (jfr berikningsteorier där bamets två kulturer 
berikar) som går ut på att det föreligger brister i bamets hemförhållanden och 
kultur, vilket skulle försvåra skolarbetet för eleven.

Tendenser i samhället visar också en allt större segregering i svenska skolor. 
I en upprörd diskussion om särbehandling och diskriminering (DN, 97-11-22) 
hävdar föräldrar att i vissa skolor bildas klasser där invandrarelever samlas 
(men med undervisning på svenska) bredvid helsvenska klasser. Detta försvårar 
en naturlig inlärning av språket och det svenska samhällets normer. Lundberg 
(1993) fann exempelvis i en undersökning av samtliga kuluelever (elever vilkas 
familjer härstammar från Kulu i Turkiet) i ett ”invandrartätt” område att hälf
ten av dessa elever lämnade gmndskolan med ofullständiga betyg.

Nedvärderingen av modersmålsundervisningen avslöjas genom att resurser 
som är särskilt riktade till minoritetselever reduceras. Modersmålsundervis- 
ningens avveckling bidrar även till att studiehandledningen minskas. Följden 
blir svårigheter för eleven att förstå och tillägna sig kunskap i ämnesundervis- 
ningen. Garefalakis (1994) hävdar att nittiotalets syn präglas mer av ekono
miska aspekter än pedagogiska. Modersmålsundervisning har minskat med 
50 % och undervisningen i svenska som andraspråk med drygt 36 %. Även en 
avveckling av modersmålslärarutbildningen tyder på att modersmålsundervis-

86



ning värderas mycket lågt bland politiker. Skoladministratörerna vill se 
modersmålsundervisning som ett frivilligt ämne, medan åtta av tio modersmåls- 
lärare anser att tvåspråkiga klasser är den bästa organisationsformen för att 
uppnå tvåspråkighetsmålet.

Svenska som andraspråk, Sv2 - ett erkännande förhållningssätt
Med tanke på att tvåspråkighetsmålet, som tidigare nämnts, är att nå första- 
språksnivå (Lpo 94) trots att det rör sig om elevernas andraspråk och att förut
sättningarna för varje elev är mycket olika, måste undervisningen ske under 
mycket stor tidspress.

Från modersmålsinläming skiljer sig andraspråksinläming genom att i de flesta fall 
försiggå vid annan tidpunkt i livet och alltid vid sidan av eller efter inlärandet av ett 
förstaspråk. Man kan inte kopiera barns modersmålsinläming. Ju senare i livet 
andraspråksinlämingen äger ram, desto mer olik måste den te sig i förhållande till 
modermålsinläming (Tingbjöm, 1995, s 16).

Sv2 anpassas individuellt i syfte att utveckla språket både som vardaglig 
kommunikation och som ett medel att tillägna sig kunskaper i skolans ämnes- 
undervisning. Problemet är att eleverna från början befinner sig på många 
skilda nivåer i svenska, konstaterar Viberg (1996). Sjöqvist & Lindberg (1996) 
finner att samarbete i olika typer av smågrupper i många studier visat sig ge 
eleverna fler möjligheter att använda språket på ett aktivt och konstruktivt sätt 
än traditionell lärarstyrd undervisning. Tingbjöm motiverar betydelsen av Sv2- 
undervisning genom att påvisa de tydliga sambanden mellan studieresultat och 
språkfärdighet som redovisas i en rad undersökningar. Högt ställda mål i svens
ka som andraspråk är viktiga för att minoritetsbam- och ungdomar ska få en 
med svenska elever jämlik chans i fortsatt utbildning och på den svenska 
arbetsmarknaden.

Ämnet svenska som andraspråk, har fått erkännande efter att ha varit styv
moderligt behandlat avseende undervisningsförhållanden under många år. 
Riksdagen beslutade i juni 1995 att svenska som andraspråk skall betraktas som 
ett eget ämne i alla skolformer. Vad innebär ämnets erkännande för eleverna? 
Det är av stor betydelse för eleverna att ämnet har fullvärdig status. Det handlar 
om ett erkännande förhållningssätt till elever, deras etniska bakgrund och 
speciella behov av undervisning i svenska (jfr Taylor, 1992). De intervjuade 
eleverna i min undersökning undervisades i svenska som andraspråk under en 
tid då det ännu inte fått ett eget ämnes status. Eleverna erhöll Sv2-undervisning 
som en del av det traditionella ämnet svenska, men särbehandlade i mindre 
grupp, varvid de upplevde undervisningen som en lägre form av svenska.
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Så gott som samtliga intervjuade högstadieelever fann sig emellertid väl till
rätta i andraspråksundervisningen. Flera elever fick hjälp av sin Sv2-lärare med 
val av och förklaringar till texter i SO- och NO-undervisningen, vilket gav dem 
möjligheter att tillägna sig och kunna resonera kring ämneskunskap i en liten 
grupp, där de fick gott om tillfällen att uttrycka sig på sitt andraspråk. I 
Lindbergs (1996) studier av interaktionsmönster i samband med andraspråks- 
inläming visas betydelsen av att tillägna sig andraspråket i sociala sammanhang. 
Skillnader mellan grupper förstärks genom att vissa grupper får mindre talut
rymme. I ”det offentliga klassrumssamtalet” tar pojkarna hand om 2/3 av 
elevernas ”talutrymme”, medan flickor endast talar 1/9 av tiden (a a, s 55). 
Lärarens beteende har stor betydelse och kan påverka olika etniska gruppers 
möjligheter.

Situationsoberoende språkanvändning i undervisningen
Om andraspråkselevema ska ges samma möjligheter till en kvalificerad skol
gång som förstaspråkselever krävs mycket långsiktiga och seriösa satsningar, 
hävdar Lindberg (1997). Inlärningstiden för en andraspråkselev kan under 
gynnsamma omständigheter, dvs en professionell undervisning, ta 5-7 år. 
Cummins (1983, 1994) understryker att interaktionen har en särskilt betydelse
full roll i ämnesundervisning för andraspråkselever. Elevens språkliga ansträng
ningar kan enligt Cummins modell (figur 4) relateras till två variabler: situa
tionsberoende och situationsoberoende.

Lindberg (1997) förklarar med stöd av modellen att andraspråkselever som 
lär sig använda språket på ett situationsoberoende sätt, kan gå utöver det kon
kreta och referera till abstrakta idéer i tänkta verkligheter. Det krävs en högre 
ansträngning hos eleven när man inte får stöd av situationen utan måste klara 
sig enbart med hjälp av språket. Lärobokstexter är ett utmärkt exempel på att 
kontextuellt stöd saknas. Även den muntliga och skriftliga språkanvändningen i 
skolan blir av samma skäl särskilt svåra for andraspråkselever. Den muntliga 
och i hög grad interaktionella språkanvändningen i förskolan, där samtalen 
kopplas till bilder, konkreta föremål, gester och ansiktsuttryck är däremot min
dre kognitivt krävande.

På väg mot att kunna använda språket på ett situationsoberoende sätt bör 
man enligt modellen gå från situationsberoende, enkla aktiviteter mot allt 
svårare aktiviteter med bibehållande av mesta möjliga kontextuellt stöd (mar
kerat i fig 4). Det mesta av skolarbetet sker på ett språk som eleven inte 
behärskar, vilket bör undvikas (markerat i figuren). Förutsättningen för en 
gynnsam språk- och begreppsutveckling är att undervisningen anpassas efter



elevens individuella behov och förutsättningar (jfr Lpo 94) och att läraren 
tillämpar ett interaktivt arbetssätt som utgår från elevens egna erfarenheter.

Hög kognitiv svårighetsgrad

Mdraspråkselever behöver merparten 
av sin undervisning i detta fäll så att 
den kognitiva nivån successivt kan 
höjas samtidigt som förståelsen 
garanteras genom ett konkret och 
kontwctualiserat innehåll och ett 
interaktivt arbetssätt

Situations
beroende ................ ■■■■i...

Grundläggande kommunikativ 
förmåga (inlärningstid: ca 2 år)

Tvåspråkiga elever behöver gå 
utmed denna axe! för en optimal 
språk- och kunskapsutveckling

Språket som tanke-, 
inlärningsverktyg och 

j  uttrycksmedel i samban d 
[ kagnitivt krävande uppgifter
j (inlärningstid: ca 5 - 7 år)

Situations- 
........................ oberoende

Icke  ö n sk v ä rt o m råd e!
Undvik aktiviteter här!

Låg kognitiv svårighetsgrad

Figur 4. Cummins modell som den återges i Lindberg (1997).

Minoritetselevers svårigheter att ”knäcka koder” (mitt uttryck) i lärobokstexter 
kan tolkas som att texterna, förutom ett för många komplicerat språk utan 
kontextuellt stöd, beskriver en värld som ofta är främmande i förhållande till 
elevens tidigare erfarenheter. Lärobokstexter kan med Selanders (1993) ord 
förklaras:

De är inte enkla avspeglingar av verkligheten, de är sociala konstruktioner och 
bärare av alldeles särskilda traditioner och sätt att kombinera perspektiv och kun
skapsfragment. Texter perspektiverar världen.

I inlärningssituationen studeras hur elevers olika perspektiv på världen kommer 
till uttryck i textförståelse. I avsnittet om språket i ämnesundervisningen, som 
följer efter sammanfattningen, relateras det svenska språket till matematik och 
matematikens texter.
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Sammanfattning
En god språkförmåga ger säkerhet. I Lgr 80 betonas att förmågan till begrepps
bildning, tänkande och kunskapstillägnande liksom tillit och inre trygghet är 
starkt beroende av bamets förmåga att kommunicera. Om språkbegreppsav- 
snittet sammanfattas utifrån avhandlingens forskningsfrågor finner vi att ele
vens upplevelse av språkliga och begreppsliga förutsättningar har att göra med 
kommunikativ kompetens i skolmiljön. Språket bör helt enkelt kopplas till det 
kommunikativa sammanhang i vilket det ska användas (Sjöqvist & Lindberg, 
1996).

För att nå förmågan att prata och förstå på sitt andraspråk krävs en varierad 
stimulans från vuxna och kamrater som ”språkmodeller” på det språk som ska 
läras in (Viberg, 1991, s 59). Utifrån Vibergs modell om språkinlärning för
klaras de mest grundläggande faktorerna som påverkar språkinlärning: sociala 
faktorer och undervisningssituationen, med hänsyn tagen till individuella skill
nader hos elever och olika strukturer i elevernas båda språk. Lärare måste, 
enligt Viberg (1996), emellertid vara beredda på att andraspråksinlämingen 
sker under andra villkor än förstaspråket, som bygger på en bas som normalt 
sett är utvecklad redan före skolstarten.

Hyltenstam & Tuomela (1996) anser att den kognitiva förmågan inte sätter 
några gränser för bamets tvåspråkiga inlärning, men på det sociala planet kan 
praktiska och attitydmässiga orsaker begränsa möjligheterna. Tvåspråkig ut
veckling stimulerar snarare än försenar språkutveckling (Amberg, 1989, 
Grosjean, 1992). Kognitiva fördelar belyses också av Lindberg (1997) enligt 
Cummins (1983, 1994) modell för en utveckling mot alltmer situationsobero- 
ende och kognitivt krävande uppgifter. Förutsättningen är lärarens interaktiva 
arbetssätt och anpassning till eleverna. ”Dubbel kulturkompetens” leder till 
större tolerans och förståelse för andra människors olikheter (Sjöqvist & 
Lindberg, 1996).

Frågan om lärares och föräldrars förhållningssätt har stor betydelse för 
språkutvecklingen. Ett erkännande förhållningssätt handlar om att försöka för
stå olika samspelsmönster som gör att vissa bam har andra normer för att visa 
upp sin kunskap. I andraspråksundervisningen gäller det för läraren att ha viss 
kunskap om bamets modersmål och hemkultur. Bam ur vissa etniska gmpper 
har svårt att hävda sig i majoritetens skola (Nauclér & Boyd, 1996). Det hand
lar också om att läraren i Sv2-undervisningens interaktion kan ge eleverna 
”talutrymme” (Lindberg, 1996) för att kunna utveckla sitt andraspråk. Er
kännandet kan skådas ur samhällssynpunkt genom att Sv2-undervisningen fått 
egen status som ämne (Tingbjöm, 1995) och genom möjligheten för minori- 
tetselever att på så vis jämlikt konkurrera med svenska elever.
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Principen för språkval ”en person - ett språk” (jfr Andersson & Nauclér, 
1987, Amberg, 1988) dvs att använda samtalspartens modersmål används ofta 
mellan barn och vuxna. Språkbeteendet i kamratgrupper regleras däremot inte 
lika strikt efter denna norm. Skiften mellan de olika språken, kodväxling 
tillämpas, vilket betyder att man medvetet och/eller ändamålsenligt skiftar 
mellan språken.

Modersmålsundervisningen skall främja elevernas utveckling till tvåspråkiga 
individer (Lpo 94). Elever som läst ”hemspråk” utan avbrott under hela skol
tiden får ofta högre betyg än sina svenska kamrater i nian (Hill, 1995, jfr 
Garefalakis, 1994). Familjens oro för särbehandling ställt i relation till en 
utbredd enspråkig språksyn (Runfors, 1993) kan förmodligen förklara intervju
ade elevers negativa inställning till modersmålsundervisning. Därtill kommer 
faktorer som segregering och nedskärning av resurser som är särskilt riktade till 
minoritetselever i klasser med olika proportioner modersmål och andraspråk 
(jfr Lgr 80). Modersmålsundervisning som ett frivilligt ämne samt farre möj
ligheter till studiehandledning i ämnesundervisningen inverkar också negativt 
på kunskapsinläming. Hvenekilde (1994) och Skutnabb-Kangas (1986) kritise
rar en alltför etnocentrisk syn där modersmålet betraktas som ett hinder för att 
tillägna sig ett andraspråk (bristteorier).

Man kan fråga sig varför minoritetselevers språk- och begreppsutveckling i 
skolan ska vara förenat med inlärnings- och undervisningssvårigheter. Om
fattande kunskap finns belagd i forskning, men problemet ligger, enligt 
Hyltenstam & Tuomela (1996), i att den kunskapen inte används i samband 
med beslutsfattande avseende minoritetselevers undervisning och inte heller i 
önskad utsträckning i denna.

Språk och begrepp i relation till matematik
Matematik är det skolämne som i avhandlingen valts ut för att jag närmare 
undervisningen ska kunna studera upplevelser av språk och begrepp i praktiken. 
Debatten om tvåspråkighet och språkförståelse fokuseras oftast på ämnet 
svenska eller ämnen som traditionellt innehåller mycket textläsning exempelvis 
SO-ämnen. Matematikboken är enligt min erfarenhet från grundskolan, ofta 
den första bok som sätts i händerna på nyanlända invandrarelever. Hvenekilde
(1988) lyfter emellertid fram ämnet matematik som ett ämne som inte bara 
drabbas av språkliga utan också av strukturella skillnader mellan olika grupper. 
Matematik nämns sällan i debatten om språksvårigheter vilket har att göra med 
att elevernas språkliga problem i andra ämnen lätt överskuggar svårigheterna i 
matematik, finner Hvenekilde i ett norskt skolforskningsprojekt. I matematik 
handlar det om både språkliga och icke-språkliga förutsättningar.
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Matematik, språk och självförtroende
Prestige är på många sätt knutet till ämnet matematik, menar Hvenekilde. Att 
klara matematiken ger eleverna en nödvändig självrespekt i skolan. Det är 
mycket som tyder på att invandrarelever klarar sig bättre i matematik än i andra 
ämnen, för att ämnet inte kräver så stort ordförråd. Sjöqvist & Lindberg, 
(1996, s 90-91) finner dock att andraspråkselever exempelvis i matematik kan 
stupa på till synes triviala ord, vilket kan förvåna lärare som är vana att arbeta 
med ”förstaspråkselever” som sällan uppvisar motsvarande luckor i den språk
liga basen.

Men här luras ofta lärare och skolledare till uppfattningen att matematik är 
mindre språk- och kulturbundet än det faktiskt är, menar Hvenekilde. Mate
matikprov används då som om de vore ”kultumeutrala”. Risken är att myter 
uppstår om att vissa minoritetsgruppers elever ses som ”mer intelligenta” än 
andra (a a, s 19). Stereotypierna uppstår då man finner skillnader i resultat hos 
olika etniska grupper. Faran uppmärksammas också av Parszyk (1994) som 
finner att elever från Afrika, Mellanöstern, Asien och Latinamerika har sämre 
resultat på matematikprov i svensk grundskola än övriga minoritetselever. Detta 
tolkas som att lärare har svårigheter att inse kulturberoendet när de 
tillrättalägger undervisningen för dessa elever.

I empirins elevberättelser oroas eleverna över att inte förstå språket. Oavsett 
om eleven upplever sig ”duktig i matte” eller ej, kan denna ängslan anas. Ett 
exempel på detta är Giilsums (en av flickorna i Studie II) nedskrivna berättelse 
om skolan (denna redovisas ej i studie II, p g a att den skrevs efter intervjun,
1992), där hon själv tycker att hon klarar skolarbetet väl dvs är ”bra” i mate
matik men är osäker på om hon förstår språket i matematikens uppgifter (se 
figur 5 på nästa sida).

I en undersökning på högstadiet fann jag att minoritetselever har sämre 
självförtroende just när det gäller matematik. Elever från språkliga och 
kulturella minoritetsgrupper som är mest olika den svenska har mer omfattande 
språksvårigheter, sämre självvärdering i matematik och presterar sämre i stan
dardprov (Parszyk, 1994). Resultaten verifieras (något modifierade förmod
ligen beroende på olika urval) av Elmeroth (1997) som undersökt samma 
årskull högstadieelever i nationell utvärdering. Hon finner att språksvårigheter 
har stor betydelse samt att elever från Syd- och Mellanamerika har lägre själv
värdering än elever från Norden, övriga Europa men även Mellanöstern.
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Figur 5. Relationen matematik - språk i en åttaårig turkisk flickas berättelse.

I internationell forskning finner Linnanmäki (1992) att matematik domineras 
av självfokusering. Elever har en stark uppfattning om vad de kan klara av 
inom området, ofta förenat med ängslan och känsla av otillräcklighet. Ett 
sådant förhållningssätt till exempelvis problemlösning i skolan betecknar 
Ahlberg (1995, s 113) som ”förgivettagande”, vilket utmärks av ett sämre 
självförtroende. Eleverna är så fixerade vid sin egen matematiska kompetens att 
en fokusering av probleminnehållet motverkas. ”De har bestämt sig för att de 
inte kan och sysslar hellre med något annat”.

Detta spänningsförhållande kan möjligtvis härledas till matematikkultur. 
Cobb m fl (1992) observerade matematiklektioner och fann undervisningssätt 
enligt två skilda matematiktraditioner: matematikinläming med förståelse där 
enskilda elevers förståelse av problemet fokuseras samt matematikinläming 
utan förståelse. Den senare förklaras härstamma från en ”folktro” som utgår 
från ett ”objektivt” sätt att lösa matematikproblem oavsett kontext.

Problematiken kring elevers ”förgivettagande” och matematisk ”folktro” 
samt olika kulturers matematikpedagogiska traditioner föranleder följande 
resonemang kring lärares förhållningssätt och kunskapssynen i matematik.
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Kunskapssyn - förhållningssätt inom matematiken
”Skolans inre liv” kommenteras i Skolverkets första resultatredovisning (1993, 
rapport nr 4, s 13) av den nationella utvärderingen av grundskolan. Eleverna 
ger en bild av hur vissa arbetssätt dominerar i den dagliga verksamheten. 
Lärare håller föredrag inför eleverna och leder deras arbete genom att ställa 
frågor och ge dem arbetsuppgifter som de får lösa enskilt.

I matematiken, som får representera denna avhandlings ämnesrelaterade 
inlärningssituation, förekommer arbete i grupp sällan, enligt enkätsvaren. 
Eleverna får få tillfallen att ”prata matematik” och konkretisera matematik
begreppen, vilket styrks av Hans Westin (1994) som visar att elevers oerfaren
het av grupparbete bl a kommer till uttryck i ofullständiga lösningar av grupp
uppgifter i den nationella utvärderingen. Både elevlösningar och kommentarer i 
standardprov (år 9 1995) avslöjar elevernas inställning att matematik inte har så 
mycket med verkligheten att göra och därför sällan relateras till egna erfaren
heter (Pettersson, 1997, Westin, 1997).

Grundläggande för all utvärdering och utbildning är dock ett ”diagnostiskt 
synsätt” (Ljung, 1990, Ljung & Pettersson, 1990, Pettersson, 1993). Detta 
innebär att läraren i alla avseenden så långt möjligt tillgodoser varje elevs 
behov oavsett var i sin utvecklings- eller förmågeskala eleven befinner sig. I 
läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:4) lyfts några aspekter av kunskap 
fram som särskilt kan diskuteras i samband med minoritetselevers möjligheter 
och svårigheter:

Konstruktiv aspekt Kunskap är ett sätt att göra världen begriplig
Kontextuell aspekt Kunskap är beroende av sitt sammanhang
Funktionell aspekt Kunskap är ett redskap

Dessa tre perspektiv applicerade på minoritetselevers skolsituation tydliggör de 
svårigheter som eleverna kan möta när kunskap förmedlas på ett språk de inte 
behärskar i en kultur de inte förstår och där läraren förväntar sig att eleven ska 
tillämpa kunskaperna. Värdet av kunskap om konstruktiva, kontextuella och 
funktionella aspekter i den pedagogiska processen berörs på olika sätt i pedago
gisk forskning.

Ett konstruktivistiskt synsätt grundar sig på att ”varje individ bygger upp sin 
egen kunskap”. Matematiken ses då som en ”social konstruktion, en särpräglad 
del av den kollektiva kunskap som människan konstruerat för att överleva som 
art och som fortlever och utvecklas bunden av en viss kultur” (Björkqvist, 
1993, s 8). Möjlighet att bygga upp kunskap efter sin egen förmåga i menings
fulla sammanhang kan vara fördelaktigt om situationen jämförs med en före
läsande lärare. I kritiken mot konstruktivismen diskuteras ofta lärarens ”till
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bakadragna” roll. Eleven kan behöva en ledare. Ett sådant synsätt kan skapa 
konflikt mellan hemlandets traditionella auktoritära undervisning och en under
visning som eleven kan påverka.

Vid skolstarten har eleverna redan kunskaper i matematik som de tillägnat 
sig på sitt modersmål. Johnsen Hoines (1990) understryker att det är eleverna 
som utvecklar sina begrepp och bygger upp sin begreppsvärld. Lärarna fun
gerar som ledare och inspiratörer. I matematiken kommer orden ofta in i 
undervisningen innan bamen begreppsmässigt har behov av dem. Det matema
tiska symbolspråket har en annan stmktur än elevernas eget muntliga språk, och 
många av orden hör inte till de svenska elevernas eller minoritetselevemas 
vardagsspråk. Därmed har vi berört den kontextuella aspekten som även 
betonas i undersökningar om lärarens förhållningssätt till bamens hemkulturer i 
undervisningen (Parszyk, 1990). Ett respektfullt förhållningssätt och en be- 
greppsforankring i båda kulturerna har visat sig mycket betydelsefullt for mi- 
noritetsbams begreppsutveckling. Behovet av att få prata på ett språk man för
står även i matematikundervisning belyses i studier av minoritetselever och 
matematik (Parszyk 1992, 1994).

Kontextuella aspekter diskuteras också i internationell forskning. Kihlbom 
(1993) fann att ”vardagstänkande” (every day thinking) och ”skoltänkande” 
(school thinking) hör till två helt skilda världar. Problemet accentueras vid un
dervisning i matematik på andraspråket. I studier av skolbarn i Mozambique 
erfar Kihlbom att samtalen i klassrummet inte berikar de elever som har andra 
kulturella och språkliga erfarenheter än sina klasskamrater. De tolkar ofta 
begreppen utifrån sina egna kulturella erfarenheter.

Inlärningen på andraspråket kompliceras av att vi kommunicerar genom 
symboler, vilka inte alltid är interkulturellt samstämmiga, finner Hvenekilde
(1988) i en norsk undersökning. Begreppen bakom matematikens symboliska 
språk ser olika ut i olika kulturer (vuxnas, bams, socialgmppers, etniska grup
pers). Olika kulturer har olika talsystem, symboler och taluppställningar. 
Undervisningstraditioner är olika, exempelvis i Indien där minnesträning och 
språklig träning fokuseras för att behärska talorden hos de mindre bamen (a a, s 
37). De olika matematikpedagogiska traditioner som möts i våra skolor ställer 
därför krav på oss att skaffa oss kunskaper om andra synsätt utifrån bams och 
vuxnas perspektiv, vilket också lyfts fram av Neuman (1987) som konstaterar 
att om lärare i större utsträckning använde sig av bamens egna begrepp skulle 
eleverna lära sig mer i matematiken.

Skolans förhållningssätt till tvåspråkig utveckling påverkar den funktionella 
aspekten dvs elevens möjlighet att använda kunskaper som redskap. Hauge
(1989) har funnit att skolans bristande förmåga att använda sig av elevernas
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tvåspråkiga resurser gör många invandrarelever till ”svaga elever”. På grund av 
dåligt anpassad undervisning försvagas minoritetselevemas motivation och de 
utvecklar läs- och skrivsvårigheter i onödan vilket återverkar på alla skolans 
ämnen.

Trots att minoritetselever inte särskilt kommenteras ger även Petterssons
(1990) resultat en viktig påminnelse om lärares förhållningssätt och om dessa 
elevers villkor ur specialpedagogisk synvinkel. I studier av interaktionen mellan 
undervisning, inlärning och prestationsbeteende redovisas bl a grupper av 
elever som genomgående visar svaga resultat. Den svage förblir oftast svag och 
den duktige oftast duktig. Pettersson betonar vikten av att studera hur olika 
grupper av elever utvecklas prestationsmässigt för att i tid kunna uppmärk
samma om brister från tidigare år består.

Lärares förhållningsätt till pojkar och flickor i den svenska skolan kan också 
bryta mot traditioner i familjer där pojkars utbildning betraktas som mer be
tydelsefull. I en jämförelse mellan provresultat och betyg i olika ämnen och 
länder fann Emanuelsson & Fischbein (1986) att svenska pojkar på mellan- och 
högstadiet hade bättre resultat på proven i matematik, men ändå fick flickor 
högre matematikbetyg. Resultaten tyder på att lärama favoriserar det beteende 
som traditionellt förekommer hos flickor. Det kan förklaras av samspelet 
mellan könsskillnader (exempelvis att pojkar oftare är mer utagerande) och 
skolans organisation med en lärare på cirka 30 elever, vilket leder till att 
lärama väger in flickornas större anpassningsbarhet i betygssättningen.

Skillnader i sättet att undervisa elever från olika etniska grupper i USA utgör 
en fara för samhället, noterades av Secada (1992) som studerade ras, etnicitet, 
socialgrupp och språk i relation till matematik. Sämre möjligheter till skolgång 
och yrkesliv skapar en arbetslös underklass. Faran med olika kategorisering av 
minoritetselevema i skolan betonas. Rastermer som ”African Americans”, för
stärker genetiska förklaringar vilket också leder till att framgång i skolan be
traktas som ”acting white” (a a, s 626). Matematikprestation har snarare med 
sociala än individuella skillnader att göra. Så länge vita gynnas i amerikanska 
skolor ökar klyftan mellan vita och afrikanskättade amerikaner.

Sammanfattning
Minoritetselever i avhandlingens undersökning upplever ofta en osäkerhet när 
de ska tillämpa språket i ämnesundervisningen. Kopplat till matematik, som är 
ett ämne knutet till prestige, ser vi hur elever upplever en självfokusering 
(Linnanmäki, 1992) eller ett ”förgivettagande” som med ett sämre självförtro
ende avspeglar att man ”inte kan” (Ahlberg, 1995). Elever, som Giilsum, oroas 
över textrika problemlösningsuppgifter.
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Om lärare skaffar sig kunskaper om strukturella skillnader i exempelvis 
matematikinläming i skilda kulturers (Hvenekilde, 1988) pedagogiska tradi
tioner samt olika bemötande av pojkar och flickor i undervisningen 
(Emanuelsson & Fischbein, 1986) ökar elevens möjligheter. Det utgör en sam- 
hällsfara om minoritetselever får sämre möjligheter till skolgång och arbetsliv 
så att vi därmed skapar en arbetslös underklass, anser Secada (1992).

Ämnet matematik nämns sällan i debatten om språksvårigheter då svårigheter 
i andra ämnen tar överhanden och lärare invaggas i tron att matematik är 
oberoende av kultur (Hvenekilde, 1988). Lärare ser inte att andraspråkselever 
med luckor i den språkliga basen kan stupa på vardagliga ord. Beträffande 
omgivningens syn på elevens etnicitet är risken stor att resultaten i matematik
prov, där vissa etniska grupper klarar sig sämre (jfr Parszyk, 1994, Elmeroth, 
1997, Pettersson, 1990) skapar stereotypa föreställningar hos lärare om att vissa 
grupper har sämre förmåga än andra, menar Hvenekilde.

Eleverna är beroende av att få ”prata matematik” (Parszyk, 1990) och kon
kretisera matematikbegrepp. I skolverkets rapport nr 4 (1993), konstateras att 
vissa arbetssätt exempelvis att läraren ”håller föredrag” dominerar undervis
ningen. Eleverna är oerfarna av grupparbete (Westin, 1994, 1997) och anser 
matematik vara verklighetsfrämmande (Pettersson, 1997). Med ett diagnostiskt 
synsätt bör lärare så långt möjligt tillgodose elevers behov oavsett var i för- 
mågeskalan de befinner sig (Ljung & Pettersson, 1990).

Tre perspektiv på kunskap anses väsentligt (SOU, 1994:4): Kunskap ur 
konstruktiv, kontextuell och funktionell aspekt. I elevernas ofta bräckliga inlär
ningssituation kan de möta kunskap förmedlad på ett språk de inte behärskar i 
en kultur de inte förstår och ändå förväntas av läraren att tillämpa kunskapen. 
Möjlighet att bygga upp sin egen kunskap, konstruktiv aspekt (Björkqvist,
1993), kan komma i konflikt med hemlandets auktoritära undervisning 
(Hvenekilde, 1988). Kontrastivt sett kan matematiskt symbolspråk ha en annan 
struktur än elevens muntliga språk (Johnsen Hoines, 1990) eller hemkulturens 
symbolspråk.

Kontextuella aspekter har att göra med ”vardagstänkande” och ”skoltänkan- 
de” (Kihlbom, 1993), då minoritetselever ofta tolkar begrepp utifrån sin egen 
kulturella erfarenhet. Lärare borde i större utsträckning använda sig av bamens 
egna begrepp i matematikundervisning (Neuman, 1987). Skolans bristande 
förmåga att använda sig av elevers tvåspråkiga resurser gör minoritetselever 
beroende av specialpedagogik (Hauge, 1989). Negativa attityder till tvåspråkig- 
het motverkar den funktionella aspekten och gör denna resurs till ett problem 
(Allwood & Strömstedt, 1989, Skutnabb-Kangas, 1986).
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Forskning med anknytning till inlärning av 
språk-begrepp-matematik - en sammanfattning
Sammanfattningsvis konstateras utifrån forskningslitteraturen att en god språk- 
förmåga på elevens andraspråk dvs förmåga att förstå och kommunicera 
avspeglas i inlärningssituationen. Studier av språk- och begreppsutveckling, i 
för eleverna känslo- och prestigemässigt laddade ämnena, som svenska som 
andraspråk och matematik, talar om för oss att elever med gott självförtroende 
blivit respektfullt bemötta i interaktionen (jfr Cummins, 1994, Lindberg, 1997) 
med lärare. En dubbel kulturkompetens som leder till större förståelse för andra 
kulturer utvecklas hos de elever vars flerkulturella tillhörighet erkänns och 
respekteras av lärare. Sv2-undervisning med möjlighet till arbete i smågrupper 
är en förutsättning för inlärningen av andraspråket.

Modersmålsundervisning genom hela skoltiden har visat sig öka möjlig
heterna att konkurrera med svenska elever avseende betyg. De språkliga resur
ser i form av undervisning både på svenska och modersmålet, som är särskilt 
riktade till minoritetselever, reduceras dock samtidigt som de högt ställda 
målen kvarstår. Även i detta fall ser vi hur elever påverkas negativt av omgiv
ningens inställning till deras språk och kultur. De anammar själva en negativ 
attityd till exempelvis modersmålsundervisning som förstärks genom föräldrars 
oro över särbehandling.

Språket är väsentligt för socialiseringen i skolan och självuppfattningen. Om 
exempelvis matematikuppgifter och prov används som om de vore kultur
neutrala, behandlas elever på ett icke-erkännande vis särartsblint (jfr Taylor, 
1992). Eleverna behöver få tillfallen att resonera kring matematikens uppgifter 
för att kunna använda sitt andraspråk, vilket skolan kräver, som redskap.

Lärare behöver kunskap om skillnader i kulturmönster vad gäller olika 
gruppers pedagogiska traditioner för att förstå problematiken kring minoritets- 
elevers inlärning. Samhällsfaran ligger i skolans bristande förmåga att använda 
sig av den kunskap som finns framtagen i forskning om tvåspråkighet. En 
enspråkig syn på ämnesundervisningen ger sällan eleverna alternativet att få 
undervisning på modersmålet. Detta, i kombination med avsaknad av förmåga 
att använda sig av elevers tvåspråkiga resurser, skapar elevgrupper som förblir 
svagast i skolan och arbetslösa i vuxen ålder.

98



Del II

Minoritetselevers arbets- och livsvillkor 
i grundskolan





Kapitel 5 
Minoritetselevers arbets- och livsvillkor i 
förskola/skola (Studie I)

Bakgrund, syfte och problem
Under ett års tid har jag genom deltagande observationer studerat assy- 
riska/syrianska förskolebarn med avseende på tvåspråkig begreppsutveckling. 
Förskolestudien pekar på att den tvåspråkiga personalens respektfulla förhåll
ningssätt till barnens två kulturer gynnade barnens självförtroende och be
greppsutveckling. Intervjuer med lågstadielärare, visade att just dessa barn, 
trots en förskoletid utan svenska kamrater, ofta klarade sig språkligt vid skol
starten dvs de ”hade begrepp för det mesta och kunde uttrycka det på svenska”. 
Fem år senare följs ”förskolebarnen” upp på mellanstadiet. För att kunna fånga 
de möjligheter två studier av samma barn med fem års mellanrum erbjuder görs 
återfrågor om förskolan.

Syftet med en uppföljning av eleverna är att belysa deras livsvillkor i skolan 
utifrån upplevelser av skollivet. Bamens berättelser om hur de funnit sig till
rätta i skolan samt lärarnas bedömningar av eleverna har studerats i undervis
ningsgrupperna på mellanstadiet. Problematiken kring olika pedagogiska fö r
hållningssätt i elevernas skolmiljö belyses genom att följande områden berörs i 
samtalen med barnen:

- föräldrars och skolpersonals förhållningssätt
- lärares och kamraters bemötande och inställning till den 

assyriska/syrianska kulturen
- språkliga och begreppsliga förutsättningar i förskola och skola

Genomförande
Genom observationer och strukturerade/ostrukturerade intervjuer med åtta 
elever samt lärarintervjuer kunde elevens skolsituation beskrivas och relateras 
till förskoletiden. Studien genomfördes vid fyra tillfallen:

1. Strukturerade/ostrukturerade intervjuer med eleven. Eleverna får dels be
svara frågor om sin bakgrund (familj, förskola, skola, fritidsintressen), dels 
berätta fritt om livet i skolan (skolan, relationer till lärare och kamrater, 
matematiksituationen).

2. Saga-återberättande. Samma förfarande som i förskolan.
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3. Observation och ostrukturerade intervjuer i samband med matematikupp
gifter (ur den nationella utvärderingens matematikuppgifter 1989). De 
ostrukturerade intervjuerna blir i form av berättande frågor ex ”Berätta hur 
du tänkte” (om matematikuppgifter). Eleverna får berätta om matematik
lektionerna.

4. Observation av matematiklektion samt intervju med lärare som språk- 
bedömde eleverna.

Skolans verklighet för de assyriska/syrianska eleverna indelas i kategorier på 
basis av de olika aspekter som anges i syftet.

För att få eleverna att spontant berätta fick de följande uppgift:
Berätta om:
- din skola
- vad du skulle vilja förbättra i din skola
- hur lärare och kamrater intresserar sig fö r  ditt språk och din kultur
- matematiklektionerna

Tolkningar av berättarffågoma bildar utgångspunkten för förståelse av elever
nas skolliv. Elevobservationer, jämförelser med förskoletiden och lärares be
dömningar får komplettera och styrka elevernas berättelser.

Elevers erfarenheter av skollivets villkor
Eleverna berättar om skolan
För att få ett allmänt intryck av hur de assyriska/syrianska eleverna uppfattar 
skolan inleds intervjun med att barnen berättar fritt om sin skola. De tycks ha 
funnit sig väl tillrätta i omgivningen och med skolarbetet och har vid sina 
första spontana uttalanden gott att säga om sina olika skolor:

Skolan den är bra och maten är bra. (Jakob, åk 5)

Allt är roligt i skolan. Ibland kan det vara svårt att förstå svenskar. (Peter, åk 4)

De äldre barnen är faddrar så att man ska trivas i skolan. (Josef, åk 5)

Det är kul - Det är inte kul. Man får alltid läxor. (Maria, åk 5)

Barnens första berättelser om skolan kan visserligen tyda på att de trivs, men 
flera barn återger samtidigt en viss oro över att det förekommer bråk i skolan 
och en vag förhoppning om att bråken ska upphöra:

M an lär sig mycket. Man jobbar. Här har man kompisar och man får spela bandy 
på rasterna. Det är bra. Men ingen ska bråka. (Gabriel, åk 4)

Bra skola. Jag trivs här och så. Dom lär bra och det är roligt. Pojkarna bråkar 
ibland. (Hanna, åk 4)

Bra. Snälla lärare om vi inte bråkar. (David, åk 4)
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En antydan om att elevens roll ska vara tyst och lydig beskrivs i ett uttalande 
med att lärarens snällhet beror på huruvida eleven bråkar eller ej. I en första 
reflektion med utgångspunkt från skolans traditionella roller med en aktiv och 
dominerande lärare och en passiv och lydig elev, kan man se det som att läraren 
indirekt genom detta uttalande ”hotar” eleven om denne inte uppför sig väl. 
Trots dessa antydningar kändes bamens första uttalanden för ytliga. För att 
eleverna ska reflektera över sin skolsituation uppmanades de att berätta om vad 
de ville förbättra i skolan. Då blev bilden mer nyanserad. Några mer kritiska 
kommentarer infann sig och förslag som kunde leda till ökad trivsel framlades. 
Men fortfarande var intrycket överlag positivt. Förbättrad skolgård och 
minskad läxbörda skulle förmodligen elever i allmänhet föreslå. Så gjorde 
också de assyriska/syrianska eleverna:

Men en liten gräsplan för det är grus. Alla skulle vara vänner. Ingen skulle bråka 
eller retas. Förut var det värre. Bättre nu. (Josef, åk 5)

Det skulle vara mindre läxor. (Maria, åk 5)

Mer karaktäristiskt för de assyriska/syrianska eleverna var kritiska yttranden om 
språkundervisningen, vilka återkom ur olika aspekter i skilda sammanhang 
under intervjuerna exempelvis ”Ibland är språket (svenskan) svårt!” Moders- 
målsundervisningen tilldrog sig i en liten grupp vid sidan av den stora klassen, 
som samtidigt undervisades i något ämne på svenska. Modersmålslärama gav 
också studiehandledning ämnesvis för att bamen skulle kunna förstå de svåra 
texterna i Oä-böckema, uppgav lärama. Nyttan av modersmålsundervisning 
(eleverna använder benämningen hemspråk) diskuterades mycket bland ele
verna och man kan ana föräldrarnas inställning bakom bamens yttranden:

Hemspråksundervisningen är inte bra. Mamma och pappa säger också.
(Jakob, åk 5)

Jag missar lektioner då tycker mamma och pappa [om hemspråksundervisning]. 
(Gabriel, åk 4)

Det är bättre att vara i klassen tycker mamma och pappa [istället för att bevista 
hemspråksundervisningen], (David, åk 4)

Jag har haft hemspråkslärare. Lärde inte syrianska. Jag vill prata syrianska.
(Jakob, åk 5)

En flicka vars föräldrar sällan engagerar sig i skolan, var emellertid positiv till 
”hemspråksläraren” och undervisningen:

Hemspråksläraren förklarar allt som är svårt. (Maria, åk 5)

I synen på läroämnen såg det ut som om de assyriska/syrianska bamens favorit
ämnen var matematik och Sv2 (svenska som andraspråk). Utsagor av följande 
slag förekom ofta i elevernas berättelser:
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Sv2 är bra. Man far lära ord. Det är roligt att räkna. (Jakob, åk 5)

Jag tycker om allt. Matte är det bästa ämnet. (Hanna, åk 5)

Matte tycker jag om. Plus är lätt. Gånger är svårt. (David, åk 4)

Engelska tilltalade de flesta. Det framgår av berättelserna att ämnet hade hög 
status bland kamraterna och förmodligen också hos föräldrarna. Barnen såg 
mycket på TV och kände sig säkerligen bekanta med språket. De flesta kom
menterade också engelska liksom Oä (orienteringsämnen):

Det bästa ämnet är engelska. Man far lära sig prata. Oä är bra. Jag förstår allt som 
är i böckerna. (Josef, åk 5)

Engelska är roligt. Det är bara roligt. Andra ämnen är tråkiga. Mest matte. Oä är 
svårt att förstå. Hemspråksläraren hjälper. (Maria, åk 5)

Ingen elev tycktes vara oberörd av Oä-ämnet som omfattade svåra texter. 
Förmågan att förstå Oä-ämnet verkade betraktas som en indikator på att man 
kunde tillgodogöra sig undervisning på svenska. Man kan iaktta en stolthet hos 
dem som fått sin Oä-undervisning förmedlad på svenska.

Oä på svenska nu. Bäst med svenska (David, åk 4). Sagesmannen fick Oä-under- 
visningen på sitt hemspråk tidigare, men nu gavs den på svenska på grund av att 
hans svenska språk har utvecklats, menade läraren.

Eleverna kände förmodligen att de behövde träna svenska och utöka sitt ord
förråd, men antydde att detta var besvärligt. Förklaringarna var många. De få 
tillfällena att träffa svenskar nämndes sällan direkt. Bamen tycktes vara omed
vetna om sådana möjligheter. Svenskan såg ut att uppfattas som ett läroämne 
snarare än ett språk. Ofta tillgrep bamen en konkret förklaring till svensk
ämnets påfrestningar:

Svenska tycker jag inte om. Man får skriva för mycket. Jag far ont i handen då. 
(Josef, åk 5)

En genomgående uppfattning hos de assyriska/syrianska bamen var att värdera 
teoretiska ämnen högre än mer praktiska ämnen. Tveksamheten inför meningen 
med ämnen som musik och bild samt till mer demokratiska arbetssätt, som 
planering av eget arbete, antyddes av bamen. Däremot ansåg flera pojkar att 
idrott var viktigt.

Mellanstadiet är roligare. Vi far lära oss mycket. Bäst är historia, zoologi och matte. 
Siffror är roliga. (Peter, åk 4)

Så måste man sjunga och sån't. (Gabriel, åk 5)

Ibland tycker jag  inte om planering. Det finns såna som är svåra. (David, åk 4)

Vad ska bild vara bra för? (Jakob, åk 5)

Gympa är också bra för de tränar mycket. Matte är lite roligt. (Josef, åk 4)
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Några barns mer utförliga kommentarer styrker i sin helhet ovanstående reflek- 
tioner kring uppfattningen om skolans ämnen.

Oä är tråkigt för man måste skriva. Så måste man sjunga och sånt. Svenska är 
roligt. Man, vad heter det, jobbar och skriver och så läser man på pärmen och sånt.
Och så far man skriva korsord och sånt. Matte med plus och minus och sånt är 
roligt. (Gabriel, åk 5)

Vi håller på med Tellus och Merkurius. Oä är svårare än matte. Om man kan matte 
är det bättre än Oä. Jag kan inte Oä lika bra. Vi har böcker, så vi ska rita där. Det är 
svårt. En bok - så ska vi rita jordklotet så är det svårt. Vi har Oä med hemspråks- 
läraren. Det är lättare på syrianska. Matte är det roligaste ämnet. (Anna, åk 4)

Tolkning av barnens berättelser om skolan
Sammanfattningsvis trivs eleverna i skolan. Helst skulle de vilja ha en skola 
utan bråk, men denna önskan kändes förmodligen omöjlig att realisera, vilket 
antyds i bamens uttalanden om bråken i skolan. Synen på lärarens roll och 
interaktionen lärare - elev återges i en utsaga: Bra. Lärarna är snälla om vi inte 
bråkar. Lärares ”snällhet” på sådana villkor kan skönjas i flera av bamens 
berättelser i olika skeden av intervjun och är intressant för att den ger intryck 
av att bamen ska vara fogliga. Man kan undra vad som egentligen ligger bakom 
yttrandet om lärarens villkorliga snällhet. Kan den uppfattas på annat sätt (jfr 
Sjögren, 1993)? Tanken att läraren skulle kunna avstyra bråken framkommer 
inte i elevernas berättelser.

Om vi uppehåller oss vid utsagan ännu en stund kan den första reflektionen 
om lärarens traditionella övertag och nästan hotande tillrättavisande, skiftas till 
en annan bild. Kanske man kan se läraren som passiv och uppgiven. I uttalan
det hänger ju  allt på elevens beteende. Eleven skulle då kunna styra läraren 
genom att bråka eller ej och läraren kan endast parera med sitt sätt att bemöta 
eleven vänligt eller ej. Det troliga i en sådan situation är nog med traditionens 
tryck över samspelet lärare-elev (jfr Andersson, 1994), att eleven ändå tar på 
sig skulden för bråken och därmed lärarens missnöje. Ej heller ser eleven 
någon möjlighet att få lärarens aktiva hjälp att förebyggande avstyra orolig- 
heterna. Allt tyder dock på att eleverna finner det lönande att försöka följa 
lärarens indirekta anvisningar, vilket i viss mån styrks av eleven som inleder 
utsagan med ordet bra.

De intervjuade assyriska/syrianska bamen har emellertid högre ambitioner 
än att det ska vara lugnt och trivsamt i skolan. De vill vara duktiga i skolan. 
Man kan ana föräldrarnas ambitioner att bamen ska lyckas med skolarbetet, 
särskilt med de ämnen som föräldrarna av egen erfarenhet förknippar med 
skola (jfr Goldstein-Kyaga, 1995, 1997). Det framkommer då bamen värderar
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teoretiska ämnen så högt att praktiska ämnen är onödiga. I de situationer då 
arbetsmomenten är klart utstakade trivs eleverna bäst. Det svenska språket 
antyds vara nyckeln till all kunskap, vilket genomsyrar alla barnens berättelser 
om skolans undervisning. Hur man förstår Oä-ämnet tycks beröra alla och 
betraktas nästan som en mätare för grad av kunskap i svenska, vilket framgår 
av barnens iver att bli så duktiga så att de kan få undervisning i Oä på svenska. 
Uppfattningen styrks också av lärarnas ambitioner att få över barnen från 
undervisning på modersmålet till svenska (jfr Sjöqvist & Lindberg, 1996).

Trots detta sug efter att lära sig svenska uppfattas ämnet svenska som något 
fristående från språk och dessutom ostimulerande, vilkets styrks av att barn 
klagar över att det är jobbigt att skriva eller svårt att förstå (jfr Viberg, 1996). 
Det intressanta är här att bamen inte kopplar ihop sin språkutveckling med 
ämnet svenska. Det framgår i intervjuerna att det är skrivandet som karak
täriserar ämnet. Svenskämnet tycks bli för teoretiskt, för mycket skolämne, i 
en tid då bamen har ett uppdämt behov av att bli tvåspråkiga för att klara sig i 
livet och samhället.

Sv2-undervisningen (svenska som andraspråk, anpassad till minoritetsbam 
och utövad i en mindre grupp) tycks däremot stimulera till att läsa böcker, 
samtala och berätta, till och med att skriva, vilket bamens berättelser förmedlar 
(jfr Lpo 94, Tingbjöm, 1995). Flera motiverar sitt intresse med att de lär sig 
många ord.

Samma fenomen som iakttogs i synen på ämnet svenska infinner sig också i 
modersmålsundervisningen. Man ser inte språkutvecklingen integrerad i under
visningen. Även här gömmer sig oro över det svenska språket. I elevernas be
rättelser förekommer tankar om modersmålsundervisningens menliga inverkan 
på skolarbetet (jfr Hvenekilde, 1994, Skutnabb-Kangas, 1986) klädda i en 
rädsla av att inte lära sig tillräckligt med svenska. Samtalen kring detta blir 
ofta laddade. Man får en uppfattning av att bamen slits mellan skolans rekom
mendationer att ha modersmålsundervisning, föräldrarnas ängslan över att 
bamen ”missar” tillfällen att lära svenska och sin egen positiva upplevelse av 
att få undervisning på ett språk de behärskar.

Oro och tveksamhet och föräldrarnas diskussioner hemma ger bamen en 
ambivalent syn på modersmålet som skolämne. Ingen av de åtta bamen lämnar 
ämnet okommenterat under intervjuerna. De flesta tycks inte ha något emot 
ämnet som sådant, men rädsla för att modersmålsundervisningen tar upp tid 
som annars skulle användas för att lära sig svenska är den vanligaste uppfatt
ningen.

Förmodligen förstärker de svenska lärama omedvetet familjernas uppfatt
ning om bruket av svenska som det allena saliggörande undervisningssättet (jfr
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Runfors, 1993). Detta styrks av synen på Oä-undervisningen genom lärarnas 
uttalanden om att de elever som behärskar svenska får undervisning i ämnet på 
svenska. Det framgår av elevernas berättelser hur man efter mycket arbete med 
det svenska språket kan kvalificera sig till att få delta i Oä-undervisningen på 
svenska, efter att ha undervisats i ämnet av modersmålsläraren. Förstår man 
svenskan i Oä-böckema så klarar man tydligen all undervisning på svenska. I 
resonemanget missar föräldrarna poängen med att man använder modersmålet 
för att förankra begreppen och som ett sätt att slussa in eleverna i undervis
ningen och ge dem en chans att lära sig lika mycket som infödda svenska 
elever (jfr Garefalakis, 1994, Hill, 1995).

Några elever känner oro över att det modersmål som talas av läraren inte 
dialektalt överensstämmer med det språk de själva talar. Lärde inte syrianska. 
Jag vill prata syrianska. En flicka, som har otrygga hemförhållanden, känner 
trygghet i och föredrar att ha studiehandledning (jfr Lgr 80) av sin moders- 
målslärare trots att hon undervisas på ”fel” modersmål (ej hemmets talspråk, 
men kamraternas).

Föräldrars och lärares förhållningssätt
Bamens berättelser i det förra avsnittet innehöll deras upplevelser av kulturella 
motsättningar i en skola där olika pedagogiska förhållningssätt möttes. Om vi 
särskilt uppehåller oss vid de vuxnas förhållningssätt, avspeglar de fria berättel
serna föräldrarnas sätt att fostra bamen och deras inställning till bamens skol
liv, samt läramas inställning till undervisning under rådande omständigheter. 
Hos flera föräldrar skymtar man vissa antydningar till kritik av skolan, både 
positiv och negativ.

Flera bam skildrade hur föräldrarna arrangerat skolbyte för att bamen skulle 
undervisas tillsammans med svenskar. Skolor med övervägande assyris- 
ka/syrianska bam var impopulära. Som tidigare nämnts var föräldrarna ofta 
missnöjda med modersmålsundervisningen, vilket motiverades på olika sätt. 
Detta vållade ofta diskussioner mellan bamens föräldrar och lärare. Eleverna 
återgav hur man resonerat hemma om bamens skolbyte. De assyriska/syrianska 
familjernas liv styrdes i hög grad av den kristna tron och kyrkliga traditioner. 
Familjerna var mycket religiösa och gick regelbundet i kyrkan. Föräldrar rea
gerade mot att svordomar förekom och ansåg att vissa skolor var mer 
släpphänta i det avseendet än andra.

Jag blev sjuk i den andra skolan for det var for många bam. (Jakob, åk 5)

Jag bytte skola. M amma tyckte att dom svärde for mycket i den andra skolan.
(Josef, åk 5)
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De flesta av bamens familjer umgicks aldrig med svenskar. Flera barn uppgav 
att ingen svensk någonsin varit innanför hemmets dörr, vilket kan förklara en 
undran över svenskars sätt att tala:

Ibland är svårt att förstå svenska som svenskar pratar. (Anna, åk 4)
[Lärarens svenska var tydligen inte inbegripen i sammanhanget.]

Föräldrarnas engagemang i skolan såg olika ut beroende på flera omständig
heter, enligt barnen. De var förmodligen intresserade, men språksvårigheter och 
föräldrars hårda arbetstider i familjeföretagen angavs som skäl för att inte 
komma till skolan.

Mamma frågar hur det är i skolan. Mamma har svårt att tala svenska. Pappa jobbar 
jäm t i pizzerian. (Hanna, åk 4)

Föräldrarna är ambitiösa och kommer till skolan. (Lärare, men andra lärare var av 
motsatt uppfattning.)

De flesta av de intervjuade bamens föräldrar hade endast några få års skolgång 
från hemlandet, eventuellt kompletterad med svenskundervisning i Sverige, 
enligt lärama. Ett bam hade högutbildade föräldrar. Trots föräldrars ringa 
utbildning drömde flera av bamen om akademiska yrken, förmodligen ett 
utslag av föräldrars önskan att bamen ska lyckas i samhället.

Advokat - men jag  vill bli läkare istället. (Anna, åk 4)

Jag vill bli doktor när jag  blir stor - eller frisör. (Hanna, åk 5)

Förut advokat, men inte nu. (Peter, åk 4)

Doktor eller polis. (Gabriel, åk 4)

De bam som inte valde akademiska yrken siktade ändå på att bli framgångsrika 
och drömde på barns vis om glamourösa yrken. En flicka var osäker: 

Fotbollsspelare eller frisör. (David, åk 4)

Fotbollsstjäma. (Josef, åk 5)

Vet inte. (Maria, åk 5)

I elevernas fria berättelser framställdes lärarna mycket positivt. Deras förhåll
ningssätt uppfattades av alla bam som hjälpande och stödjande exempelvis då 
de förklarade språket. Det fanns emellertid skolsituationer utanför undervis
ningen där lärarstödet behövts men ej förekom. Berättelserna visar att lärama 
ofta var omedvetna om de svårigheter som uppstod på rastema när de finska 
bamen bråkade. Flera bam omtalade att de uppskattade lärare som sade ifrån 
och var stränga, som mamma och pappa var hemma. Att man inte skulle bråka 
och svära var djupt rotat i bamens medvetande, även om de själva ändå gjorde 
dessa normöverträdelser. Ibland var lärama lite för toleranta mot svordomar, 
vilket några familjer reagerat mot.
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När barnen fick berätta fritt om matematikundervisningen berörde alla hur 
lärama förhöll sig till eleverna genom att med olika pedagogiska knep ge till
fallen till individuell handledning. Alla bam bad om hjälp om de inte förstod 
och ansåg att läraren hjälpte till med matematikuppgiftema vid behov. Jakob 
(åk 5) förklarade hur läraren åstadkom tillfällen för undervisning av varje 
enskilt barn genom att dela in klassen i ”olika spår”. En del elever läste tyst 
medan andra hade matte. Eleverna kunde då få hjälp ”när det blir svåra tal och 
man inte förstår ordena”. Jakob fortsätter:

Dom läser bok och vi har matte. Han [läraren] kan gå till alla.

Övriga kommentarer till lärarens pedagogik tyder på att bamen ändå oftast 
undervisades traditionellt. Läraren visade på tavlan och eleverna räknade i 
böckerna. Läraren hjälpte sedan de bam som behövde.

Vi räknar mest i böckerna. Om någon behöver hjälp kommer hon [läraren] dit. Vi 
räcker upp handen om vi behöver hjälp. Hon visar på tavlan. (Hanna, åk 5)

Om jag förstår ingenting, då frågar jag fröken. Om jag förstår lite då läser jag om 
igen. Fröken går omkring och hjälper de som inte kan. (Peter, åk 4)

Jag frågar fröken. (Anna, åk 5)

Ett bam antydde att pojkarna fick mer utrymme än flickorna:
M en fröken hjälper mest pojkarna. (Kan du förklara det?) Vet inte. (Maria, åk 5)

Arbete i grupp skedde någon enstaka gång, enligt bamens berättelser. Ett bam 
försökte förklara ett mer laborativt arbetssätt. De båda arbetssätten kan beskri
vas enligt följande:

Så om vi inte förstår hon skriver i tavlan. Alla räknar boken. Om det står i boken 
jobba två och två så gör vi det. Annars gör vi inte. (David, åk 4)

Fröken säger om vi inte förstår så kan ni komma och fråga istället. Vi arbetar inte 
med böcker. Vi arbetar med saker. Vi sitter vid borden och går och hämtar. 
(Gabriel, åk 4)

En lite mer detaljerad bild av lärarens arbetssätt gavs av en ordentlig flicka:
Vi sitter. Så räknar vi. Om någon som inte kan så bra - om inte jag kan så bra - då 
far jag sitta så hära om det här är katedern. En stol så vi sitter där och fröken hjälper 
oss. Dom som klarar sig bra dom brukar sätta sig på sina platser. Men om inte jag 
kan någon uppgift då sätter jag mig där. (Går fröken igenom uppgifterna på 
tavlan?) Nej, vi tar våra matteböcker så ser vi vart vi är och sitter ner. (Går fröken 
runt till alla bam?) Nej, hon sätter sig själv, så kommer vi. (Hanna, åk 4)

En pojke förklarade att han ogillade situationer då man inte fick hjälp av 
läraren:

Diagnosen är svår. Kluriga ord och man far inte hjälp på diagnosen. Jag förstår 
svenska, men det är klurigt. (Josef, åk 5)
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Tolkning av elevers upplevelser av föräldrars och lärares förhållningssätt
Både föräldrarnas och lärarnas förhållningssätt till de assyriska/syrianska bar
nens skolsituation visar, enligt elevernas berättelser, de vuxnas ambitioner att 
eleverna ska lyckas i skolarbetet. Barnen tycks vara medvetna om båda parter
nas omsorger om dem, men i skollivet kan de vuxnas beteende ge olika bud
skap (jfr Sjögren 1991, 1993).

Föräldrarna var kritiska till skolor med för många assyriska/syrianska barn. 
Helst ville man att barnen skulle träffa svenskar. Motiven till detta tycks ha 
både religiös, språklig och statusmässig förankring. Ett barn hade flyttat till en 
mer blandad skola för att den gamla skolan bland annat var för tillåtande när 
det gäller svordomar. Kommentaren tyder på en känsla av kränkning om man 
är djupt religiös (jfr Weiler, 1989). Andra skäl för flyttning var, enligt barnens 
berättelser, att barnen sällan träffade svenskar som ”modeller” för språklig 
inlärning (jfr Viberg, 1991) och att man ville gå i en skola med färre barn.

Man får en känsla av att föräldrarna går som katten kring het gröt. De reli
giösa argument man verkligen vill åberopa har ingen kraft i svensk skola. 
Kommentaren Mamma tyckte att dom svärde fö r  mycket i den andra skolan 
stod förmodligen för en djupare oro över att barnen skulle fostras för omora
liskt i en skola som tillhör en kristen kultur men där religion inte utövades. 
Paradoxalt nog insåg man, trots svenskarnas dåliga språkliga inflytande med 
hänsyftning på svordomarna, fördelar med att umgås med svenskar för att 
barnen behövde lära sig svenska och komma in i det svenska samhället. Det 
skulle ske i en skola med färre barn, dvs en liten skola med många svenskar, 
dvs en skola som svenskar valt (jfr Englund, 1998).

Utsagan Jag blev sjuk i den andra skolan fö r  det var fö r  många barn kan 
med all säkerhet ha många betydelser. Kanske räddningen från att vara dömd 
till invandrare resten av livet, en identitet av utanförskap i det svenska sam
hället (jfr Borgström, 1998, Lange & Westin, 1981), låg i att komma bort från 
en lågstatusskola (jfr Molina, 1997) med övervägande assyriska/syrianska barn. 
Många föräldrar ogillade invandrartäta skolor, enligt barnens berättelser. Men 
sådana argument kunde förmodligen inte anföras inför egna och andras barn, ty 
effekten av ett skolbyte, dvs att undervisas tillsammans med svenska elever, 
skulle förmodligen utebli om fler assyriska/syrianska barn bytte till samma 
skola. En annan tolkning av yttrandet kan sammanhänga med det tidigare reli
giösa skälet. En ”finare” skola skulle kunna innebära att kamraterna inte svor 
och bar sig illa åt som i den gamla skolan.

Man kan således ana föräldrarnas ambitioner att barnen ska bli delaktiga i 
det svenska samhället och få fler studiemöjligheter än de själva fått (jfr 
Goldstein-Kyaga, 1997) och att barnen vill leva upp till föräldrarnas mål. Det
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framskymtar även i elevernas berättelser om framtida yrken, där de flesta 
drömde om akademiska yrken, trots att föräldrarna var lågutbildade. För
äldrarna ämnade stanna i Sverige och ville att bamen skulle lyckas i livet.

Trots att de intervjuade bamen kom från fyra olika skolor var ”yrkesvalen” 
mycket lika. Det beror förmodligen på att den assyriska/syrianska gruppen var 
en mycket sammanhållen grupp som bodde i samma område och ofta träffades i 
kyrkliga sammanhang (jfr Weiler, 1989). Alla bamen känner varandra mer 
eller mindre. Frisör och fotbollsspelare är ofta drömyrken för bam i tioårs- 
åldem oavsett etnisk grupp. Ändå kan man reflektera över humvida assyris
ka/syrianska pojkar ser en möjlighet att hävda sig gentemot svenska kamrater 
genom att bli framstående fotbollsspelare (jfr Engström, 1989, 1992). Assy
riska/syrianska flickor väljer ofta frisöryrket enligt Goldstein-Kyaga (1995). 
Forskning visar också att föräldrar som endast har grundutbildning sällan får 
högutbildade bam (Murray, 1994) och att social och etnisk tillhörighet har stor 
betydelse för hur ungdomar väljer yrke. Enligt vedertagen forskning och mina 
egna erfarenheter av framtidsplaner hos minoritetselever med lågutbildade för
äldrar, är läkare och advokat ett mycket ovanligt val.

Beträffande läramas förhållningssätt gav bamen intryck av att lärarna gav 
dem mycket hjälp på lektioner men mindre stöd på rastema. Här kan man 
skönja en önskan om att lärama bestämt ska säga ifrån. Bamen strävade efter 
samstämmighet i hemmets och skolans fostran och flera bam uppskattade lärare 
som var stränga som föräldrarna (Sjögren, 1991).

Lärama undervisade bamen individuellt på matematiklektionerna om de be
hövde hjälp med matematiken eller språket. Men undervisningen var oftast på 
läramas villkor där elevernas egna tankar sällan efterfrågades (jfr Neuman, 
1987). Det framgår av bamens berättelser om hur undervisningen bedrevs. 
Matematiklektionen var oftast traditionell med en undervisande lärare och bam 
som räknade i böckerna med sällsynta inslag av arbete i grupp (jfr Pettersson, 
1994, Sjöqvist & Lindberg, 1996, Westin, H 1994). Något bam berättade om 
lärarens medvetna pedagogik för att kunna undervisa i mindre grupper, vilket 
förmodligen var särskilt angeläget för elever, som förutom det individuella 
stöd alla bam behöver, också krävde språkliga förklaringar till läroböckernas 
texter. Bamen tycktes inte tveka att be läraren om hjälp. Någon antydde att 
pojkarna fick mer hjälp än flickorna, vilket också observerades vid klassrums- 
besöken, där pojkarna ofta var mer högljudda än flickorna (jfr Lindberg, 
1996).

En annan elev ogillade ”diagnoser” [som lärare regelbundet ger elever för 
att kontrollera att de har de kunskaper som avses med undervisningen] för att 
läraren inte hjälpte till att förklara som han annars brukade göra: Kluriga ord
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och man få r  inte hjälp på diagnosen. Man kan ana elevens osäkerhet bakom ett 
sådant yttrande. I ett undervisningssätt som är uppbyggt kring lärarnas flexi
bilitet i form av språkliga förklaringar till texter i matematiken, ter sig för
modligen situationer, där eleverna lämnas helt utan hjälp med texterna, ganska 
avskräckande. Man kan fråga sig varför lärare, som annars inser minoritets- 
elevers behov av individuellt språkstöd för att ge dem samma chans som 
infödda svenska elever, lämnar dem i sticket vid diagnoser eller prov. Är 
lärama så starkt styrda av ”provtradition”, trots att de i anvisningar till uppgif
terna förutsätts hjälpa elever med textförståelsen (jfr Lärarenkät i nationell 
utvärdering, 1989), att de inte vågar omtolka språket till minoritetselevers vill
kor? Eller drabbas man av någon rättvisetanke, att alla ska ha samma yttre vill
kor, vilket istället förstärker orättvisan för minoritetselever (jfr Taylor, 1992)?

Sammanfattningsvis avspeglar bamens berättelser om föräldrarnas och lärar
nas pedagogiska förhållningssätt till deras skolliv, att bamen är medvetna om 
de vuxnas olika roller: Föräldrarna som fostrare och lärama som undervisare. 
Det ser emellertid ut som om båda parter inte är nöjda med hur rollerna spelas 
och hur gränser sätts (jfr Sjögren, 1993). Det styrks av att man i bamens 
yttranden kan ana en viss kritik från föräldrarnas sida om att läraren försum
mar fostran genom att ”tillåta” bamen svära i skolan. Likaså avslöjar bamens 
berättelser att lärama vill ha föräldraengagemang i skolan (jfr Lgr 80, Lpo 94). 
Bamen ger intryck av att försvara sina föräldrar genom att förklara varför de 
inte kommer till skolan på gmnd av språksvårigheter och arbete.

Föräldrarna försöker påverka skolsituationen då de har möjlighet. Av språk
liga och utbildningsmässiga skäl har flera förmodligen svårt att hjälpa till med 
skolarbetet hemma, men de assyriska/syrianska föräldrarna ger intryck av att 
vara mycket aktiva och måna om sina bams skolgång. Man har funnit omvägar 
att ändå påverka undervisningssituationen exempelvis genom att byta skola. 
Det enda sättet att direkt påverka undervisningen är att välja eller välja bort 
modersmålsundervisningen.

Båda exemplen handlar förmodligen om drastiska beslut som innebär för
sakelser i form av att bamen, helt eller delvis, kommer bort från kompisar och 
dessutom får en mindre andel av sin egen hemkultur i skolan. Detta styrks av 
bamens berättelser som också tyder på att besluten föregåtts av ingående reso
nemang i hemmen, där man annars traditionellt kämpar för att bevara sin 
assyriska/syrianska identitet och kultur.

Bamens spontana berättelser om läramas förhållningssätt handlar mer om 
hur undervisningen bedrivs. Läramas inställning till undervisning kolliderar 
ibland med fostrarnas, exempelvis beträffande meningen med modersmåls- 
undervisning (jfr Lgr 80, Garefalakis, 1994). Läramas uppfattning att ett
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utvecklat modersmål är den bästa gmnden för att lära ett andraspråk beläggs 
dock av språkforskare, (jfr Hyltenstam & Tuomela, 1996, Mc Laughlin, 1984, 
Tingbjörn, 1995).

Ur en annan synvinkel kan läramas särbehandlande sätt (jfr Taylor, 1992), 
genom individuell hjälp och mer stöd till minoritetselever, av föräldrarna för
modligen ses som ett sätt att permanenta invandrarrollen (jfr Daun, Ehn & 
Klein, 1991, Westin, 1984). Antagandet styrks i intervjuerna av föräldrarnas 
omtalade iver att flytta bamen till en mer ”svensk” skola. Föräldrarnas önskan 
att bamen ska lära sig svenska snabbt, delas visserligen av lärama, men vägen 
till målet ser olika ut beroende på de vuxnas olika förutsättningar att agera.

Ibland kan barnens berättelser därvid antyda en slags oförståelse av de åtgär
der respektive part, ”undervisaren” eller ”fostraren”, vidtar för bamens bästa. 
Lärama har inte stora möjligheter att påverka klassammansättning och rekryte
ring av elever, vilket i olika sammanhang framkommer i yttranden om att 
bostadsområdet till största delen bebos av assyrier/syrianer och att vissa klasser 
är helt assyriska/syrianska (jfr kap 1). De elever de tilldelats att undervisa 
måste mötas så pedagogiskt som möjligt. Därav finurliga lösningar med under
visning i mindre grupper, som eleverna exempelvis beskrev som ”olika spår”.

Sådana lösningar för minoritetselever kan förmodligen, av föräldrarna, ses 
som kortsiktiga stödåtgärder istället för helhetslösningar där eleverna borde 
blandas mer med svenskar i klasserna. Man kan förstå föräldrarnas ambitioner 
att vidta mer genomgripande förändringar i elevsammansättningen. I denna 
strävan är förmodligen lärama eniga med föräldrarna. Föräldrarna kan välja 
skola (jfr Englund, 1998). Men lärama är bakbundna, dvs de kan inte flytta 
elever och har heller inte makt att vidta omflyttningar i bostadsområdena.

Lärares och kamraters inställning till de assyriska/syrianska barnens kultur
En annan aspekt av förhållningssätt berördes då eleverna skulle berätta om 
lärares och kamraters, inställning till deras etniska grupp, språk och kultur. En 
sådan uppgift brukar, enligt mina erfarenheter, vara tacksamt och innehållsrikt 
besvarad i multietniska skolor. I de skolor, där de flesta var assyrier/syrianer, 
lyfte bamen istället förvånat på ögonbrynen.

Ingen frågar. Alla är som vi. (Maria, åk 5)

Det finns bara vi. Inte många svenskar. (Gabriel, åk 4)

Ingen frågar vad vi gör hemma. Ingen säger att jag är syrian. Alla vet. (Anna, åk 5)

Några bam antydde en likgiltighet, både sin egen och omgivningens, genom att 
varken tala om tillmötesgående eller avståndstagande.
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Ingen är dum. Ingen är snäll. (Jakob, åk 5)

Vet inte. Det finns en som vill veta. Men jag har glömt vem det var. (Peter, åk 4)

Några elever jämförde intresset för den assyriska/syrianska kulturen på mellan
stadiet med tidigare stadier, där man till och med uppmärksammade att barnen 
har sitt ursprung i olika länder. Barnen tycktes trivas i de omgivningar där man 
intresserade sig för deras levnadssätt. Flera av barnen berättade med saknad om 
förskolans intresse fö r  den assyriska/syrianska kulturen, hur de sjöng syrianska 
sånger och byggde ett syrianskt hus och om samtalen med den tvåspråkiga per
sonalen.

Nej, ingen frågar om syrianer. Men förut på lågstadiet man skulle hämta [ta med] 
mat från olika länder - syrianskt bröd och så man skulle hämta. På dagis frågade 
man mycket om syrianer. (Josef, åk 5)

Ingen har frågat om oss. Inte fröken heller. Dom har aldrig frågat. Jo, på dagis 
sjöng vi syrianska sånger, inte i skolan. (Hanna, åk 4)

Dagis var bättre än skolan. Vi fick göra kuddkojan. På dagis frågade man mycket 
om syrianer. (Josef, åk 5)

Sen brukade vi sjunga syrianska sånger och samla [samlingar som hölls öm som  
på svenska och ”syrianska”]. (Gabriel, åk 5)

Vi byggde ett hus som Turkiet, Midyat. (David, åk 4)

Dagis var bäst. Bättre än skolan. Då kunde man bara leka och göra som fröken sa.
På dagis var det lättast att förstå. Vi hade några syrianska och några svenska 
fröknar. På dagis sjöng vi syrianska sånger. Och huset. (Hanna, åk 4)

Några elever spårade in på relationer mellan olika etniska grupper i skolan, 
assyrier/syrianer, finnar och svenskar. De assyriska/syrianska barnen tyckte inte 
om fmska barn. Man kan ana att de kände sig otrygga i relationen till dem. 

Finnarna är bråkiga. Jag leker aldrig med finnar. (Peter, åk 5)

Finnarna är bråkiga med oss. (David, åk 4)

De hade positiva kontakter med svenskarna, enligt intervjuerna. Några mer 
utförliga berättelser, om hur konflikterna med finnarna utspelade sig, antyder 
att assyriska/syrianska pojkar och flickor upplevde problemet något olika. 
Typiskt för de intervjuade barnen var att pojkarna talade om handgripligheter, 
medan flickorna hade moraliska och känslomässiga synpunkter:

Jag vill inte ha bråkigt. Dom bråkar med oss. Igår var det bråk. En hade en kedja. 
Finnar. Dom var en grupp. Sen kom dom bara och slog oss. Kanske det är andra 
barn. Kanske retar dom. Jag vet inte. Vi blir arga. (David, åk 4)

Om någon skulle bråka så skulle dom inte vara här. Dom som vill vara här skulle 
inte bråka. Ibland är vi rädda för dom finska barnen. Att dom tar våra jackor. Så tar 
vi in dem i klassrummet. Vill inte jag att det ska hända. Läskigt. Killarna i vår klass 
säger finne, pinne, fiskpinne. Då blir de arga och säger svartskallar. Finska barnen
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leker själva. Men för två år sen lekte jag med en finsk tjej i mitt hus. (Hur är de 
svenska barnen då?) De leker med oss. Svenskar är snällare. Finska barnen går 
själva i en klass. Vår klass har svenskar och syrianer. (Hanna, åk 4)

I skolan tar man avstånd från rasism men uppmuntrar heller inte kontakterna 
mellan grupperna. Lärare analyserar de inbördes förhållandena mellan de etnis
ka grupperna:

En ny finsk klass har kommit till vår skola och de har svårt att hitta sin identitet 
här. De känner sig underlägsna svenskarna.

Svenskarna trampar på finnar och finnarna trampar på ”svartskallar”.

Tolkning av lärares och kamraters inställning till elevernas etnicitet
Barnen tycktes inte fundera över omgivningens engagemang i den assyris- 
ka/syrianska kulturen. De motiverade deras bristande intresse med att nästan 
alla är assyrier/syrianer. Det är svenskarna som är i minoritet i deras när
område. Några gjorde antydningar om omgivningens likgiltighet vilken med all 
säkerhet kan lokaliseras till svenskars beteende. De assyriska/syrianska eleverna 
tycktes inte förvänta sig något intresse. Det var bara svenskar man pratade 
svenska med och dessa kontakter var ytliga. De varken intresserade sig för eller 
negligerade assyrier/syrianer: Ingen är dum. Ingen är snäll. En pojke hade en 
gång fått en fråga i skolan om sin kultur, men han mindes ej vem som frågat.

Den finska barngruppen visade snarare aggression än likgiltighet. Detta 
styrks av de assyriska/syrianska bamens utsagor om hur de var rädda för de 
finska bamen och hur de ständigt kände sig hotade av den finska gruppen, som 
verkade stark och enig och anföll dem (jfr Tajfel, 1981). Pojkar och flickor 
tycktes se olika hotbilder, vilket framkom i deras berättelser. Pojkarna talade 
om finska elevers ilska och bråk med tillhyggen, vilket framkom i utsagor som 
Dom var en grupp. Sen kom dom bara och slog oss. Flickorna uttryckte känslor 
i sin oro över att de finska bamen tog deras jackor och ropade okvädingsord 
efter assyrier/syrianema. Intressant var också flickors moraliska aspekter på de 
finska bamens beteende: Om någon skulle bråka så skulle dom inte vara här. 
Dom som vill vara här skulle inte bråka.

De finska bamen fick förmodligen sin sammanhållande styrka för att de gick 
i egna klasser. De kom inte så nära de andra etniska gmppema i skolan och 
betraktades säkerligen som främlingar av bamen i de blandade eller assy
riska/syrianska klasserna. Detta ledde troligtvis till deras känsla av att vara 
utanför gemenskapen. Rivalitet kan förklaras av att de olika etniska gmppema 
endast möttes på skolgården. Antagandena styrks av Hannas beskrivning av 
situationen: Svenskar är snällare. Finska barnen går själva i en klass. Vår klass 
har svenskar och syrianer.
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Det är av intresse att närmare analysera varför de två ”minoritetsgrupperna” 
(finländare och assyrier/syrianer) kom i konflikt med varandra, medan 
svenskarna höll sig mer neutrala. Visserligen var assyrier/syrianer i majoritet i 
skolorna, men undervisningen och skolan betraktades som svensk. Möjligheten 
att få leva tillsammans i ”vanliga” klasser (jfr Lgr 80, Kommentarmaterial) såg 
således ut att avdramatisera olikheter och överbrygga motsättningar mellan den 
svenska och den assyriska/syrianska gruppen, även om det inte räckte för att 
etablera umgänge på fritiden. Flera barn styrker detta genom att berätta om sin 
uppfattning av svenskar som snällare än finnar.

De finska barnen hade sina egna klasser och hade sällan kontakt med svens
kar. De assyriska/syrianska barnens uttalanden gav heller inte intryck av att 
lärarna försökte fa de tre etniska grupperna att närma sig varandra. Lärarna 
förklarar situationen som att den finska klassen är ny i skolan och har svårt att 
hitta sin identitet. Möjligen kunde svenskars högre status i finska barns ögon 
avgöra deras val att ge sig på assyriema/syrianema. Denna uppfattning ges stöd 
av lärare som förklarar att svenskar ger sig på finnar som sedan tar igen oför
rätterna på assyriema/syrianerna. Tolkningarna måste ses med reservation för 
att barnen i den finska gruppen inte intervjuats.

När frågan om etniska grupper och kulturer blev aktuell erinrade sig ele
verna förskolans och lågstadiets intresse för den assyriska/syrianska kulturen. 
”Det var bättre där”, sade flera barn. Ett sådant yttrande bör tas med en nypa 
salt, ty tendenserna att glorifiera förskola och lågstadium är, enligt mina 
erfarenheter från skolan, ofta förekommande hos alla barn. Men man kan ändå 
föreställa sig hur skönt det var att lärama var intresserade av hemkulturen och 
att bamens två ”världar” interagerade, så att bamen fick känna igen sig och tala 
sitt eget språk även utanför hemmet. Det framkom i bamens berättelser om hur 
de byggde syrianska hus och sjöng syrianska sånger i förskolan. Genom den 
tvåspråkiga personalens språkliga föredömen (jfr Amberg, 1989) underlättades 
detta samspel, vilket ges stöd i ett bams utsaga: På dagis var det lättast att 
förstå.

Språkliga och begreppsliga förutsättningar
De vuxnas olika förhållningssätt ger elevernas språk- och begreppsutveckling 
olika förutsättningar. De assyriska/syrianska eleverna språkbedömdes i olika 
situationer både i förskolan och på mellanstadiet. I lärarintervjuema kommente
rades varje bams svenskspråkiga utveckling. Lärarbedömningarna omfattar 
språktest och läramas egna iakttagelser från lektionerna. I saga-återberättande- 
situationen kan vi mer ingående studera bamens språkliga förutsättningar i 
muntliga berättelser. Både i matematikuppgiftema och i bamens skildringar av
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matematiklektionerna ser vi andra aspekter av språket. Språkets roll i matema
tiken avspeglar sig här.

Lärarbedömningar
Lärarna var väl bekanta med elevernas språkförutsättningar. De flesta satte stor 
tilltro till ordkunskap i språktest. Språknivå i SVAN-test (bilaga 1) anges inom 
parentes efter varje utsaga. Lärama på mellanstadiet hade, enligt intervjuerna, 
aldrig funderat över eller fått upplysning om vilken förskola eleverna tillhört 
fem år tidigare. All information angående eleverna kom från närmast tidigare 
stadium, lågstadiet. Mot bakgrund av detta var det intressant att iaktta hur de 
uppfattade bamen från den tidigare undersökta förskolan. Spontant jämfördes 
de ofta med andra assyriska /syrianska elever och bedömdes då av sina lärare 
som skickliga att använda sitt svenska språk, ofta bättre än andra assyris- 
ka/syrianska bam i klassen:

(Peter, åk 4) Språkligt sett är han bättre än de flesta assyriska/syrianska bam en att 
tala svenska. (D-E-nivå)

(Josef, åk 5) Han uttrycker sig bra och har inga svårigheter att förstå. Språket är 
över medel bland de assyriska/syrianska bamen. (SVAN-provet visar ”mycket 
goda resultat.” Läraren har ej nivåbedömt.)

(Gabriel, åk 4) Han talar svenska utan brytning, vilket fa assyriska/syrianska elever 
gör. Han är bättre på svenska än andra assyriska/syrianska bam. (Ej språktestad 
men ”medelgod” enligt läramas bedömning.)

(David, åk 4) Han har ett rikt språk. Mamman är också duktig att prata svenska.
Han står klart högre än andra assyriska/syrianska bam i klassen. Han har språk och 
begrepp för så mycket. (D-nivå)

(Hanna, åk 4) Hon pratar bra och har god läsförståelse. Nästan som en svensk.
Den enda i klassen som läser tjocka böcker. Jättebra i jämförelse med andra 
assyriska/syrianska bam. (E-nivå)

Lärama bemödade sig, i ovanstående utsagor, att beskriva omfattningen av 
elevernas språkliga kunskaper avseende begreppsutveckling och ordförråd. 
Elevers språkliga problem och svårigheter att läsa beskrevs, men lärama kon
staterade att dessa elever ändå hade en god läsförståelse. De hade en god språk
förståelse när det gällde det svenska språket i tal och skrift.

(Jakob, åk 5) Han förvånar mig genom att han kan läsa tyst och förstå instruk
tionerna. Har goda begrepp för många abstrakta ord. Han har en del språksvårig
heter. Det svåraste för honom är stavning. (D-nivå)

(Anna, åk 5) Hon har, enligt språktestet, stått stilla i språkutvecklingen ett par år.
Hon har inget djupt ordförråd, men hon läser gäma och tycks förstå innehållet i 
böckerna väl. (C-nivå)
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En flicka hade svårigheter som inte enbart avspeglade sig i språksvårigheter 
vilket kommenteras av klassläraren:

Maria har svårt för svenska språket. Det yttrar sig i att hon har svårt att skriva och
läsa på svenska. Hon är en svag elev. Lat och okoncentrerad.

Saga-återberättelse i förskola och skola
De assyriska/syrianska barnen har vid två tillfällen med fem års mellanrum, 
deltagit i ”saga-återberättande” av samma saga. Vid första tillfället fick sex
åringarna (skolgruppen) delta i undersökningen. För att alla skulle få samma 
version, fick bamen tillsammans höra en svensk saga, ”Palle är ensam i 
världen” (Sigsgaard, 1984), omsorgsfullt översatt och berättad på turabdinska 
av en tvåspråkig personal som var van att översätta svenska sagor. Ord och 
begrepp som bamen skulle återge på svenska var inte bundna till den assy
riska/syrianska kulturen. Ett och ett fick bamen använda bilderboken och åter
berätta sagan på svenska. Bamen måste först bilda begrepp om sagans innehåll 
på modersmålet för att sedan förmedla det på svenska. Genom återberättandet 
på svenska undveks möjligheten att repetera den assyriska/syrianska lärarens 
uttryck. Enligt förskolepersonalen var språkets innehåll (begreppen) viktigare 
än språkets form. Sagan innehöll flera abstrakta begrepp, som innebar att 
bamen var tvungna att förklara exempelvis ensamhet, längtan, glädje, sorg och 
lukter. Avsikten var att barnet skulle berätta till bilderna istället för att lättvin
digt peka på bilder åtföljda av enstaka substantiv. Bamen behövde inte använda 
”rätt” ord, men begreppet skulle förklaras, så att en svensktalande person för
stod. Hur de förklarades belyste språk- och begreppshanteringen (Parszyk, 
1990, s 20).

Barnens återberättelser tolkades utifrån hur de kunde förklara följande: 
handlingen (i stora drag) berättad med stöd av bilderna samt sagans slutpoäng, 
känslor: ensamhet, längtan, glädje, sorg och hunger, andra företeelser i sagan 
exempelvis: kollisioner, ”bränd mat”, dröm.

På mellanstadiet mindes endast en elev svagt sagan från förskoletiden. Till
vägagångssättet överensstämde med förskolans. Resultaten av språkobserva
tionen visar att de undersökta bamen hade en god förmåga att uttrycka sig på 
svenska. En jämförande analys av lärarbedömningar och saga-återberättelse i 
förskola och skola ger så långt materialet tillåter en helhetsbild av barnens 
språkliga förutsättningar. Men först en allmän jämförelse.

Under förskoletiden (dagis) ser vi i en analys av språkiakttagelsema att kod
växlingar tycktes vara helt onödiga i berättelser på svenska. Det stämmer också 
med tidigare iakttagelser om att de assyriska/syrianska bamen endast kodväx- 
lade när ord saknades för begrepp i deras modersmål. Sagans begreppsvärld var
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ju svensk så svenska ord fanns att tillgå. Det var intressant att iaktta hur barnen 
använde de begrepp de införlivat genom turabdinskan, för att sedan kunna 
återge på svenska. De flesta av barnen pratade mycket och gav intryck av att 
vara orädda. Frejdigt vågade de utnyttja sin kreativa förmåga att skapa nya 
uttrycksfulla ord. Detta förfaringssätt överensstämmer med personalens pedago
giska ambitioner att låta barnen pröva sig fram under språkutvecklingen utan 
för många kritiska ingripanden.

De flesta av barnen berättade sagan flytande på svenska, dock med en enkel 
syntax i form av korta satser knutna till varje bild i sagoboken. Verben bruka
des konsekvent i infinitiv eller presens. Överanvändning av vissa verb var 
vanligt p g a ett begränsat verbförråd (jfr Viberg, 1981, s 62). Så användes ex
empelvis ordet ”gå” i betydelsen köra, åka, springa. De påtagliga svårigheterna 
har att göra med ordförrådets omfång. De flesta av barnen uttryckte sig med 
påhittade ord och egna ljudillustrationer, där adekvata ord saknades. Barnen ut
vecklade med andra ord egna kommunikationsstrategier, vilket innebar att de, 
enligt Vibergs (1981) sätt att förklara, med olika knep och gissningar bildade 
yttranden som egentligen översteg deras aktuella språkförmåga. Det tydligaste 
exemplet på sådana strategier var parafraser dvs fantasifulla omskrivningar som 
dög bra för förståelsen. Begrepp som ensamhet, längtan och sorg föreföll väl
bekanta och kunde således uttryckas språkligt. Orsaken till en kollision (att 
”Palle inte nådde till bromsen”) eller begreppet ”bränd mat” var svårare att för
klara. Några svar löd:

Han kunde inte lägga på foten; Han kan inte göra det med fotterna (inte nå ned till 
bromsen)

Då hade det brunnit, den blev svart (bränd mat)

Barnen vågade experimentera med språket i förskolan. De såg ut att vara vana 
att berätta. Beträffande de konkreta substantiven och vissa verb i berättelsen 
användes ofta synonymer eller approximationer, dvs man tar i det senare fallet 
det ord som ligger närmast (Viberg, 1981). Dessa ord påverkade dock inte 
handlingen (rätt ord inom parentes):

”T-bana, lastbil, buss” (tåg), ”post, kassa, banka” (bank),”titta efter, ser” (leta), ”tar 
på hans ficka” (stoppa i fickan)

På mellanstadiet hade de flesta eleverna utvecklat sitt svenska språk så att ord
förrådet hade ökat i omfång och de kunde berätta sagan mer sammanhängande 
och samtidigt mer detaljerat. Det överensstämmer också med lärarnas ofta före
kommande omdömen om barnens språk: ”Mycket utförliga”, ”detaljerade” och 
”med ett varierat språk”. Vid saga-återberättelsen talade en elev ett helt adekvat 
svenskt språk, medan en annan fortfarande använde en mycket enkel syntax 
med situation efter situation uppradad sammanlänkad med ordet ”sen”. I vissa
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situationer kvarstod felaktig ordföljd. De flesta av barnen hade utvecklat sin 
förmåga att beskriva abstrakta företeelser (antingen med det adekvata ordet 
eller med parafraser) sedan förskoletiden. Några exempel får illustrera det 
senare.

Ordet ensam behärskade de flesta på mellanstadiet. I förskolan krävde ordet 
omskrivningar exempelvis:

Det finns inge någen ute. Han ville leka med sina kompisar.

Han kan inte leka.

Ordet längtan var fortfarande svårt på mellanstadiet. Förmodligen kan ordet 
också vara svårt för vissa svenska elever. Men man kan skönja en utveckling i 
de assyriska/syrianska barnens uttryckssätt. De hade blivit mer träffsäkra:

Han leker inte [sades med en sorgsen min], (förskolan)

Han tänkte att han skulle aldrig träffa sina lekkamrater, (mellanstadiet)

Han tänker....hans kompis...att min mamma och pappa är där. (förskolan)

Nu saknar han mamma och pappa, (mellanstadiet)

Att vara hungrig kunde alla på mellanstadiet uttrycka. På dagis ersattes ordet 
ofta med ”vill ha mat”.

Bromsa och bränd var betydligt svårare ord. Några barn använde de adekva
ta orden. Några elevers sätt att beskriva situationerna var typiska för deras sätt 
att berätta:

Han kan inte göra på den där. (förskolan)

Han stannar bilen, (mellanstadiet)

Han kan inte äta - det går inte. Det varmt, (förskolan)

Den brände, (mellanstadiet)

Lika frekvent förekommer följande sätt att uttrycka verbet krocka.
Å så den.... dunk. Han kör på och så.... (förskolan) 

krocka (mellanstadiet)

Alla barnen, utom ett, talade vid båda undersökningstillfällena med en brytning 
som, enligt mina och läramas erfarenheter, är karaktäristisk för assyris
ka/syrianska bam som sällan kommunicerar med infödda svenskar. Problem att 
finna det korrekta svenska ordet kompenserades med att vissa ord överanvändes 
under förskoletiden. Ofta ersatte barnen ensamhet och längtan med ordet trött. 
Ordet säger fick ofta täcka in betydelsen av tänker, liksom gå ofta ersatte köra, 
åka, springa i barnens berättelser. På mellanstadiet gjorde eleverna ett mer 
varierat ordval. En intressant iakttagelse var att barnen, som i förskolan använ
de verben i infinitiv eller i presens, på mellanstadiet behärskade tempus- 
användningen. Prepositioner och pronomen var fortfarande svåra exempelvis:
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Han tog på hans (sin) ficka [han stoppade i fickan], (mellanstadiet)

Mest förekommande i bedömningar av de åtta bam som intervjuats är att språ
ket utvecklats väl under de fem åren. En flicka, som hade mycket otrygga hem
förhållanden och ringa stöd för modersmålets utveckling, stod emellertid nästan 
på samma språknivå i svenska i årskurs 5 som under förskoletiden.

SVAN-provet
För att ha ett jämförelsematerial av ett mer traditionellt slag i förskola och 
skola fick ”sjuåringarna” i förskolan delta i lågstadieprovet SVAN (Svenska 
som andraspråk). Fem år senare har lärarna bedömt eleverna enligt SVAN för 
mellanstadiet. De språkuppgifter lärarna valt ut, mätte som de var utformade i 
början på nittiotalet, ordkunskap snarare än begreppskunskap om de användes 
enligt anvisningarna. Provet gick ut på att eleverna skulle finna rätt ord till bil
der som svar på frågor läraren ställde.

Tolkat på ett flexibelt sätt kunde provet, trots att facit gav andra signaler,
användas för att belysa förskolebarnens begreppsförståelse. Vid en analys av 
barnens ordval, då de inte lyckats finna det adekvata ordet för bilden, kunde en 
synonym eller en egen ordkonstruktion ändå visa att barnen förstod lärarens 
frågor och vad bilden illustrerade och dessutom berätta en del om barnets krea
tiva förmåga. Här följer några exempel från förskolebarnens prov (”rätt” ord 
inom parentes): 

gräset (mark)

motormössa, motorhatt, motorcykelhatt (hjälm)

Synonymer till de ”rätta” orden kan vara näst intill heltäckande som förklaring.
Välvilliga lärare i skolan bedömer orden som riktiga: 

soffa (bänk) 

tvätta (städa) 

sopor (skräp)

Vissa synonymer blir för vida i betydelsen, exempelvis ”mun” (näbb), andra 
blir för snäva exempelvis ”liten gran” (buske). Associationer kan tolkas in i 
vissa vid första påseende långsökta ord:

pall (stubbe) - Man sitter ofta på en stubbe i skogen.

sticker (syr) - Nålen är vass. Man kan sticka sig på den. Alternativ association till 
stickar.
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En uppföljning av tre barns språk- och begreppsutveckling
För att ge en bild av barnens språkutveckling under de fem åren följs tre av 
barnen upp med avseende på språkbedömningar i förskolan och på mellan
stadiet, kompletterade med läramas bedömningar. De tre eleverna har, både i 
förskola och på mellanstadiet, språktestats med SVAN-provet, deltagit i saga- 
återberättelse och språkbedömts av lärare.

JAKOB
Förskolan
För fem år sedan mötte jag Jakob. Han hade bara varit ett knappt år i förskolan. 
Då var han mycket blyg vilket kom till uttryck i att Jakob ofta talade genom 
andra bam dvs han viskade till kamrater som sedan uttryckte vad Jakob ville ha 
sagt. I SVAN-provet hade Jakob svårt att finna ”rätt” ord, varför endast några 
få uppgifter kunde lösas enligt provets anvisningar.

Saga-återberättelsen visade emellertid att Jakob förstod en hel del. Han be
rättade hela sagan och slutpoängen. Han hade begrepp för de flesta händelser i 
sagan och återgav dem på en fåordig svenska. Ofta fick jag ”putta på” med en 
hjälpfråga av typen ”Vad händer här (på bilden)?” för att få honom att berätta. 
För ordet ”tänker” använder han konsekvent ordet ”säga”. Språket var enkelt, 
med konsekvent rak ordföljd:

Han gå till banka (banken). Sen han sett cykel.

Situationen som handlade om ”ensamhet”, ”bränd mat”, ”stoppa i fickan” 
uttrycktes enligt följande:

Inte glad. Det finns ingen nån... (ensamhet)

Inte gott Det blir mycket varmt där. (bränd mat)

...tar på hans ficka, (stoppa i fickan)

Skolan
Vid nästa observationstillfälle går Jakob i femman. Jakob hade vissa språksvå
righeter. Det svåraste för honom var stavning och Oä-läxor. I skolan hade 
Jakob ”syrianska och svenska kompisar”, men ingen svensk hade någonsin varit 
i hans hem, berättade Jakob. Han var tyst och blyg. Läraren beskrev Jakob som 
en ordentlig pojke:

Han är noga m ed att göra det han ska och har ett sug efter att lära sig. Han gör 
läxoma ordentligt, men har egentligen svårt att lära sig. Det är inte alltid allting 
fastnar.

Klassläraren gjorde ett språktest på Jakob. Språktestet och lärarens egna iakt
tagelser sammantagna visade att Jakob bedöms som en D-elev (bilaga 1). Vid
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närmare granskning framkom det att Jakob förstod innebörden i flera svåra 
abstrakta ord, exempelvis nedstämd, tveksam, begagnad. I en kommentar till 
testet skrev läraren:

Han förvånar mig genom att han kan läsa tyst och förstå instruktionerna.

Saga-återberättelse i åk 5 gick till på samma sätt som i förskolan. Jakob mindes 
inte sagan från förskoletiden. Han hade aldrig sett den, sa han. Han kunde 
emellertid mycket utförligt återge tråden i handlingen och sagans slutpoäng. De 
abstrakta orden återgav han närmast perfekt. De adekvata orden ensam, läng
tade, hungrig, bränd, ledsen användes (jfr parafraser under förskoletiden). När 
Jakob skulle berätta att ”Palle inte nådde ned till bromsen” och följaktligen inte 
kunde bromsa, valde han ord som för åldem verkade avancerade:

Nej, han är inte tillräckligt lång för att nå ned (min kursivering).

Jakob kunde nu behärska ordföljden. Ibland missade han bestämd och obestämd 
form av substantiv. Ett och annat substantiv ersattes av inte fullt exakta syno
nymer. Några prepositioner blev felaktiga exempelvis att gå till toaletten. Jakob 
talar med den för de assyriska/syrianska bamens utmärkande brytningen.

Sammanfattningsvis hade Jakobs andraspråk utvecklats under de senaste fem 
åren. I förskolan var han fåordig och blyg, med en förhållandevis god förmåga 
att uttrycka sig på ett enkelt språk. Han hade svårigheter med verbens tempus, 
ordföljd och ordförråd, men förmågan att uttrycka abstrakta företeelser fanns 
och han använde parafraser för att bli förstådd. Språkutvecklingen på mellan
stadiet hade avancerat till ett omfattande ordförråd. Han kunde lätt finna de 
adekvata orden, ordböjningarna och ordföljd för samtalen. Endast bestämd och 
obestämd form samt några prepositioner kunde fortfarande bli felaktiga.

ANNA
Förskolan
När vi träffades för fem år sedan hade Anna varit i förskolan flera år och för
stod det mesta som sades på svenska. Hon kunde uttrycka sig fint, bättre än 
många andra barn, bedömde personalen. Ordförrådet var rikt, vilket visade sig i 
SVAN-provet där hon klarade hälften av alla ord, vilket var ett bättre resultat 
än de flesta av kamraterna uppnådde.

Saga-återberättelse i förskolan fungerade också bra i jämförelse med kamra
terna. Anna kunde återge händelseförlopp i presens och sagans slutpoäng rik
tigt. Språket var ordrikt, men hon sade konsekvent ”säger” istället för ”tänker”. 
Abstrakta ord som ensamhet, längtan och hunger beskrevs enligt följande: 

det finns ingen där (ensam), längtar (längtar), vill ha mat (hungrig)
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Andra svåra uttryck (nå till bromsen, bränd, krocka) exemplifieras:
...han når inte till den där (bromsen) som man gör så där [hon visar med foten] 
den var inte god (bränd), krockla (krocka)

Skolan
I femman fick Anna Sv2-undervisning med klassen. Läraren betraktade Anna 
som en ”medelgod” elev om man jämför med andra assyriska/syrianska barn. 
Enligt språktesten, för årskurserna 3, 4 och 5, som läraren omsorgsfullt redo
visade, hade Anna ”stått stilla” i språkutvecklingen ett par år, dvs bedömdes 
som C-elev (bilaga 1). Hon hade ”inget djupt ordförråd”, men hon läste gärna 
och tycktes förstå innehållet i böckerna väl. Läraren jämförde gäma Anna med 
den äldre brodem och han var ”duktigare”.

Under saga-återberättelse i årskurs 5 återberättade Anna med ett varierat 
språk. Handlingen och slutpoängen fångades riktigt. Även Anna hade en för 
den assyriska/syrianska gruppen karaktäristisk brytning, vilket antydde att hon 
sällan talade svenska med svenska bam. I vissa situationer överraskade hon med 
att använda avancerade ord exempelvis ”en förfarlig dröm” medan hon hade 
svårare att förklara andra. Tempusanvändning fungerade men inte alltid pre- 
positioner:

Då gick han på [in i] en bil.

Abstrakta ord innebar svårigheter för Anna. ”Ledsen” och ”längta” återgav hon 
med ordet trött. Att maten blivit bränd förklarades enligt följande:

Tyckte den var for hård - skeden gick inte i. Det kom rök. Det blev för varmt.

Sammanfattningsvis hade Annas språk utvecklats, men inte i så hög grad som 
man kunnat anta med utgångspunkt från förskoletiden, där hon talade en 
mycket god svenska i jämförelse med kamraterna. På mellanstadiet använde 
hon fortfarande frekvent parafraser, men baserade på god begreppskunskap. 
Lärarna, som uppgav att Anna hade stått stilla i språkutvecklingen några år, 
bedömde att hon inte hade något ”djupt” ordförråd. Hennes kreativa uttrycks
sätt på dagis tycktes ha utbytts mot ett mer osäkert sätt att använda språket. Hon 
tyckte emellertid om att läsa och förstod det hon läste.

JOSEF
Förskolan
För fem år sedan mötte jag Josef i förskolan. Han hade varit på dagis länge, 
vilket avspeglade sig i hans andraspråksfardigheter. Han var mer ”intellektuell” 
än de andra barnen, beskrev personalen. Josef klarade sig bra ”hade hälften av 
orden exakt rätt” på språktestet.
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Saga-återberättelsen gick följaktligen bra. Han berättade sagan samman
hängande och hade ett ordrikt språk. Sagans slutpoäng (”Jag bara drömde”) 
återgavs perfekt. Tempusanvändning och ordföljd klarade han sämre. Ord och 
uttryck av mer abstrakt slag lyckades han förklara med följande parafraser:

Det är inte kul att vara själv (ensam), Han villde äta mat (hungrig), Det finns inge 
nån ute. Han ville leka med sina kompisar (längtar), Den brände (bränd mat), satt 
in dom på fickan (stoppa i fickan).

Skolan
I femman var Josef ny i gruppen. Läraren berättade att han anpassat sig bra, var 
lugn, koncentrerad, mycket arbetsvillig och arbetade bra. Undervisningen var 
ofta uppdelad i smågrupper. Han uttryckte sig bra och hade inga svårigheter att 
förstå. Språket ”var över medel bland de assyriska/syrianska barnen”. SVAN- 
provet visade mycket goda resultat (ej nivåbedömt).

Saga-återberättelsen i årskurs 5 genomfördes först fritt och fantasifullt utan 
bilderna i boken. Han kunde återge sagans handling och slutpoäng. När han 
sedan berättade med bilderna som stöd blev berättelsen lite mer strukturerad. 
Språket var omsorgsfullt och varje detalj kommenterades, exempelvis noterade 
han en ”trägunga”. Josef hade en brytning i uttalet. Han behärskade tempus lik
som ordföljd. Det var svårare med bestämd och obestämd form. Han nybildade 
ord som ”tågmössa”, för lokförarens mössa. De abstrakta orden behärskade han. 
Han använde de adekvata orden ledsen, ensam och längtan. Den brända maten 
beskrevs målande:

Maten, så var den helt luftig så här. Den gick inte - röra. Fick inte i skeden. Kunde 
inte dra ut den. Den var för tjock. Han värmde den så den brändes.

Sammanfattningsvis har Josefs svenska språk bedömts som mycket gott av för- 
skolepersonal och lärare. Språkutvecklingen de senaste fem åren handlar om att 
ord- och begreppsförrådet ökat i omfattning. Han kunde nu finna rätt ord för 
de abstrakta företeelser i sagan som han tidigare tvingades uttrycka med para
fraser. Både i förskolan och skolan klarade Josef SVAN-provet med goda resul
tat. Josefs frimodiga sätt underlättade förmodligen för honom att få sociala 
kontakter och därigenom utveckla sitt språk.

Språkets roll i matematiken
Då mellanstadieelevema berättade om matematiklektionerna och kommenterade 
matematikuppgifterna avslöjades också deras uppfattning om språkets roll i 
matematiken. De tyckte om matematik. Förmodligen var eleverna medvetna 
om språkets nyckelroll i matematiken, särskilt i problemlösningsuppgiftema för
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de kommenterade ”lästalen” eller att man behövde ”läsa” uppgiften. Andra 
talade om ”att förstå orden” i uppgifterna.

Matte e ' roligt. Jag kan det bra. Man ska läsa, så ska man göra det. (Anna, åk 4)

Matte - mitt bästa ämne. Prov roligast. Lästalen svåra ibland. Jag vet inte varför.
(Hanna, åk 5)

Roligast är räknetal med plus och minus. Lästalen - ibland om man förstår.
(Jakob, åk 5)

Ganska svårt med lästal, för det står n å 't som man inte förstår. (Gabriel, åk 4)

Vissa barn berättade indirekt att de tyckte texterna var svåra, genom att poäng
tera fördelar med siffror. En elev kommenterade diagnoser som läraren ger 
eleverna regelbundet. Det kändes tydligen besvärligt att läraren inte betedde sig 
som vanligt.

Jag förstår allt. Jag kan det bra. Roligast om det bara är siffror. Lättare. Jag förstår
lättare hur man gör. Jag förstår inte vad det är ibland. (David, åk 4)

Siffror är roligare. Lästalen - man måste skriva dom i en bok. Sen - svenska, för
står ibland. (Peter, åk 5)

Matte. Svårt. Inte roligt. Nummer [siffror] bäst. Tycker inte om - läsa.
(Maria, åk 5)

Matte är lite roligt. Man får inte hjälp på diagnosen. (Josef, åk 5)

Tolkning av språkliga och begreppsliga förutsättningar
Mina tidigare tolkningar visar hur barnens och föräldrarnas oro över svensk
språkig utveckling löper som en tråd genom barnens berättelser, oavsett vilken 
aspekt av skolan som intervjun berör. Med detta i åtanke blir analysen av 
elevernas språkliga och begreppsliga förutsättningar intressanta ur både lärar- 
och elevperspektiv. Är familjernas oro befogad?

Man kan förmoda att elevernas språk- och begreppsutveckling har fått en 
ordentlig skjuts av förskolans lyhörda och respektfulla sätt att stimulera två- 
språkigheten och därmed elevernas självkänsla som syrianer (jfr Cummins, 
1979). Detta styrks av att lärama ofta särskilt uppmärksammat de bam som 
kom från den studerade förskolan, utan att veta om i vilken förskola de första 
gången mött det svenska samhället. Lärama såg ofta just dessa bam som språk- 
och begreppsmässigt väl utvecklade. De jämfördes med andra assyriska/syri- 
anska bam ur ett enspråkigt perspektiv genom uttalanden av typen Han har 
språk och begrepp fö r  så mycket eller Han är bättre på svenska än andra 
assyriska/syrianska barn.

Mellanstadieelevemas språkutveckling hade avancerat under de fem åren 
enligt saga-återberättelsen. Det iakttogs bl a genom att bamen fortfarande
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visade glädje i att berätta på svenska. Det styrks också av att barnen utan 
svårighet ofta fann det adekvata svenska orden och i mindre utsträckning nytt
jade parafraser, vilket var vanligt förekommande i förskolan. De behärskade 
tempusanvändning på mellanstadiet vilket var ovanligt i förskolan. Belägg för 
barnens språkförmåga i utveckling och deras språkliga kreativitet ges även 
genom ett traditionellt åldersanpassat språkprov. SVAN-provet, som gick ut på 
att finna rätt ord till bilder användes i förskolan och i reviderad form på mel
lanstadiet. I skolan används provet årligen. Provet gav exempel på förskole
barnens nybildade ordsammansättningar som visade att de trots fel enligt facit, 
hade begrepp för de företeelser bilderna visade.

Man kan anta att den goda språkförmågan beror på både en stimulerande två- 
språkig förskolestart och en av lärarna målmedveten språkträning i skolan (jfr 
Hill, 1995, Lindberg, 1997). Den goda språkförmågan sammanföll också med 
barnens matematikförmåga. Bamens kommentarer till matematikuppgiftema 
stöder detta (jfr kap 6). De som med eftertryck sade att ”matte är roligt”, att 
”matte är bäst” eller att ”prov är roligast” talade också om att ”de förstår allt”. 
Men flera erkände ändå att det var lättare med siffror. De elever som särskilt 
föredrog uppgifter med siffror angav ofta att de hade svårigheter att förstå 
texterna. Alla barn ansåg att läraren brukade förklara om de inte förstod upp
gifterna. Situationer då inte läraren var tillgänglig för hjälp ogillades, exem
pelvis vid diagnoser.

Ytterligare belägg för språkutvecklingen under de fem åren ges i form av se
parata analyser av tre barns färdigheter. Jakob som var blyg och fåordig och 
Josef med ett mycket gott svenskt språk för sin ålder i förskolan hade utvecklat 
ett frimodigt svenskt tal med omfångsrikt ordförråd på mellanstadiet. Anna, 
som ansågs mycket språkbegåvad i förskolan, hade inte gjort lika stora framsteg 
på mellanstadiet. Hon var ju  duktig redan i förskolan och hade förmodligen 
surfat på detta, vilket resulterat i att hon inte fått stöd eller stimulans i lika stor 
utsträckning som pojkarna.

Sammanfattande tolkning av mellanstadiebarnens 
berättelser om skollivet
De assyriska/syrianska mellanstadieelevema berättade om vardagen i skolan och 
därmed om mötet mellan olika förhållningssätt i deras skolliv. Vad förmedlar 
deras berättelser till lärare som arbetar med elever från språkliga och kulturella 
minoritetsgrupper? Några teman återkommer kontinuerligt i intervjuerna, oav
sett om barnen uppmanats att berätta om skolan, omgivningens attityder eller 
matematiklektionerna. Dessa handlar om att finna den rätta vägen att bli accep
terad och etablerad i det svenska samhället. Föräldrarnas ambitioner lyser
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igenom i bamens berättelser. Tiden har runnit iväg för föräldrarna och de vill 
inte att bamens möjligheter likaledes ska förspillas. Bamen ska inte förlora 
någon tid i skolan. Man utesluter förmodligen gäma några av svenskamas 
pedagogiska uppfinningar exempelvis i form av modersmålsundervisning, 
vilken förmodligen uppfattas som både försenande och särskiljande av invand
rare gentemot svenskar.

Vad styrker då ett sådant resonemang? Alla elever utom en flicka vars föräl
drar var oengagerade i skolan, gav indignerade skildringar av hur de ogillade 
eller valde bort modersmålsundervisning. Flera talade direkt om att föräldrarna 
anser att modersmålsundervisningen tar för mycket tid i anspråk och till och 
med reducerar tillfällena att lära sig svenska. Det framgår av bamens berättelser 
att ingen anade något positivt samband mellan ett väl utvecklat förstaspråk och 
andraspråksundervisning, vilket lärama förordade med stöd av lingvistisk 
forskning (McLaughlin, 1984, Tingbjöm, 1985).

Hur finner man då den rätta vägen till jämlikhet med svenska elever? För det 
första måste det finnas svenska elever att jämföra med. Här iakttar vi det para
doxala i föräldrars och lärares till synes motsatta uppfattningar (jfr Sjögren,
1993). Föräldrar och lärare ser problemet utifrån olika perspektiv. Medan för
äldrar som känner till bamets hela situation ser på helheten, får lärama endast 
en chans att arbeta med vissa delar. Om vi ser på undervisningen ur dessa per
spektiv kan man gissa att lärama troligtvis känner sig nödsakade att hålla ångan 
uppe och vara lojala mot ”systemet”. De måste försvara sin klassrumssituation, 
genom att under rådande omständigheter utveckla en pedagogik som är gångbar 
trots arbetssituationen. De måste finna vägar att utveckla bamens svenska språk, 
trots att läraren ofta är den enda svensk barnet träffar.

Föräldrarna å sin sida utvecklar ett missnöje mot att deras bam går i segrege- 
rade skolor. Man ser tydligt, förmodligen med all rätt även utifrån lärarens hel
hetsperspektiv, att de assyriska/syrianska bamens tvåspråkiga utveckling och i 
synnerhet svenskan skulle utvecklas mer om de dagligen umgicks med svenska 
kamrater (jfr Hyltenstam & Stroud, 1993, McLaughlin, 1985). I föräldrarnas 
ögon skulle den akuta lösningen på problemet troligtvis vara att bamen fick 
ägna sig åt svensk undervisning istället för modersmålsundervisning.

Lärama har inte lyckats förmedla till föräldrarna att de egentligen delar de
ras åsikter om mer blandad elevsammansättning. I det här läget söker flera för
äldrar en mer långsiktig lösning: att byta skola. Sådana tolkningar stöds av 
bamens negativa berättelser om modersmålsundervisningen och omständig
heterna kring skolbyten. Att bamen mår dåligt av för många assyriska/syrianska 
elever i skolan, modersmålsundervisning och en dålig svenska (för många svor
domar) samt bråk mellan olika etniska grupper skapar motiv för byten till
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skolor med högre status. Man väljer skolor där eleverna accepteras av män
niskor i omgivningen (jfr Lange & Westin, 1981) dvs skolor med fler svenskar, 
mer vårdat språk och lugnare miljö. Inget i intervjuer med barn och lärare talar 
mot att lärare också skulle föredra sådana skolmiljöer.

Men är verkligen barnen så negativt inställda till sina skolor? Här kan man 
ana barnens konfliktfyllda skolsituation och våndor inför att avskiljas från lä
rare och kamrater. Samtidigt som bamen förmedlar föräldrarnas åsikter talar de 
positivt om skolor där lärare ser deras behov av en undervisning som är anpas
sad till deras förutsättningar (jfr Ljung, 1990, Ljung & Pettersson, 1990). Det 
kan man utläsa i bamens detaljerade beskrivningar av matematiklektionerna, 
där läraren ständigt finns till hands och förklarar språket utifrån bamens förut
sättningar. Pedagogiska finurligheter, som att dela in klassen i grupper (jfr 
Sjöqvist & Lindberg, 1996) och samtidigt undervisa i olika ämnen, som kräver 
olika grad av individuell undervisning och interaktion med andra barn, upp
skattas av bamen. Bamen gav intryck av att vara mycket klarsynta över syftet 
med lärarens pedagogik: För att alla bam ska få så mycket hjälp de behöver.

När läraren vid prov och diagnoser beter sig annorlunda blir förmodligen 
bamen förvirrade. Problemet belyses av en undrande elevs beskrivning av hur 
läraren vägrade att hjälpa till vid sådana tillfallen. Annars så flexibla lärares sätt 
att lämna eleverna i sticket vid provsituationer kan förmodligen ha flera orsa
ker. Men en förment ”rättvisa” som skapas genom exakt lika yttre villkor för 
alla elever vid ett diagnostiskt prov ökar förmodligen klyftorna mellan 
”invandrarelever” och svenskar (jfr Taylor, 1992, 1995).

Interaktionen mellan lärare och elev med läraren som tolk och handledare, 
har de assyriska/syrianska bamen vant sig vid. Föräldrarna har förmodligen en 
mer auktoritär lärarroll från sin egen skoltid i minnet. Synen på lärarrollen 
tycks vara en stötesten i kontakten mellan de två kulturerna. Redan i förskolan 
(se kap 1) kom föräldrars och personals olika syn på dessa roller i konflikt då 
föräldrar tog avstånd från den svenska fria uppfostran (jfr Daun, 1991). En 
uppfattning om auktoritära lärare ställdes mot den socialt inriktade personal 
föräldrarna mötte. Sådana tankar kan skönjas även i skolkontakterna. Här kan 
man föreställa sig bamens prekära situation. Utsagor från bamen antyder att 
bamen känner sig tryggare med lärare som agerar likt föräldrarna, dvs är 
stränga (jfr Sjögren, 1991). Föräldrarna kritiserar skolan som är alltför 
tillåtande när det exempelvis gäller svärord, vilket också röjer deras önskan om 
en skola där kristna värderingar högaktas.

Bamen å sin sida lever som ”svenska ungar” i skolan dvs man för en dialog 
med läraren, tillåter sig liksom svenskar och finnar att svära på rastema och 
trivs enligt intervjuerna förhållandevis bra i skolan. Detta kan förklaras som att
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eleverna funnit ”en tredje identitet” vilket är mycket vanligt bland invandrar
ungdomar (Goldstein-Kyaga, 1995, s 59). Eleverna skulle, enligt den uppfatt
ningen, i sitt dagliga liv inte alls behöva välja om de ville betraktas som assy- 
rier/syrianer eller svenskar. Men de intervjuade assyriska/syrianska barnen 
känner föräldrarnas motstånd mot ett ”svenskt” leverne, exempelvis i situa
tioner då barnen svär. Det är ett normöverträdande som aldrig skulle inträffa i 
hemmet. Barnen skulle förmodligen aldrig komma på tanken. Allt detta gör att 
barnen ändå lever i ”två världar” som de gjort sitt bästa för att hantera, men 
som uppenbarligen står i klara motsatsförhållanden.

Ett resultat av ovanstående tolkning är att barnen klart lärt sig se de vuxnas 
olika roller, som undervisare och fostrare. Så länge man håller isär dessa blir 
livet mindre komplicerat. Men vad händer när de vuxna kritiserar varandra? 
Och vad händer när de vuxna vill eller kräver av varandra att man ska gå in i 
varandras revir? Då inträffar förmodligen oro och ibland resignation. Reso
nemanget styrks exempelvis av agerandet i samband med de finska barnens 
bråkande på rasterna. Ärendet tycks ha hamnat mellan två stolar. Familjerna 
vill att lärarna ska ingripa. De assyriska/syrianska eleverna förväntar sig inte att 
konflikterna ska lösas med hjälp av lärare, för lärama ägnar sig åt undervisning 
och föräldrarna kan inte lägga sig i det som händer i skolan. Problemet ser ut 
att vara olösligt i bamens ögon.

Undervisningens värld kan heller inte beträdas av föräldrar, som exempelvis 
har svårare än svenska föräldrar att hjälpa till med läxor, av språkliga skäl (jfr 
Taube, 1993). Föräldrarna blir ofta osäkra i skolkontakterna. Bamen tycks 
känna det på sig. Genom läraren har bamen lärt sig hur en förälder i skolan bör 
bete sig på ett svenskt vis. De vill med all säkerhet försvara föräldrarna mot 
läramas krav att delta i skolarbetet. Några bam anger mycket systematiskt 
skälen för att inte föräldrar kommer så ofta till skolan som läraren föreslår: 
Mamma kan inte tala svenska. Pappa jobbar i pizzerian osv.

Strävan och intresset rör sig kring det svenska. Hur kan man upprätthålla 
”det svenska” i skolan när de flesta är assyriska/syrianska? Det ser ut som om 
det svenska är självklart förknippat med skolan. Bamen tycks inte fundera över 
att inte någon visar intresse för deras hemkultur. De förklarar istället omgiv
ningens bristande intresse för deras speciella kultur som att ”alla är som vi” 
eller ”alla vet redan”. Man kan tänka sig att lärare i skolan tappar intresset för 
olika kulturella infallsvinklar i undervisningen för att deras arbetsbörda är 
betungande eller för att få föräldrar kommer till skolan. Men varför kommer 
egentligen så få? Kanske det egentligen beror på skolans ringa intresse för 
assyrisk/syriansk kultur. Man förstår av bamens nästan lyriska berättelser hur 
de uppskattat aktiviteter som förskolan integrerade i en svensk - assyrisk/syri-
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ansk, tvåkulturell pedagogik. På den tiden kom också föräldrarna regelbundet 
till förskolan och inbjöds att delta aktivt vilket underlättades av både svensk 
personal och tvåspråkig personal (Parszyk, 1990).

Ointresse från omvärlden tycks barnen kunna acceptera. De antyder till och 
med likgiltighet i skolan. Men när vi börjar samtala om kamraterna uppstår ett 
annat engagemang i diskussionen. Den finska minoritetsgruppen var inte alls 
likgiltig, snarare aggressiv. Assyriema/syrianema kände sig hotade. De fmska 
barnen anföll gruppvis, omtalade barnen. I barnens tankar verkade det vila 
något mystiskt över ”finnar”. Ingen kände egentligen någon ”finne”. De var 
bara hotfulla. Svenskarna betraktades som ”snälla”. I berättelserna förklarades 
detta med att man var klasskamrater med svenskar. Finnar stötte man bara ihop 
med på skolgården. Lärarna höll sig utanför konflikterna. Men av deras och 
elevernas sammantagna resonemang förstår vi att assyriska/syrianska elever 
känner sig hotade av finska, som slåss för att de känner sig underlägsna svenska 
elever och har svårt att klä sina känslor i ord.

Om vi bortser från föräldrarnas glesa skolbesök tycks de flesta av de assyris
ka/syrianska barnen, mot bakgrund av föräldrarnas engagemang, ha ett starkt 
föräldrastöd, känna stark grupptillhörighet och en god självuppfattning (jfr 
Tajfel, 1981). De intervjuade bamen drivs på i en önskan att de ska bli fram
gångsrika i det svenska samhället. Detta stöds av att flera av bamen drömmer 
om och tror sig om att kunna utbilda sig till akademiska yrken, som advokat 
och läkare trots föräldrarnas begränsade skolerfarenheter (jfr Goldstein-Kyaga,
1994). De studiemedvetna strävandena styrks också av att bamen oftare före
drar teoretiska ämnen i skolan och ibland har svårt att se någon mening med 
övningsämnen.

Det ser ut som om vägen till målet att etableras i det svenska samhället i för
äldrarnas ögon på det snabbaste sättet stakas ut utan ”hinder” som modersmåls- 
undervisning (jfr Garefalakis, 1994), bild eller musikundervisning. Svenska 
och matematik uppfattas som de viktigaste ämnena. Men ämnet svenska tycks, i 
barnens berättelser, inte ha något samband med elevens egen svenska språk
utveckling. En parallell kan dras till synen på modersmålets roll i undervisning 
och språkutveckling (jfr Hauge, 1989). Vari ligger denna brist? Varför brister 
motivationen för dessa ämnen som är ägnade att stimulera språket? Någonstans 
måste skolans ambitioner vackla. Blir ämnet svenska för teoretiskt? Här kan 
eventuellt föräldrarnas ambitioner och bamens intresse kollidera. Detta motive
ras med att det är den svenska som undervisas i helklass, som föräldrarna inte 
vill att bamen ska ”missa” om de deltar i modersmålsundervisning samma 
lektioner. Det motsatta intresset styrks också av att bamen oftast ogillar ämnet 
svenska, vilket visar sig i att de klagar över svårigheter att skriva svenska och
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förstå texter. Däremot är alla barn nöjda med den svenska som är anpassad till 
deras förkunskaper, svenska som andraspråk, Sv2 (jfr Tingbjörn, 1995). Sko
lans ambitioner gör att ämnet svenska blir för teoretiskt för elever med svenska 
som andraspråk.

Som vi ser genomsyras alla bamens berättelser av en oro över den svensk
språkiga utvecklingen. Vad har då de assyriska/synanska eleverna för språkliga 
förutsättningar i skolan? Eleverna gav intryck av att finna glädje i att prata och 
berätta och att vara språkligt kreativa. Belägg för detta ges i de språkuppgifter 
och prov de deltagit i både i förskolan och fem år senare i skolan. Kunde man 
se någon skillnad mellan dessa elever och deras klasskamrater? Detta kan inte 
klarläggas då de andra elevernas resultat inte jämförts. Men intressant är ändå 
att de elever som gått i den studerade förskolan ofta hört till de elever i klassen 
som lärare både på lågstadiet och mellanstadiet spontant bedömt som ”bättre på 
svenska än andra assyriska/syrianska barn”. Språkuppgifter, både i saga-åter- 
berättelse och språkprov styrker deras goda förmåga att uttrycka sig på svenska 
och deras begreppsförståelse.

Sambandet mellan språk och matematik förstås av bamens berättelser om 
matematiklektionerna. De intervjuade eleverna påvisade indirekt detta samband 
genom att de som tyckte om all matematik också sade sig förstå alla texter i 
”lästalen”. De elever som särskilt poängterade att de föredrog uppgifter där 
endast siffror förekom, var de som av lärama bedömdes ha svårigheter med det 
svenska språket. Då dessa elever fick lösa matematikuppgifter vid intervjutill
fällena, framkom ofta hur vissa oförstådda svenska ord eller uttryck kunde 
äventyra lösningen av en uppgift i problemlösning.
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Kapitel 6 
Minoritetselevers språkliga förutsättningar 
i matematiksituationen relaterade till 
pedagogiska förhållningssätt (Studie II)

Studiens bakgrund, uppläggning och material
Erfarenheter från förskolan och uppföljningen på mellanstadiet ger genom 
elevernas berättelser en bild av de assyriska/syrianska barnens skolliv. Lärare 
och föräldrars förhållningssätt till eleverna har hittills diskuterats huvudsakligen 
utifrån elevers upplevelser. Inlärningsmiljön har studerats i en utvald pedago
gisk situation, matematiklektionerna (jfr s 25). Både förskolestudien och skol
studien antyder språkets och kulturens betydelse i vardagliga situationer. I olika 
etniska grupper har man olika syn på skoltillvaron vilket resulterar i att var- 
dagsmatematik (jfr Lgr 80) och begreppsbildning varierar beroende på sam
manhanget. Detta framkommer i den forskning (jfr Hvenekilde, 1988) som be
skriver relationen matematik och språk ur olika kulturella aspekter.

De assyriska/syrianska barnen i förskole/skolstudien började inte lära sig 
matematik i förskolan. Kulturaspekten på matematik pekar på att de redan 
hemifrån hade kunskaper i ”matte” som de lärt sig och kunde uttrycka på sitt 
modersmål. Dessa erfarenheter kan vara svåra att bruka i skolan då minoritets- 
bam oftast får sin första matematikundervisning med det nya matematikspråk 
som skolan förmedlar, på sitt andraspråk svenska. Eleverna, som egentligen ska 
vidareutveckla sina tidigare erfama matematikkunskaper, måste då samtidigt 
lära sig både ett nytt språk (svenska) och matematikens språk (jfr Johnsen 
Hoines, 1990). Den processen kan vara tidskrävande och den visade sig inne
bära språkliga och begreppsliga svårigheter på mellanstadiet, trots att eleverna 
bedömdes som duktiga språkutövare.

Matematikuppgifter kan vara mer eller mindre språkberoende vilket föran
leder närmare studier av vilka svårigheter grupper av minoritetselever möter i 
olika typer av matematikuppgifter. Hur lärarnas förhållningssätt indirekt av
speglas i större sammanhang är ämnet för denna studie. Hur har elever från 
olika minoritetsgrupper kunnat hantera matematikuppgiftema i den nationella 
utvärderingen av skolan och hur kommenterar enskilda elever de uppgifter som 
visade sig särskilt svåra för minoritetselever? I material ur den nationella utvär
deringen av grundskolan studeras minoritetselever med avseende på matema
tiksituationen i grundskolan. Enskilda låg- och mellanstadieelevers kommen
tarer relateras till elevgruppers resultat.
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Syfte och problem
Min avsikt i följande studie är att inledningsvis redovisa övergripande resultat 
från den nationella utvärderingen i matematik på lågstadiet. Analyser och tolk
ningar av enskilda elevers kommentarer, lösningar och observationer på låg- 
och mellanstadiet får belysa elevernas upplevelser av sådana matematikuppgif
ter som minoritetselever i utvärderingen hade svårt att lösa. I lärarenkäten ana
lyseras kommentarer om minoritetselever.

Syftet med studien av den nationella utvärderingen och undersökningen av 
de enskilda elevernas upplevelser är att belysa lärares/skolans förhållningssätt 
samt minoritets elevernas möjligheter och svårigheter i samband med matema
tikundervisning och utvärderingen av denna. Angelägna frågor beträffande 
pedagogiska förhållningssätt i samband med matematikuppgifter leder till föl
jande problemställning:

Vilka betingelser i matematiksituationen ges fö r  minoritetselever när
de ska lösa matematikuppgifter och hur upplever de
- lärares/skolans förhållningssätt
- sina egna språkliga och begreppsliga förutsättningar

Genomförande
En tidigare studie ”Minoritetsbam och matematikinläming” (Parszyk, 1992) 
genomfördes på lågstadiet i syfte att studera hur minoritetselever, dvs elever 
som har annat modersmål än svenska, klarat att lösa uppgifterna med svenska 
texter och instruktioner. Några av resultaten från denna undersökning komplet
terade med nya analyser kommer att jämföras med tio elevintervjuer från låg
stadiet och åtta från mellanstadiet.

Efter en genomgång av 131 elevers resultat i olika undervisningsgrupper får 
tio lågstadieelever lösa och kommentera matematikuppgifter från den nationella 
utvärderingen 1989. Fyra av dessa uppgifter ges i samma lydelse för att lösas 
och kommenteras av de åtta mellanstadieelever som intervjuats i för- 
skole/mellanstadiestudien. Låg- och mellanstadieelevemas kommentarer redo
visas och tolkas mot bakgrund av elevgruppernas resultat med avseende på 
språkliga aspekter, dvs arbetssätt, språkförståelse och lösningar har ingående 
studerats. Barnens kommentarer har i vissa avsnitt bandats och transkriberats, i 
andra ordagrant antecknats. Studien av de arton bamen har möjliggjort för
klaringar till de svårigheter som observerats i den nationella utvärderingens 
elevresultat och lärarkommentarer.

Lärarkommentarer om minoritetselevers svårigheter, som givits klassvis (250 
klasser) i den nationella utvärderingen granskas. Lärarkommentarema får be
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lysa lärares förhållningssätt till elever från språkliga och kulturella minoritets
grupper.

Den nationella utvärderingen
Eftersom elevgruppen ur lågstadiestudien samt matematikuppgiftema som 
kommenteras av både låg- och mellanstadiestudiema är hämtade ur den natio
nella utvärderingen av skolan (NU) 1989, följer några ord om utvärderingen 
och elevurvalet.

På uppdrag av Skolöverstyrelsen genomförde olika universitets- och högsko
leinstitutioner den nationella utvärderingen i gmndskolan, för att kunna be
döma om läroplanens mål uppnåtts. PRIM-gruppen (Prov i matematik) vid 
Lärarhögskolan i Stockholm ansvarade för matematik. Elevers, personals och 
föräldrars erfarenheter av undervisning i olika skolämnen belystes i relation till 
elevers resultat. Den samlade bilden av elevernas kunskaper och färdigheter 
återfördes till lärama i syfte att stödja inlärningssituationen och möjliggöra att 
bamens olika undervisningsbehov fortlöpande tillgodosågs.

Materialet ger även andra tolkningsmöjligheter. De fyra utvalda matema
tikuppgifterna är av det slaget att de kan åskådliggöra språkliga utmaningar 
som eleverna har att brottas med. I mellanstadiestudien är bamen assy- 
riska/syrianska. De observerade lågstadiebamens olika nationalitet är likaså 
definierade (se s 137). Däremot var nationalitet omöjlig att spåra i den mer 
omfattande nationella lågstadiestudien, eftersom utvärderingen 1989 inte var 
tillrättalagd för studier av invandrarelever. NU-materialet innehåller elev- och 
lärarenkäter, uppgiftsmaterial och provresultat. Uppgifter om elevernas natio- 
nalitet/etnicitet och språk saknas. Lärarenkäter till varje klass som deltagit i 
undersökningen, där elevernas svårigheter och hjälpbehov angivits under 
”särskilda meddelanden” har emellertid studerats, liksom enskilda elevers eget 
sätt att uttrycka sig på svenska. Detta har resulterat i att många av minoritets- 
bamen ändå kunnat spåras. Deras provresultat och lärarkommentarer med avse
ende på språk och begrepp har jämförts.

131 minoritetselever av 3 300 elever, som arbetat med matematikuppgiftema 
i årskurs 2 har kunnat identifieras. Beträffande hälften av eleverna finns upp
gifter om nationalitet eller språk. 94 elever går i ”svenska klasser”, dvs är 
minoritetselever integrerade i en svensk klass. I klassen har de fått instruk
tioner, eventuell läshjälp och ordförklaringar på svenska (4 elever fick hjälp av 
modersmålslärare). 37 elever går i finska tvåspråkiga klasser, vilket innebär att 
de, liksom svenska bam, undervisas i matematik på sitt eget modersmål med 
instruktioner och uppgifter muntligt och skriftligt översatta.

135



Matematikundervisningen ska, enligt läroplanen, ”främst förankra begrepp 
hos eleverna och begreppen ska kunna förstås i och kopplas till praktiska situa
tioner” (Ljung & Pettersson, 1990, s 19). Det uppgiftsmaterial som utarbetats i 
ämnet matematik innehåller följande delprov i årskurs 2 (inom parentes finns 
min benämning av provinnehållet):

1 Hur många kronor (HM K)
Taluppfattning (TUP)

2 Upp till hundra (UTH)
3 Numerisk räkning (NUR)
4 Vilket tal fattas? (VTF)
5 ,6  Problemlösning 1 ,2  (PBL)

(”räkning” med pengar) 
(matematiken som språk) 
(huvudräkning, överslagsräkning) 
(”traditionell” addition, subtraktion) 
(olika ”namn” för tal) 
(”vardagsnära” problem)

I denna undersökning ägnas särskild uppmärksamhet åt delprovet PBL, 
elevernas svårigheter i fyra uppgifter kommenteras.

där

Elevgrupper
De minoritetselever som studeras i den nationella utvärderingen får, enligt 
läramas kommentarer, matematikundervisning på sitt andraspråk (svenska). 
Eleverna som går i de finska tvåspråkiga klasserna undervisas på finska och har 
fått alla texter i matematikproven översatta av sina lärare, varför deras under
visning på modersmålet är mer lik de svenska elevernas. Av den anledningen 
finner jag det nödvändigt att redovisa de tvåspråkiga klassernas resultat separat. 
De grupper som har studerats och jämförts är följande:

AE Alla elever (3 300)
AM Alla minoritetselever (131)
Fl Elever i finska tvåspråkiga klasser (37)
MS Minoritetselever som är integrerade i ”svenska klasser” (94)

(Ofta förekommande beteckningar är både ”svenska klasser” och
”integrerade klasser”)

För att kunna jämföra lösningar och lösningsfrekvenser (andelen rätta lös
ningar) i delproven jämförs de 131 invandrarelevernas resultat med alla elevers 
dvs 3 300 elever, redovisade av Ljung & Pettersson (1990). Totalfördelningar 
av alla elevers och minoritetselevemas resultat analyseras och jämförs ytterliga
re med avseende på flickors och pojkars resultat i matematik. Det totala antalet 
elever i vissa undergrupper är lågt, men för jämförbarhetens skull används trots 
detta procentuella andelar vid redovisning av resultat på matematikuppgifter.
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Intervjuade elever
Med utgångspunkt från elevernas samlade resultat har uppgifterna i problem
lösning bedömts som svåra för minoritetselevema. Detta har föranlett fördju
pade studier av dessa uppgifter genom analyser av elevlösningar och observa- 
tionsstudier av tio elever i årskurs 2 och åtta elever i årskurs 4 och 5. Eleverna 
har ej ingått i de klasser som deltagit i den nationella utvärderingen, men har i 
efterhand arbetat med dessa uppgifter under observation av speciallärare. 
Lågstadieeleverna har observerats av både speciallärare och modersmålslärare.

Mellanstadieelevema är assyriska/syrianska (presentation i kap 5). Lågstadie
elevernas ursprungsländer är enligt deras egna utsagor: Chile (Nicolås, Andrea), 
Finland (Sirpa), Iran (Muhammed), Kurdistan (Leyla, Selma), Libanon 
(Gabbi), Turkiet (Mustafa, Gulsiim) och Bangladesh (Anam). Alla namn är fin
gerade.

Resultat i den nationella utvärderingen
Matematikuppgiftema i den nationella utvärderingen för årskurs 2 löstes med 
goda resultat för alla elever (AE) om vi studerar totalfördelningen av resultat 
(bilaga 2:1, fig A) där fördelningen av antal rätt i de lösta uppgifterna åskådlig
görs. Det är visserligen en stor spridning i resultaten men tyngdpunkten i för
delningen är förskjuten mot bra resultat.

Minoritetselevema i olika grupper
Vid en jämförelse av fördelningarna (diagram i bilagor 2:1, 2:2) för de olika 
minoritetsgrupperna (fig B, C, D) ser vi att minoritetselevema i materialet 
(AM, fig B) uppvisar resultat i en likartad fördelning som alla elever (AE, fig 
A). Detta ger ett första intryck av att de, trots eventuella språkliga och kultu
rella komplikationer, i denna undersökning löser matematikuppgiftema lika väl 
som svenska elever. Men vid närmare analys av de olika gmppema uppmärk
sammas skillnader. De riktigt bra resultaten (över 72 rätt) är färre för alla 
minoritetselever (AM) än för alla elever (AE) och andelen sämre resultat 
(under 28 poäng) är större för minoritetselevema.

De finska eleverna i tvåspråkiga klasser (FI, fig C) har däremot i genomsnitt 
bättre resultat än alla andra elever (AE, fig A). Tyngdpunkten är klart förskju
ten mot höga resultat. Ingen av dessa elever har under 28 rätt i matematik
provet mot var sjunde minoritetselev i svenska klasser (MS, fig D). Det är 
tydligen de finska elevernas resultat som inverkat så att alla minoritetselevers 
resultat (AM, fig B) ganska väl överensstämmer med hela materialets (AE, fig 
A).
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Jämförelse mellan pojkar och flickor
Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor noterar vi att alla elever (AE) har 
en spridning för pojkar som är obetydligt större än för flickor. Det är emeller
tid en större andel pojkar som har fler än 63 rätt lösta uppgifter (bilaga 3:1, fig 
E).

Minoritetselevemas (AM) resultat visar en annorlunda fördelning. Redan vid 
46 rätt är pojkarna i majoritet och en tydlig ”topp” markerar att dubbelt så 
många pojkar som flickor har uppnått resultaten 55-63 rätt. Bland svenska 
elever finns fortfarande fler flickor än pojkar i den gruppen. Invandrar
flickornas resultat är överlag sämre än pojkarnas (bilaga 3:1, fig F) och det 
skiljer sig också mer från flickornas resultat totalt (AE, fig E) än pojkarnas 
gör.

Ovanstående tendenser i resultatens fördelning markeras ännu tydligare bland 
minoritetselever i svenska klasser (MS), där hälften av pojkarna har över 55 
rätt men bara 27 % av flickorna, vars resultat är mer spridda med tyngdpunkten 
förskjuten mot låga resultat (bilaga 3:2, fig G).

Finska elevers (Fl) resultat fördelas tämligen likt alla elevers (bilaga 3:2, fig 
H). Pojkarna har något bättre resultat än flickorna, men både pojkar och flickor 
har mycket goda resultat.

Resultaten antyder att en större andel minoritetselever än svenska elever har 
svårigheter med matematik i årskurs 2 i svensk skola. Skillnader mellan pojkars 
och flickors matematikkunskaper är också mer markerade bland minoritets
elever (utom de finska). Pojkarna klarar uppgifterna betydligt bättre.

Resultat i delproven
Minoritetsgruppernas resultat i delproven har jämförts med tidigare samman
fattande resultat för de ca 3300 eleverna (Ljung & Pettersson, 1990, s 58).

Tabeller i bilaga 4 visar att i genomsnitt har alla minoritetselever (AM) kla
rat uppgifterna sämre i alla delprov än alla elever (AE). Det gäller i än högre 
grad minoritetselever i svenska klasser (MS) som undervisats på sitt andraspråk, 
svenska. I alla delprov, utom Problemlösning och Taluppfattning, hade de 
finska eleverna (Fl) i tvåspråkiga klasser resultat som till och med var bättre än 
övriga elevers (AE). Det sämre resultatet i problemlösning är förvånande då ju 
provet var översatt till finska av klassernas lärare.

Bortsett från de finska eleverna hade bara fyra minoritetselever fått hjälp av 
modersmålsläraren om man får tro lärarkommentarema. Genom att närmare 
studera lösningsfrekvenser, dvs andel rätt lösta uppgifter, blir det översiktligt 
intressant att se på lösningar och speciella svårigheter i uppgifterna.
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Tolkning av resultat i elevgrupperna
Hur kan dessa övergripande resultat berätta om lärares/skolans förhållningssätt 
och minoritetselevers språkliga förutsättningar i skolan? För att kunna besvara 
frågan behöver vi komma åt vilka betingelser som ges för minoritetselever i 
matematiksituationen och då framstår undervisningsmiljöer dvs vilket undervis- 
ningsspråk eleven möter (jfr Hyltenstam & Stroud, 1993, Sjöqvist & Lindberg, 
1996, Virta, 1994) som en intressant, möjlig och särskiljande faktor. 
Materialets beskaffenhet gör att undervisningssättet kan berätta mer än etniska 
aspekter om elevens existentiella villkor i skolan. Uppgifternas utformning och 
elevgruppernas sammansättning är här betydelsefulla komponenter.

Minoritetselevers resultat är förhållandevis goda i den nationella utvärde
ringen av matematik med tanke på deras annorlunda studievillkor (jfr Ljung, 
1990, Pettersson, 1990). De flesta får undervisning på sitt andraspråk, svenskan 
(jfr Lgr 80). En första iakttagelse av resultaten ger intryck av att invandrar
elever löser matematikuppgifter lika bra som svenska elever trots betingelser 
som borde vara till svenskars favör. Detta åskådliggörs i diagrammens likartade 
fördelning av antal rätt lösta uppgifter. En närmare granskning av resultaten 
ger dock grogrund för en alternativ bedömning. Det är tydligen de finska 
elevernas särskilt goda resultat som lurar oss att missbedöma minoritets- 
elevemas prestationer. De finska eleverna som undervisas på sitt modersmål har 
resultat som är minst lika goda som övriga elevers.

Om vi då vänder blicken mot övriga minoritetselever, dvs de som inte går i 
tvåspråkiga klasser, iakttar vi att minoritetselever som är integrerade i svenska 
klasser (jfr Lgr 80) har sämre resultat på matematikuppgiftema. Om vi utgår 
från att eleverna i denna grupp övervägande är utomnordiska styrks tanken att 
kulturell olikhet förstärker svårigheter (jfr Hauge, 1989) för eleven att tillgo
dogöra sig och för läraren att förmedla den svenska skolans undervisning. Men 
uppmärksamheten bör då snarare riktas mot undervisningsformen än elevens 
bakgrund, eftersom eleverna i denna grupp är integrerade i svenska klasser och 
får sin undervisning i matematik på det svenska språket. Här ligger ett stort 
ansvar på läraren (jfr Tomlinson, 1991).

Följaktligen visar materialet tendenser till att elever från kulturer som är för
hållandevis lika den svenska klarar sig bättre vilket verifieras i de finska 
elevernas resultat (jfr Bernstein, 1973). Trots att våra språk inte är besläktade 
har finska elever en kulturell samhörighet med svenskar (historiskt och geogra
fiskt lika levnadsbetingelser etc).

Matematikinläming ges tydligen olika förutsättningar i olika pedagogiska 
miljöer, där undervisningsspråket ser ut att inverka på hur eleverna tillgodogör 
sig matematik. De finska eleverna i tvåspråkiga klasser är synnerligen intres
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santa. De framstår som ett slags ”bevis” för att undervisning på modersmålet är 
den pedagogiska lösningen för minoritetselevers studieproblem (jfr Hvenekilde, 
1988). Situationen är emellertid inte så enkel. Andra förhållanden i elev
gruppen bör fortsättningsvis beaktas.

Resonemanget om undervisningsgrupper kan i resultaten följas upp och ge 
antydningar om pedagogens svårigheter att förstå elevernas bakgmnd och till
godose behoven hos elever med olika förutsättningar i skolan. Lärare i de inte
grerade svenska klasserna har en kulturmässigt mer heterogen grupp än lärare i 
tvåspråkiga klasser. Medan syftet med tvåspråkiga klasser (jfr hemspråksklasser 
Garefalakis, 1994, Lgr 80) är att undervisningen sker på modersmålet kan lära
ren i de svenska klasserna sällan kommunicera på elevernas modersmål.

Inom vaije grupp finns det både goda och dåliga resultat vilket vamar för 
alltför skarpa kategoriseringar av minoritetselevers svårigheter i jämförelse med 
övriga elever. Spridningen är stor för alla elever oavsett vilken kategori de till
hör. En jämförelse mellan pojkar och flickor ger emellertid ytterligare dimen
sioner åt tolkningarna. Bland alla elever, som huvudsakligen är infödda 
svenskar, kan inga större skillnader mellan pojkar och flickor iakttas, vilket är i 
linje med läroplanens och vår kulturs idéer om en jämlik undervisning för poj
kar och flickor (jfr Lgr 80, Lpo 94). Flera av minoritetsgruppernas pojkar har 
goda resultat, medan flickornas resultat är mer spridda. Detta mönster är dock 
mest markerat bland minoritetselever som är integrerade i svenska klasser. 
Bland de finska eleverna i tvåspråkiga klasser har så gott som alla uppnått goda 
resultat, oavsett kön.

Hur kan pojkarnas bättre resultat förstås? Förmodligen värderar föräldrar i 
vissa etniska grupper undervisningen i matematik högre för pojkar, vilket leder 
till mer stimulans från hemmet i det avseendet. Olika kulturers undervisning i 
matematik måste rimligtvis ha olika uppläggning. Synen på kunskap i matema
tik och sättet att aktivera eleverna (jfr Pettersson, 1993, Björkqvist, 1993) och 
relationen mellan vuxna och bam i undervisningen (Neuman, 1987) kan tilltala 
eller vara mer eller mindre bekant i olika grupper. En annan tanke är att poj
karna påkallar mer uppmärksamhet och därför får mer stöd av läraren (jfr 
Lindberg, 1996). Men varför skulle i så fall inte de finska elevernas pojkar ta 
för sig lika väl till nackdel för flickorna? Båda resonemangen ges stöd i det 
tidigare iakttagna mönstret att elever från gmpper som är mer lika de svenska 
också presterar bättre i ett svenskt nationellt prov.

Även om detta material inte definierar olika etniska grupper ser vi tendenser 
som visar att skillnader mellan olika minoritetsgruppers språk och kultur inver
kar på matematikprestationema i den svenska skolan. Uppenbarligen är skolans 
förhållningssätt och matematikens anpassning till verkligheten (jfr Pettersson,
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1997, Westin, 1997) mer lämpat för vissa elevgrupper. Undervisningen speglar 
vår kulturs sätt att tänka. Olika kulturella sätt att undervisa exempelvis i ämnet 
matematik uppmärksammas av Hvenekilde (1988) som diskuterar våra in
vandrarelevers ”fostran” med annorlunda matematiska symboler (samma sym
boler kan ha olika betydelse), skrivriktning osv under sina första skolår i hem
landet eller av föräldrar i hemmet. Om eleven gått i skola i hemlandet kan han 
ha lärt in avsnitt i matematik i annan ordning än i det nya landets skola och så
ledes ha ”kommit längre” i matematik (exempelvis turkiska barn som lär sig 
multiplikation i årskurs 1).

Matematikuppgifterna i de olika delproven
Genom att studera lösningsfrekvenser för de olika minoritetsgrupperna uppgift 
för uppgift utkristalliseras de uppgifter som är särskilt svåra för minoritets- 
elever. Följande tabell illustrerar hur de olika grupperna klarade av de olika 
delproven. (Endast elever med minst halva antalet uppgifter rätt lösta har tagits 
med.)

Tabell 2. Lösningsfrekvenser för de olika grupperna. Elever med minst halva 
antalet uppgifter rätt.

Delprov AE
%

AM
%

Fl
%

MS
%

Antal
uppgifter

Taluppfattning 96 87 97 83 17
Upp till hundra 86 81 92 76 12
Numerisk räkn. 70 58 73 52 15
Vilket tal fattas 81 73 86 67 17
Problemlösning 78 56 57 56 20

Minoritetselever (AM) har sämre resultat på uppgifter i Problemlösning än 
alla andra elever (tab 2). Alla uppgifterna är utformade med skriven text. Ur 
språk- och begreppssynpunkt finns det anledning att mer i detalj studera vissa 
av de enskilda elevernas språkliga bearbetning av texten som de gjort för att 
kunna lösa uppgifterna. Minoritetselevers svårigheter i samband med uppgifter 
i problemlösning analyseras i ett särskilt avsnitt med utgångspunkt från de 
observerade låg- och mellanstadieelevema (se s 146).

Liksom i problemlösningsuppgiftema fick de observerade lågstadieeleverna 
beträffande taluppfattning ytterligare en möjlighet att, med stöd av moders- 
målslärarens språkförtydliganden, lösa de uppgifter som de inte klarat med 
enbart svenska muntliga och skriftliga instruktioner. Alla eleverna förbättrade
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sina resultat. (Jfr den nationella utvärderingen, där endast fyra av 131 barn fick 
hjälp av modersmålslärare.)

I avsikt att översiktligt beskriva de olika minoritetsgruppernas resultat följer 
här en kort genomgång av delproven förutom Problemlösning. I lärarhandled
ningen till uppgifterna skulle de skrivna instruktionerna kompletteras av munt
liga och läraren uppmanades att kontrollera att alla elever förstått hur de skulle 
göra. Resultaten tyder emellertid på att lärare inte alltid följt instruktionerna 
och att tillgång till språkhjälp på modersmålet saknats vid provtillfället.

Taluppfattning
Minoritetselevema (AM) löste uppgifterna förhållandevis gott (se bilaga 4:2, 
tab B). Lösningsffekvensen för alla elever är hög, men minoritetselevema lig
ger något sämre till. Eleverna uppmanas att utifrån textade tal skriva talet med 
siffror. För att kunna bedöma den skrivna textens betydelse för förståelsen av 
uppgiften fick de observerade bamen först själva försöka läsa texten, sedan fick 
de hjälp av specialläraren och modersmålsläraren med läsning. I de fall eleven 
fick uppgiften uppläst från början försökte de ändå följa texten vid uppgiftens 
lösning. Uppgiftens utformning gav i flera fall upphov till att minoritetselever 
missuppfattade lösningen. Språk- och begreppsiakttagelser jämfördes på upp- 
giftsnivå och belyses med följande exempel (TUP 7):

Skriv följande tal med siffror
Ett-tusen-tjugo-fem ___________

Minoritetselever (AM), särskilt de finska (Fl), hade svårigheter att lösa upp
giften. Texten ett-tusen-tjugo-fem tolkades av många bam som ”1000 25” i 
NU-materialet liksom bland de intervjuade, som ett sexsiffrigt tal. Orsaken kan 
vara dålig taluppfattning, men de observerade bamen gav en annan logisk för
klaring till detta svar. Flera trodde att man skulle skriva ettusen först och tjugo
fem sedan, vilket kunde förklaras enligt följande:

Det var såna prickar mellan. (Selma, åk 2)

De finska elevernas svårigheter kan möjligen bero på översättningsproblem 
eller ovana att lösa uppgifter av detta slag, vilka ofta förekom i svenska läro
böcker.

Instruktionen Skriv följande tal med siffror gav upphov till missuppfattning
ar. Flera minoritetselever tolkade ordet följande som att siffrorna som utlästes 
skulle skrivas i följd, omtalade modersmålslärama som intervjuat eleverna. 
Eleverna läste inte talet som ett ord (Man använde sällan bindestreck på låg
stadiet), vilket kan vara förklaringen till det sexsiffriga talet. Då specialläraren
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gav eleverna en ny chans genom att läsa uppgiften högt uppgav flera barn att 
uppgiften var lättare vilket avspeglade sig i resultaten.

Nu hörde jag vad det skulle bli. (Gabbi, åk 2)

Övriga delprov
Erfarenheter i en tidigare undersökning (Parszyk, 1992) pekar på att många 
lärare betraktar uppgifter som huvudsakligen består av siffror som ”internatio
nella”, dvs oberoende av olika kulturer. Således ställs krav på att alla elever ska 
förstå sådana uppgifter. Ur den aspekten vill jag översiktligt kommentera del- 
provsresultaten i Upp till hundra, Numerisk räkning och Vilket tal fattas.

Upp till hundra
Minoritetselever (AM) har genomsnittligt sett svårare att lösa uppgifterna än 
alla andra elever (AE). Bäst resultat i alla jämförda grupper har de finska 
eleverna (Fl). De har högst lösningsfrekvens på alla uppgifter utom en (se 
bilaga 4:3, tab C).

Dessa skillnader förvånar då uppgifterna inte tycks vara språkberoende. De 
tio observerade eleverna fick pröva och kommentera några av uppgifterna. 
Övningsexempel genomfördes och läraren förklarade orden. Ändå bäddade den 
skrivna instruktionen för missuppfattning (UPH 8):

Använd alla talen i varje uppgift och räkna med + - eller • 

ex 10 50 90 = 30 — ....................— =  30
De flesta observerade minoritetselever uppfattade instruktionen som att man 
inte fick utesluta något tal och inte ändra talens inbördes ordning. En arabisk
talande pojke vände på ledens ordning 30 = 90 - 50 - 10 för att lösa uppgiften 
och kommenterade:

M an kan ta från andra hållet. (Gabbi, åk 2)

Numerisk räkning
Uppgifterna är av typen 761 - 308 = ------------. Minoritetselever och svenska elever
uppvisar inga större skillnader beträffande numerisk räkning (bilaga 4:4, tab
D). Över hälften av minoritetselevema och de övriga eleverna (AM 54 % resp 
AE 57 %) har löst uppgifterna rätt. Fler av de finska eleverna löser uppgifterna 
rätt (65 %). Den här typen av matematikuppgifter är, enligt modersmålslärares 
utsagor, vanligt förekommande i de flesta länder som representeras av våra 
minoritetselever och förmodligen väl förankrade i bamens hemkulturer.
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Vilket tal fattas
Uppgiftstypen kan exemplifieras med 40 = 30 + — . Minoritetselever (AM) 
löser uppgifterna genomsnittligt lika bra som de andra eleverna (bilaga 4:5, tab
E). Elever från de finska tvåspråkiga klasserna (Fl) löser till och med upp
gifterna bättre. Studier av enskilda uppgifter visar att de finska eleverna (Fl) 
klarat 13 (av 17) uppgifter lika bra eller bättre än de andra grupperna, medan 
minoritetselever i vanliga klasser (MS) presterat sämst resultat på alla upp
gifter.

Trots likartade resultat kan vissa språkliga och kulturella olikheter uppmärk
sammas och associeras till att minoritetselever i svenska klasser klarade sig 
sämre. Instruktionen Skriv tal på strecken så att det stämmer behövde förmod
ligen förklaras närmare för många minoritetselever. Ordet ”stämmer” är svår- 
översatt och svårförklarat.

Eleverna använde algoritmer ofta. Huvudräkning hade i många fall varit 
lättare. En sådan, i vår kultur, ”felaktig” grundinställning till lösningar av 
sådana uppgifter kan ha drabbat minoritetselever (MS) hårdare. Vid närmare 
analys av deras lösningar kan man oftare iaktta att de glömt att ”låna” (subtrak
tion) eller glömt ”minnessiffra” (addition). Att ”låna” och att använda ”min- 
nessiffra” är förenat med svensk ”mattekultur” (i få andra länder utförs sådana 
operationer, se Hvenekilde, 1988). Vi får ändå vara försiktiga med att bedöma 
detta som typiska fel för minoritetselever eftersom dessa fel förekom i stor 
omfattning även hos de svenska barnen.

Tolkning av minoritets elevers övergripande resultat i olika typer av uppgifter
Vi har tidigare konstaterat att minoritetselever som är integrerade i svenska 
klasser har sämre resultat på alla delprov av den nationella utvärderingen. Ele
ver som får sin huvudsakliga undervisning på sitt modersmål borde rimligtvis 
ha större möjligheter att lösa textbaserade matematikuppgifter. Så långt finns 
stöd för antagandena i de övergripande resultaten. Om vi fortsätter på språk
temat kan vi ana oss till att de mer språkberoende, textade uppgifterna, innebär 
störst svårigheter för minoritetselevema. Detta kan styrkas i studier av lärar- 
kommentarer och elevlösningar som visat att delproven Problemlösning och 
Taluppfattning, ur språk- och begreppssynpunkt ”slår ut” minoritetselevema i 
jämförelse med övriga elever. Förmodligen handlar det också om att lärare, 
trots anvisningar i lärarhandledningen, inte lyckats ge eleverna adekvat muntlig 
språkhjälp på svenska eller bamens modersmål.

En ytterligare komplicerande språkfaktor för alla elever är ”det matematiska 
symbolspråket” som enligt Johnsen Hoines (1990) har en annan struktur än 
bams eget muntliga språk. Få sådana ord hör till bamens vardagsspråk. Mino-
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ritetselever, som undervisas på sitt andraspråk, måste således hantera två för 
dem nya språk i matematikundervisningen (jfr Kihlbom, 1993).

Följaktligen har de finska eleverna, som får sin huvudsakliga undervisning 
på sitt modersmål, lika stora förutsättningar som svenska elever i kommunika
tion och lösningar av matematikuppgifter. Även detta ger det kvantitativa 
materialet belägg for. De finska eleverna har i genomsnitt bättre resultat än alla 
andra elever, vilket till och med bidrar till att försköna intrycket av gmppen 
minoritetselevers matematikkunskaper.

Vi kan genast sluta oss till att de finska eleverna borde klara de textrika pro- 
blemlösningsuppgiftema avsevärt bättre än andra elever som är integrerade i 
svenska klasser. Men här är resultatet blandat. I vissa uppgifter har även de 
finska bamen (som fått hela provet översatt) anmärkningsvärt låga resultat. Hur 
kan detta förklaras? En möjlig tanke är att läramas översättningar av språket 
inte lyckats förmedla uppgiftens budskap. Kulturella begrepp låter sig inte så 
lätt översättas. Tolkningen skulle emellertid kunna motsägas av att de svenska 
och finska kulturerna är förhållandevis närliggande. En alternativ förklaring 
skulle då kunna vara att de två finska klasserna helt enkelt inte arbetat med 
vissa typer av matematikuppgifter som erbjöds i avsnittet Problemlösning. Svå
righeterna skulle således inte vara språkliga, vilket styrks av att den finska 
gmppen var bättre än övriga minoritetselever på taluppfattningsuppgiftema 
som också bestod av språkbaserade uppgifter men ej av matematisk problemlös
ning.

De textrika uppgifterna är iögonfallande men man kan inte helt bortse från 
språkliga aspekter även i övriga delprov. Här kan faror lura ty även om upp
gifterna helt består av siffror kan instruktionerna framstå som förvillande. 
Detta kan spåras i lösningsfrekvenser av de olika delproven, där uppgifter med 
orginella instruktioner i avsnittet ”Upp till hundra” belyses med följande: 
Använd alla talen i varje uppgift och räkna med + - eller ■ exempelvis i upp
giften: 10 50 90 = 30 (UPH 8). Informationen, oavsett om den gavs muntligt 
eller enbart genom texten, uppfattades av flera observerade lågstadieelever som 
att man inte fick utesluta något tecken och inte ändra talens inbördes ordning. 
Här behövdes förmodligen en utförligare instruktion från lärare.

Eleverna ger intryck av att vara låsta av den ordning talen är placerade i. 
Möjligen kan den svenska förskolans/skolans idoga träning av läsriktningen, 
vänster-höger, redan innan bamen böljat läsa inverka. Den arabisktalande poj
ken Gabbis oförskräckta kommentar om att se uppgiften från andra hållet, dvs 
30 = 90 - 50 - 10, skulle i så fall kunna härröra från familjens motsatta läs-och 
skrivriktning. Möjligen kan en sådan tolkning förefalla alltför lättillgänglig. Vi 
får inte glömma att i lösningen på denna uppgift ingick att stuva om talen.
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Gabbi hade säkert förstått det matematiska i uppgiften. Dessutom löste faktiskt 
övriga elever uppgiften rätt i högre grad än minoritetselever. I dessa typer av 
uppgifter låg minoritetselever, som var integrerade i svenska klasser och fått 
instruktioner på svenska, sämre till resultatmässigt än övriga grupper.

Fyra uppgifter i problemlösning
I detta avsnitt tolkas elevkommentarer till några utvalda matematikuppgifter 
som relateras till ett större sammanhang. Genom analysen av resultaten i den 
nationella utvärderingen har uppgifter som var svåra för de flesta minoritets
elever framtagits. Sådana uppgifter har de observerade eleverna särskilt kom
menterat.

Studier av tio minoritetselever på lågstadiet och åtta på mellanstadiet, som i 
efterhand löst uppgifterna under observation av specialläraren, har utökat tidi
gare information med elevernas upplevelser och tolkningar av matematikupp- 
giftema. Elevernas lösningsstrategier och kommentarer ger möjliga komplette
rande förklaringar till de svårigheter de 131 eleverna i den nationella utvärde
ringen hade.

Uppgifter som såg ut att vålla språkliga svårigheter när de testades på enskil
da minoritetselever väckte frågor om lärares förhållningssätt. Kan formule
ringen av matematikuppgifter säga något om lärares/myndigheters inställning 
till elever från olika språkliga och kulturella minoritetsgrupper? Provkonstruk- 
töremas intentioner var att lärarna skulle förvissa sig om att eleven förstod 
instruktionen, men lärarna har förmodligen inte levt upp till detta enligt ovan 
angivna exempel. Kanske frågan istället borde ställas: Hur förklarar pedagogen 
de uppgifter som i huvudsak är formulerade på svenska?

Nedan följer fyra uppgifter som av olika anledning visade sig innehålla 
språkliga fållor för eleverna. Dessa uppgifter har givits både till låg- och 
mellanstadieelever i den nationella utvärderingen av grundskolan 1989. (Obser
vera att det kvantitativa materialet endast jämför lågstadieelever.) Utifrån ovan 
nämnda iakttagelser kommenteras de enskilda uppgifternas svårigheter och 
lösningsfrekvens. Siffrorna inom parentes anger uppgiftens numrering i del
provet Problemlösning. (Lösningsfrekvenser i bilaga 4:1, tab A). De observera
de eleverna fick först försöka läsa uppgifterna, sedan läste läraren upp ordaly
delsen och förklarade språket. Syftet med detta var att studera om eleven kunde 
läsa instruktionen, eftersom resultat och feltyper i det övergripande materialet 
ofta tydde på att eleven tvingats klara sig på egen hand under provet.
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Uppgift 1 (8)
Pia skulle handla 5 liter mjölk. Hon räknade med att mjölken 
kostade högst 6 kr per liter. Hur mycket pengar måste hon minst ha 
med sig? (lågstadiet)

Pelle skulle handla 4 liter mjölk. Han räknade med att mjölken 
kostade högst 5,50 per liter. Hur mycket pengar måste han minst ha 
med sig? (mellanstadiet)

Endast en tredjedel av minoritetselevema i svenska klasser på lågstadiet i den 
nationella utvärderingen löste uppgiften rätt. Texten är lång för en lågstadieelev 
och innehåller språkliga ”fällor”, exempelvis förvirrande uttryck som högst, 
minst, och per liter. De observerade lågstadiebamen hade svårt att förstå texten 
även med lärarens hjälp, vilket yttrade sig i kommentarer av typ:

Räknade Pia eller handlade hon mjölk? (Sirpa, åk 2)

Läs en gång till - jag förstår inte så bra - hade hon 5 kr med sig - eller 6 kr med? 
(Leyla, åk 2)

Minoritetselevema på lågstadiet ansåg att de begrep innebörden i ordet högst. 
Men i uppgiftens kontext inställde sig vissa tveksamheter:

Högst - är dom höga? (Gabbi, åk 2)

Högst. När man har högst på radion? (Daniel, åk 5)

De assyriska/syrianska mellanstadieelevema, som i högre utsträckning än de 
yngre bamen löste uppgiften, kommenterade liksom lågstadiebamen de svåra 
orden. En flicka (Hanna, åk 4) var på väg att lösa uppgiften rätt då hon fast
nade på ordet ”per”.

Hm....per? Nä, m en förstår inte. (Hanna, åk 4)

Vad betyder per liter? Hur många liter det finns? (Anna, åk 4)

De elever som löste uppgiften rätt kunde ge kommentarer av följande slag: 
Förstår alla ord. (Peter, åk 4)

Men en sådan kommentar kunde också tyda på att bamet gått i en falla. Det 
finns en risk att sammanhanget kan vara svårt att förstå, trots att man förstår 
alla enskilda ord.

Jag räknade gånger. Han skulle ha minst 10 kronor. Jag förstod allt. (Jakob, åk 5)

Några elever var emellertid medvetna om att uppgiften var svår trots att de sa 
sig ”forstå alla ord”. Svårigheterna att lösa uppgiften kan ha sin orsak i att de 
matematiska begreppen var svåra. Flera bam gjorde räknefel. Ett bam orkade 
inte hänga med i den långa texten. Elever som tveklöst löste uppgiften var ofta 
självsäkra redan från början eller ställde andra frågor som antydde att utgångs
punkten var att de förstått innebörden i texten. Det hände också att eleven insåg
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det svåra med ordens betydelse i sammanhanget och därmed lyckades manöv
rera sig fram riktigt.

Jag förstår allt. Lätt. (Gabriel, åk 4)

Ska man räkna femtioöringen med? (Josef, åk 5)

Det är svåra ord. Men jag kan. (David, åk 4)

Tolkning av elevkommentarer till uppgift 1
Flertalet av de intervjuade minoritetselevema på både lågstadiet och mellan
stadiet ansåg att de förstod alla ord i uppgiftens text. De enstaka orden tillhör 
vart och ett för sig bamens svenska vokabulär. Oftast löstes ändå uppgiften fel
aktigt. Det ser ut som om de små orden högst och minst förstör hela samman
hanget i en text som består av relativt enkla ord. Detta styrks också av elevernas 
kommentarer till orden, där exempelvis ordet högst associerades till höjd, ljud
volym eller storlek.

Barn som däremot inte hakade upp sig på och kommenterade dessa ord löste 
ofta uppgiften riktigt. Förmodligen undvek vissa elever medvetet orden högst 
och minst. Vid genomläsning av texten kan vi konstatera att uppgiften skulle 
kunna lösas riktigt utan dessa ord. Många av bamen blir uppenbarligen störda 
av ord som i deras begreppsvärld hamnat kontextuellt fel eller av ord som är 
helt främmande. Ordet ”per” kommenterades och var i flera barns ögon det 
svåraste ordet. En flicka hade rätt svar på tungan, men retirerade på grund av 
det lilla ordet.

De språkliga ”fällorna” tycks kräva av läraren att vara lyhörd inte endast för 
de enskilda ordens betydelse utan också för kontexten. Av det kan vi sluta oss 
till att det inte räcker om läraren frågar eleven: ”Förstår du alla ord?” Eleven 
kan ju  ärligt svara ”ja”, men ändå inte förstå ordens innebörd i uppgiftens 
sammanhang.

En hastig reflektion över minoritetselevers svårighet med orden högst och 
minst leder kanske till kritik av provkonstruktören. Varför inte utelämna orden 
och låta uppgiften vara fri från tveksamheter? Följande resonemang inställer sig 
då. Hjälper vi minoritetselevema om vi förenklar det svenska språket? Efter
som vårt språk faktiskt kan se ut på detta sätt bör vi inte skydda eleven mot 
sådana formuleringar. Istället gäller det för läraren att vara ett steg före och 
uppmärksamma faroma, för att försäkra sig om att uppgiften ställer eleven 
inför matematisk problemlösning istället för språkliga svårigheter.

I läraranvisningarna rekommenderas lärama att hjälpa elever som av någon 
anledning har svårigheter av annan art än matematiska. I ljuset av detta vore det 
adekvat att kritisera pedagoger som underlåter att förklara sådana texter. Även 
läraren kan hamna i språkfällan. Med språkkänslan för det svenska språket föl
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jer förmodligen en falsk förvissning om att uppgiftens text är lätt. Den inne
håller ju  korta och enkla ord. Möjligen borde lärarna ha uppmärksammats på 
ordens kontextuella innebörd i läraranvisningarna.

Uppgift 2 (17)
Tänk dig att klockan är halv fyra.
Du ska vara hemma klockan sex.
Hur länge få r  du vara ute?

Uppgiften var svår för minoritetselever, särskilt de finska modermålselevema. 
Lågstadieelever tränas mycket på klockan. En stor andel minoritetselever 
svarade ändå som om frågan ”Hur länge får du vara ute?” ställts personligt till 
dem. Det kan man gissa av de skrivna svaren i den omfattande utvärderingen 
och få bekräftat genom de observerade lågstadieelevernas utsagor av den typ 
som figur 6 illustrerar.

Tänk dig att klockan är halv fyra. 
Du ska vara hemma klockan sex. 
Hur länge får du vara ute?

Jag får vara ute. i i l  k l å k  7

Figur 6. Sirpas lösning av uppgift 2.

Svaren motiverades genom uttalanden av typen. ”Jag lägger mig då” eller ”Vi 
äter då.” Analysen av elevlösningar i den nationella utvärderingen visar att 
sådana svar bestod av ett klockslag mellan 7 och 9. Många svenska elever 
gjorde samma typ av felsvar, men inte i så stor omfattning som minoritets
elever. Bland minoritetselever i svenska klasser löste man uppgiften bättre än 
finska elever.

De flesta av de intervjuade assyriska/syrianska mellanstadieelevema klarade 
av att lösa uppgiften. Ingen svarade personligt på frågan, vilket möjligen kan 
bero på att frågor om klocktid är irrelevanta i deras vardag. De som svarat fel 
hade ofta gjort ett räknefel.
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Tolkning av elevkommentarer till uppgift 2
Minoritetselevema uppfattade förmodligen frågan Hur länge få r  du vara ute? 
som en personlig fråga. Antagandet styrks av elevernas svar, som blev totalt fel 
i förhållande till uppgiftens problem men rimliga i förhållande till familjers 
middagstider eller barns läggtider. De tider som oftast angivits i det över
gripande materialet var klockslag mellan 7 och 9 förmodligen på kvällstid (det 
vore orimligt att barnen skulle vara ute och leka på morgonen), trots att frågan 
skulle besvaras med antal timmar.

Var det sättet att skriva ut en mening på varje rad eller den personliga frågan 
som vilseledde eleverna? Båda företeelserna var ovanliga i textade instruktioner 
om vi jämför med de övriga uppgifterna i avsnittet Problemlösning. Ingen 
annan uppgift var skriven på detta vis. I alla andra uppgifter påbörjades en 
mening omedelbart efter den förra. Endast i två uppgifter tilltalades eleverna 
med ”du”. De observationer som gjorts av lågstadieelevernas sätt att angripa 
uppgiften bekräftar ytterligare tolkningen. Barnen läste mödosamt första raden 
fram till punkt. Sedan påbörjades den andra raden med paus efter punkt. Varje 
mening hade en egen rad, vilket förmodligen uppfattades som om meningarna 
var fristående. Den tredje radens fråga, som dessutom riktades till eleven med 
det personliga pronomenet du besvarades då ärligt.

Intressant var att minoritetselever i allmänhet och finska elever i synnerhet 
svarade personligt på frågan. Fler finska elever löste uppgiften felaktigt. Bland 
de observerade minoritetselevema hade däremot ingen av de assyriska/syrianska 
bamen missuppfattat uppgiften. En förklaring kan förmodligen vara att finska 
elever, liksom svenska, är fostrade till att passa tider dvs klockslag, medan 
assyriska/syrianska bams familjer inte i så hög grad levde efter klocktider (se 
Inledning, s 18) och således inte var så ”programmerade” på tider att de reage
rade personligt på frågan. Samma omdöme kan i så fall fällas om minoritets
elever som var integrerade i svenska klasser och deltog i den nationella utvär
deringen. De hörde huvudsakligen till utomnordiska elever.

Uppgiften var svår även för svenska elever, men i mindre omfattning, där 
tendensen att svara personligt likväl kan tolkas in i många svar. Detta styrker 
snarare än motsäger det känsliga i att bryta mönster dvs i det här fallet att for
mulera vissa uppgifter annorlunda än de övriga. Sannolikt slår denna kompli
kation hårdast på de språkkänsligaste, vilka även kan vara svenskar med olika 
typer av svårigheter att läsa. Särskilt anmärkningsvärda är emellertid minori- 
tetselevemas reaktioner vilket också styrks av resultaten.
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Uppgift 3 (3, 4, 5, 6, 7)

Vilken volym pekar pilarna på?
Svara genom att skriva bokstaven.
° Drygt en halv liter
° Ungefär tre och en halv deciliter
° Knappt sju deciliter
° Nästan två deciliter
0 Ungefär sju och en halv deciliter (åk 2)

Vilken volym pekar pilarna på?
Svara genom att skriva bokstaven
a) Drygt en halv liter
b) Ungefär 3,5 dl
c) Ungefär 2/3 I
d) Knappt 1/51
e) Ungefär 3 /4 1 (åk 5)

Båda versionerna illustreras med samma bild.

Gruppen alla minoritetselever (AM) hade sämre resultat på dessa uppgifter än 
övriga elever. Orden drygt, ungefär, knappt och nästan saknar ofta motsvarig
heter i elevernas modersmål omtalade de modersmålslärare som var närvarande 
då de tio lågstadieeleverna skulle lösa uppgifterna under vår observation. Man 
måste ha ”känsla för språket” för att förstå sådana ord. Uppgifterna gick i 
många fall att lösa genom att tillhörande bild var markerad med siffror, där 
alternativa lösningar ibland saknades. Exempelvis nästan 2 dl. Det fanns bara 
en pil som pekade mot 2 dl.

De intervjuade eleverna på lågstadiet gav mycket varierande och kreativa 
kommentarer. En till att börja med förbryllad pojke, Gabbi läste frasen drygt 
en halv liter och tolkade orden efter hur de lät när han läste:

Driikt - drikt - ja, drick upp är det - dricker saft - ja, han dricker halva liter [han 
visste inte vad liter betydde] - ja, han dricker halva - här [pekar på kannan. Han 
svarade rätt på uppgiften.]

De assyriska/syrianska mellanstadieelevema gav intryck av att vara kvicktänkta 
när det gällde att lösa matematiska problem. Beträffande språket i texterna hade 
de liknande funderingar som lågstadieeleverna. Ordet drygt förvirrade tydligen 
alla minoritetselever. Det lustiga är att flertalet associerade ordet till drick, vil
ket också kan bero på att uppgiften illustrerades med en figur som eleverna 
uppfattar som en kanna.

Drygt. Dom har druckit. Har de druckit eller? Jag förstår inte vad de gör.
(David, åk 4)
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Man ska drycka en halv liter tror jag. [Hon räknar uppifrån kannans övre kant.]
1,2,3,4,5. D - Var ska jag  skriva? (Hanna, åk 4)

Några elever trodde sig veta ordens betydelse:
Drygt är nästan. (Anna, åk 5)

Drygt - nästan. Ungefär - nästan. (Peter, åk 4)

Orden ungefär, knappt och nästan utmanade några ”självsäkra” elever att för
klara betydelsen. För somliga var det svårt att pricka rätt ändå. De mer osäkra 
eleverna hade ibland en vag uppfattning om ordens innebörd. Någon kunde 
ändå ringa in rätt förståelse.

Knappt sju deciliter. Det är sju och en halv. (David, åk 4)

Ungefär e ' nästan. Knappt? Jag kan inte. (Hanna, åk 4)

Nästan - for den är närmast. (Josef, åk 5)

Ungefär betyder cirka. (Jakob, åk 5)

Även andra ord vållade svårigheter för både låg- och mellanstadieelever. Ordet 
volym liksom enheter för densamma kunde vara svåra.

Volym. E 'de här? [Hon pekar på kannan efter att läraren förklarat ordet]
(Leyla, åk 2)

Volym? Vad är dom här? [Hon pekar på pilarna] (Maria, åk 5)

Volym. Det är som man hör. [Han låtsas skruva på radions rattar] (Gabriel åk 4)

Liter. Är de en paket? (Peter, åk 4)

Tolkning av elevkommentarer till uppgift 3
Oomtvistligt hade alla minoritetselever sämre resultat på uppgiften med de 
svårtolkade orden drygt, ungefär, knappt och nästan. Förmodligen beror det på 
att orden, enligt modersmålslärare, saknar motsvarighet i många elevers 
modersmål och kräver språkkänsla för att kunna användas i rätt sammanhang. 
Begreppen förekommer sällan i matematikundervisningen. Ordet volym var 
däremot mer lättillgängligt. Eleverna frågade och fick ordet förklarat.

De minoritetselever som själva hittar en rimlig förklaring till de fyra inexak- 
ta orden, oavsett om deras tolkning är riktig eller ej, tycks kunna lösa upp
giften. Så var det med de elever som bestämt sig för att drygt betyder ”drick”. 
Det ser ut att betyda en hel del att spänningarna, i och med denna insikt, 
släpper så att eleverna kan studera figuren utan låsningar. Figuren ger nämligen 
fullt tillräckliga besked om man kan det matematiska begreppet ”halv”, vilket 
alla elever hade klart för sig. Antagandet styrks av Gabbis sätt att uttala och 
därmed ”förstå” ordet och sedan resonera sig fram till en lösning av uppgiften.
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Bilden på kannan hade förmodligen stor betydelse för uppgiftens lösning. En 
bild ska självklart illustrera uppgiften, men bilden hade förmodligen större 
betydelse än någon pedagog kunnat ana sig till. Påståendet kan härledas ur 
följande resonemang. Det kan inte vara en slump att flera minoritetselever 
associerade ordet ”drygt” till ”dricka”. Orden låter lika för en person som har 
svårighet att uttala ett svenskt ”y”. Dessutom bekräftas elevens tolkning vid 
åsynen av kannan. Betydelsen måste vara att dricka innehållet i denna. Denna 
aha-upplevelse, som här går ut på att eleven kontextualiserat sin språkanvänd
ning (jfr Cummins, 1983, Lindberg, 1997) stimulerar till att gå vidare. När 
eleven vågat närma sig ”figuren” kunde man gissa rätt på grund av att alter
nativa lösningar saknades.

Flertalet av de intervjuade minoritetselevema tycks ha träffat på de fyra 
nyckelorden i olika sammanhang och tror sig ana betydelsen. Den uppfatt
ningen får man genom att eleverna gärna förklarar orden, trots att de sällan 
prickar rätt betydelsemässigt. De observerade minoritetselevemas kreativa sätt 
att ge sig i kast med uppgiften tyder på att det var något i uppgiften som gav 
dem en känsla av överblickbarhet. Förmodligen tilltalades eleverna av de korta 
meningarna och den åskådliga bilden, vilket i någon mån kan styrkas av ten
denser att ge upp andra uppgifter med längre sammanhängande meningar 
exempelvis i uppgift 4.

Det ser ut som om ordvalet kan hänföras till att provkonstruktören ville 
uppnå en naturlig koppling mellan matematik och språk och att man avsåg en 
enligt läroplanens (Lgr 80) ”vardagsnära” uppgift. Detta förklaras av Ljung & 
Pettersson (1990) med att den språkliga formuleringen var väl genomtänkt och 
motiveras enligt följande:

Språket har medvetet uppmärksammats bl a i samband med att barnen ska ge 
ett ungefärligt resultat. Bakom detta ligger observationen att barnen till vardags 
i skolan nästan uteslutande ställs inför att ge exakta svar. Således finns ord som 
”drygt”, ”ungefar”, ”knappt”, ”nästan” och ”något längre än” med i texten 
(Ljung & Pettersson, 1990, s 31).

Uppgift 4 (10)
En bollplan är 100 m lång och 60 m bred. Sofi brukar springa runt 
planen vid träningen. Hon vill därför veta planens omkrets. Hur 
stor är den?

Elever i finska tvåspråkiga klasser (Fl) hade mycket större svårigheter än andra 
minoritetselever (MS) med denna uppgift. Studier av elevlösningar visar att de 
flesta minoritetselever bara adderat talen 100 och 60. Det felet förekommer 
även bland svenska barn. Intervjuerna med enskilda minoritetselever visade att
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de som av någon anledning inte förstår texter i uppgifter ofta tar alla textens 
sifferbenämnda tal och adderar dem.

De flesta eleverna i intervjugrupperna kände inte till ordet omkrets. Texten 
var lång och uppfattades som krånglig av de intervjuade bamen. Förkortningen 
m i en löpande text vållade vissa svårigheter.

Bollplan? - Jag fattar ingenting om en omkrets. Kan du läsa? - m betyder män
niska, va? (Anam, åk 2) 

m - vad betyder det? (Sirpa, åk 2)

De assyriska/syrianska mellanstadieelevema reagerade likt minoritetselevema i 
årskurs 2. Ordet omkrets kommenterades på olika sätt och associationerna bely
ser elevernas begreppsvärld.

Omkrets- Jaha, Det är 100 m. Bollplanen dom vill veta hur långt det är.
(David, åk 4)

Omkrets, vad är det? [förklaras med ”runt omkring”] Över hela. Då är den 160 m.
Bredd och längd. (Peter, åk 5)

Det står m. Vad är det? [förklaras] Han skulle mäta? Omkretsi Kan inte?
(Maria, åk 5)

Omkristen. Vad är det? (förklaring) 160 m. Jag plussade för att veta hur långt hon 
sprang. (Jakob, åk 5)

Även om ordet förklarades glömde ändå de flesta att det det är två långsidor 
och två kortsidor runt en bollplan. Det mest förekommande resonemanget var 
följande:

Jag tänkte så här om bollplanen är 100 m lång och 60 m bred så blir det 160. 
(Hanna, åk 4)

Tolkning av elevkommentarer till uppgift 4
Minoritetselever såg ut att använda lösningsstrategier som liknade övriga 
elevers. Nödlösningar som att addera alla tal som skrivits med siffror i upp
giften förekom emellertid oftare hos minoritetselever, förmodligen för att fler 
av dem hade svårt att förstå texten. Detta styrks av elevkommentarer till upp
gifterna och av de övergripande resultaten i den nationella utvärderingen.

Ännu en gång ser vi till synes oförklarliga resultat hos elever i de finska två
språkiga klasserna. Om språket skulle vara stötestenen i uppgiften kan man 
fråga sig varför så stor andel finska elever misslyckades. Dessa elever fick ju 
texten översatt till sitt modersmål. Givetsvis kan jag som okunnig i det finska 
språket spekulera i om översättaren skapat en text som jämförelsevis var svårare 
för finska elever än den svenska var för svenskar. Återigen berör vi det kultur
känsliga i den språkliga delen av matematikuppgiftema, då översättningar byg
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ger på de finska lärarnas tolkningar av den svenska texten. En alternativ för
klaring kan vara att just dessa finska elever (i två finska klasser) var ovana vid 
denna typ av uppgifter.

Det troliga är emellertid att uppgiften även på något annat sätt innehöll svåra 
komponenter. En jämförelse med övriga elever visar en kanske mer rimlig 
tanke. Begreppet omkrets förefaller svårt för de observerade eleverna på låg- 
och mellanstadiet, särskilt när det uttrycks som ovan på ”matematikens språk”. 
Man kan också tyda elevernas kommentarer till ordförklaringarna som att de 
ändå inte uppfattat innebörden exempelvis genom slutsatser som att omkrets 
innebär över hela eller hur långt det är.

En mer logisk förklaring förkastar tankar på att det språkliga uttrycket 
omkrets allena försvårade för minoritetselevema. Uppgiften var helt enkelt svår 
matematiskt. Detta styrks av att de observerade eleverna trots att de fick ordet 
förklarat med enkla ord som ”runt om” eller ”runt omkring” missade att boll
planen hade två långsidor och två kortsidor.

Vi återvänder till de språkliga aspektema av elevernas tolkningar av begrep
pet omkrets och iakttar att själva ordet kan få intressanta associationer. Om man 
är djupt religiös och begreppsvärlden huvudsakligen styrs av den kristna tron, 
vilket är fallet med den assyriska/syrianska pojken Jakob, kan ordet förvandlas 
till något som åtminstone låter mer bekant, exempelvis omkristen.

I uppgiften blandas vardagssvenska och matematikens språk i löpande text. 
Särskilt för minoritetselever kan det vara svårt, med tanke på språkkänslan, att 
både förstå innehållet och veta när orden eller förkortningarna är matematiska. 
Ansträngningarna att förstå lämnar mycket över för gissningar. Stöd för dessa 
antaganden ges i elevernas utsagor där beteckningen m (meter) tydligen inte var 
någon självklar förkortning. Flera minoritetselever associerade m till människa 
eller mäta.

Sammanfattande tolkning av elevers lösningar och kommentarer till 
matematikuppgifter
Minoritetselever i årskurs 2 har större svårigheter än andra elever att lösa 
problemlösningsuppgifter i den nationella utvärderingen. Hur kan detta förstås? 
En tänkbar förklaring är att vår benägenhet att dra förhastade slutsatser av så
dana resultat får näring av den allmänna uppfattningen att matematikämnet, 
som vi tidigare diskuterat, ofta betraktas som internationellt och invandrar
gruppen ses som homogen. Det handlar förmodligen mer om minoritets- 
elevemas tidigare erfarenheter än om att det är själva matematikkunskaperna 
som avgör skillnaderna i jämförelse med övriga elever. Inom alla grupper finns
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det naturligtvis elever med matematiksvårigheter men erfarenheterna av detta 
material belyser andra aspekter.

Vissa mönster framträder ur språk- och begreppssynpunkt då enskilda elevers 
språkliga bearbetning av texten för att kunna lösa uppgifterna studeras. 
Textrika uppgifter innehåller ofta för minoritetselever svårbegripliga svenska 
ord, som de tolkar utifrån sin egen förförståelse. Om inte sammanhanget i en 
text förstås med stöd av elevens svenska ordförråd igenkänns kanske något 
enstaka ord utifrån vilket eleven, med stöd i sin egen begreppsvärld, gör sig en 
bild av kontexten (jfr Cummins, 1983, Lindberg, 1997). En sådan förklaring 
styrks av forskare (Ödman, 1994) som finner att det i läsandet av texten ofta är 
vår förförståelse, som avgör vilken aspekt vi lägger på det som studeras.

I ambitionen att övervinna språkliga svårigheter för att lösa uppgifterna ser 
det ut som om minoritetseleven har använt olika mer eller mindre medvetna 
strategier som visar hur de projicerat sin egen förförståelse i sina iakttagelser. 
Elevkommentarema till de fyra uppgifterna och analyser av elevens lösningar 
berättar om hur eleverna hanterar språksvårigheter genom att undvika svåra 
ord, tolka orden efter hur de låter, gissa ordens betydelse eller addera upp
giftens sifferbenämnda tal.

Att medvetet eller omedvetet undvika ord kan vara lönsamt exempelvis i 
uppgiften om Pia som skulle handla. De enstaka orden högst och minst är 
ibland så lätta att förstå att eleverna missar ordets betydelse i uppgiftens speci
ella kontext. Tursamt nog inverkar det inte på denna uppgift som kunde lösas 
utan de två lömska orden. Ibland lägger elever ner så mycket arbete på att för
söka förstå ett enskilt ord, att de glömmer att ordet ska sättas in i samman
hanget. Så var det exempelvis med orden högst och minst. Ordet högst associe
rades till egna erfarenheter som höjd, År dom höga? eller ljudvolym (på 
radion). Dessa elever kunde omöjligen förstå ordens innebörd i sammanhanget 
Hur mycket måste han minst ha med sig?

Strategin att tolka orden som de låter verkar orimlig, men har förmodligen 
en psykologisk betydelse i sammanhanget. Att plötsligt få en känsla av att man 
förstår ett ord som till en början var obegripligt, ger förmodligen självförtro
endet en rejäl skjuts och sätter fart på fantasin. Resonemanget grundar sig på 
Gabbis upplevelse av att på detta sätt lösa en uppgift rätt. Nyckeln till fram
gången ligger förmodligen just i att han tolkade ordet drygt som drick. Denna 
lysande förklaring av innebörden bar Gabbi iväg mot nästa fas i lösningen av 
uppgiften istället för att ge upp inför det obegripliga som annars skulle vara 
alternativet.

Många ord kan vara svåra även för modersmålslärare exempelvis ord som 
”knappt, drygt, ungefär och minst”. Förutom att orden är förbundna med en
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språkkänsla för det svenska språket möts eleven av andra motgångar. Kanske 
orden inte finns eller saknar exakt översättning i modersmålet. Då blir det svårt 
att hänga upp ordet på ”krokar” (Nauclér, 1989) i sin egen begreppsvärld. Detta 
kan föranleda en gissning av ordets betydelse utifrån den egna förförståelsen.

Långa textavsnitt kan ha en utmattande verkan på eleven. Så kan även 
svenska elever uppleva svåra texter. Hur hanterar eleven en övermäktig text? 
Somliga ger upp. Andra koncentrerar sig på det konkreta, siffrorna, och för
enklar lösningen av matematikuppgiften. Då ligger det nära till hands att helt 
enkelt använda talen och det räknesätt som är mest tillgängligt och därmed ad
dera uppgiftens synliga sifferbenämnda tal.

Lärare blir förmodligen inte alls överraskade av om elever hanterar matema
tikuppgifter på ett sådant sätt. Man kan däremot fråga sig om man ska acceptera 
att minoritetselever oftare använder sig av sådana strategier. Problemlösning 
måste rimligtvis föregås av att eleven är införstådd med problemet innan 
lösningsproceduren påbörjas. Mot bakgrund av att endast fyra av minoritets- 
elevema i den nationella utvärderingen uppges ha fått stöd av sin modersmåls- 
lärare blir vi uppmärksammade på språkproblematiken och ser betydelsen av 
den språkliga kommunikationen mellan lärare och elev.

Elevers lösningar av klockuppgiften stimulerar till ytterligare reflektioner. 
Dessa elever liksom många övriga elever i den nationella utvärderingen upp
fattade frågorna i uppgiften som personliga. Förmodligen ökar risken att miss
uppfatta en sådan uppgift om eleven har svårt med det svenska språket. Men 
här finns även andra hot mot förståelsen. Ett plötsligt brott mot det gängse 
mönstret att formulera uppgifter utsätter eleven för nya prövningar. Elevernas 
känsla för sammanhang störs förmodligen i ett sådant fall mer om man ändå 
har svårt att ”knäcka språkliga koder”.

Klockuppgiften innehöll tre meningar som var uppställda så att de kan ge 
intryck av att vara fristående. Har man svårt att läsa och förstå språket kan 
meningarnas sammanhang försvinna in i läsmödan. Det kan vara en orsak till 
att den sista meningen Hur länge få r  du vara ute besvarades personligt av flera. 
Man kan också lätt tolka ordet du som speciellt riktat till läsaren. I elevernas 
personliga svar framkommer tydligt hur de uppfattat frågan. Svaren är helt 
orimliga i förhållande till matematikuppgiften men rimliga i förhållande till 
elevernas dagliga liv och hur frågan ställts.

Kan kulturella skillnader i levnadssätt skönjas i lösningar av matematikupp
gifter? Vi ser här hur elevers förförståelse av vissa fragment i texterna bär dem 
iväg mot alternativa eller i sammanhanget felaktiga lösningar. Återigen åbero
pas uppgiften om klockan som belyser hur hemmets begreppsvärld avspeglar 
sig i svaret på uppgiftens fråga om hur länge ”du” får vara ute. Här visar utvär
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deringsmaterialet och elevkommentarema ytterligare spännande tendenser. 
Finska elever har i högre grad än övriga minoritetselever svarat personligt på 
frågan vilket förmodligen beror på att en sådan fråga är naturlig i deras 
begreppsvärld. Den observerade assyriska/syrianska gruppen, som i sitt hemliv 
inte är så hårt styrda av klocktider gjorde inte samma typer av fel. De svarade 
inte personligt på en sådan för dem irrelevant fråga.

Om vi knyter ihop trådarna från samtalen med minoritetselevema ser vi att 
den strävan efter harmoni i en tvåkulturell tillvaro, som påtagligt framkommer 
hos de intervjuade eleverna i studie I och III, också kan iakttas i minoritets- 
elevers lösningar av matematikuppgifter. I det avseendet framträder vissa mön
ster i materialet tydligare än andra. Språket i texterna och kommunikationen 
kring uppgifterna ser ut att vara hinder som eleverna försöker ta sig förbi. Det 
intressanta är att se vilken energi de lägger ned i strävan efter någon slags för
ståelse av innebörden i uppgifterna. De flesta eleverna ger inte upp och lämnar 
uppgifter obesvarade. I stället utvecklar de olika strategier, som förmodligen 
ofta är omedvetna, beroende på den förförståelse de har för den situation de 
befinner sig i.

Lärares förhållningssätt till minoritetselever
I studie I och III diskuteras lärares förhållningssätt utifrån elevernas berättelser, 
medan studie II analyserar detsamma utifrån lärarenkäter i klassprotokollen för 
250 klassers nationella prov i matematik. Lärarna uppmanades att kommentera 
de elever som av någon anledning behövde hjälp för att kunna utföra mate- 
matikuppgiftema:

Detta klassprotokoll använder Du for att lämna meddelanden till oss. Det är till 
exempel viktigt att fa reda på vilka elever, som far någon form av specialundervis
ning eller som har språksvårigheter som är av betydelse for resultaten i matematik.

Även andra faktorer kan ha påverkat resultaten. Har någon elev fatt hjälp med några 
uppgifter, exempelvis särskild läshjälp eller hjälp av speciallärare eller behövt 
använda mer tid än vad som rekommenderats?

Här kan Du också notera om Du av andra skäl har varit tvungen att göra ändringar i 
förhållande till våra anvisningar (Lärarenkät, s 9).

Ur lärarnas kommentarer har minoritetselever i undersökningen identifierats. 
Lärares attityder till invandrarelever kan i viss mån tolkas genom deras sätt att 
kommentera elevernas härkomst, svårigheter och behov av stöd.

Beträffande 76 av 131 minoritetselever har lärama lämnat uppgift om natio
nalitet eller modersmål. Vistelsetid i Sverige (antal år) angavs sällan. I de fall 
elevens ursprung kommenterats tycks det emellertid vara viktigast for läraren 
att förklara att eleven inte är svensk:
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är invandrare
har annat hemspråk än svenska 
är inte svensk 
är tvåspråkig 
utländskt barn

Språkbedömningama är av samma karaktär. Elevernas brister betonas som en 
förklaring till elevernas svårigheter att lösa matematikuppgiftema. Lärarnas 
utsagor innehåller företrädesvis följande synpunkter på elevernas språkliga 
förmåga:

svårigheter med svenskan 
kan dålig svenska 
brister i svenska språket 
begränsat ordförråd 
språksvårigheter 
svårigheter med ordförståelsen 
svårigheter med vissa uttryck 
behöver hjälp med ordförklaringar 
svårigheter att tolka texten

Några pedagoger använder för dem vedertagna bokstavsbeteckningar på språk
status (bilaga 1) och förutsätter därmed att bedömarna ska tolka språktesters 
kriterier. Ytterligare några lärare talar om elevens ”tvåspråkighet” som en 
komplikation då eleven ska lösa matematikuppgiftema. Andra lärare nöjer sig 
med att påtala minoritetselevemas förmåga att läsa texter. Dessa uttalanden an
tyder endast svårighet att läsa eller tala.

omogen läsare 
svag läsare
luckor i det svenska språket

Eftersom lärarkommentarema använts för att definiera minoritetselever i mate
rialet har uppgifter av ovanstående slag kompletterats av andra (elevens sätt att 
skriva eller uttalanden om sig själv).

Trots läramas medvetenhet beträffande elevernas svårigheter med svenska 
texter uppges att endast fyra elever som går i vanliga klasser fått hjälp med 
matematikuppgiftema på sitt förstaspråk av modersmålslärare. Vid den tid då 
denna undersökning genomfördes hade minoritetselever, enligt läroplanen rätt 
till studiehandledning av en modersmålslärare:

Vid sidan av hemspråksundervisningen har eleverna rätt att få studiehandledning på 
sitt hemspråk. Studiehandledningen syftar till att stödja undervisningen i olika 
ämnen och till att ytterligare stimulera utvecklingen av språket (Lgr 80, s 57).

Modersmålslärare som intervjuats i samband med att de tio lågstadieeleverna 
löste den nationella utvärderingens matematikuppgifter i efterhand, uppgav att
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de sällan fick förtroendet att undervisa sina elever i matematik. En chilensk 
lärarutbildad modersmålslärare uttryckte detta enligt följande:

Man far sällan vara med om hela matematikutvecklingen. Man får rycka in när 
eleverna far problem med matematiken.

Vid en jämförelse av hur de tillfrågade lärarna i enkäten beskriver svenska 
elevers svårigheter och eventuella hjälpbehov framkommer ofta mer sakligt 
pedagogiska utsagor om svenskar dvs utifrån de faktiska svårigheter eleverna 
uppvisar. Lärare som detaljerat beskriver eller analyserar svenska elevers 
svårigheter och hjälpbehov kan nöja sig med att förklara minoritetselevers 
”problem” genom att endast upplysa om att de är invandrare. (Om ej annat 
anges är i det följande nämnda elever svenska, se även figur 7):

Elev nr 15 har fått läshjälp på del 5 och 6. Elev nr 16 behövde använda pengar for 
att lösa en uppgift. Elev nr 1, 2 och 6 är invandrarelever.

Elev nr 17 talar spanska hemma. Elev nr 13 har hela tiden varit mycket omogen.
Han testades innan skolstart. Eventuellt kommer han att behöva ett år till på låg
stadiet.

Elev nr 4, 13, 20 = invandrarbarn = begränsat ordförråd. Fått hjälp som vanligt.
Elev nr 5. Fått hjälp med läsning. Kan inte läsa men duktig att räkna. Elev med 
speciallärarhjälp.

EUföOh 7, g y n & d  nujdcct stora 
Sva nej heter t matcrnatiN. XWnbfclämnen
förklarade. j~Lererna -fi'ck an rända,
material. Lararetv ntztae app -fotbolls-
pionen. E:liv nr 10} 15 ihvandrcrreLercr 
m ed spmkevnncjhottr. Nr 9 ä r  mtfcbdr
bUj9 och O&akd' ciiv} som SäkerUbere btcir
bt&cterad och S brämet av de skwz, 
uppqtföerna.

Figur 7. Lärarkommentar ur ”särskilda meddelanden” i NU 1989. 

Sammanfattande tolkning av lärarkommentarer
Samtidigt som lärarna i sina kommentarer ofta åberopar minoritetselevemas 
språksvårigheter i samband med matematikuppgiftema ger de paradoxalt nog i

160



handling intryck av att matematikämnet är oberoende av språk och kultur. Det 
är positivt att språket uppmärksammas. Men hur ska vi tolka att endast ett fåtal 
av minoritetselevema fått hjälp med språket i matematikuppgiftema av sin 
modersmålslärare. Vid den tid då denna undersökning genomfördes hade så 
gott som alla minoritetselever möjlighet att få modersmålsundervisning. 
Förklaringar till en sådan underlåtenhet, trots att lärama uppmanats att hjälpa 
elever som behövde hjälp att förstå texten, kan vara många och har förmod
ligen med synen på matematikprov att göra.

Som vi tidigare diskuterat ses ämnet matematik, i svensk utformning, av 
många som världsomfattande. Stora delar av uppgifterna i en svensk mate
matikbok kan faktiskt vara ”gångbara” i hela Europa och i vissa andra delar av 
världen, särskilt avsnitt utan text. Men matematikämnets språkliga aspekter för
svinner i ett sådant synsätt bland övriga skolämnen och uppmärksammas inte så 
lätt av lärare som i sina kommentarer sällan redovisar vilka åtgärder som vidtas 
för att stödja minoritetselever i matematikämnet. Hvenekilde (1988, s 16) be
skriver problematiken enligt följande:

At matematikk nevnes så sjelden, kommer trolig av at de språklige problemene 
eleverne har i andre fag, lett overskygger de problemene de har i matematikk.

Det ligger nära till hands att lärares bristande kunskap om andra språk och kul
turer kan ses som förklaring till att matematiken kulturellt så ringa uppmärk
sammats. Intervjuade lärare hänvisar till att de sällan får fortbildning om etnici- 
tet och svenska som andra språk.

Ovanstående belyser synen på ämnet. Vad kan lärarenkätema berätta om 
lärares inställning till minoritetselever?

Vi kan inte komma ifrån att många lärare betraktar minoritetselever oavsett 
nationalitet som en homogen gmpp ”invandrare” (jfr Daun, Ehn & Klein, 
1991, Westin, 1984). Denna schablon gör sig tydlig både i läramas ”presenta
tioner” och språkbedömningar av eleverna. Sådana iakttagelser beläggs också i 
forskning om ungdomar i multietniska bostadsområden, där Ehn (1991c) erfar 
att vår okunskap gör att det vi tror är gemenskap egentligen består av ett stort 
antal kulturella och språkliga gemenskaper.

Synen på gruppen minoritetselever både som homogen och handikappad kan 
anas i lärarkommentaremas mer dolda budskap. Minoritetselevers svårigheter 
ser inte ut att beskrivas utifrån samma normer eller regler som svenskars. 
Emedan svenska elever kommenteras mer personligt av läraren utifrån 
beskrivningar av individerna med detaljerade analyser och åtgärdsbeskriv- 
ningar, kan samma lärare i många fall anse det vara tillräckligt att beteckna 
andra elever som invandrare, underförstått att läsaren omedelbart förstår vad 
slags problem eller hjälpbehov eleven har i ämnet matematik (se fig 7).
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Här kan man se att en immanent pedagogik genomsyrar deras uppfattningar 
(jfr Ödman, 1995). Lärama är förmodligen omedvetna om hur deras fördomar 
och okunskap avslöjas i kommentarerna och inverkar på deras pedagogiska 
handlande så att svenska elever får individuella lösningar av sina problem. 
Detta ställs mot en helt stereotyp (jfr Westin, 1984) bild av minoritetseleven 
som ”invandrare”, vilken inte är föremål för några pedagogiska utvikningar i 
lärarkommentarema.

Varför är det så svårt för läraren att kommentera minoritetseleven som en 
individ? Den stelbenta samlande beteckningen ”invandrarelev” försvårar att 
eleven möts med ett diagnostiskt synsätt av läraren (Ljung & Pettersson, 1990, 
s 11), dvs utifrån sin förmåga, sina förutsättningar och behov i skolan.

Vad vill egentligen lärama i sina kommentarer ge för slags upplysningar om 
eleverna? Om lärama beskriver invandrarelevers svårigheter att lösa matematik- 
uppgifter talar de oftast om brister. Dessa betraktas som något etniskt eller 
kulturbundet. Man får intryck av att bristen på svenskhet tydligen är ett handi
kapp. En sådan inställning till minoritetselever har uppmärksammats av Hauge 
(1989) som istället vill framhålla minoritetselevers möjligheter. Hon kritiserar 
handikapptänkandet när det gäller invandrarelever och menar att tillhörigheten i 
två kulturer och tvåspråkigheten är en extraordinär kunskap som inte de 
inhemska barnen har. Detta ska betraktas ”som en resurs inte som en funktions- 
hämning” i skolan (Hauge, 1989, s 16).

Varför ser inte lärama dessa möjligheter och varför anger man inte elevernas 
nationella eller etniska ursprung i samband med beskrivningen av att de är 
invandrare eller har språksvårigheter? Man kan faktiskt till flera lärares försvar 
notera att de i den nationella utvärderingen blev tillfrågade om hjälpbehov vid 
lösning av matematikuppgifter, inte om elevens urspmng. Man skulle till och 
med kunna vända på steken och se deras agerande som något positivt. Kanske 
vissa lärare just underlät att ange elevens etniska urspmng för att man betrak
tade det som oväsentligt och vilseledande i sammanhanget. Med en mer jämlik 
syn på invandrare och svenskar kan varje individs egna behov istället fram
hållas. Det skulle betyda att man vill se på språk- och matematiksvårighetema 
pedagogiskt istället för etniskt. Eleven ska ej behöva betraktas som en represen
tant för en kultur eller etnicitet utan istället ses som en person med egen unik 
livshistoria, begåvning, behov och begränsningar, något som framhålles som 
betydelsefullt i senare forskning (jfr Lahdenperä, 1996, Taylor, 1992).

Så långt kan vi resonera kring läramas presentationer av eleverna i materia
let. I ljuset av nämnd forskning och läramas utsagor kan det senare tolknings- 
altemativet ändå uppfattas som orimligt. Svenska elever kommenteras till och 
med avseende känslor exempelvis en elev som blev blockerad och skrämd av
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provsituationen. Man får en känsla av att ”invandrare” ändå har blivit en stäm
pel på någon slags obotlig svårighet som inte kopplas till någon egen livs
historia. De båda diskuterade synsätten uppmärksammas av forskare som 
beskriver fenomenen i ”bristteorier” som går ut på att det är barnet, barnets 
familj och kultur det är fel på och ”berikningsteorier” där barnets två kulturer 
berikar eleven (Skutnabb-Kangas, 1986, s 22). Det förstnämnda stämmer bäst 
in på lärarna i våra exempel.

Olika förhållningssätt till elevers invandrarbakgrund i skolsammanhang dis
kuteras också av Lahdenperä (1996). Genom hennes resonemang kan vi förstå 
lärarnas handlande som ”social kategorisering” där vi kategoriserar omgiv
ningen på ett sätt som är meningsfullt fö r  oss själva. En sådan kategorisering 
kan möjligen förklara varför lärare som beskriver svenska elevers hjälpbehov så 
detaljerat, samlar alla minoritetselevers problem under samma beteckning. Om 
vi beskriver detta i termer av förförståelse (Ödman, 1994) kan vi se att många 
lärares begreppsvärld (genom erfarenheter och utbildning) förmodligen inte 
inbegriper minoritetselevers speciella problematik.

Lärare som ser själva etniciteten som problemet gör det lättare för sig. Flera 
av de citerade lärama skulle i så fall inte ha någon möjlighet att ingripa peda
gogiskt i minoritetselevemas inlärningssituation, medan åtgärder för svenska 
elever skulle kännas meningsfullt att beskriva pedagogiskt.

Ett bristtänkande i matematikundervisningen skulle i förlängningen betyda 
att brister behöver kompenseras. Detta leder tanken till modersmålslärares 
insatser inom matematikundervisningen. Här kan emellertid inte tankelinjen 
fullföljas. Lärama i den nationella utvärderingen stannar ju ofta vid kommenta
ren att eleven är invandrare. Är detta ett meningsfullt kategoriserande av lära
ren? Kanske är det den enklaste vägen att undvika det man inte förstår. När 
kommer modersmålsläraren med sin kompletterande kunskap in i bilden? I 
form av utryckning när eleven redan misslyckats, beskriver en intervjuad 
modersmålslärare.
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Kapitel 7 
Minoritetselevers arbets- och livsvillkor på 
högstadiet (Studie III)

Studiens bakgrund, uppläggning och material
Minoritetsungdomars arbets- och livsvillkor på grundskolans högstadium stude
ras i de tre kapitlen 7, 8, 9. Erfarenheter från låg- och mellanstadieundersök- 
ningen visar betydelsen av att kunna kommunicera med lärare och kamrater 
samt problematiken kring att undervisas på sitt andraspråk, svenskan. Med ton
vikten lagd på intervjuerna görs kvalitativa analyser av elevernas upplevelser av 
samspelet mellan elevers, föräldrars och lärares förhållningssätt i skolan (kap 
7). Erfarenheter av språkliga förutsättningar studeras i en undervisningsmiljö 
som representeras av matematiksituationen mot en bakgrund av enkätfrågor och 
provresultat i den nationella utvärderingen (kap 8). Fallstudier av två elever 
avser belysa skollivets villkor i ett helhetsperspektiv (kap 9).

Syfte och problem
Högstadieundersökningen syftar till att belysa minoritetsungdomars arbets- och 
livsvillkor utifrån deras upplevelser av skolsituationen. Ungdomarnas berättel
ser om skollivet, studiesituationen i matematikmiljön samt läramas bedöm
ningar av eleverna har studerats i de undervisningsgrupper de befinner sig i på 
högstadiet. Problematiken kring olika pedagogiska förhållningssätt i deras skol
miljö belyses genom att följande områden studeras i ungdomarnas berättelser:

föräldrars och skolpersonals förhållningssätt 
lärares och kamraters bemötande
elevernas språkliga och begreppsliga förutsättningar i undervisningen

Avsikten med intervjuer av elever om upplevelser i undervisningsmiljön är att 
bidra till en ökad förståelse av ungdomarnas existentiella villkor i skolan. De 
”mönster” av resultat som framträder i den nationella utvärderingen belyser 
olika minoritetsgruppers språk- och begreppssvårigheter i undervisningen mer 
allmänt. Några minoritetsungdomars uppfattning av sin förmåga i samband 
med matematikuppgifter av olika slag bidrar till att förklara svårigheterna.

Genomförande
I studien får kvalitativa och kvantitativa metoder komplettera varandra i föl
jande faser:
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1. Intervjustudier och tolkningar av 14 minoritetsungdomars berättelser om sina 
arbets- och livsvillkor i skolan. Studien fokuserar genom kvalitativa analyser 
ungdomarnas existentiella villkor i skolan. Observationer och strukture
rade/ostrukturerade intervjuer med 14 elever genomfors i tre steg:
Ostrukturerade/strukturerade intervjuer med eleven (jämför Studie I). 
Eleverna får huvudsakligen berätta fritt om livet i skolan. För att få bak
grundsdata får de även besvara frågor om sin bakgrund (familj, skola, fri
tidsintressen, språkförståelse).
Observation och ostrukturerade intervjuer i samband med tre matematik- 
uppgifter (standardprovet 1992). Intervjuerna utförs i form av berättande 
frågor ex ”Berätta hur du tänkte”. Eleverna får berätta fritt om matematik
lektionerna.
Observation av lektion samt intervju med lärare som språkbedömde ele
verna.
Tolkningar av berättarfrågoma bildar utgångspunkten för förståelse av ele
vernas arbets- och livsvillkor i skolan. Elevobservationer och lärares be
dömningar far komplettera och styrka elevernas berättelser.

2. Undervisningens villkor undersöks genom en översiktlig sammanfattning av 
cirka 500 minoritetselevers enkätsvar i den nationella utvärderingen. 
Elevernas uppfattningar om sin egen förmåga i matematiksituationen samt 
deras resultat på uppgifter och betyg i skolan jämförs och följs upp med 
tolkningar i olika etniska grupper. Enkätstudien söker genom kvantitativa 
analyser bidra till en generell uppfattning om minoritetselevemas självbe
dömningar ifråga om textförståelse och matematiska aspekter av matematik
situationen. Tolkningar av matematiksituationen för elever från olika etniska 
grupper följer upp olika mönster av svårigheter som förekommer i elevernas 
studiesituation.

Minoritetselever
I intervjustudien deltar 14 minoritetselever i årskurs 9, som av klasslärare defi
nierats som minoritetselever. Tretton av eleverna har båda föräldrarna födda i 
samma land, medan en elev med särskilda, för studien språkligt tänkvärda, upp
växtförhållanden har en svensk och en chilensk förälder (Gian, se kap 9). 
Elevernas familjer har sitt ursprung i följande länder (8 pojkar och 6 flickor, 
elevernas fingerade namn inom parentes):

Turkiet (Mesut, Bekir, Kymet), Iran (Aysan, Parvin), Chile (Gian, Carlos, 
Juan, Pablo), Kurdistan/Irak (Nahrin), Irak (Shéma), Bangladesh (Usman), 
Indien (Hina), Gambia (Maslah).
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Minoritetselever definieras i enkätstudien som ungdomar med mor och far 
från samma etniska grupp (jfr Elevgrupper, kap 8). Eftersom gruppen är hete
rogen är avsikten med avgränsningen att kunna fastställa elevers ursprung och 
möjliggöra jämförelser mellan minoritetselevema gruppvis (etniskt eller natio
nellt). Jämförelser görs dels med övriga elever (de 10 000 elever som deltagit i 
utvärderingen), dels med svenska elever (både mor och far från Sverige) med 
avseende på kön samt val av altemativkurs i matematik.

Arbets- och livsvillkor i skolan
I föreliggande kapitel berättar de 14 minoritetsungdomama på högstadiet fritt 
om sitt skolliv. Berättelserna kategoriseras och tolkas utifrån följande områden: 
skolan, lärares och föräldrars pedagogiska förhållningssätt, lärares och kamra
ters inställning till elevens hemkultur och språkliga aspekter i undervisningen.

Ungdomarna berättar om skolan
Ungdomarnas inledande berättelser om skolan ger oss det första spontana in
trycket av hur de uppfattar sin skola eller möjligen hur de vill presentera sin 
skola för mig. Flera elever går försiktigt tillväga. Skolmaten är ett ”ofarligt” 
samtalsämne. Några uttalanden är intetsägande, andra neutraliseras av att man 
nämner något positivt och något negativt i samma mening.

Det är allting bra. (Nahrin)

De är en vanlig skola. Jag vet inte vad jag ska säga. Dålig är maten. (Pablo)

Stökigt, så här. Bra miljö. Stämning. Allting. Det är roligt att gå här. Ibland tråkigt. 
(Hina)

Skolan - stor. Dom flesta lärarna - schysta. Det finns olika bra ämnen. Inte skol
maten. Den är äcklig! (Juan)

Ovanstående utsagor visar att eleverna försöker delge mig något som är positivt 
i skolan, ibland i kombination med något som de är missnöjda med. Det finns 
emellertid elever som är enbart negativa till sina skolor.

Att det inte är bra skola. (Kymet)

Skolan? [rycker på axlama] Tråkigt. (Mesut)

Det är tråkigt. Finns inget att göra. Man sitter och pratar hela tiden på rastema.
Finns ingenting att göra här helt enkelt. Bara spela pingis och sånt. Lärama är så 
här [gör en min]. Vad är undervisning? (Parvin)
Dödstråkigt och långtråkigt. Det finns ingenting. Alla, typ, är för sig. De finns 
ingenting. Har man en grupp så man är man med dom. Annars utanför. (Shéma)
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Några elever talar på ett sätt som förmodligen är främmande i kamratkretsen. 
De använder massmedias schablonmässiga beskrivningar av det sociala livet i 
multietniska skolor dvs om våld, mobbning och bråk.

Jag tror att det är våld i skolan [Hon var osäker om hon valt rätt ord. Ordet förkla
ras.] Ja, det är vanligt. Det är många invandrare. (Usman)

En bra skola, men mycket mobbning. Svenskar mobbar, men mest invandrare 
mobbar varandra. De är en bra skola. (Aysan)

Det är en trevlig skola. Dom tror att det är invandrare och mycket bråk här, men det 
är tvärtom. (Carlos)

Skolklimatet beskrivs som hårt i elevernas skolor, vilket oftast förmedlas av 
pojkar i utsagor av följande typ:

Det är jävligt mycket bråk här. Det är dom tuffa som går här. (Gian)

Liksom i intervjun med mellanstadieelevema behövde berättelsen om skolan en 
annan ansats för att spegla minoritetselevemas egna synpunkter. När eleverna 
fick berätta om hur de skulle vilja förändra skolan framstod utsagorna som 
ärligare och djupare utifrån elevens synvinkel. Man kan ana deras önskningar 
att få bättre kontakt med varandra, få vara lite barnsligare och sysselsätta sig 
med lek och spel. Många söker alternativ till rökningen som beskrivs som ett 
symptom på sysslolöshet. Flera av ungdomarnas berättelser handlar mer om 
förbättrade relationer och möjlighet till kommunikation mellan människor, 
lärare som ”bryr sig” och en önskan om mindre skolk.

Jag vet inte, bättre stämning i alla fall. Likaså man har ingenting att göra på raster
na. På mellanstadiet vi spela fotboll, spela band, gå på fritidsgården. De flesta går 
och röker nu. Nä, men ingen som bryr sig. Tretti personer på klassrum. Det var 
bättre klassrum förut - så här små. (Pablo)

Längre raster. Det är det som är kul. Det finns inge göra. Man sitter inne röka. Det 
finns inge göra med kompisar. Jag ville ha basketkorgar ute. Det fanns förut. För 
jävligt. Inte nu. Vill ha basketkorgar. Det skulle bli mer att göra. (Maslah)

Om jag fick säga [bestämma] då skulle inte skolka klasserna. Då skulle man bli 
expelled. (Gian)

Det är dåligt skola tycker jag - med alla personer som går här tycker jag. Det inget 
göra och man sitter bara här på rastema. Mest röker. (Bekir)

Några elever försökte sig på att förklara ett hopp om en meningsfull undervis
ning, men insåg det omöjliga i sina önskningar. Skolan uppfattas tydligen som 
oföränderlig. Det gäller att acceptera den eller ej.

Vill ha intressantare. Jag vet inte. Det i för sig inte gå med roligare. (Mesut)
Läram a ska vara mycket stränga och mycket snälla. Som dom är nu - kan inte 
ändras. (Parvin)
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Andra mer konkreta saker går att förändra. Det har elevernas egna erfarenheter 
visat:

Maten bra. Bättre nu for vi klagat. (Mesut)

Stressen påverkar flera minoritetselever på det viset att de har svårt att tillgo
dogöra sig undervisningen. De vill vara förberedda och få ordentligt med tid 
för sina arbetsuppgifter. En mer praktisk och omväxlande undervisning och 
små undervisningsgrupper skulle, enligt dem, ge mer utrymme för att kunna 
konkurrera med de svenska eleverna. En elev kan till och med tänka sig att 
offra loven för att få tid dvs chans att hänga med i undervisningen som de 
svenska eleverna. Lärama skulle finnas tillhands och vara mer tillmötesgående 
mot eleverna, så att eleverna inte känner att de är till besvär.

Det skulle inte vara så här oförberett läxförhör. Det hatar jag. Kommer så här bara 
å sen skulle det var mer utflykter å så där. Mer praktiska grejer. Men, mera liksom 
experimentera i No och så där. Lite mer videokameror i bilden. Vi har bara en 
[Hon skrattar] Och sen, ja  ledighet på fredagar. Ja, lite bättre målat här. (Hina)

Varför sätter ni nya väggar sa jag [till rektorn] om det finns inga pengar till extra- 
lärare och sån't, varför ? Efter skolan ska alla städa skolan för det är så mycket 
klotter. (Carlos)

Vill ha lite mindre grupperna, så lärama hinner. Lärama förklarar lite mer. Och 
förstå. (Aysan)

Karaktäristiskt för de intervjuade ungdomarna var att de hade mycket relevanta 
synpunkter på den svenska språkinlärningen. Svenska som andraspråk (Sv2) var 
ett mycket uppskattat ämne. Det kändes meningsfullt för dem. Modersmålet 
(hemspråket) kommenteras lite i förbigående.

Sv2 är bra. Dom har egen lokal. Bra. Jag lär mig vad jag behöver lära mig. Sv2 är 
roligt. Man får läsa böcker och skriva vad man tycker om det. Sagan om ringen.
Har du läst den? (Ja) Den är bra. Tycker om att läsa böcker. (Pablo)

Sv2 förut. Vi är inte så många då. Bra. Vill inte ha hemspråk. (Hina)

Sv2 - sju elever. Annars stora klassen. Sv2 är bra. Den är lätt om man jäm för med 
vanlig svenska där man skriver för mycket och läser böcker som man inte vill läsa. 
(Mesut)

Sv2 mer hjälp. Mycket hjälp att läsa och skriva. Om man läser en bok - typ och 
inte fattar då förklarar hon [läraren]. (Parvin)

Sv2 fyra timmar och kurdiska två timmar. Lärarna och kompisarna är bra. 
(Shéma)

Sv2 - läser böcker och skriver. Inte hemspråk är bra. (Aysan)

Sv2-läraren förklarar saktare. Det är bra. (Nahrin)

Bra, Sv2. Alla ligger inte på samma ställe. Upp till en själv hur man jobbar. 
(Carlos)
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Bra att läsa i Sv2. Lära sig uttala svenska. Prata. (Juan)

Sv2 roligt. Man får läsa mycket. (Maslah)

Några elever är dock tveksamma eller avvisande till Sv2-undervisning.
Sv2 tycker jag inte om. Vill gå på vanlig svenska. (Se vidare fallbeskrivning 
Kymet)

Sv2 - så där. Ibland långtråkigt. Samma typ av undervisning hela tiden. (Usman)

Bra. Man lär sig mycket. Ganska trist. Jag har spanska i hemspråk. (Gian)

Eleverna gick i nian vid tiden för intervjuerna. Det var vårtermin. Många ele
ver var skoltrötta och medtagna av betygshetsen inför gymnasiet. Kommen
tarerna till skolämnena var likartade. Favoritämnena, förutom Sv2, var mate
matik och mer praktiska ämnen som idrott, bild, slöjd och musik. Några förkla
rande kommentarer lyder:

Idrott, fotboll och musik är bäst. Jag sjunger i band [på fritiden], (Pablo)

Jag tycker om idrott och fotboll. Matte [allmän kurs] jag har fyra. (Mesut)

Matte. Jag är dålig - men roligt. Läraren förklarar bra. Idrott, bild och slöjd tycker 
jag  om. (Parvin)

Engelska, matte. Man pratar mycket och jobbar mycket. Idrott och slöjd. (Shéma)

Matte. Jag gillar att räkna. Matte är svårt. SO är roligt. (Aysan)

Matte är roligast. Språket är bra. Förstår matte. Idrott och vardagsteknik också. 
(Usman)

Bland de ämnen som ogillades av minoritetselever stod SO tätt följt av NO 
överst på listan. Ofta motiverades det trista med att språket var svårt.

Jag klarar inte av SO och NO. Hänger inte med på allt. Kan inte kemiska ämnen 
och så'nt. (Parvin)

NO och SO är svåra att läsa. Man förstår ingenting i SO. Läraren förklarar inge 
bra. För kort tid för redovisningen. (Shéma)

NO är svårare att förstå. (Aysan)

SO är svårt att läsa. Religion och historia är svårt att förstå. (Juan)

NO tråkigt, fysik och teknik. De pratar lite svårt och förklarar lite svårt. (Usman)

SO. Jobbigt. Måste lära så mycket på kort tid. (Maslah)

En turkisk pojke, som annars ogillar SO, sade att han fått berätta för sina klass
kamrater om islam i religionskunskapen. Betydelsen av att vara förtrogen med 
den begreppsvärld som presenteras i undervisningen tydliggörs i följande ut
saga:

SO tycker jag  inte om. Men nu är det bra för vi läser religion. Det är intressant. Vi 
pratar om muslimerna också. (Mesut)

169



Vissa ämnen ogillades, men i själva verket kunde det vara andra omständigheter 
man inte tyckte om:

NO, tycker inte om läraren. Matte är dåligt. Engelska tycker jag inte om. Beror på 
läraren. Jag får tvåa men förtjänar trea. Läraren undervisar inte bra. (Pablo)

Engelska tycker jag inte om. För enkelt, repetition [Hina är engelsktalande]. Och 
klassråd. Ingen kommer överens om klassresan. (Hina)

Tolkning av ungdomarnas berättelser om skolan
Känslan av att stå utanför och inte begripa vad som står i böckerna eller vad 
som sägs av läraren kommer till uttryck i ungdomarnas berättelser om under
visningen. Att få vara aktivt delaktig i skolans begreppsvärld ser ut att vara vik
tigt och stimulerande för studierna. Det illustreras i den turkiske pojken Mesuts 
berättelse om sin arbetssituation. Han tycker inte om SO, samhällsorientering, 
men är förtjust över religionsavnittet inom SO, vilket vid intervjutillfället 
handlar om islam. Med ett reciprokt förhållningssätt (jfr Regeringens proposi
tion 1997/98:16) där både lärare och elev bidrar till undervisningen med sina 
erfarenheter, känner sig Mesut förmodligen betydelsefull då han får berätta om 
islam.

Av samma skäl kan vi föreställa oss att Sv2, svenska som andraspråk (jfr 
Tingbjöm, 1995, Viberg, 1996), upplevs som meningsfullt just på grund av att 
eleverna förstår och aktivt kan delta på lektionerna. Det styrks av utsagor som 
vi läser vad vi vill läsa eller man förstår allt. Man får intryck av att ungdo
marna upplever Sv2 som mer användbar än den svenska som klassen läser, 
”vanlig svenska”. Med all sannolikhet tror de att den svenska de lär sig på Sv2- 
lektionema inte är lika korrekt och inte lika fin (jfr s 187), vilket förmodligen 
bottnar i att eleverna ständigt känner sig mindre kunniga än svenska elever och 
följaktligen betraktar ”sin” svenskundervisning på samma sätt. Tanken möter vi 
i hög grad i Kymets rädsla för att inte alltid få delta i klassens svenska och 
därmed missa det ”viktiga” om hon går ifrån lektionerna i svenska för att ha 
Sv2-undervisning (se kap 9).

De flesta av de intervjuade ungdomarna berättar med entusiasm om att de 
läser och skriver hela Sv2-lektionema: Jag lär mig vad ja g  behöver lära mig. 
Sv2 är roligt, man få r  läsa böcker och skriva vad man tycker om det. Ämnet 
tycks både roa dem och kännas nyttigt. Paradoxalt nog säger flera av dem i 
andra sammanhang att de inte gillar att skriva och läsa vilket kommer till 
uttryck i Mesuts negativa uttalande om ”vanlig svenska”: Man skriver för  
mycket och läser böcker som man inte vill läsa. Här framgår tydligt att orden 
skriva och läsa visserligen är desamma, men begreppen kan ha olika kontex- 
tuella innebörder.
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Med detta belyser ungdomarna hur viktig förståelsen är när de ska tillämpa 
skolans mest grundläggande färdigheter att läsa och skriva (jfr Lgr 80, 
Lpo 94). I deras upplevelse av den ”vanliga svenskan” som olustig ligger för
modligen förklaringen i att de endast får användning för de tekniska aspektema 
av läsandet och skrivandet. Vi kan föreställa oss upplevelsen av att läsa texter 
som är helt obegripliga. I kontrast till detta är den anpassade undervisningen 
stimulerande då ungdomarna får läsa böcker som de förstår och roas av och 
skrivandet blir ett nöje. Återigen ser vi hur motivation och begreppsförståelse 
tycks gå hand i hand. Eleverna får läsa och skriva om sådant som de har erfa
renhet av. Förförståelsen är en förutsättning för att kunna tolka lärarens under
visning.

Ungdomarna inser uppenbarligen att de behöver hjälp med språkförståelsen i 
skolans undervisning, vilket de intygar på olika sätt i sina berättelser. Dels 
genom att berätta hur tråkiga och obegripliga texterna i böckerna är, dels 
genom att betona hur de trivs med Sv2-undervisningen i liten grupp, eller 
genom önskemål om att läraren ska förklara utförligare. Vidare säger många att 
NO, naturorienterande ämnen, och SO är svåra att läsa (jfr Taube, 1993). 
Återigen stöter vi på det konfliktfyllda i läsandet vilket tydligen utgör en 
väsentlig del av kunskapsinhämtningen i dessa ämnen. Av flertalet elever får 
man till och med intryck av att läroböckerna är ”styrande” (jfr Garefalakis, 
1994) i NO och SO, på grund av att ungdomarna nästan uteslutande nämner 
böckerna när de talar om undervisningen i dessa ämnen. Alternativt kan läro- 
boksstymingen tonas ner om vi beaktar att dessa elevers upplevelser av de 
obegripliga böckerna gör att de pratar mer om dessa än om lärarens begripliga 
undervisning. Vi kan emellertid sluta oss till att dessa elever har svårt att sätta 
ord på sin frustration vad gäller förståelsen av NO- och SO-ämnen på annat sätt 
än att omtala att det just är dessa ämnen de ogillar mest.

Konflikten i många minoritetsungdomars skolliv tycks vara att de vill förstå 
och vara duktiga, men inte når dit de vill (jfr Goldstein Kyaga, 1995, Murray, 
1994). I ljuset av detta framstår ofta deras strävan tung och flera elevers 
reaktioner som inkonsekventa. De betraktar skolsituationen som ”tråkig”, vilket 
tydligen står för något uppgivet. De som inte kan finna någon annan utväg 
slutar kämpa och skolkar. En pessimistisk syn på vad som går att förändra i 
skolan visar sig i att flera ungdomar endast tror sig kunna förändra perifera ting 
som exempelvis matsedeln. Vissa elevers resignerade uttalanden om under
visningssituationen talar om för oss att det känns lönlöst att försöka förändra 
undervisningen. Mesut vill ha en intressantare undervisning, men säger sig inse 
att det är omöjligt. Parvin vill att lärama ska vara både stränga och snälla,
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vilket låter som en rimlig önskan. Men hon uppger hopplöst: Som dom är nu 
kan inte ändras.

Hina uttalar en rädsla for att bli överrumplad av ett läxförhör: Det skulle inte 
vara så här oförberett läxförhör. Det hatar jag. Sannolikt handlar detta om 
känslan av att inte få tillräckligt med tid för att förstå och lösa uppgifterna i 
undervisningen. Hina, liksom Gian (kap 9) betonar härmed att de vill ha möj
lighet att förbereda sig inför en lektion eller ett prov. Av detta kan man utläsa 
att de oroas av att inte ha kontroll över situationen och då inte kunna vara ett 
steg före för att kunna förstå vad som står i uppgifterna. Ambitiösa elever 
exemplifierar sådana situationer med att de gör lexikon, vilket tycks innebära 
att de i stor utsträckning använder lexikon i sina förberedelser, men det kan 
också betyda att de gör egna ordlistor på det aktuella arbetsområdet. De flesta 
av ungdomarna ger intryck av att vara pressade eftersom de ofta talar om prov
situationer och betyg. Hur de tar itu med denna stress berörs i följande resone
mang:

De som har hoppet kvar om bättre villkor har också styrka att diskutera kri
tiskt och föreslå åtgärder. Nyckelorden i elevernas förslag tycks vara mer tid 
och mindre grupper (jfr Sjöqvist & Lindberg, 1996). Ängslan över att inte för
stå instruktioner i böcker och att undervisningen ska bli för teoretisk är ofta 
förekommande i elevernas berättelser. Tidshets, praktiska ämnen eller praktiska 
inslag i teoretiska ämnen diskuteras. Längtan efter det konkreta att hänga upp 
sin begreppsförståelse på yttrar sig i att flera ungdomar eftersträvar mer 
omväxling, och fler experimentella inslag på lektionerna. Skolans undervisning 
blir så teoretisk att, i den mån eleven tar till sig kunskapen, den blir svår att 
omsätta i praktiken (jfr Chaklin & Lave, 1993). Detta framkommer även 
indirekt då så gott som alla intervjuade elever nämner idrott, bild och slöjd som 
de populäraste ämnena. Bland de teoretiska ämnena var matte bäst.

Minoritetselevema beskriver sina skolor med ord och uttryck som de för
modligen annars inte skulle använda tillsammans med kamrater. De kunde 
resonera om mobbning, våld och sig själva som invandrare som om de själva 
var åskådare i situationerna. Jag tror att det är våld i skolan, sa en flicka. En 
annan elev försvarade skolan: Det är en trevlig skola. Dom tror att det är 
invandrare och mycket bråk här men det är tvärtom (jfr Pripp, 1991). Man kan 
föreställa sig att dessa ungdomar vill ge intryck av att formulera talet väl 
genom att använda ett språk som intervjuaren förstår och enligt deras uppfatt
ning kanske förväntar sig.

En pojke, som, enligt lärarna i högsta grad är delaktig i både bråk och de
batter, uttrycker sig emellertid initierat med ett stänk av stolthet, vilket kanske 
kan tolkas som att han, trots sitt missnöje, tillhör de starka. Det är jävligt
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mycket bråk här. Det är dom tuffa som går här. Sådana yttranden ger intryck 
av samhörighet med skolans medkämpar (jfr Ehn, 1991b). Man vill förmod
ligen tala om för oss besökare att umgänget med svenskar inte är för
utsättningen för ett gott skolliv. Som en elev uttrycker det: Trivs bäst i skolor 
med många invandrare. Man tillhör en grupp. Får inte vara med i någon 
annan.(jfr Tajfel, 1981).

Sammantaget ger ungdomarnas berättelser om skolan en första bild av att 
förståelsen i undervisningssituationen upplevs som fundamental men samtidigt 
frustrerande. Ungdomarna måste visserligen förstå begreppens innebörd för att 
kunna tillgodogöra sig undervisningen, men lika väl som språkförståelse och 
läsförståelse handlar deras villkor om att kunna tolka lärarens agerande i 
undervisningen eller att hänvisas till och känna gemenskap i en mycket hetero
gen invandrargrupp i samma belägenhet (jfr förförståelse). Sådana tankar av
speglar sig i elevers påtagliga behov av att vara duktiga och att kunna kontrol
lera alla skolsituationer så att de inte hamnar i underläge. Många ställer krav på 
sig själva att vara förberedda inför prov, visa sig oberoende inför svenska kam
rater, veta vad som händer i stora klassen när de själva har Sv2-undervisning 
och att hävda sig i mer praktiska än teoretiska ämnen. Dessa villkor tror de sig 
själva om att ha möjlighet att påverka. Tänkvärt är att flera av ungdomarna ger 
uttryck för det lönlösa i att försöka förändra innehållet i studierna eller lärares 
sätt att undervisa, vilket föranleder ett resonemang kring pedagogiska förhåll
ningssätt i följande avsnitt.

Föräldrars och lärares pedagogiska förhållningssätt
Flera minoritetsungdomar är rädda om sin integritet. Högstadieeleverna berättar 
inte lika mycket om familjen som mellanstadieelevema gjorde. I två fall
beskrivningar om Gian och Kymet (kap 9) framkommer kulturella konflikter i 
samband med olika pedagogiska förhållningssätt.

Trots förtegenhet om familjen berörs ändå problematiken. Konflikten mellan 
föräldrars och lärares olika förhållningssätt gentemot ungdomarna kan skönjas i 
flera elevers utsagor om hur lärama borde vara. Man kan genom ungdomarnas 
antydningar utgå från att förebilderna ofta finns i deras hemkultur och att som
liga föräldrar ser kritiskt på sina bams fostran i skolan.

Lärarna skulle vara lite strängare än vad de är nu [Hon jäm för med hemlandet och 
föräldrarnas åsikter] för de skulle få bestämma lite mer. För vissa elever skiter i 
det. De inte bryr sig. Ja, vi skulle köra lite fortare om det går. (Hina)

Föräldrarnas underläge i det svenska samhället berörs av flera elever. Ungdo
marna lider med sina föräldrar, som trots yrkesutbildning har ringa värde på 
arbetsmarknaden eller saknar utbildning helt och är arbetslösa. Gemensamt för
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dem alla tycks vara att de av dessa skäl i många svenskars ögon även har sämre 
status som fostrare, vilket kan anas i en lärares yttrande om några turkiska för
äldrar:

De vet inte hur man ska fostra bamen. (ur lärarintervju)

Eleverna berättar:
Mamma och pappa är lärare i Chile, men det går inte här. (Pablo)

Mamma kan inte läsa. Hon har inte gått i skola i Turkiet. (Mesut)

Mamma är utbildad lärare. I Sverige städare. (Hina)

Pappa är arkitekt. Han diskar på restaurang. (Carlos)

Föräldrarna är oroliga över sina bams möjligheter i Sverige. Lärama berättar 
om att man ofta knyter problemen till det svenska språket. Skolan anses viktig.
Många kvinnor vill att deras flickor ska få bättre utbildning än de själva fått.
Föräldrarna har ofta åsikter om språkfostran.

Det är katastrof. Parvin kan ingen svenska, sa mamman, (ur lärarintervjuema)

Ramadan [högtid, islam] jag tar aldrig ledigt [många elever begär ledigt från 
skolan]. Vi får inte det. Mamma tycker det är bättre att gå i skolan. När vi kom m er 
hem så blir det fest. (Parvin)

De vill att jag ska lära språket. Jag gick i engelsk skola i Indien. (Hina)

Jag måste lära svenska. (Parvin)

Om lärarna uttalar sig de intervjuade minoritetsungdomama på ett sätt som är 
vanligt bland alla tonåringar, nämligen att lärama är dumma eller ”schysta”. 
Men det finns uttalanden som är mer tänkvärda. Ständigt återkommer frasen att 
lärama ”inte bryr sig” eller att de behandlar eleverna orättvist i jämförelse med 
svenskar. Demokratiska rättigheter i den svenska undervisningen uppskattas och 
uppmärksammas.

Dom flesta lärama är schysta. (Juan)

Dom bryr sig inte. (Usman)

Lärare attityder är svåra. Ingen som bryr sig. Matteläraren tycker inte om mig. 
(Pablo)

Några snälla, tjafsar mycket t  ex när man sitter ute och röker dom tjafsar och 
skriker. Annars bryr sig inte. Ibland orättvisa. Dom tycker inte att muslimer är bra.
Dom tycker att någon är dumma och någon är bra. Ibland Svenne och Tom m y 
[lärare i den särskilda undervisingsgruppen för elever med skolsvårigheter] bryr sig 
bättre. Dom brukar hjälpa. (Bekir)

Typ, lärama, vi får inte så mycket hjälp och så. - Det finns en svenska lärare. Hon 
mycket intresserad. (Shéma)
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Jag tycker ibland att lärarna, när de ska sätta betyg - alla [invandrare] får tvåor - om 
dom är bra, om dom kan. Orättvist. Svenskarna bättre. (Aysan)

Man känner sig hemma, for läraren kan prata med mig som en vän - inte så i Chile. 
SO-läraren är helt vild. (Carlos)

Flera ungdomar är mycket medvetna om sin egen roll i konflikter med lärare. 
Några berättar hur de löser dilemmat eller åtminstone försöker uthärda.

Beror på hur man är själv. Är man kaxig - det är inte bra. [Om hur lärama är mot 
eleverna.] (Gian)

Jag går inte på lektionerna om jag inte gillar läraren. (Mesut)

Ibland tycker jag att dom tycker det är jobbigt att säga hela tiden. Då frågar inte jag.
Då fastnar dom. (Aysan)

Gunilla tycker inte om mig. Några lärare är bra. Några är dåliga. Man kan inte 
tycka om alla. (Pablo)

Många elever är positiva till lärare, åtminstone vissa lärare som på ett särskilt 
sätt ställer upp för minoritetselevemas speciella behov.

Man får mer självförtroende här, liksom. De [lärama] hjälper en på redovisningen 
så här. (Hina)

En annan lärare [jämförs med den ordinarie], han var här för sex månader. 
Arbetslös. De som hade svårare han hjälpte verkligen. Fick in allting. (Hina)

Om jag  inte förstår. Kan fråga läraren. Kan fråga hemspråksläraren. (Parvin)

Jag frågar. Dom [lärama] säger fråga, fråga, fråga hela tiden. (Nahrin)

Lärama bra. Man lär sig mycket. Gick i annan skola. Här lär man sig bättre tycker 
jag. (Aysan)

Trots att vissa lärare förklarar och tillrättalägger för minoritetsungdomama 
finns det ett utbrett missnöje med undervisningen. Det handlar tydligen om för 
litet utrymme för minoritetselever. Man pratar på och glömmer att minoritets- 
elever ofta har språksvårigheter.

Lärama och plugghästarna pratar bara. Men om de pratar tjugo minuter och ska 
man förklara att man inte förstod. Och då tycker de är jobbigt. (Shéma)

Sv2-läraren förklarar bättre. NO-SO-läraren glömmer att vi inte förstår. (Shéma)

Gunilla (lärare) bra. Men hon har också lite svårt att förklara. (Aysan)

Finns det då något, förutom att lära svenska snabbt, som eleverna tycker att 
föräldrar och lärare är eniga om? Båda kategorierna vill exempelvis förhindra 
ungdomarnas rökning.

[lärama] stängde dörrarna - varför typ, för att ta fast eleverna när dom röker. Mina 
föräldrar har också försökt hindra det [rökningen], (Kymet)
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Tolkning av ungdomarnas berättelser om föräldrars och 
lärares pedagogiska förhållningssätt
På gränsen till vuxenvärlden tycks minoritetsungdomama kunna sätta ord på 
sina funderingar kring pedagogiska förhållningssätt. Interaktionen mellan lärare 
och elev (jfr Tomlinson, 1991) tycks vara föremål för de flesta elevers upp
märksamhet. Många elever är mycket medvetna om hur de egentligen skulle 
vilja att lärarna förhöll sig till dem i skolan. Idealen kan ofta härledas till erfa
renheter i hemkulturen (jfr Sjögren, 1993). Lärarna skulle vara lite strängare 
än vad de är nu, för de skulle få  bestämma lite mer, menar Hina. Utsagan berät
tar för oss om elevens syn på läraren som på något sätt blivit fråntagen en del 
av sin makt (jfr Ahmadi & Ahmadi, 1995). Man får intryck av att det är 
”bestämmandet” som kännetecknar en lärare och att eleven tycker synd om 
lärare som saknar denna möjlighet.

Interaktionen i familjen berörs däremot sällan i intervjusamtalen. Många av 
ungdomarna tycks vara rädda om sin familjs integritet. Flera elever talar 
emellertid om föräldrarnas förlorade status i det svenska samhället. Högut- 
bildade föräldrar arbetar som diskare eller städare och vantrivs förmodligen 
med detta. Man kan ana i ungdomarnas berättelser att de bekymrar sig över 
föräldrarnas belägenhet. Föräldrarna ska ju vara auktoriteter i barnens värld (jfr 
Szabö, 1991). Intressant är att de föräldrar som har lägsta tänkbara utbildning i 
lika hög grad förlorar anseende. Mamma kan inte läsa berättar en turkisk 
pojke. Flera ungdomar låter oss förstå att mammor, som ej gått i skola men 
haft sin givna och värdiga roll i hemmet, ofta betraktas negativt av omgiv
ningen som analfabeter i Sverige.

De vet inte hur man ska fostra barn, påstår en lärare. Yttrandet fälldes om 
föräldrar i en minoritetsgrupp och man kan fråga sig i vilket sammanhang för
äldrarnas oförmåga jämförs. Det verkar som om det är en svensk barnuppfost
ran som här ses som rättesnöre. Förmodligen är det just den låga sociala posi
tion föräldrarna har tvingats inta som ger dem mindre ”resurser” i samhället 
(jfr Goldstein-Kyaga, 1995, s 17) och ett större misstroende från omgivningens 
sida beträffande barnuppfostran. Fostransidealen och den trygghet som en fast 
fostran i familjen ger lever emellertid kvar hos deras barn att döma av flera 
utsagor. Hur beter sig då vuxna som dessa elever uppskattar? Vad är utmär
kande för deras pedagogiska förhållningssätt?

Lärarna ska vara både stränga och snälla. Gemensamt för de flesta elever 
ser ut att vara en önskan om strängare lärare. Flera ungdomar efterlyser lärare 
som är mer auktoritära, mer lika familjens vuxna. Det framkommer i elevernas 
berättelser om lärare och ges belägg i forskning kring bl a föräldrarollen i olika 
kulturers barnuppfostran (Sjögren, 1991, 1993). Många ungdomar skulle för
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modligen känna sig tryggare om lärama markerade tydligare hur eleverna 
skulle uppfora sig. Några elever tolkar läramas bemötande och frånvaron av 
stränghet som att de inte bryr sig. Det framgår av elevernas berättelser att ett 
önskvärt förhållningssätt inte bara handlar om att vara och låta sträng. Det 
måste också vara förenat med omtanke. Visserligen tjafsar de [lärarna] och 
skriker men de bryr sig egentligen inte, särskilt inte om invandrarelever, menar 
flera elever.

Upplevelsen av att lärama inte ger minoritetselever tillräckligt utrymme i 
undervisningen återges av flera ungdomar. Deras behov av tid beaktas ej. De 
får exempelvis för kort tid på sig vid redovisningarna vilket förmodligen kan 
kännas orättvist i jämförelse med svenska elevers språkliga försprång. Shéma 
berättar dessutom: Lärarna och plugghästarna pratar bara på lektionerna. Ett 
sådant uttalande kan vara flertydigt. Man skulle kunna tänka sig att Shéma 
menar att själva pratet på lektionerna är störande för arbetet. Med tanke på 
Shémas tidigare uttalanden om spänningar mellan svenskar och invandrare kan 
den sannolika förklaringen emellertid vara att lärama och de svenska eleverna 
inte ägnar någon uppmärksamhet åt invandrareleverna som lämnas utanför 
lektionssamtalen. Antagandet styrks också av observationer i klassrummet där 
de svenska eleverna placerar sig närmast läraren och minoritetselever längst 
bort i salen. Man kan ana Hinas känsla av att inte få tillhöra det som hon upp
fattar som den ”svenska” gemenskapen (jfr Borgström, 1998). Hina ser ju  med 
egna ögon att svenskarna bara ägnar sig åt varandra och pratar sitt språk.

Liknande tankar kommer i dagen då ungdomarna berättar om sina upplevel
ser av att vara till besvär för läraren. Ibland tycker jag  att dom tycker det är 
jobbigt att säga hela tiden. Då frågar inte jag. Då fastnar dom, säger Aysan. 
Upplevelsen av att vara i vägen, ja till och med förstöra lärarens lektion, fram
går tydligt i Aysans berättelse. Hon uppfattar att lärama blir störda om de 
måste förklara för henne, så hon låter läraren hållas med sitt anförande. Skolans 
traditionella roll med den aktiva läraren och den passiva eleven slår förmod
ligen hårt mot minoritetselevemas förståelse av undervisningen. De känner sig 
misslyckade (jfr Andersson, 1994). Lärama pratar för länge säger ungdomarna. 
De pratar tjugo minuter, enligt Shéma, och tycker inte om att man inte förstår 
vad de säger, vilket förmodligen resulterar i att det känns lönlöst att fråga. 
Dessa elever tycks ogilla att bli behandlade som om de hade samma sociala och 
kulturella förutsättningar som svenska elever (jfr Salomon, 1992). Lärama 
”glömmer” helt enkelt att eleverna inte förstår, menar vissa elever.

Som framgår av tidigare avsnitt, dvs berättelserna om skolan, anser flera ele
ver sig nedsättande behandlade avseende betyg. Svenska elever får bättre betyg 
(jfr Lundberg, 1993). Alla [invandrare] får tvåor - om dom är bra, om dom
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kan. Vi kan föreställa oss att betyget betraktas som det synliga beviset för 
lärarnas styvmoderliga behandling av minoritetselever. Däremot uppfattas för
hållandet till lärarna i den anpassade undervisningen, Sv2, tydligen som före
dömligt i elevernas ögon. Vad har ett sådant förhållningssätt for betydelsefulla 
ingredienser som inte övrig undervisning kan erbjuda? I elevernas berättelser 
handlar det främst om förståelse och en undervisning som bygger på elevernas 
egna erfarenheter (jfr Lgr 80, Lpo 94), förförståelse där lärarens förhållnings
sätt är lyhört för elevens språkförståelse, kunskaper och intressen.

Bland dessa, grundskolans äldsta, minoritetselever kan djupa och allvarliga 
tankar om demokratiska möjligheter i undervisningen diskuteras utifrån egna 
livserfarenheter. Elever, vars familjer flytt från diktaturer, uppskattar ofta 
andra sidor hos sina lärare än svenska elever reflekterar över. Läraren kan 
prata med mig som en vän, inte så i Chile, säger Carlos. Paradoxalt nog antyder 
flera elevers berättelser att denna kamratlighet mellan vuxna och ungdomar ofta 
misstolkas och lärare uppfattas som att de inte bryr sig om och inte säger ifrån.

Det är naturligtvis många angelägenheter föräldrar och lärare är eniga om 
enligt ungdomarnas berättelser. Några få av dem är eleverna medvetna om och 
vissa är de till och med besvärade av. Både föräldrar och lärare försöker exem
pelvis hindra ungdomarna från att röka. Samstämmigt med eleverna har emel
lertid båda kategorierna en mycket positiv ambition att ungdomarna ska lära sig 
svenska så fort som möjligt. Föräldrarna är oroliga för sina barns framtida 
möjligheter och lärarna vill att eleverna så snabbt som möjligt ska hänga med i 
undervisningen. Båda kategorierna vet att som skolan nu fungerar språkligt och 
socialt sett, får minoritetselevema sämre chanser i skola och yrkesliv (jfr 
Bastenier, 1986, Goldstein-Kyaga, 1994, Murray, 1994, Secada, 1992).

I praktiken kan ibland kontroversiella åsikter om vägen till språkmålet yttra 
sig i oenighet huruvida eleven ska delta i modersmåls- och Sv2-undervisning 
(jfr Hvenekilde, 1994). I ängslan över att lärarna förhåller sig olika till minori- 
tetsungdomar i jämförelse med svenska ungdomar och att barnen ska gå miste 
om något kunskapsmässigt väsentligt, kan familjen förorda all undervisning i 
klass med samma kursuppläggning som svenska elever erhåller. Läraren har 
oftast motsatt inställning (jfr Kymet, kap 9) då de anser att lösningen handlar 
om mer individuella insatser genomförda i mindre arbetsgrupper. Det senare 
överensstämmer oftast med elevens positiva erfarenhet av undervisning i små 
grupper.

Sammanfattningsvis får vi i en diskussion om pedagogiska förhållningssätt 
till barn och ungdomar emellertid vara försiktiga med att ställa minoritets- 
elevers föräldrar mot skolans lärare. Visserligen önskar många elever att 
lärarna skulle vara strängare, kanske mer lika lärare och föräldrar i deras hem
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kultur, men det framgår av ungdomarnas berättelser att båda kategorierna tycks 
ha samma målsättning beträffande språkinlärningen. Skillnaden kan vara en 
ibland annorlunda syn på undervisningsmetod och fostran. Faran är också att 
den heterogena invandrargruppen ställs mot en etnisk grupp svenskar (jfr 
Szabö, 1991) och att svenskhet immanent eftersträvas (jfr Daun, 1989, Kamali, 
1997). Det har ju framkommit i enkätundersökningen att förutsättningarna i de 
olika etniska grupperna är varierande och att elever från kulturer som är mer 
lika den svenska klarar den svenska skolans uppgifterna bättre (jfr kap 8). 
Forskare inom olika discipliner styrker också att problemkomplexet kring bams 
och ungdomars skola och fostran växer med grad av olikhet mellan 
samhälls/uppfostringsmönster vilket grundar sig i olika uppfattningar om syftet 
med fostran (jfr Ekblad, 1986, Goldstein-Kyaga, 1994).

I förlängningen av detta resonemang framstår problematiken kring hur ung
domar från olika etniska grupper vill bli bemötta av de vuxna som ytterst 
komplex. Flera ungdomar har en kluven inställning till detta och vill ha både 
auktoritära och tillåtande lärare (jfr Lundberg, 1993). Vi kan inte bortse från 
att detta har att göra med tonåringars anpassning till vuxenvärlden med ifråga
sättande av de vuxnas pedagogiska förhållningssätt. Men för många minoritets- 
ungdomar kan emellertid ytterligare en dimension, en kulturell kompromiss 
eller komplikation i relationen mellan hemmets och skolans värld, tilläggas 
tidigare nämnda omständigheter.

Lärares och kamraters inställning till ungdomarnas hemkultur
Ämnet för detta avsnitt är tydligen brännande för högstadieeleverna, vilket 
överrumplade mig som intervjuare. I den tidigare undersökningen var frågan 
om lärares och kamraters inställning till elevernas hemkulturer ointressant för 
de assyriska/syrianska mellanstadieelevema, som alla kom från samma i områ
det dominerande etniska grupp. Jag var tvungen att avsätta mer tid än beräknat 
för högstadieelevernas berättande. Eleverna använder starka känsloladdade ord. 
Ofta talar man om rasism och ungdomsbråk både i och utanför skolan. Pojkar 
och flickor berör emellertid olika aspekter av problematiken.

Pojkarna berättar gäma om våldsamheter och rasism. Om hur man värjer sig 
för utsattheten. De som inte talar om våld, framhäver orättvisor. Eleverna tycks 
föredra multietniska skolor framför andra. Intressant är också att skinheads med 
sina tydliga ”etiketter” inte skrämmer alla lika mycket som den dolda rasismen 
i människors tankar.

Men om man har en attityd [fördom], då blir det bråk  Det finns så mycket
invandrare så här i X där jag bor är det inte så mycket jobbigt. Dom kommer till 
andra ställen. Jag tycker själv, om vi säger skinheads, då far jag acceptera att dom
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inte tycker om mig [Han menar förmodligen att de tydligt skyltar med sin inställ
ning]. Okey, okey. Såna som går bakom ryggen då är det ännu värre. Ja, okey, om  
man inte ser i ansiktet. Då... [hotfull gest]. (Pablo)

Bra attityder till invandrare. Vill gå i skola med många invandrare. Men engelska 
tråkigt for de flesta utlänningar. Läraren tycker inte om invandrare. Vi far tvåa, men 
vi är bättre. Alla är bättre. (Mesut)

Frågan ger ibland upphov till tänkvärda samhällsanalyser:
En svensk och en invandrare bråkade. Det kändes som hon [läraren] höll med 
svensken. Hon gör inget. Det är samma sak med mig, jag är inte svensk. Om jag 
kommer till Chile och ser. Då blir jag redigt lack [så fortsätter berättelsen med en 
rad exempel på liknande situationer]. Det är samhällets fel, som att alla blonda ska 
ha jobb. På många ungdomar det sitter här [pekar på huvudet]. De tänker sig inte 
för. Man känner med läraren även om dom inte säger någonting, att de inte gillar 
invandrare. Inte med kompisar känner man. Men med klasskamrater som man inte 
är med. Man ser på dom. Dom ser inte verkligheten. Osynlig rasism är värst. Det 
där är vanligt. Det är bara invandrare som säljer knark. Typ, andra sidan plattan 
[vid Sergels torg] står alla ljusblonda som säljer knark. En del som säljer sitter till 
och med i riksdagen, svenskar. Polisen ser bara invandrare. Osynlig rasism. 
(Carlos)

Dom bryr sig inte. Men kultur kanske, i mellanstadiet, har jag berättat om 
Bangladesh. Jag vet inte om dom är rasistiska när dom sitter ensamma då pratar 
dom [svenskarna] så här att vi är inte så bra och bråkar och så. Inte mot mig. Jag 
försöker vara trevlig mot alla. Ja, jag är ingen bråkstake. Dom tror alla bråkar. 
(Usman)

Ute då träffar man skinheads, inte här. Om man ser någon så 'n  så bråkar han 
direkt. Dom kommer fram. Dom säger ingenting. Dom bara slår. Ingen chans 
komma undan. Då knivar. I skolan behöver man aldrig, men när man går ut. Jo, 
jag  tar med mig en kniv beror på om man ska in till stan. (Men tänk om du skulle 
skada någon?) Det händer. Det är samma sak som pistolen i Amerika. Dom, alla 
har. Man måste skydda mig själv. Nu, samma sak här. Min kompis blev ju 
knivskuren på den här pulsgrejen. Killen ligger i koma [Sedan följer en lång 
detaljerad berättelse]. (Maslah)

Flickorna ser mer positivt på omgivningen. Även om de nämner tråkigheter är 
de ofta inte drabbade själva.

Det är många som frågar hur vi har det. Hur man gifter sig och så. Ibland tittar T V  
och frågar är det så i hela Indien. Samma sak i Sverige. Ibland bra, ibland dåligt. - 
Nä, dom gör ingen skillnad, utan liksom du ska tänka på att du inte är riktigt som - 
du har inte bott här hela livet. Det bra här, liksom [skrattar]. Man far mer självför
troende här. (Hina)

En del lärare otäckt mot invandrare. Inte mot mig. (Parvin)

De är typ, de är mycket skillnad, typ, det är svårt att förklara det för dom. Ja, och 
mycket kultur det är inte alltid dom förstår. Det finns svenska lärare. Hon mycket
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intresserad. Det är, typ, ingen har kallat mig för svartskalle här i skolan. Typ, så här 
på skoj. Jag tror att det finns mer invandrare än svenskar här, så tror jag dom har 
respekt, typ. Dom är rädda. Skulle inte klara av skola med bara svenskar. (Shéma)
I den här skolan det är ingen skillnad mellan invandrarelever och svenskar. Men på 

den andra skolan man kände liksom man är invandrare. Men inte här. Många 
invandrare. Läraren förstår. Man känner sig inte så invandrare på det sättet. Några 
killar som frågar vad heter den här på ditt språk, så jag brukar svara på deras fråga.
Men jag vet inte om de är intresserade eller.... Jag tror att det är många i vår skola 
som gillar inte muslimer, i för sig. (Nahrin)

Tolkning av ungdomarnas berättelser om lärares och 
kamraters inställning till deras hemkulturer
Skulle inte kunna gå i en skola med bara svenskar, konstaterar Shéma. Här kan 
vi ana spår av bitterhet. Shéma känner sig nöjd med sin multietniska skola, men 
hon litar inte på svenskar. Shémas yttrande kan i förening med analyser av 
andra ungdomars utsagor tolkas som att förhållandet mellan svenska elever och 
invandrarelever i skolan snarare handlar om ett maktövertag än ett vänskapligt 
förhållande. Resonemanget grundar sig i att det, exempelvis enligt Shémas 
beskrivning, finns fler invandrare än svenskar i hennes skola. Detta ger en slags 
”respekt” som bygger på att svenskar är rädda för invandrare. Hon känner sig 
således trygg i skolan för att invandrama just nu dominerar. Ingen kallar henne 
för svartskalle här, säger hon.

Bostadssegregationen (jfr Molina, 1997) har fört eleverna samman i mång
kulturella skolor (jfr Goldstein-Kyaga, 1994) och de intervjuade minoritets- 
elevema ser mest fördelar i sådana skolor. Några har prövat skolor där infödda 
svenskar är i majoritet, men inte trivts där. Sammanhållningen bland elever 
från olika delar av världen har uppenbarligen skapat nya insikter och minori- 
tetsungdomama visar en stor tolerans mot olika gruppers egenheter (jfr Ehn, 
1991c). I elevernas berättelser kan vi ana att många inte uppfattar svenska 
elever som lika vidsynta. De berättar att svenska elever håller sig för sig själva. 
Flera minoritetselever uttalar sig emellertid om trygghet i gruppen invandrare 
och om lärare som, enligt en elevs utsaga, har bra attityder till invandrare. 
Skolans interaktionsmönster beträffande relationen mellan lärama och minori- 
tetselevema är ett centralt tema i ungdomarnas berättelser och ger en vink om 
betydelsen av att lägga tonvikten vid dessa mer än vid elevens hemförhållanden 
(jfr Tomlinson, 1991, Salomon, 1992).

Samma elever som framhåller läramas positiva förhållningssätt och övriga 
trygga omständigheter i skolsituationen kan paradoxalt nog i nästa mening anse 
sig sämre behandlade än svenskar. Är det i själva verket så att dessa elever 
accepterar att bli sämre behandlade som ”invandrare”? Analyserar vi dessa till
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synes motsatta funderingar ser vi att några ungdomar visserligen jämfört skolor 
och anser sina nuvarande skolor som bättre för invandrare, men det behöver 
inte nödvändigtvis betyda att ungdomarna upplever en fullständig jämlikhet 
med svenskar. Tryggheten ligger övervägande i att ha kompisar i samma belä
genhet. Ungdomarna är emellertid osäkra på de svenska eleverna, som de tycks 
känna sämre än lärarna. Det framgår av ungdomarnas yttranden att svenska 
elever sällan talar med minoritetselever.

Avståndet mellan svenskar och invandrare markeras enligt flera ungdomar 
med att svenska klasskamrater inte visar något intresse för dem eller deras hem
kulturer. Många svenskar ogillar tydligen muslimer, enligt några ungdomars 
utsagor. De flesta av de intervjuade högstadieeleverna framhåller noga att de är 
invandrare, vilket onekligen kan tolkas som att de tilldelats en stämpel och vet 
sin plats i skolan. Ungdomarnas ibland trotsiga utsagor kan också tydas som att 
användandet av begreppet invandrare kan ses som tecken på stolthet. Man vill 
inte skygga för svenska kamraters fördomar. Samtidigt inser minoritetsung- 
domama sitt begränsade utrymme i den svenska skolan.

Flera flickor beskriver omgivningens inställning analytiskt med försök att 
tolka situationen åt mig: Du ska tänka på att du inte är riktigt som - du har inte 
bott här hela livet (Här används pronomenet ”du” i betydelsen ”man”, jfr 
engelskans you). Dessa flickor utgår mer från sig själva och sitt eget underläge 
vad beträffar relationerna i skollivet. De intervjuade pojkarna fokuserar istället 
andras agerande och är överlag mer aggressiva, mer benägna att diskutera 
omgivningens vårdlösa behandling av invandrare (jfr Mkandawire, 1997a och 
b). De använder känsloladdade ord om rasism och ungdomsbråk, samt under
stryker orättvisor i större utsträckning. Handlar detta om att pojkar blir sämre 
behandlade? Både ja  och nej att döma av ungdomarnas berättelser. Pojkarna ger 
intryck av ett mer aktivt protesterande mot orättvisor och hamnar ofta i bråk. 
De benämns ofta svartskallar och har sannolikt också fler handgripliga erfaren
heter av rasism i situationer då de blivit oförskyllt slagna av skinheads utanför 
skolan. Flera av deras berättelser beskriver sådana övergrepp. Några pojkar är 
mer intresserade av att diskutera samhällsdebatten i stort än vad som händer 
inom skolan. De tror att våldet och de grundmurade attityderna mot invandrare 
(jfr Westin, 1984) kan jämföras med Amerika.

Resonemanget stöder sig på både Pablos och Carlos tänkvärda berättelser. Vi 
som iakttar problematiken utifrån tror att det vi ser, bråken och våldet, är de 
värsta inslagen i konfliktsituationerna. Men flera ungdomar tycks mera frukta 
dem som går bakom ryggen. Det är ännu värre om man inte ser i ansiktet, 
menar Pablo. Carlos benämner detta osynlig rasism som finns i och utanför 
skolan. En sådan tanke förklaras av Pablo med att skinheads inställning kan
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accepteras lättare. Den går att avslöja. Den syns ju dessutom utanpå. Vanligast 
är den osynliga rasismen, menar Carlos. Det är samhällets fel, som att alla 
blonda ska ha jobb. Som för att synliggöra förödmjukelsen av att bli behandlad 
som svartskalle använder Carlos ordet blond i flera exemplifierade situationer 
med svenskar. Polisen ser bara invandrare som knarklangare. ”Ljusblonda 
svenskar” sysslar i lika hög grad med sådant, menar han. Den osynliga rasismen 
är svår att bekämpa. Carlos känner att den finns överallt: Man ser på dom. Dom 
ser inte verkligheten.

Pojkarnas beskrivning av omgivningens osynliga rasism i bemötandet av 
invandrare kan jämföras med våra tidigare resonemang om immanent pedago
gik (kap 3), som finns inbyggd i människors förhållningssätt till varandra i en 
kultur. Ständigt återkommer minoritetselevema också till det osynliga som styr 
hur lärama behandlar dem i skolan. Man känner med läraren även om dom inte 
säger någonting att de inte gillar invandrare (jfr Lahdenperä, 1997). Liknande 
yttranden kom från flera ungdomar som sa att lärare inte tycker om muslimer 
(jfr Hedin, 1995). Flera ansåg att lärare sätter sämre betyg på minoritets
elevema. De svenska kamraternas tysta avståndstagande genom att hålla sig för 
sig själva på lektioner är inte enbart tecken på kamraternas inställning. Sank
tionerat av läraren, som inte ingriper för att uppmuntra kommunikation mellan 
elevgrupperna, kan detta ses som ytterligare ett exempel på det osynliga i lära
rens pedagogik.

Flickorna är, som vi tidigare nämnt, ofta mer utforskande, avgränsar sina 
resonemang till att omfatta skollivet. De finner även andra mer positiva aspek
ter i lärares och kamraters attityder. Så berättar de att det lilla intresse som 
utomstående har för deras modersmål och kultur ofta aktualiseras i samband 
med uppmärksammade TV-program. Vid dessa tillfällen vill svenska kamrater 
ha sina iakttagelser eller fördomar bekräftade. Bland flickor rör sig intresset 
mest kring frågor om hur man lever familjelivet eller lite mer romantiskt om 
hur man ingår äktenskap.

Men flickorna antyder också något av det osynliga, svårtolkbara. I denna 
form handlar det om intresset bakom de svenska kamraternas frågor. Är de 
verkligen intresserade av familjernas leverne? Några av de svenska kamraterna 
frågar mer allmänt om språk och kultur. Nahrin omtalar att hon försöker svara 
på deras frågor, men har samtidigt en känsla av misstänksamhet: Men ja g  vet 
inte om de är intresserade, eller.... säger hon. Hennes osäkerhet verifieras av 
funderingar över om det kan bero på att de inte gillar muslimer, vilket natur
ligtvis får henne att undra över frågorna och eventuellt andra avsikter.

Vid intervjutillfällena beskriver ungdomarna således omgivningens attityder 
till sin hemkultur med en viss misstänksamhet. En pendling mellan stolthet och
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förödmjukelse präglar deras fria berättelser (jfr Ehn, 1993). Bland de intervju
ade ungdomarna försöker fler flickor söka förklaringar till svenskars ointresse 
och minoritetselevers underläge. Pojkarna är mer förolämpade av omgivning
ens bemötande, vilket yttrar sig i mer aggressiva skildringar. Både pojkar och 
flickor försöker emellertid analysera problematiken och kommer fram till att 
det dolda i lärares och kamraters tankar och handlande omöjliggör både försvar 
och upprättelse när de blir orättvist bemötta. I gemenskapen med den annars så 
heterogena invandrargmppen ger ungdomarna intryck av att ändå kunna bevara 
sin stolthet. De har till och med ett respektingivande övertag i skolan för att de 
är fler än svenskarna.

Språkliga och begreppsliga förutsättningar
I elevernas berättelser om sin egen språksituation berättar de om lärares för
hållningssätt eller om sig själva i inlärningssituationen. Detta avsnitt avser att 
belysa elevernas upplevelser av språksituationen relaterade till läramas bedöm
ningar. Elevernas uppfattning om både sitt eget svenska språk och läramas 
språk diskuteras.

Lärarnas och elevernas bedömningar av förutsättningarna 
Om elevens och lärarens (oftast Sv2-läraren som arbetar speciellt med elevens 
svenska språk) bedömning av varje enskild elev jämförs ser vi huruvida elevens 
självuppfattning motsvaras av lärarens bedömning. Elevernas utsagor är svar på 
frågan Berätta hur du förstår lärarens språk och texterna i skolan medan lärar
nas utsagor redogör för elevens språkliga status (bilaga 1) och ofta även elevens 
”prognos”, vilket gör att förutsättningarna är något annorlunda.

Inget problem med språket. Texterna går bra, men tråkiga böcker. Dom skriver för 
mycket. SO-boken är kul om andra världskriget. Ekonomi är tråkigt. [I ett annat 
sammanhang berättar han att språket är lätt och roligt i de böcker som används i 
Sv2-undervisningen.] (Pablo)
Pablo är begåvad och duktig i svenska. Prognosen - Har ett fint svenskt språk. Är i 
utveckling. Betyg 3. SVAN-test: D (Sv2-läraren)

Språket är inget svårt. Men ordspråk är svårt. Texterna i böckerna är inget svårt. De 
var nog inte svåra, men jag  förstod dom inte själv, liksom - texten. (Hina)
Betyget är en trea. Hon har ej gjort SVAN-provet men den muntliga bedömningen 
är D. (klassläraren)

Språkförståelse - Jag går inte på lektionerna om jag inte gillar läraren. Texterna - 
NO är svårt. SO tycker jag  inte om. (Mesut)
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Hans prognos: Han har ett statiskt språk som ej utvecklats. Hoppas läsningen far 
effekt. Han kämpar. Betyg: 2. SVAN-test D. Han har tekniken men ingen utveck
ling i språket. (Sv2-läraren)

Förstår inte allt. Nästan allt. Några [lärare] pratar konstigare, använder riktig 
svenska. Ingen svenska som jag pratar eller frågar. Frågar [om texterna]. Om man 
skäms, skriver upp och frågar sen, efter lektionen. (Parvin)
Hon kämpar också på. Föräldrarna är oroliga över dotterns svenska språk. Statiskt 
språk. Hoppas läsningen far effekt. Hon har tvåa i svenska. SVAN: C-D. (Sv2- 
läraren)

Sv2-lärama förklarar bättre. NO och SO-lärama glömmer att vi inte förstår. NO 
och SO är svåra att läsa. Matteböckema - typ- dom förkortar ingenting och dom 
skriver långa meningar. (Shéma)
Fint språk i sig själv. Hon far tvåa i svenska. Arbetar dåligt. SVAN-test: D. (Sv2- 
läraren)

NO är svårare att förstå. Jag gör lexikon svensk-persiskt när jag  gör matte. Lärarna 
skulle förklara lite mer. (Aysan)
Betyg i svenska: 3. SVAN: C-D. (Sv2-läraren)

Nej inte så mycket svårt [lärarnas språk]. Ibland så får jag fråga mina kompisar. 
Om man förstår inte ett ord i meningen så läser man och fattar det med. (Nahrin) 
Betyget i svenska är 5. SVAN C-D. (klassläraren)

Mycket god prognos. De har ett eget levande språk [hemma]. De andra har torftiga 
hemspråk. De har ett vackert kreativt svenskt språk. Men de gör språkfel. (Sv2- 
läraren om Aysan, Nahrin)

Kanske några ord är svåra. Fler elever och alla snackar, då vågar man inte fråga. 
NO har ett jobbigt språk. (Carlos)
Han har trea i svenska. På SVAN-provet bedömdes han som C-elev. (klassläraren)

Ja, jag förstår vad lärama och kompisarna säger. Men böckerna är svåra, och 
proven. (Juan)
Juan är fåordig. Betyg i svenska 3. SVAN-testet D. (klassläraren)

Så där, beror vilken lärare. Säger [åt läraren] att jag inte förstår. Det är deras jobb att 
förklara för mig. (Kymet, se separat tolkning)
Apati. Likgiltighet. Brist på självförtroende. Lärama får inte en chans. Hon skolkar. 
Läram a orkar inte längre leta efter henne. Betyg i svenska 2. SVAN C. 
(klassläraren)

NO-läraren pratar lite svårt och förklarar lite svårt. Läroböckerna är svåra. (Usman) 
Han är blyg, men har ett kreativt språk i utveckling. Försöker sig på nya konstruk
tioner. Betyg i svenska 3. SVAN: D. (SV-21äraren)
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Han är timid och artig som dom där från Sri Lanka är [Usman kommer från 
Bangladesh], (klassläraren)

Språket är inget svårt i skolan [i nästa sekvens är tonen annorlunda]. Läram a - så 
där förklarar. Ibland det hjälper inte. Man forstår ändå inget. (Maslah)
Betyget i svenska: 3 och SVAN-testet D-E. (klassläraren)

Hon [matteläraren] babblar. NO lättare. Man lär sig. Kan läsa hemma i förväg och 
förstå. (Gian, se separat tolkning)
Språket är under all kritik. Betyg i svenska 2. SVAN C. (Sv2-läraren)

Ibland när de pratar mycket och snabbt, jag säger: Vad menar du? Ibland förklarar 
ibland efter lektion. Svenne och Tommy tar [hjälper till] på en gång. [Om texterna i 
böckerna.] Tråkigt. (Bekir)
Dåligt. Han måste lära sig läsa. Klarar ej stor klass. Han bara skolkar. Han är inte 
testad, men han kan ju  inte läsa så det går inte. Har inget betyg i svenska. Det blir 
streck. Bedöms som en B-elev. (specialläraren)

Tolkning av språkliga och begreppsliga förutsättningar
Om vi relaterar elevers språkliga självbedömningar till läramas utlåtanden om 
elevernas språkfärdighet iakttar vi att de flesta av de intervjuade ungdomarna 
ofta har en realistisk syn på sin egen språkformåga vad avser det svenska 
språket. De elever som tycker att undervisningsspråket i skolan är ”lätt” och 
texterna begripliga får också av läraren ett överensstämmande omdöme om sin 
språkformåga D-nivå (bilaga 1), dvs visserligen en ”tydlig skillnad” mot en 
svensktalande ”enspråkig elev” men ett språk som fungerar i kommunikation. 
Dessa ungdomar, bedömda av en Sv2-lärare, har god ”teknik”, men ibland ett 
väl ”statiskt språk”. Elever som oroar sig för skolans svenska och berättar om 
sina svårigheter skattas också samstämmigt av lärama som sämre språkutövare, 
C-nivå dvs ett språk som avsevärt skiljer sig från svenska elevers med en viss 
svårighet att kommunicera (se bilaga 1). Det sistnämnda förhållandet kan 
mycket väl ändå betyda att prognosen för språkutveckling är god, förklarar en 
lärare.

Vi uppehåller oss en stund vid lärarens uttryck statiskt. Förmodligen använ
der läraren ordet i betydelsen livlöst, trots att det handlar om ett fungerande 
språk. Antagandet gmndar sig på lärarens utsaga: Han har tekniken men ingen 
utveckling i språket. För vissa elever ser det således ut som om det statiska kan 
betyda att det svenska språket har stannat upp i mognadsprocessen vid ett till
fälle då språket ändå fungerar praktiskt för eleven. Sådana tillstånd i språk
utvecklingen förklaras också av lingvister (jfr Hyltenstam, 1981) vilka för
klarar att elevens språk, interimspråk, är ett instabilt system som är i utveckling 
i riktning mot målspråket, svenskan. Lärarens utmaning är här att se till att

186



elevens språk utvecklas istället för att fossiliseras, dvs förstenas. I ungdomarnas 
fall sätter Sv2-lärama målet högt dvs att eleverna obehindrat ska lära sig tala 
och förstå svenska som en svensk (jfr Lpo 94) och lärarna ger inte intryck av 
att acceptera att eleven i praktiken tycker att han eller hon klarar sig bra i det 
dagliga livet och inte är motiverad för en utveckling. Det styrks av elevernas 
berättelser om aktiva Sv2-lärare (jfr s 170).

Man kan fråga sig vad Sv2-lärarens bedömningar indikerar då ”prognosen” 
ändå kan vara god för dem som bedöms sämre i svenska och behöver mycket 
språkstöd. I sådana fall talar läraren om begåvade elever eller elever med ett 
kreativt språk i utveckling. Även andra faktorer som kan påverka språkets ut
veckling omnämns i intervjuerna, exempelvis familjens motivation för tvåsprå- 
kighet (jfr Sahaf, 1994), hur länge eleverna vistats i Sverige (jfr Löfgren,
1993) eller hur ofta ungdomarna har tillfälle att tala svenska. Flera av eleverna 
talar svenska endast i skolan.

Resonemanget om undervisningsspråket med allt vad det innebär förståelse
mässigt (jfr kap 8) kan också ha en annan dimension för minoritetselevema, 
genom deras upplevelse av det svenska språket. Några lärare pratar konstigare, 
använder riktig svenska. Ingen svenska som jag  pratar eller frågar. Parvins 
uttalande illustrerar en ofta iakttagen uppfattning hos minoritetselever. Deras 
svenska språk är inte ”riktigt”, inte lika fint eller kanske inte ens samma språk 
som läramas och de svenska kamraternas.

Hur kan vi då förhålla oss till att lärarens svenska språk av eleven betraktas 
som ett annat språk? Hur vi än ser på språkinlärning erfar vi att flertalet 
minoritetsungdomar upplever relationen till det svenska språket som en 
spänning mellan den svårfångade korrekta svenskan och det i vardagen av dem 
själva brukade språket. Vetenskapligt sett, är tydligen denna tudelning av 
språket ett led i språkinlärningen (jfr Hyltenstam, 1981). Eftersom elevernas 
skolor är multietniska är svenskan ofta minoritetselevemas gemensamma språk. 
Detta kan förklara att samtalen mellan några elever, som ej har svenska som 
modersmål, inte låter som när lärama talar det ”riktiga” språk som en elev tidi
gare nämnde.

Det ”riktiga” språket handlar om ett svenskt språk som ofta inte hör till mi
noritetselevemas värld, ett språk som helt eller delvis upplevs som obegripligt. 
Det är ett språk som markerar statusskillnader mellan språkutövama. 
Visserligen innefattar detta språk lärarens undervisningsspråk, men det behär
skas ofta även av de svenska kamraterna. Detta andra främmande och korrekta 
svenska språk utövas av läraren men förekommer, om vi utgår från ungdomar
nas berättelser, också ofta i skolböckernas texter. Flera ungdomar säger att just 
böckerna är svåra eller tråkiga. Sannolikt står ordet ”tråkigt” för något som inte
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förstås eller är svårt att bemästra. I ungdomarnas berättelser avslöjas emellertid 
att de som förstår texterna i skolböckerna tycker att dessa är roliga att läsa.

Sammanfattningsvis avslöjar dessa ungdomars berättelser att det svenska 
språkets olika skepnader både markerar avstånd och förstärker gemenskaper i 
minoritetselevemas olika kontexter inom skolan. Å ena sidan ser vi det ”rik
tiga” till synes ouppnåeliga språket, vilket förmodligen understryker ungdomar
nas känsla av att inte höra till det svenska. Å andra sidan är det just det svenska 
språket som svetsar minoritetsungdomama samman. Detta språk är de beroende 
av i samtalen med kamrater från andra språkgrupper. Det kan tyckas cyniskt att 
det svenska språket håller dem på avstånd från svenskar men också är det språk 
som är en förutsättning för gemenskap med andra invandrargrupper. Förmod
ligen bidrar detta faktum till att invandrare av utomstående ofta betraktas som 
en homogen grupp.

Sammanfattande tolkning av högstadieelevernas berättelser 
om skollivet
Oavsett vilken aspekt av skollivet som dryftas kommer ungdomarna ständigt in 
på resonemang om språket. Språksvårigheter tycks vara överskuggande i 
elevernas berättelser, vilket lätt ger oss intryck av att språkförbistring skulle 
vara orsak till elevens övriga skolsvårigheter. Om vi analyserar elevernas 
utsagor kan vi snarare säga att andra samhälleliga svårigheter som berörs ofta 
har inslag av språkproblem.

Livserfarenheter av att tillhöra invandrare som grupp genomsyrar ung
domarnas skildringar av livet i skolan och avspeglar sig i deras uttryckssätt. I 
samtalen om skollivet bemödade flertalet sig om att använda massmediala ord, 
vilka förmodligen sällan förekommer i deras samtal med varandra. De talade 
om invandrare, våld och mobbning, som om de själva vore utomstående, och 
gav därmed intryck av att de trodde att sådana ingredienser i samtalet förvänta
des i en intervju om deras skolsituation. Efter en stunds fördjupade samtal flö
dade emellertid berättandet fritt från sådana inslag.

Om vi samlar intrycken av ungdomarnas fria berättelser noterar vi att arbets- 
och livsvillkoren tycks vara fyllda av paradoxer. Samtidigt som eleverna vill ha 
lugn och gemenskap i skolan, accepterar de att tryggheten byggs på makt där 
ett övervägande antal invandrare håller svenskarna i respekt, för att de då är 
rädda fö r  invandrare. Man kan fråga sig varför minoritetsungdomama behöver 
ha detta övertag? Flera elever känner sig tydligen hotade av de svenska ele
verna. Det handlar oftast inte om öppet våld. Ungdomarna berättar om svenska 
kamraters tysta avståndstagande genom att hålla sig för sig själva. 
Minoritetselevema är därmed hänvisade till varandra. Har man en grupp så är
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man med dom. Annars utanför, beskriver Shéma situationen. Den skenbara fri
den bygger på att var och en vet och håller sig på sin plats. Eljest är 
”svenskars” och ”invandrares” villkor så oförenliga att de blir föremål för ide
liga diskussioner bland minoritetsungdomama. Balansen rubbas lätt av de 
spänningar som döljer sig i interaktionen mellan gmppema.

De olika villkorens konflikt i ungdomarnas skolliv ligger således, om vi 
utgår från ungdomarnas egna utsagor, i lärares och kamraters bemötande och i 
elevens uppfattning av detta och sin egen språkutveckling. Den immanenta 
pedagogiken känns men är svår att definiera. Något osynligt finns bakom lära
rens beteende, vilket kommer till uttryck i att de är besvärade av minoritets- 
elevers frågor och blundar för att svenska elever tar för sig i undervisningen. 
Eleverna känner sig osäkra. Språket i relation till kamrater är tydligare och det 
immanenta tycks vara lättare att tolka och klä i ord. Det dolda beskrivs här som 
osynlig rasism, vilket kommer till uttryck i att ungdomarna anar fientlighet 
utan att kunna bemöta den. Människor vänder dem ryggen helt oförklarligt 
eller som Pablo beskriver det: när man inte ser i ansiktet.

Även språkligt upplever minoritetsungdomar att de hålls utanför genom 
spänningen mellan det riktiga men samtidigt konstiga språket och elevens eget 
enkla. I sättet att beskriva motsättningar i språket anas spänningen mellan den 
eftersträvansvärda ofta ouppnåeliga språkfärdigheten och det språk man får 
hålla tillgodo med. Motsättningen yttrar sig i praktiken så att eleven beskriver 
denna riktiga svenska som tråkig eller obegriplig. Upplevelsen kan tydligare ses 
i den ämnesindelade undervisningen där vanlig svenska för eleven är laddad 
med kryptiska inslag medan svenska som andraspråk (Sv2) är fullt tillgängligt 
och användbart.

Flera ungdomar har valt bort modersmålsundervisning i skolan. I elevernas 
berättelser anar vi att det är de vuxnas, föräldrars och lärares, attityder till två- 
språkighet som påverkar bamens val och möjligheter att bli tvåspråkiga och 
därigenom få tillgång till två kulturer i skolan (jfr Virta, 1994, Garefalakis, 
1994). Skolans oförmåga att förena och ta tillvara tvåspråkighet i elevernas 
olika ”världar” omvittnas också av flera forskare (Allwood & Strömstedt, 
1989, Hauge, 1988, Hill, 1996, Stroud & Wingstedt, 1989).

Man får intryck av att flera ungdomar har oklara och motsägelsefulla upp
fattningar om sina svenska språkfärdigheter. Om vi följer Mesuts utsagor i de 
olika intervjuavsnitten ser vi att han tycker sig förstå språket på lektionerna. 
Möjligen menar han att han förstår samtalsspråket i undervisningen, men för 
övrigt smular nästkommande utsagor sönder hans påstådda språkförståelse. Han 
klagar över att det är svårt med enheter i matematiken samt att han inte förstår 
texterna och inte kan kemiska ämnen i NO. Det senare handlar ju också om
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språk. Samma pojke förklarar att Sv2-undervisningen är bra och mycket lättare 
än ”vanlig svenska” för i den senare skriver man fö r  mycket och läser böcker 
som man inte vill läsa. Man kan ana att orden ”inte vill läsa” visserligen står för 
olusten i läsningen, men att det här snarare handlar om att inte begripa det man 
läser. Det man inte förstår blir vanskligt att ge sig i kast med. Därutöver tycks 
läraren, enligt flera elevers upplevelser, glömma att minoritetselever inte för
står all svenska.

Av de intervjuade eleverna är flera födda i Sverige. Exemplen kan leda till 
gissningen att det kan kännas frustrerande att inte behärska det svenska språket 
som man levt med, eller vid sidan av, genom både dagis och skola. En alterna
tiv tanke skulle helt enkelt kunna vara att ambitionen är stor och att ungdo
marna visserligen vill ha lika möjligheter som svenska elever, men inser att det 
krävs en större arbetsinsats av dem själva om de överhuvudtaget ska kunna jäm 
föras med svenskar. En sådan tanke kan stimulera till hårdare arbete men också 
hämma kursvalen eller till och med slå ut vissa elever.

Flera av de intervjuade eleverna tycks således känna sig mindervärdiga i 
undervisningen. Det är förmodligen svårt att se sina egna bekymmer, kunna 
verbalisera dessa och få gehör av lärama. Det avslöjas genom att vissa tycker 
det är lättare att undvika det som känns svårt, som känslan av att vissa lärare 
och kamrater inte gillar invandrare, utsattheten eller utanförskapet i undervis
ningssituationen och bland kamrater. Somliga kämpar på. Några blir mer lik
giltiga. Andra ger upp och skolkar. Vi uppehåller oss en stund vid hur de olika 
kategorierna resonerar kring detta.

I själva verket eftertraktade alla intervjuade elever förbättrade relationer och 
möjlighet till kommunikation med lärare och kamrater både i undervisningen 
och på rastema. Detta skulle i flera elevers ögon förhoppningsvis minska de 
mest destruktiva reaktionerna dvs skolket och rökningen under skoltiden. Grovt 
kategoriserat, utifrån elevernas utsagor, tycks skolket kunna vara ett symptom 
på obegriplig undervisning vilket kan exemplifieras med Bekirs situation. Han 
tycker skolan är ”tråkig” och han kan inte läsa. Han skolkar enligt lärarna och 
egen utsago. Rökningen nämns ofta som ett uttryck för sysslolöshet på rastema 
vilket kommer till uttryck i uttalanden som Det finns inge göra. Man sitter inne 
röka. Olika schatteringar av tråkighet som dödstråkigt och långtråkigt i sam
band med raster yttrade sig, enligt utsagorna, i ett passivt beteende hos eleverna 
som att Man sitter bara här på rasterna.

Vad berättar denna tråkighet egentligen för oss? Ungdomar i allmänhet är 
visserligen skoltrötta på vårterminen i årskurs 9, men minoritetsungdomamas 
ständigt återkommande bruk av ordet säger ändå något mer. Ordet tråkigt kan, i 
minoritetselevers ofta begränsade svenska adjektivförråd, ha en vidare bety
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delse, en språklig dimension som sannolikt inte de svenska elevernas använd
ning av ordet har.

Om vi avfärdar ordet tråkigt som allmänt och intetsägande missar vi alltså 
det djup flera elever lägger i ordet. I samband med rastema kan visserligen or
det tolkas som trist, eftersom eleverna motiverar det med utsagor som finns 
inget att göra. Men i samband med undervisningen kan vi nog betrakta det som 
en synonym till ”svårt”. Så beskriver flertalet ungdomar att NO och SO är 
tråkigt. Ordet kan också stå för en känsla av att inte höra till kommunikationen 
på NO- och SO-lektionen, ty i nästföljande meningar kan elever berätta att de 
inte förstår texterna eller att läraren babblar fö r  mycket. Matematiklektionerna 
betraktas, enligt flera elevers utsagor, som tråkiga när eleverna får matematik
uppgifter med långa texter eller när läraren bara talar med plugghästarna eller 
när svenska elever sitter för sig själva.

Ordet tråkigt kan således beskriva en slags hopplöshet som är svår att beseg
ra. Flera elever tror att läramas beteende handlar om att de har något emot 
invandrare. De ungdomar som ger upp kan exempelvis säga Jag går inte på 
lektionerna om jag  inte gillar läraren. Samtidigt uttrycker de tydligt sin åsikt 
att lärama inte gillar eleverna. Särskilt muslimska elever påstår att de och deras 
religion ogillas av lärama. Detta är emellertid inte entydigt, ty mot detta talar 
att några elevers SO-lärare framställer religionskunskapen som spännande och 
är positiv till islam. Läraren uppmuntrar tydligen elever med olika religioner 
att delge kamraterna sina erfarenheter. Några muslimska elever omtalar att de 
trivs med undervisningen då de får berätta, ja  vara experter på islam.

Den undervisning minoritetselevema förstår har uppenbarligen inga inslag av 
tråkiga lärare eller elevers skolk. Förutom episoden med religionsundervisning
en styrks tolkningen av beskrivningen av Sv2-lärama och -lektionerna som sti
mulerande. Detta talar för resonemang om begreppsförståelse, där nyckelordet 
förförståelse kan beskriva situationen. En undervisning tillgodogörs och upp
skattas väl om den anknyts till elevernas erfarenheter.

Allt tyder på att flera högstadieelever, liksom mellanstadieelever (jfr Studie 
I), hos läraren uppskattar ett förhållningssätt som är strängt, kanske mer likt 
föräldrarnas. Lärarna ska vara mycket stränga och mycket snälla, säger en elev. 
För en svensk elev kan man föreställa sig att uttalad stränghet uppfattas negativt 
och omöjligen kan kombineras med snällhet. Som alla andra elever känner sig 
minoritetselevema emellertid trygga när de vet var gränserna går, när de kan 
tolka situationer och de vuxnas sätt att förhålla sig. Men kanske fler minoritets- 
ungdomar just i lärarens förhållningssätt söker men har svårt att finna något 
som liknar de vuxnas i hemkulturen. Ett mer auktoritärt sätt att förhålla sig till 
ungdomarna, en stränghet som snarare kan förknippas med omtanke än elakhet
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skulle ”bevisa” att eleven är betydelsefull och förmodligen eliminera elevens 
känsla av att läraren inte bryr sig.

De flesta minoritetsungdomama gav i intervjuerna intryck av att vara mycket 
lojala mot sina föräldrar. De värnade om familjens integritet och undvek att 
tala om samspelet inom familjen i sina fria berättelser. Familjens interaktion 
med samhället berördes emellertid då flera elever berättade om hur förnedrande 
föräldrarna behandlats i ett samhälle där deras utbildning, yrken eller sysslor i 
familjen förlorat anseende, ja till och med blivit värdelösa. Man kan fråga sig 
hur detta påverkar ungdomarnas syn på sina egna framtida möjligheter. Trots 
detta var många flitiga i skolan för att få bättre möjligheter än föräldrarna. Alla 
intervjuade ungdomar ville gå i gymnasiet och vidareutbilda sig.

Sammanfattningsvis berör alla berättelser om skollivet interaktionen mellan 
läraren och ungdomarna. Visserligen ger ungdomarnas berättelser en allmän 
bild av tonårslivets ifrågasättande av lärare och föräldrar men också en upplevd 
bild i skarp kontrast till svenska elevers villkor i skolan. Spänningen mellan 
lärarens handlingar och vad eleven kan utläsa bakom dessa tycks emellertid, att 
döma av ungdomarnas skildringar, uppta en stor del av den uppmärksamhet 
minoritetselever ägnar åt skolan. Flera ungdomar antyder en önskan om att 
lärama ska vara mer självklart bestämmande, men med omtanke, som de vuxna 
de möter hemma. Det skulle förmodligen göra livet i deras två världar mer för
enligt. Vi kan föreställa oss känslan av att ständigt behöva knäcka koder, vilket 
i ungdomarnas fall ser ut att göra flera av dem osäkra på sig själva och sin egen 
förmåga att klara av språk, skolarbete och övriga sociala relationer. 
Ungdomarna ger intryck av att vara mycket ambitiösa och lägga ner mycket 
arbete på att ta sig förbi dessa hinder. I denna strävan känner de en stor sam
hörighet och trygghet i invandrargmppen.

Ungdomarnas skildringar av det osynliga i lärares och kamraters förhåll
ningssätt kommer till uttryck i berättelser om språkanvändning, avstånds
tagande eller helt enkelt i ett positivt men ytligt agerande i lärarens yrkesroll. 
Läraren vet för lite om eleverna vilket kommer till uttryck i utsagor som kan 
uppfattas som diskriminerande (jfr Lahdenperä, 1997): Han är timid och artig 
som dom där från Sri Lanka är (eleven kommer från Bangladesh). Lärarens 
professionella beteende kan ibland upplevas som oärligt och oengagerat. Många 
elever säger sig veta att vissa lärare inte gillar minoritetselever. Dessa uttalan
den kommer oftare från muslimska elever.
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Kapitel 8 
Minoritetselevers språkliga förutsättningar i 
matematiksituationen på högstadiet (Studie III)
Med utgångspunkt från undervisningssituationen studeras minoritetselevers 
livsvillkor i detta avsnitt. Studiens syfte och uppläggning beskrivs i kapitel 7 
(s 164-165). Tidigare undersökningar har visat att elever på låg-, mellan- och 
högstadiet har svårigheter att tillgodogöra sig undervisning som utövas på 
andraspråket, dvs svenska. Specifikt för matematiken framgår i låg- och 
mellanstadieundersökningen (kap 6) att uppgifter i problemlösning i högre grad 
än andra uppgifter gav minoritetselever sämre resultat. Sådana uppgifter upp
levdes också som svårast av de intervjuade eleverna. Informationen i texterna 
samt svåra ord och begrepp bidrog till att uppgifterna löstes felaktigt. Detta 
väcker frågor om högstadieelevernas upplevelser av matematiksituationen.

I studien av högstadieungdomar redovisas övergripande resultat i den natio
nella utvärderingen och standardprovet i matematik 1992 i avsikt att ringa in 
minoritetsungdomamas svårigheter. I en intervjustudie kring matematikämnet 
och matematiklektionerna tar jag fasta på den speciella problematik som den 
övergripande studien utkristalliserar och fördjupar dessa erfarenheter genom att 
låta eleverna berätta fritt om undervisningen och kommentera matematikupp
gifter. Detta föranleder en för denna undersökning adekvat information om 
utvärderingen.

Den nationella utvärderingen i årskurs 9, 1992
Den nationella utvärderingen (NU) för årskurs 9, våren 1992, omfattade cirka 
10 000 ungdomar vars kunskaper, färdigheter och attityder bedömdes i för
hållande till läroplanens mål i alla ämnen utom bamkunskap och tillvalsämnen. 
Syftet var att öka förståelsen för verksamheten i skolan. Förutom elever deltog 
lärare och föräldrar. Utvärderingen av matematikämnet genomfördes av PRIM- 
gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm. I syftet tillämpat på matematikämnet 
finner jag följande formulering (Pettersson, 1994, s 7) som är aktuell för denna 
studie:

Att bidra till förståelsen av sambandet mellan elevers matematikkunskaper och
olika faktorer i skol- och hemsituationen.

Cirka 500 minoritetselevers resultat på matematikuppgifter har studerats. Bland 
dessa elevers provresultat finns 24 elevers lösningar och svar insamlade, vilka 
analyserats och jämförts med enkätsvar innehållande självbedömningar av kun
skaper och textförståelse.
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Av de minoritetselever som deltog i utvärderingen följde 45 % allmän kurs 
(ak), 49 % särskild kurs (sk) och 6 % icke-kursuppdelad undervisning (på min
dre orter saknas ofta resurser för uppdelning i allmän och särskild kurs). Bland 
alla elever var kursdeltagandet 37 %, 55 % respektive 8 %. Denna undersök
ning begränsas till att omfatta dem som följt allmän och särskild kurs.

Matematikuppgiftema som använts ingår i standardprovet 1992 som innehöll 
ca 40 uppgifter, uppdelade i proven 1A, IB och 2. Delprov 1A som är gemen
samt för alla kursaltemativ, är här av det största pedagogiska intresset, eftersom 
möjlighet finns att jämföra elever ur olika minoritetsgrupper och med olika 
kursval, på samma prov. Uppgifter ur detta prov (se s 204) redovisas och 
används i närgångna studier av enskilda elever.

Minoritetselever i den nationella utvärderingen av matematik
En tidigare undersökning av minoritetsungdomar i svensk grundskola (Parszyk,
1994) visar att minoritetselever i genomsnitt får sämre resultat än svenska 
elever på matematikuppgifter. Gruppen är emellertid mycket heterogen vilket 
föranlett studier av olika etniska grupper. Inledningsvis redovisas elevgrupper i 
undersökningen. Därefter följer ett referat av tolkningar av den övergripande 
undersökningens resultat, som sedan ligger till grund för uppföljningar med 
intervjuer av enskilda elever.

Elevgrupper
I högstadiematerialet ur den nationella utvärderingen är således cirka 500 mi
noritetselever klart definierade. De etniska grupper som är representerade i 
materialet består av flera olika nationaliteter, vilka redovisas i nedanstående 
tabell, där elevernas svar på frågan om föräldrars födelseland har kodats (tabell 
3). Ett land kan benämnas olika beroende på politisk inriktning, kulturell till
hörighet eller på grund av att nationsgränser flyttats under tiden som studien 
pågått.
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Tabell 3. Antal elever fördelat på föräldrarnas födelseland

Norden
utom
Sverige

Europa
utom
Norden

Mellan
östern

Afrika Asien Latin
amerika

Land n Land n Land n Land n Land n Land n
Danm ark 9 Bulgar. 4 Irak 3 Algeriet l Banglad. i Argent. 3

F inland 137 England 1 Iran 29 Egypten 2 Filippin. i Chile 40

Island 3 Estland 1 Israel 2 Eritrea 10 Indien 3 Dom.Rep. 1

Norge 10 Grekland 24 Kurdist: Etiopien 1 Indones. 1 Peru 2

Italien 3 Ospec. 2 G am bia 3 Kina 2 Salvador 2

Jugoslav. 33 Iran 2 Cameru 1 M aldiver 1 Uruguay 3

Kroatien 12 Syrien 1 CapVerde 1 Pakistan 2 Ospec. 1

Makedon 2 Turkiet 2 Kenya 1 SriLanka 2

Nederl. 1 Libanon 13 Marocko 2 Sydkorea 1

Polen 23 Palest. 2 Som alia 5 Taiwan 1

Portugal 1 Syrien 11 Tunisien 1 Thailand 4

Rumän. 8 Turkiet 39 Uganda 3 Vietnam 4

Serbien 2 Ospec. 2 Ospec. 3

Sloven. 2

Tjeckosl. 5

Tyskland 5

Ungem 17

Österrike 1

Ospec. 5

Antal

elever 159

Antal

elever 150

Antal

elever 108

Antal

elever 31

Antal

elever 26

Antal

elever 52

Jämförelse mellan olika etniska grupper
Alla elever (ca 10 000) har ett genomsnitt på 13,6 poäng medan minoritets- 
elevemas genomsnittspoäng är 11,9 av 21 möjliga poäng i delprov 1A. Resul
taten visar emellertid att det är stor skillnad mellan elever som följt allmän kurs 
i matematik och dem som följt särskild kurs. Det är betydligt större andel 
elever, bland både svenska elever och minoritetselever, i allmän kurs än i sär
skild kurs som inte behärskar de enligt läroplanen definierade nödvändiga kuns
kaperna och färdigheterna i matematiken. Den svenska gruppens genomsnitts
resultat är 16,3 poäng på särskild kurs och 10,2 poäng på allmän kurs. För ele
ver från språkliga och kulturella minoritetsgrupper är genomsnittsresultatet
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14,9 poäng för särskild kurs och 8,6 poäng för allmän kurs. I det följande 
redovisas olika mönster som framträder då enkätsvaren jämförs med resultaten.

Om resultaten på matematikuppgifterna och elevernas självbedömningar 
jämförs mellan de olika etniska grupperna framträder ett intressant mönster 
som antyder att de elever som kommer från de språkliga och kulturella minori
tetsgrupper, som kan förmodas vara mest olik den svenska (ofta utom
europeiska), har ett sämre självförtroende beträffande matematik och sämre 
resultat på standardprovet. Svenskar har de bästa resultaten. Även de övriga 
nordiska och europeiska eleverna har förhållandevis goda resultat (bilaga 5). 
Deras självbedömningar är samstämmiga med provresultaten. Bland svenska 
och övriga europeiska elever märks ingen större skillnad mellan hur elever med 
allmän och särskild kurs bedömer sin matematikförmåga. Skillnaden är något 
större i övriga etniska grupper. Störst skillnad mellan allmän och särskild kurs 
finns bland elever från Mellanöstern.

Om även flickor och pojkar jämförs uppdagas ännu större skillnader i de oli
ka etniska grupperna och antyder att det ”traditionella mönstret” att pojkar 
presterar bättre i matematik än flickor endast ser ut att stämma beträffande 
elever från Sverige och övriga Norden. Bland minoritetselever utom Norden är 
resultaten mer varierande. Här följer några exempel:

Afrikanska, asiatiska och latinamerikanska minoritetselever som följt allmän 
kurs skiljer sig i resultat från europeiska elever och mest från svenska elever. 
Bland asiatiska elever som följer allmän kurs är skillnaden i medelpoäng störst 
(7,25 poäng) till pojkars fördel. Latinamerikanska flickor som följt allmän kurs 
har, trots att de flesta inte tycker att de är duktiga i matematik, högre medel
poäng än pojkar men är sämre än pojkarna på särskild kurs.

Minoritetselever från övriga Norden har i flera avseenden avvikande upp
fattning om sin matematiska förmåga i jämförelse med övriga etniska grupper 
(särskilt i jämförelse med svenska och europeiska elever). En större andel ak- 
än sk-elever och dessutom en större andel flickor än pojkar (trots att pojkar 
presterar bättre) tycker att de är duktiga i matematik.

Bland minoritetselever oavsett kurs har de flesta i en tillbakablick på skol
tidens olika stadier, upplevt minst problem med att förstå texter på mellan
stadiet. Men återigen är skillnaden mellan elever som följt olika kurser stor. Ett 
mönster som framträder visar att övriga nordiska och övriga europeiska ak- 
elever oftare upplevde texterna svårare på lågstadiet och lättare på högstadiet, 
medan sk-elevema upplevde lågstadiets texter som lätta och högstadiets svåra. 
Variationerna är dock stora mellan olika etniska grupper varför några resultat 
särskilt kommenteras:
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Afrikanska elevers resultat markerar störst skillnader i textförståelse mellan 
allmän och särskild kurs i matematik. Sk-elever anser sig vara helt utan pro
blem medan två av tre ak-elever har svårt att förstå texter på högstadiet. 
Afrikanska elever har också jämförelsevis stor spridning i resultat på upp
gifterna (bilaga 5). Ak-elever från Mellanöstern, Asien och Latinamerika hade 
upplevt det svårt att förstå texter under hela skoltiden medan sk-elever klarade 
sig bättre.

Sambandet mellan betyg i matematik och svenska är av särskilt intresse för 
denna översikt. Svenska elevers respektive minoritetselevers betygsjämförelser 
kompliceras av att en relativt stor andel elever i några minoritetsgrupper saknar 
betyg i svenska. Detta visar emellertid tydliga mönster. Så gott som alla 
svenska elever har betyg. De svenskar och minoritetselever som läser särskild 
kurs och som har medelgoda och höga betyg (3, 4 och 5) i matematik har ofta 
lika höga betyg i svenska. Hälften av minoritetselevema som läser allmän kurs 
och som har låga betyg i matematik (1 och 2) har låga betyg i svenska. Övriga 
elever saknar betyg. Följande exempel illustrerar detta:

Hälften av ak-elevema från Afrika och nästan hälften av eleverna från 
Mellanöstern och Asien har inga betyg i svenska, enligt lärarnas kommentarer. 
Bland elever från övriga Europa och Latinamerika saknar var tredje elev betyg 
i svenska. Var fjärde elev från övriga Norden saknar betyg i svenska. Det är 
också dessa minoritetsgrupper (i mindre grad Asien) som har störst andel låga 
betyg i matematik.

Inom alla etniska grupper finns det elever som har mycket goda resultat och 
elever som har betydande svårigheter. Detta väcker frågor om elevernas natio
nalitet. Följdenligt de etniska grupperna i materialet inrättar sig de stora natio
nella grupperna (länder) utifrån grad av likhet med svensk kultur och visar 
följande mönster: Finska elever klarar matematikprovet förhållandevis bra. 
Bland övriga europeiska elever och elever från Mellanöstern utgör greker, 
turkar och iranier stora grupper där var Ijärde elev har betydande svårigheter i 
matematik. Chilenare utgör en ännu större andel elever med sämre resultat på 
matematikuppgifter.

Matematikuppgifterna
Materialet i den nationella utvärderingen kan, utifrån analyser av enkäter och 
elevlösningar av matematikuppgifter (standardprov), peka på vilken typ av 
uppgifter som innebär svårigheter för minoritetselever i matematik. Möjliga 
förklaringar till dessa kan här endast antydas ur några olika aspekter, som får 
vara underlag för djupare studier av enskilda elevers upplevelser av sådana upp
gifter. Även om svenska elever och minoritetselever ibland gör felaktiga lös
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ningar på liknande sätt, kan orsaken till att uppgifterna är svåra ha andra för
klaringar for minoritetselever än för svenska elever. Här kan förmodligen 
lärarens förtrogenhet med problematiken och elevernas kulturella olikheter 
spela in.

Det språkliga innehållet i matematikuppgiftema innebär stora utmaningar 
för minoritetsungdomama. Det räcker inte med att enbart ha räknetekniska 
färdigheter för att kunna lösa uppgifterna. Uppgifterna ställer krav på god 
läsförmåga hos eleverna. Endast några få uppgifter saknar språkligt innehåll 
vilket understryker vikten av att ta reda på om svårigheterna beror på bristande 
språkkunskaper eller på matematiksvårigheter.

Den kontext som eleverna möter i uppgifterna är inte självklart välbekant för 
invandrarelever. Några uppgifter är tagna ur ett vardagsliv som kan vara främ
mande för eleven. Begreppsförståelse kan saknas för ord exempelvis ungefär 
(svåröversatt till vissa andra språk), kilogram (vi säger kilo) och per dag (vad 
betyder per?). Andra uppgifter innehåller avancerad information t ex om temat 
Sri Lanka. Det matematiska innehållet täcker de flesta av kursplanens huvud
moment.

För att kunna lösa uppgifterna måste eleverna förstå informationen i uppgif
terna så väl att de kan sortera ut den viktiga informationen och förkasta över
flödig information, distraktorer. Det framgår av resultaten att det är mycket 
vanligt att minoritetselevema även använder den onödiga informationen. 
Uppgifter som innehåller svårbegriplig information har eleverna ibland försökt 
lösa genom att experimentera med de tal som finns i uppgiften. Ett generellt 
problem för alla elever, men som förmodligen drabbar minoritetselever mer, är 
att många ej försökt att konkretisera uppgiftens problem genom att exempelvis 
rita figurer.

Uppgifterna har olika struktur. En del uppgifter är så omfattande att eleverna 
måste kunna lösa dem i flera steg. Sådana uppgifter kan innebära svårigheter 
för minoritetselever som språkligt tvingats hålla isär olika information av olika 
slag. Om strukturen är enklare blir också texten mer begriplig.

Utöver räknetekniska färdigheter behöver eleverna ha både faktakunskaper 
och begreppsförståelse för att kunna lösa uppgifterna. Eleverna ska tillämpa 
sina kunskaper och färdigheter på uppgifter av både rutinmässig och icke
rutinmässig karaktär. I flera av uppgifterna måste eleven kunna hantera mycket 
stora och mycket små tal. Ofta förekommer enhetsbyten. Svårigheter med 
matematiska begrepp som ex hälften, en tredjedel förekommer ofta liksom 
svårigheter med att översätta sådana från text till siffror exempelvis:

Skriv i decimalform fjorton hundradelar.
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Sedda ur aspekten språkförståelse antyder analyserna av minoritetselevemas 
lösningar att de uppgifter som hade långa svåra texter inte var lika avskräck
ande för sk-elever som för ak-elever. Sk-elever visade en större benägenhet att 
ge sig in i långa och tillkrånglade lösningar och ej fullfölja uträkningar, medan 
ak-elever i större utsträckning avstod från en svår uppgift.

Med tanke på de minoritetselever som deltagit i standardprovet och deras 
uppenbara svårigheter att förstå texter är det av intresse att kommentera den 
instruktion matematiklärama erhållit. Informationen ger upphov till frågan om 
hur resultaten, som överlag visar sämre resultat för minoritetsgruppernas 
elever, sett ut om alla minoritetselever deltagit.

Invandrarelever kan delta i standardprovet om läraren finner det lämpligt. Vid 
bedömning av undervisningsgruppens standard utesluts resultaten i de fall då 
invandrareleverna har så otillräckliga kunskaper i svenska att detta direkt kan anses 
påverka deras resultat på standardprovet. Dessa elevers provresultat sänds inte 
heller in (Instruktionshäfte, Standardprov matematik, s 5).

Tolkning av resultat i de etniska grupperna
Först när resultaten relateras till elevenkäternas självbedömningar av både 
färdighet i matematik och textförståelse (enkätfrågor se bilaga 6) kan vi böija 
ana något om minoritetselevers upplevelser av undervisningssituationen. Olika 
mönster av svårigheter och möjligheter framträder i elevgrupperna och ger 
trådar att spinna vidare på i intervjuerna med enskilda elever.

Minoritetselever från Norden och övriga Europa ser, att döma av resultaten, 
överlag ut att ha bättre beredskap för att lösa matematikuppgifter i den svenska 
skolan än elever från Mellanöstern, Afrika, Asien och Latinamerika. Förmodl
igen handlar elevernas belägenhet inte bara om språk utan också om kultur. 
Matematikuppgiftema är anpassade till svenska (västerländska) förhållanden. 
Enkätsvaren berättar faktiskt för oss att elever som kommer från etniska grup
per som är mest olika svenskar också har sämre självförtroende beträffande ma
tematik samtidigt som de presterar sämre på matematikuppgiftema (jfr 
Elmeroth, 1997, Parszyk, 1994). Det låtet rimligt att det är svårare att begripa 
uppgifter formulerade efter en vardag (jfr Lgr 80, Lpo 94) som är olik elevens. 
Detta antyder att även om minoritetseleven inte fullt ut behärskar det svenska 
språket, så kan kulturella förhållanden vara så lika att sammanhanget i de 
matematiska uppgifterna känns bekant.

Ovanstående reflektioner kan förankras i termer av förförståelse och kontext. 
Förförståelse har att göra med våra tidigare erfarenheter (jfr Ödman, 1995). 
Vår förförståelse avgör således vilken aspekt vi lägger på en företeelse exem
pelvis matematikuppgiften. Sammanhanget i skolan, kontexten, kan vara mer
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eller mindre bekant för elever som är fostrade i andra kulturer än den som 
skolan utgör. Minoritetselever som vuxit upp i en kultur som är mer lik den 
svenska kan således ha en förförståelse som hjälper dem att tolka den svenska 
undervisningssituationen (jfr Cummins, 1983, Lindberg, 1997).

Några exempel ur utvärderingen kan styrka ett sådant resonemang. De finska 
eleverna som dominerar i antal bland de nordiska eleverna har goda resultat i 
jämförelse med andra grupper, vilket förmodligen kan relateras till den bekanta 
kontexten eller till matematisk förmåga, men knappast till språklig likhet. 
Alternativt kan de goda resultaten verkligen förklaras av språkpedagogiska för
delar i form av studiehjälp med stöd av modersmålet, vilket med all sannolikhet 
ger eleven trygghet, självförtroende och stark identitetsuppfattning (jfr Virta, 
1994, Hill, 1995). De finska eleverna utgör en stor grupp i svenska skolor och 
är väl försedda med modersmålsundervisning integrerad i svenska klasser eller i 
modersmålsklasser. Då en avsevärd del av eleverna får sin matematikundervis
ning på modersmålet befinner sig dessa i en pedagogisk situation som är jäm
förbar med svenska elevers.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att bland elever från Mellanöstern och 
Sydeuropa har var fjärde turkisk, iransk eller grekisk elev betydande svårig
heter i matematik. Resonemanget om undervisning som bör anpassas efter 
elevens förståelse och förmåga med utgångspunkt i en bekant kontext är här 
relevant. Beträffande uppgifterna i matematikundervisningen är det inte säkert 
att sammanhanget är familjärt. Vi kan inte utgå från att uppgifter som är häm
tade ur ”vardagslivet” (jfr Lgr 80, Lpo 94) är välbekanta för elever med hem
livet i en annan kultur.

Som en tråd genom resonemanget följer att den sammantagna minoritets
gruppen liksom var och en av de olika etniska grupperna är heterogen och att 
undervisningen i grundskolan passar bäst för de elever som i flera avseenden 
språkligt och kulturellt är mer lika svenskar. Det styrks av att minoritetselever, 
oavsett etnisk grupptillhörighet, som följer särskild kurs och är duktiga i 
svenska faktiskt resultatmässigt uppvisar större överensstämmelse med svenska 
elever än med sina landsmän som läser allmän kurs. Det är tydligt att om ele
verna behärskar det svenska språket så klarar de i stor utsträckning att följa 
undervisningen och till och med välja svårare kurser.

Det handlar uppenbarligen om att höra till och att kunna knäcka språkliga 
och kulturella koder, för att kunna följa skolans undervisning. Låt oss resonera 
vidare kring detta i matematikundervisningen. Vi har hittills i materialet iakt
tagit att elever i vissa minoritetsgrupper i högre grad än andra tycks ha en 
komplicerad matematikinläming, vilket kan föranleda en mer ingående analys 
av huruvida svårigheterna kan knytas till skilda matematikkulturer (jfr Cobb
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m fl, 1992, Hvenekilde, 1988) eller är av matematisk eller språklig karaktär. 
Enligt enkätsvaren relaterade till uppgiftsresultat tycks problemet hos flera 
minoritetsungdomar yttra sig i att dessa elever själva, oavsett orsak, värderar 
sina kunskaper lägre än kamraterna. De tror helt enkelt att de är dåliga i matte 
(jfr Ahlberg, 1995). Man kan föreställa sig att en sådan inställning skulle kunna 
permanenta svårigheterna hos vissa elever (jfr Pettersson, 1990). Förmodligen 
känner dessa elever sig övertygade om att själva ämnet matematik är för svårt 
för dem. I många fall får dessa elever specialundervisning, men man kan gissa 
att möjligheterna till förbättring av kunskaperna för vissa elever försvåras av att 
eleverna får specialundervisning i matematik istället för språk.

Vi kan tyda vissa elevgruppers svårigheter och elevernas självuppfattning 
beträffande matematikförmåga som att skolan har svårt att tillrättalägga under
visningen så att minoritetselever kan klara matematiken. Lärarens roll är bety
delsefull även beträffande elevernas självuppfattning (jfr Ahlgren, 1991). Vi 
kan gissa att vissa lärare stannar vid att konstatera att minoritetsungdomars 
sämre resultat beror på språkliga och kontextuella olikheter dvs att problemen 
kommer hemifrån och därför ter sig omöjliga att påverka. En annan förklaring 
till resultaten kan vara att lärare, som tidigare antytts, underskattar språkliga 
svårigheter i samband med matematikundervisningen och istället bedömer dessa 
som matematiskt betingade.

Detta föranleder ett resonemang om lärarens sätt att undervisa minoritets
elever. Vi kan förutsätta att de elever som behärskar undervisningsspråket har 
fördelar i alla undervisningsformer, men man kan ändå undra över om vissa 
undervisningssätt ytterligare missgynnar dem som har svårigheter med det 
svenska språket. Tidigare undersökningar som utförts av den nationella utvär
deringen i matematik (Ljung & Pettersson, 1990, Parszyk, 1992, 1994, Westin, 
H, 1994) visar olika kommunikativa faktorer i läramas beteende som påverkar 
matematikundervisningen och understryker behovet av att kunna prata matema
tik på ett språk man förstår. Till nackdel för minoritetselever och för många 
svenska elever, håller lärare fortfarande oftast ”föredrag” på lektionerna och 
leder elevernas arbete genom att ställa frågor. Grupparbeten är sällsynta vilket 
leder till att eleverna får få tillfallen att kommunicera kring problemlösningar.

Lärares förväntningar beträffande olika elevgrupper (ex flickor och pojkar) 
är olika, vilket också har med läramas förförståelse att göra. Vi kan säkerligen 
föreställa oss att skillnaden mellan pojkar och flickor är avsevärt större i andra 
kulturer där man inte fostras så ”jämlikt” som i Sverige. Resultaten antyder 
emellertid det motsatta dvs att ”traditionella mönster” som att pojkar presterar 
bättre än flickor i matematik bäst överensstämmer beträffande elever i Sverige 
och övriga Norden (jfr Emanuelsson & Fischbein, 1986).
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Om vi ser på elevernas självbedömningar möter vi liknande överraskningar. 
Medan elever från övriga Europa i större utsträckning följer svenska elevers 
mönster av självvärderingar (men med sämre resultat på provet) visar elever 
från övriga Norden (mest finska elever) ibland förvånande olikhet i förhållande 
till svenskarna. Resultatmässigt ligger dessa elever något sämre till men ändå 
relativt nära svenska elever. Elever i den allmänna kursen och dessutom fler 
flickor än pojkar har större självförtroende i denna grupp än övriga etniska 
grupper och i synnerhet jämfört med svenskarna dvs de litar till sin egen för
måga att lösa matematikuppgifter. Detta kräver ett djupare resonemang. Hur 
ska vi kunna förklara att nordiska flickor (mest finska) som följt allmän kurs i 
matematik ändå tycker att de är duktiga i matematik, trots att de förmodligen 
valt kursen för att den ansågs vara lättare? Vi kanske kan förstå detta lättare om 
vi resonerar kring lärarens pedagogik.

Återigen anknyter vi till att vissa finska elever tycks bemötas så att de kan 
tillgodogöra sig den undervisning de fått under skoltiden, vilket kan betyda att 
lärarna lyckats anpassa undervisningen, förutom det språkliga, speciellt for de 
elever som behöver mer stöd (ak-elever), så att eleverna klarar av matematiken. 
Man kan förmoda att läraren i den allmänna kursen stödjer eleverna mer på ett 
sätt som gynnar minoritetselever, exempelvis genom att förklara texter, finnas 
tillhands då eleven behöver fråga och gå långsammare fram i kursen. Om fler
talet dessutom får någon form av studiehandledning på modersmålet blir situa
tionen än mer gynnsam. Detta skulle i så fall styrka att nordiska minoritets
elever tycker sig vara duktiga i matematik och att flickorna kan hävda sig i 
undervisningssituationen.

Liknande tendenser kan iakttas hos latinamerikanska flickor som följer all
män kurs och har högre medelpoäng än pojkarna, medan flickorna är sämre än 
pojkarna på särskild kurs. Vid närmare reflektion kring detta kan vi se att de 
latinamerikanska flickornas bättre resultat i den allmänna kursen kan innebära 
att de är ”försiktigare” vid val av kurs dvs de tror inte att de ska klara av sär
skild kurs i matematik. I det här fallet styrker flickornas lägre självbedöm
ningar detta. Pojkarna anser i mycket högre grad än flickorna att de är duktiga i 
matematik. Man kan föreställa sig att dessa flickor, trots att deras förmåga 
kanske väl lämpar sig för studier av särskild kurs, endast har vågat välja allmän 
kurs och således med sin förmåga kan hävda sig bättre i gruppen. Även här kan 
vi förmodligen referera till lärarens arbetssätt.

Vi kan generellt se en större djärvhet hos elever som följer särskild kurs när 
de löser provuppgifter. De som särskilt studerats i den nationella utvärderingen 
kastade sig in i långa avancerade, ofta icke fullföljda, lösningar av uppgifter 
förmodligen i tro att de skulle lyckas. Ak-elever i samma situation avstod
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istället från att försöka lösa uppgiften. Detta kan också ha med självförtroendet 
att göra. Av detta kan man tyda att sk-elever förstått eller trott sig förstå infor
mationen och antagit att deras matematiska förmåga räckt för att lösa uppgif
terna medan ak-elever förmodligen sett uppgiften som obegriplig. Sambandet 
mellan självförtroende i matematik och språkkunskaper skulle i någon mån 
kunna styrkas betygsmässigt genom att goda betyg i språk och matematik följs 
åt.

Språket, dvs att behärska svenska som är skolans undervisningsspråk, har 
varit med i alla resonemang om resultaten i den nationella utvärderingen. 
Elevernas tillbakablickar genom skoltiden visar att de flesta har haft minst 
problem att förstå texter på mellanstadiet. Det kan ha sin förklaring i att dessa 
elevers första möte med svenskt språk och kultur sker på lågstadiet och sedan 
känns språket mer bekant på mellanstadiet. Bland europeiska elever noterar vi 
emellertid att sk-elever som oftast tyckt att lågstadiets textförståelse var pro
blemfri ändå hade svårigheter att förstå texter på högstadiet, medan ak-elever- 
nas uppfattning var den motsatta. Upplevelserna kan möjligen bero på att 
lärama, på grund av elevens tidiga språkförståelse förbisett dessa ”duktiga” 
elevers behov av språkstöd i matematiken men lyckats fånga upp de språksvaga 
i tid.

Sammantaget utkristalliseras mönster som talar för att goda svenskkunskaper 
är gemensamt, till och med kännetecknande, för minoritetselever som valt den 
svårare matematikkursen och för dem som lyckats lösa textade matematikupp
gifter. Dessa elevers självskattningar är ofta höga. Elever, som inte får under
visning på sitt modersmål, tycks klara matematikundervisningen bättre om de 
kan hantera kommunikationen på svenska. Några undersökningar av den natio
nella utvärderingen visar också att läramas undervisningssätt och elevernas 
möjligheter och utrymme för kommunikation kan påverka resultaten. Bland 
dem som ej tror sig klara den svårare kursen i matematik och väljer allmän 
kurs, finns så gott som alla de elever som har sämre betyg i svenska eller helt 
saknar betyg.

Slutligen kan vi knyta an till de resultat som visar framgångar för de elev
grupper som språkligt och kulturellt är mer lika svenskar eller förvärvat kun
skaper dvs knäckt koder för hur det svenska språket och kulturen fungerar i 
skolan. Trots att jag i materialet huvudsakligen jämför etniska grupper av 
minoritetselever har varje grupps heterogenitet gjort sig påmind i form av olika 
iakttagelser kring resultaten hos skilda kategorier (pojkar, flickor, kurstill
hörighet, nationell tillhörighet) inom gmppema. Den grundläggande analysen 
av de berörda frågorna antyder något om elevers villkor i skolan och motiverar 
intervjuundersökningen av enskilda minoritetsungdomars upplevelser av både
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undervisning, språk- och matematikuppgifter samt olika sociala relationer i 
skollivet.

Minoritetsungdomars lösningar och kommentarer till 
matematikuppgifter
Tre uppgifter är utvalda ur standardprovet del 1A 1992, som innehåller föl
jande innehållsrubriker: Tal, Mätningar och enheter, Procent, Geometri samt 
Algebra och Funktionslära. Två av uppgifterna under rubriken Tal som mäter 
förståelse av begrepp och en av uppgifterna under rubriken Geometri beträf
fande begreppen omkrets och area, gavs till de 14 i efterhand intervjuade hög
stadieungdomarna, vilka fick lösa och kommentera uppgifterna.

För att belysa problematiken och ge förståelse för minoritetselevers särskilda 
erfarenheter av matematikuppgiftema redovisas de 14 intervjuade elevernas 
kommentarer till de tre uppgifterna i anslutning till den övergripande informa
tionen om hur minoritetselever i den nationella utvärderingen löst uppgifterna. 
Inom parentes markeras beteckningen av uppgiften i standardprovet 1992.

Uppgift 1 (2)
Skriv i decimalform fjorton hundradelar.

I uppgiften ska eleven översätta text till siffror. Uppgiften är ämnad att ”mäta 
elevernas taluppfattning och kunskap om positionssystemet” (Pettersson, 1994, 
s 26). De flesta minoritetsungdomama har försökt besvara uppgiften. Eftersom 
antalet insamlade elevlösningar och svar i den nationella utvärderingen är litet, 
24 elever, kan det vara missvisande att svara med andelar varför jag nöjer mig 
med att beskriva vanligt förekommande fel.

Svårigheten att översätta text till siffror är markant. Det vanligaste felet 
bland minoritetsungdomar som följer allmän kurs är 14/100. Några elever sva
rar 14 000. Uppmärksamheten ser ut att ha koncentrerats på att förstå begreppet 
”fjorton hundradelar”. Eleverna har inte förstått att talet även ska skrivas i 
decimalform eller har inte känt till vad ”decimalform” är. Två elever har gjort 
decimalfel och svarat 0,014 respektive 0,0014. Pettersson (1994) uppger att det 
vanligaste felet i hela undersökningsgruppen är decimalfel.

Bland de 14 intervjuade minoritetselevema tycktes begreppen vara svåra att 
förstå. Endast en elev förstod texten och lyckades lösa uppgiften. Övriga tyck
tes haka upp sig på uttrycket fjorton hundradelar. Här följer några blandade 
kommentar till uppgiften:

Själva texten som gör att det blir svårt att tänka ut det [han funderade länge, men 
löser ej uppgiften]. (Carlos)

204



Jag fattar inte frågan. (Shéma)

Texten är inte svår. Fjorton hundradelar. Jag vet inte var det är för något. Jag är så 
jävla dålig i matte. (Pablo)

Vad menas? Fjorton hundradelar. Jag skulle skriva 14 [hon skriver siffrorna]. Jag 
skulle sätta en komma och göra den till decimal. Men jag förstår inte. Aha! Jag 
skulle skriva florton stycken hundradelar. Nä, jag vill inte skriva så många. Jag 
förstår inte frågan. (Nahrin)

Svårt. Blir det så här? Jag vet inte florton hundradelar. Blir det så här? [Han skriver 
14/100.] (Mesut)
Det där vet jag inte. Fjorton hundradelar. Det hade varit lättare med siffror. 
(Maslah)

Flera elever förstod inte betydelsen i ordet decimalform, inte ens när de fick 
ordet förklarat. Det resulterade i att eleven gissade eller avstod från ytterligare 
försök att lösa uppgiften.

Decimalform? Svårt. (Vet du vad det betyder?) Nej. (Jag förklarar) Svårt. (Juan) 

Decimalform. Form? Jag glömde bort hur man gjorde. (Usman)

Hur skriver man det. Kan inte decimalform. Jag vet. Men hur ska man skriva det? 
(Kymet)

Jag är inte bra på att räkna decimalformen (Gör ett försök!) Nej. Jag vill hoppa 
över. (Parvin)

Decimalform. Jag skriver så här [gissar]. Nej så här [Hon tvekar]. Jag tar nästa.
(Hina)

Jag förstår. Jag förvirrar sig om decimalform (förklaring av läraren) Hundradelar? 
Förstår inte. Kan inte. (Gian)

Lätt. Det är svårt [han pekar på ordet decimalform och försöker läsa],
D-E-F-R-Å-N? (Bekir)

Tolkning av elevkommentarer till uppgift 1
Det hade varit lättare med siffror löd en spontan kommentar. Vi har tidigare 
diskuterat långa svåra texter, men en kort komprimerad text som denna ser ut 
att kunna vara minst lika svår att begripa. När skulle vi i ett samtal om mate
matik säga till ungdomarna: Skriv i decimalform fjorton hundradelar. Man kan 
undra om uppgiften hade varit lättare om den formulerats: Skriv fjorton 
hundradelar i decimalform. Förmodligen hade meningsbyggnaden varit mer 
bekant, men ändå ingen lösning på problemet.

Minoritetselevema verkade ovana vid att se siffror översatta till ord exem
pelvis fjorton hundradelar, vilket framkommer i elevers frågande upprepning 
av uttrycket. Man får intryck av att högstadieeleverna, liksom låg- och mellan- 
stadieelevema i tidigare undersökning, hakar upp sig på enskilda begrepp så
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mycket att de ej hinner fundera över vilken räkneoperation de ska utföra. Det 
är som om all kraft går åt till detta. Det styrks av kommentarer av typen: Själva 
texten som gör att det blir svårt att tänka ut det. Här följer ytterligare exempel 
på detta.

Uppmärksamheten koncentreras tydligen på begreppet fjorton hundradelar. 
Ett vanligt slutgiltigt svar på uppgiften är 14/100, dvs man har lyckats klura ut 
vad ”fjorton hundradelar” betyder och skriver ned det på papperet. I det läget 
är nästa räkneoperation redan glömd. Ansträngningen gick åt för texttolk
ningen.

En elev, Nahrin, som med mycket möda insett betydelsen av ”fjorton hund
radelar” funderar: Jag skulle skriva fjorton stycken hundradelar. Nä, ja g  vill 
inte skriva så många. Hon funderar en stund och känner sig förmodligen lurad. 
Visserligen brukar uppgifter vara både knepiga och rent lömska, men det kan 
ändå inte vara möjligt att behöva sitta och skriva fjorton stycken på rad. 
Tveksamheten gör att hon beslutar sig för att avstå, genom att säga: Jag förstår 
inte frågan.

Vi uppehåller oss en stund vid Nahrins tankar. Det intressanta är här att hon 
faktiskt, till skillnad från andra elever, förstår den delen av texten som handlar 
om fjorton hundradelar. Tydligen sinar krafterna. Hon blickar mot nästa steg i 
uppgiften men räkneoperationerna verkar då oförenliga när de ses i text. Man 
kan inte samtidigt skriva både en rad hundradelar och sätta ut decimalkomma, 
kan man föreställa sig att hon skulle fundera om hon orkat gå vidare.

Vissa elever som uppmärksammade ordet decimalform kände sig förmodli
gen bekanta med den första delen av ordet, men inte med form, vilket styrks av 
Usmans frågande: Decimalform. Form? Jag glömde bort hur man gjorde.

Anmärkningsvärt är också att elever som inte förstår texterna avfärdar detta 
med att de är dåliga i matematik. Liknande självbedömningar känner vi igen i 
det övergripande materialet. Det är sannolikt här vårt pedagogiska resonemang 
borde koncentreras. Det är svårt att prestera något i ett ämne där man känner 
sig mindervärdig. Språkförståelsen tolkas av eleven som om den indikerade 
matematikförmåga. Vi återkommer sålunda till en fråga som tidigare diskute
rats i matematikavsnitten av denna avhandling: Hur ska vi kunna hålla isär 
språk- och matematiksvårigheter i ett ämne där språklig kommunikation ofta är 
en förutsättning för uppgifternas lösning? Problematiken gäller även andra äm
nen i skolans undervisning.
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Uppgift 2 (18)

Ett arv ska delas lika mellan tre arvingar. En av arvingarna skänker 
sin tredjedel till sina fyra barn, så att var och en få r  lika mycket.
Hur stor del av arvet får varje barn?

Uppgift 2 prövar begreppet ”del av” och eleverna behöver utföra beräkningar 
vid lösning av uppgiften. Texten är lång och uppgiften måste lösas i flera steg. 
Den medförde en hel del svårigheter för minoritetsungdomama i den nationella 
utvärderingen. Endast tre av de 24 eleverna löste den rätt. Svaren, av vilka 
många hade karaktären av gissningar, visade att informationen i texten inte 
framgått tydligt. Ett flertal elever uppfattade endast fragment av uppgiften var
för de vanligaste svaren var 1/4 eller 1/3. För övrigt var felsvaren mycket 
varierande uttryckta exempelvis i procent, decimalform (ex 0,0825 vilket är i 
det närmaste rätt uträknat), som bråk (ex 1/11, 1/8, 1/6). Felsvaren var svår
tolkade även bland övriga elever.

De intevjuade eleverna förklarade genom sina kommentarer varför uppgiften 
var svår att lösa. Textens ansågs krånglig. En pojke (Bekir) förstod inte ens när 
uppgiften lästes och förklarades på svenska. Ordet arv kommenterades av de 
flesta. Även ordet skänker gav upphov till en del funderingar. Endast en av de 
intervjuade eleverna lyckades lösa uppgiften.

Jag förstår texten. Det är ju  bara en arving. Dom skänker bara till en. Dom snackar 
bara om en arving. Kan inte räkna. (Pablo)

Svårt arving. Skänker en tredjedel till sina bam. Jag vet att han ger till fyra barn.
[Hon resonerar riktigt, men gör ett räknefel.] (Shéma)

Skänker sin tredjedel, [suckar] Är det allt han har eller? [Han resonerar om texten 
och andelama.] Lite krångligt med arv. Frågan är konstigt utformad. Svårt förstå 
vad de menar. Först kommer pappan. Sen kommer barnet. Är det bamets del av 
arvet? Jag skriver en fjärdedel bara. Jag orkar inte tänka. För svårt att förstå. 
(Usman)

Krångligt. Det är krångligt. Jag förstod inte det här. Vad är arv? (ordet förklaras)
Jaha, när man ärver. Nej. Krångligt. (Kymet)

Den var lätt. Arv? När dom dör? Skänka är det att ge? En arv. Dom går bort så 
delar man lika till dom andra. [Han lyckades inte lösa uppgiften.] (Gian)

Flera elever uppfinner egna arvsbelopp för att få något konkret att räkna med. 
Genomgående i minoritetselevemas kommentarer ser vi emellertid en besvikel
se över uppgifter där man inte får handskas med rena siffror. Därav följande 
kommentarer och gissningar.
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Hur vet m an hur mycket en arv är. Hur får man siffrorna? Jag vet inte. (Shéma)

Det här var svårt. Det är ju  bara bokstäver. Inga siffror ju. Inget att räkna med.
Okey det är 100 kr [han måste tänka med siffror], Okey 33 får man räkna. 33 delat 
i lyra och det blir 11 någonting. Men vad är skänker? (Juan)

Jag förstår allt. Arven du är ute efter. Det är väl om nån dör eller? [Hon funderar 
över lösningen.] Dom får väl bara dela den där. Jag skulle räkna 33 % så ska man 
dela de. (Parvin)

Vad är arv? Är det nån som ärver? Jag förstår. [Hon funderar över tredjedelar och 
betydelsen av ordet skänker.] På ett prov skulle jag ha chansat och skrivit siffror.
Jag förstår inte orden [hon lämnar uppgiften], (Aysan)

Andelar orsakade också huvudbry. En tredjedel som ska delas på fyra. Själva 
räkneoperationen är svår att genomföra. Resonemangen blir lätt tilltrasslade.

En tredjedel. Vad är det? Utan miniräknare. Då är det bara att gissa. Tre arvingar.
Svårt. Räkna! (Maslah)

Det är krångligt. Jag vet inte hur mycket andel en av arvingarna får om det skulle 
va'siffror exempel 100 kronor kanske jag skulle vara lättare. Skänker sin tredjedel.
Var och en få r  lika mycket. Krångligt. (Mesut)

Tolkning av elevkommentarer till uppgift 2
Risken är stor att endast fragment av en sådan informationsrik text som denna 
uppfattas om man har svårt att behärska det svenska språket i tal och skrift. 
Uppgiften som skulle lösas i flera steg var fylld av svårbegripliga i vardagen 
sällan förekommande ord. Åtminstone i många minoritetselevers vardag. Ord 
som arv och skänker talar man förmodligen mest om hemma på sitt modersmål. 
De tillhör hemmets värld. Man kan till och med fundera över om sådana samtal 
överhuvudtaget förekommer med bamen i vissa kulturer. Synonymer till ordet 
skänker kan visserligen behöva användas i skolan, men då i form av att ge eller 
ge bort.

Just dessa två ord kommenterades av de flesta. Alla funderade över ordet 
arv. De ville antingen få bekräftat att ordet uppfattats rätt eller få det förklarat. 
Man kan förstå att elever som i den nationella utvärderingens provsituation (där 
få elever fått hjälp enligt läramas uppgifter) inte fått dessa nyckelord förklarade 
har varit chanslösa. Då är det lönlöst att fortsätta fundera. Det är bara i sådana 
speciella sammanhang som man gör delningar av detta slag.

De elever som fick orden förklarade tycktes ändå ha svårt att förstå begrep
pet tredjedel. Som i tidigare uppgifter var det komplicerat att se ordet skrivet 
istället för att få beloppen att arbeta med (jfr uppgift 1). Detta kommenterades 
av flera elever i utsagor av typen: Det här var svårt. Det är ju  bara bokstäver. 
Inga siffror ju  eller Hur vet man hur mycket en arv är. Hur få r  man siffrorna?
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Flera elever löste sitt eget dilemma genom att hitta på egna arvsbelopp att 
arbeta med. Det kändes förmodligen skönare för självkänslan. Tankarna var 
ofta riktiga men gav inte rätt svar: Okey det är 100 kronor. Okey 33 få r  man 
räkna. 33 delat i fyra och det blir 11 någonting. I en muntlig diskussion skulle 
eleven fått tillfälle att visa läraren och få bekräftat att han tänkte rätt.

Men rent matematisk kändes uppgiften sannolikt förrädisk. Att dela en tred
jedel på fyra tycktes omöjlig för många elever. Svaren blev varierande och 
ibland obegripliga. Det visade sig att övriga elevers svar också ofta var svår
tolkade.

Uppgift 3 (16)

Teckna ett uttryck för  
rektangelns omkrets.

a
De flesta eleverna i den nationella utvärderingen försökte lösa uppgiften och 
drygt varannan minoritetselev har löst den. De som misslyckats har oftast för
sökt räkna ut omkretsen med hjälp av påhittade siffror. Det framgår av svaren 
att dessa elever har förstått vad omkrets betyder men förmodligen inte förstått 
informationen i uppgiften. Några har använt bokstavsbeteckningar men multi
plicerat istället för att addera rektangelns sidor. Dessa elever har inte begreppet 
omkrets klart för sig.

Flera av de intervjuade eleverna berättar att de först uppfattat uppgiften som 
lätt, på grund av den korta texten. Vid närmare påseende uppstod en del svårig
heter. Förmodligen upplevde de svenska eleverna, liksom minoritetselevema, 
vissa ord som svåra exempelvis uttryck. Det gäller att skilja på situationer när 
ord ska användas i vardagen eller i matematikundervisningen med matemati
kens speciella språk. Minoritetselevemas kommentarer får i detta avseende be
lysa problematik beträffande ordet teckna:

Teckna ett uttryck? [Han pustar högt.] Här skulle man inte räkna. Man, typ, visar 
omkrets. Man tar, typ, O är lika med omkretsen, a2 • b2 • 2. (Carlos)

Det är att räkna omkretsen. Behöver man ingen linjal? Teckna, typ, jag förstår inte. 
(Pablo)

Ska jag teckna här? Eller? Vad är uttryck för? Jag skulle förstå det direkt om det 
var siffror. [Med hjälp av ordförklaringar löstes uppgiften.] (Usman)

Ska man teckna? Ska jag teckna här? [Hon pekar inuti rektangeln.] Här inne ska 
man teckna. [Hon ritar en blomma och tittar forskande på mig.] Ska jag skriva siff
ror? (Nej. Du kan använda bokstäverna.) Nej. Jag fattar inte. (Kymet)
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Bland de intervjuade eleverna var flera bekymrade över de i uppgiften från
varande siffrorna. Liksom i samband med tidigare uppgifter stegrade sig flera 
elever infor att uppgiften saknar siffror. De brukar ju använda siffror.

Ska jag skriva med siffror? Eller - omkrets- så blir det a • b. Nej vad säger jag. Det 
blir ju  area. Det blir a + b + a + b. (Mesut)

Det här kan inte jag. Om det stod nummer och så skulle jag kunna. Om det stod 
siffror. Jag kan inte. Jag vill inte. (Men, tänk efter. Behöver du siffror? Det kanske 
är for lätt for dig?) Ja, men då blir det bara a + a + b + b .Ja g  tror det är svårare på 
proven. (Maslah).

Jag trodde man skulle räkna siffror. Vad är uttryck? Jag vet inte. [Efter några stöd
frågor och förklaringar löste han uppgiften.] Man tror det är svårare. Så gör man fel 
bara för det. Var det enkelt? Så enkelt? (José)

Osäkerheten om hur man räknar ut en rektangels omkrets visar sig i det över
gripande materialet tydligt i val av räknesätt. Av de intervjuade eleverna som 
kom så långt i sina funderingar att de försökte teckna uttrycket gjorde flera 
samma fel. De blandade ihop begreppen area och omkrets. En elev visste säkert 
hur hon skulle göra.

Vad är uttryck för något? (förklaring) Omkretsen är runt om. a + a + b + b [hon 
blev mycket glad när uppgiften var rätt löst]. (Parvin)

[Hon läser uppgiften högt.] Vad är uttryck? (förklaring) Räcker det med a • a ■ b • b. 
(Shéma)

Det blir b • a bara. Det var lättare. (Nahrin)

De två ytterligheterna Aysan som kan och förstår det mesta och Bekir som inte 
ens kan läsa kom med följande kommentarer:

Gjorde förut. Det är en fyrkant. Vet inte. Kan inte. [Han kunde inte läsa uppgiften.
Han förstod inte ens när jag läste och förklarade orden. Jag ville inte plåga honom.
När jag bad honom komma in i rummet var han just på väg att skolka.] (Bekir)

Lätt för jag  förstår alla ord och vad som menas. [Hon löste uppgiften.] (Aysan) 

Tolkning av elevkommentarer till uppgift 3
Kontrasten mellan vardagens svenska språk och matematikens språk framstår 
skarpt i denna uppgift. Vi talar om två skilda språk. Språket i texten innehåller 
flera ord som minoritetselevema behövde få förklarade. Det märkliga var att 
det ord som till sist skapade mest förvirring var ett ord som de flesta eleverna 
till en början tyckte sig förstå. Eleverna blev tillfrågade om de behövde några 
ordförklaringar. I det sammanhanget framstod ordet teckna som ett ”lätt” ord. 
Alla hade tidigare träffat på det och såg inga svårigheter i dess betydelse. 
Däremot krävde de flesta en förklaring av ordet uttryck och flera ville diskutera 
begreppet omkrets.
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Kymets reaktion på texten får ge stöd åt ett resonemanget om matematikens 
speciella språk. Kymet läste igenom texten och bad om förklaringar av alla ord 
utom ordet teckna. Därefter vidtog arbetet med att lösa uppgiften. Då blev hon 
tveksam över ordet: Ska man teckna? Ska jag  teckna här? Allvarligt funderade 
hon på om hon skulle rita något i figuren och beslöt sig, som jag uppfattar det 
något provokativt, för att rita en liten blomma i rektangelns mitt (figur 8). Den 
står som en påtagligt bevis inför oss pedagoger om hur knepigt det kan vara att 
förstå det svenska språket och hur viktigt det är att läraren förutsäger sådana 
missuppfattningar.

a
Figur 8. Kymets tolkning av uppgift 3.

Vi vet att svenska elever i större utsträckning än minoritetselever löste denna 
uppgift. Hur kan vi förstå detta? Man kan tolka situationen som att en elev med 
känsla för det svenska språket, förmodligen redan på ett tidigare stadium skulle 
ha anat att ordet teckna var försåtligt. Det hade en annan innebörd än ”rita” i 
detta sammanhang. Med språkkänslan följer förmodligen en mer utvecklad 
förmåga att skilja vardagens språk från matematikens då de båda uttrycks på 
svenska. Kymet kände bara en betydelse av ordet som hon förmodligen endast 
träffat på i skolsammanhang förknippad med bildundervisningen.

Hur ska vi då undvika att eleverna hamnar i sådana språkfällor? Ligger pro
blemet endast i elevens språksvårigheter eller berättar denna situation måhända 
något om läraren? Förmodligen kan lärarens pedagogiska förhållningssätt fin
slipas till att uppmärksamma skillnaderna i att vardagsprata och att tala mate
matik.

Hur kan vi för övrigt tolka elevernas kommentarer till uppgiften? Samma 
resonemang som tidigare om att eleverna, särskilt minoritetselevema, stegrar 
sig då uppgiften saknar siffror. Frestelsen är stor att uppfinna egna tal eller att 
mäta rektangelns sidor med en linjal, för att få något konkret att arbeta med. 
Helst skulle många se att texterna reducerades eller helt försvann. Det här kan 
jag  inte. Om det stod nummer och så skulle jag  kunna, var en typisk kommen
tar. En annan elev suckade och sa: Här skulle man inte räkna.

Övriga komplikationer för minoritetselever liknar högstadieelevers i allmän
het, att döma av den nationella utvärderingen. Många elever sammanblandar
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exempelvis begreppen area och omkrets, vilket avslöjas i deras val av räknesätt 
då uttrycket ska skrivas.

Språkets roll i matematiken
De 14 högstadieelever som kommenterat matematikuppgifter berättar livfullt 
om hur de upplever matematiklektionerna. Alla elever kommenterar på något 
vis språkets roll i matematikundervisningen. Uppgifter med mycket text upp
fattas som svårare än uppgifter med bara siffror. Så här lyder några kommen
tarer.

Matte är dåligt. Hängde inte med på mellanstadiet. Jag gör inte så mycket läxor, så 
här inte. Inte språket är svårt. Matte är roligt när man förstår. Tråkigt när man inte 
förstår. (Pablo)

Det är bra, men jag hade problem förut. Jag förstår inte texten. Viktigt. Jag visste 
inte hur jag skulle göra då. Just det. Plus eller minus för mig lät det likadant. Jag 
fick hjälp då. Nu är det bra. (Hina)

Jag tycker om matte. Jag är dålig i matte, men roligt. Ja, svåra frågor som man 
behöver veta. Det blir mest matte som inte är så bra. Mest det som jag inte förstår 
så bra som dom vill få reda på. Finns det. Kan fråga hemspråksläraren. 
Matteläraren förklarar bra. (Parvin)

Matteböckema - typ - dom förkortar ingenting och så, och matten är svår att förstå. 
(Shéma)

Jag gillar att - vad säger man - räkna. Matte svårt. Matte svårt. Matte far jobba fritt 
också. Man måste inte vara någonstans. En vecka kan man jobba fritt. Alla jobbar 
fritt. Svenskan är svårt i matten. Det som står vad man ska göra. Det kan jag inte.
Svåra ord. När man inte förstår så kan man inte. (Aysan)

Jag förstår inte, själva matten, också lite språk också ibland. Annars går det bra.
Bara siffror det är lättast. Då går det liksom fort. Man behöver inte tänka så 
mycket. Och man sitter och tänker vad menar den där. När man far läxa ibland så 
känns det språket problem. (Nahrin)

Matte är lätt. Proven blandar dom in mycket svenska. Och då så, vad är det dom 
vill ha nu? Så far man läsa igen. Språket är det enda som är svårt. Men m an böljar 
förstå mer. Bättre om inte så många [i undervisningsgruppen]. Man förstår mer 
fråga och så. (Carlos)

Matte är roligast för man får hålla på med siffror och sån t. Det är bara det. Räknar 
mycket. Han [läraren] förklarar det mesta. På provet. Ibland är så på provet, dom 
frågar på. Ska läsa. Kommer så där konstiga grejer. Frågar nånting så här. Några 
ord som man inte hört förut och allting blir svårt. (Går det sämre för dig på 
provet?) Nä, det går lika bra som dom andra. Men bättre, om jag förstår allt. 
Kanske svenskarna har lättare. (Juan)
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Flera ungdomar tar upp svårigheter som uppstår då inte läraren förklarar 
språket i provuppgiftema eller då läraren pratar för mycket med svenskarna på 
lektionerna. De tycker också att för stora undervisningsgrupper minskar 
minoritetselevemas möjligheter att komma till tals med läraren.

Matte roligast. Förstår matte. Språket bra. [Vid ett senare tillfälle kommenterades 
svenskan på annat sätt.] Svårt forstå svenska. Går sämre på prov. Såna där som 
alla (standardprov) ja, kunde inte fråga något. Ibland jobbigt. Stressigt med betyg. 
(Usman)

Vi far inte så mycket hjälp, så typ, [läraren] hinner inte med alla. Lärarna och 
plugghästarna pratar bara. (Shéma)

Dom kan inte hjälpa dig på provena. Så man kan inte. Hoppar över bara. Dom som  
kan svenska går bättre. Orättvis. (Gian, se separat tolkning)

Matte - roligt. Det inte så jobbigt som dom andra ämnen. Ja lite, percent. Dom är 
svårt. Jag tycker om mest inte läsa. Ord svåra [Bekir kan inte läsa]. Ibland tar 
längre tid. Tommy och Svenne brukar hjälpa. (Bekir)

Flera elever antyder indirekt att vissa ord och begrepp är svåra genom att räkna 
upp de svåra orden eller att propagera för användning av lexikon. Andra jämför 
kulturer.

I matte har jag  fyra, men det är bara allmän kurs [flinar lite generat]. Det är lätt med 
matte. Det är svårt med volym, kubikmeter och så där. Annars bra med matte. 
(Mesut)

Dom som är nyligen [komna till Sverige]. Dom måste vara jättesvårt eftersom 
dom får lära sig annan matteuppgift i Iran. Om man säger så här. I Sverige är det 
annorlunda. Man räknar så här lite konstigt. Delat i Sverige, dom räknar trappan 
[ett sätt att ställa upp talet] i Iran inte. Man lär sig det ena där. Då svårt i Sverige. 
(Parvin)

Jag gör lexikon, svensk-persiskt när jag  gör matte. (Aysan)

Tolkning av språkets roll som det upplevs i matematiken
Ingen av de intervjuade eleverna lämnade språket oberört i sina berättelser om 
matematiklektionerna. Dessa skildringar av hur språket fungerar i relation till 
ett skolämne, ger en mer fullständig bild av språket i undervisningssituationen. 
Matematikens språk kan, som vi tidigare diskuterat (jfr Johnsen Hoines, 1990) 
betraktas som ett eget språk. Eleverna räknar också gärna upp de ord och mate
matiska begrepp som är svårast i detta språk exempelvis volym, kubikmeter och 
andra enheter. Någon elev känner sig tvingad att använda ”svenska” algoritmer, 
vilka upplevs svårare än de man lärt i ursprungslandet. Matematik är emellertid 
ett favoritämne för många. De som tycker matte är ”tråkigt” sammanfaller ofta 
med dem som inte förstår texterna. Flera av dem kan insiktsfullt uttrycka det
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som om språket är problemet i matematiken genom utsagor av typ: Språket är 
det enda som är svårt. Vissa elever har säkerligen svårigheter med det matema
tiska. Några ungdomar som har uppenbara problem med att förstå texterna 
tycks, trots denna insikt, ha resignerat när de inte kan lösa uppgifterna. De tror 
att deras matematikförmåga helt enkelt är sämre.

Några som nu i nian behärskar språket är väl medvetna om och minns käns
lan av att inte förstå uppgiften i situationer då de tidigare haft svårigheter att 
lösa just uppgifter i problemlösning. Gemensamt för de flesta är ändå att ung
domarna mer uppskattar uppgifter med fler siffror och färre ord eller helst utan 
text. Men när ungdomarna konfronteras med textrika uppgifter är ambitionen 
att förstå stor, till och med så stor att vissa använder lexikon till och med i 
matematiken: Jag gör lexikon, svensk-persiskt när ja g  gör matte. Gian visar sin 
upprördhet över att de tidsbegränsade matematikproven inte ger honom 
utrymme till att använda lexikon för att förstå texterna (kap 9, s 219).

Lärarnas språkliga stöd uppskattas mycket att döma av ungdomarnas berät
telser. Lika mycket avskyr eleverna de provsituationer, då läraren plötsligt 
vänder dem ryggen. Minoritetsungdomar hänvisas till att klara sig själva vilket 
uttrycks i yttranden av typen: Dom [lärama] kan inte hjälpa dej på provena. 
Man far en känsla av att eleven upplever proven som ett svek, en orättvisa i en 
situation där svenskar favoriseras och lärare tar avstånd från invandrare. Detta 
framgår av Gians uttalande: Dom som kan svenska går bättre. Orättvis (se kap 
9, s 188). De intervjuade minoritetselevema säger att följden blir sämre resultat 
på proven, vilket också bekräftas generellt av resultat i den nationella utvärde
ringens material.

En lösning på språksvårigheterna inom matematiken är enligt eleverna, 
vilket tidigare nämnts, mindre undervisningsgrupper i matematik, där vi kan 
förmoda att Sv2-undervisningen är en förebild. Eleverna skulle då kunna förstå 
arbetsuppgifter, få hjälp av läraren och diskutera lösningar med kamrater. Trots 
att alla intervjuade minoritetselever ger intryck av att behärska sina modersmål 
mycket väl, vilket bekräftas av modersmålslärama, nämner få av dem att de vid 
något tillfälle önskar en undervisning på modersmålet. Tanken borde ligga nära 
till hands eftersom det troligen är undervisning på modersmålet som ger de 
svenska eleverna ett försprång. Ungdomarna påtalar ju  också den orättvisa 
språksituationen. Förklaringen till detta ointresse för modersmålet har förmod
ligen med föräldrars och skolpolitikers attityder till modersmålsundervisning att 
göra. Intervjuerna görs i en brytningstid, då modersmålsundervisningen i kom
munerna skiljs från den övriga undervisningen. Därtill kan vi lägga flera föräl
drars misstro mot att deras barn särbehandlas i jämförelse med svenska elever.
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Sammanfattande tolkning av högstadieelevernas 
matematikresultat och upplevelser av språket i 
matematikuppgifterna.
Vad kan matematikresultat och lösningar av uppgifter berätta för oss om arbets- 
och livsvillkoren i skolan? Mot bakgmnd av övergripande resultat i nationella 
utvärderingar av lågstadiet och högstadiet ser vi att minoritetselever överlag har 
sämre resultat än infödda svenska elever på matematikprov. Matematikunder
visning bygger på kommunikation och språkfärdigheten inverkar med all säker
het på förståelsen av matematik (jfr Hvenekilde, 1988). Ur språk och begrepps- 
synpunkt visar utvärderingarna att uppgifter i problemlösning är särskilt svåra 
för minoritetselever som undervisas på sitt andraspråk. Det kommer också till 
uttryck genom att ungdomarna anser att frågorna är för svåra och för många i 
de förelagda problemlösningsuppgiftema. De elever som handleds på sitt 
modersmål exempelvis svenska elever och elever i tvåspråkiga klasser har bättre 
resultat på matematikuppgiftema. Nordiska elevers prestationer överträffar 
övriga minoritetsgruppers. Elever från etniska grupper med kulturer mer olika 
den infödda svenska gruppens, i synnerhet syd- och utomeuropeiska elever på 
högstadiet, uppvisar sämre resultat på proven. Intressant i sammanhanget är att 
bland elever som läser allmän kurs i matematik saknar hälften av eleverna från 
Afrika, och nästan hälften av eleverna från Mellanöstern betyg i ämnet svenska.

Utvärderingsmaterialet illustrerar endast i grova drag skillnader i matematik- 
färdighet mellan etniska grupper. Det är emellertid inte givet att man har en 
gemensam förförståelse avseende skolsituationen för att man kommer från 
samma etniska grupp. Trots att materialet saknar sådana nyanser skulle det lika 
väl kunna vara socialgruppen som förenar. Minoritetselever, oavsett ursprung, 
hänvisas ofta till lägre socioekonomiska grupper i Sverige. Elever med studie
vana föräldrar fmner sig förmodligen bättre tillrätta inom alla etniska grupper i 
skolan än elever med föräldrar som har ringa skolgång bakom sig. Ett sådant 
resonemang ges stöd i forskning om socialgrupper och språk (Bernstein, 1973, 
1984, Dahlberg, 1985, Mc Laughlin, 1985, Parszyk & Snellman, 1983) som 
pekar på att elever som kommer från samma socialgrupp (oftast medelklass) 
som läraren har lättare att tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Man talar 
”samma språk” som läraren, dvs använder mer abstrakta begrepp.

Det framgår av flera ungdomars berättelser att matematiksituationen följer 
det upplevda mönstret i övrig undervisning, dvs att lärarna har svårt att upp
märksamma minoritetselevema. Flera elevers kritik av lärarnas underlåtenhet, 
de stora undervisningsgrupperna och av matematikböckemas svåra texter styr
ker detta. Lärarna tycks enligt elevernas utsagor resonera mer med de svenska 
eleverna. Dessa elever uppfattas stå i gunst hos lärama. Vissa minoritetselever
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har mycket stora krav på sig att vara duktiga i skolan. Det är förmodligen de 
själva, med föräldrarna i bakgrunden, som ställer dessa krav för att kunna 
hävda sig i konkurrensen. Eleverna påtalar orättvisor i jämförelse med svenska 
elevers språkfärdigheter samt de pedagogiska fördelar dessa elever innehar då 
de undervisas på modersmålet.

Av de intervjuade eleverna är flera födda i Sverige vilket kan leda till giss
ningen att det kan kännas frustrerande att inte behärska det svenska språket som 
man levt med, eller vid sidan av, genom både dagis och skola. En pojke visar 
sig till och med generad över att följa allmän kurs i matematik då han har 
mycket bra betyg i matte. Man kan då fråga sig varför han inte valt en mer 
avancerad kurs i matematik. Svaret kan möjligen ligga i att samma pojke enligt 
läraren har vissa låsningar i sin språkutveckling och att känslor av osäkerhet 
kan hämma ambitionerna. En alternativ tanke skulle helt enkelt kunna vara att 
ambitionen är stor och att ungdomar i hans situation visserligen vill ha lika 
möjligheter som svenska elever, men inser att det krävs en större arbetsinsats av 
dem själva om de överhuvudtaget ska kunna jämföras med svenskar. En sådan 
tanke kan stimulera till hårdare arbete men också hämma kursvalen eller till 
och med slå ut vissa elever.

Några elevers berättelser får i nästa kapitel ge en djupare beskrivning av 
ungdomarnas upplevelser, en helhetsbild av livet i skolan genom fallbeskriv
ningar och en jämförande analys av Gians och Kymets villkor i skolan.
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Kapitel 9 
Fallbeskrivningar ur Studie III

Gian, 16 år
Gians familj kommer från Chile, men pappan är egentligen svensk. För drygt 3 
år sedan flyttade familjen till Sverige. Trots det delvis svenska ursprunget kän
ner sig Gian och hans två syskon som latinamerikaner. Han kunde inte ett ord 
svenska när han kom till Sverige. Familjen, som bor i ett multietniskt bostads
område i en stockholmsförort, har inga släktingar i närheten. Mamma pluggar 
svenska på komvux och pappa har fortsatt med samma yrke här som i Chile. 
Han är ingenjör och arbetar för det mesta. Gian pratar mest spanska hemma 
med mamma, pappa och syskon, precis som de gjorde i Chile.

Gian går i årskurs 9 i en förortsskola med ca 50 % ”invandrarelever”. Han 
drömmer om att bli ”teaterregissör”. Gian umgås mest med minoritetsung- 
domar av olika nationalitet, vilket får till följd att deras gemensamma språk är 
svenska. Men svenskarna håller sig lite för sig själva, anser Gian. På fritiden 
ägnar Gian och kompisarna sig mest åt att ”träffa tjejer och spela tevespel”.

Lärama uttrycker oro över Gians svenska språkutveckling och talar mycket 
om fadems roll i processen. Man har inte lyckats övertala pappan att prata 
svenska med sin son, vilket skulle stimulera språkutvecklingen. Gian anser att 
han börjar förstå svenskan bättre nu i nian, men lärama säger att språket är 
under all kritik.

Gian har varit okoncentrerad i sjuan och åttan, men skärper sig nu inför 
betygssättningen i nian. ”Nu är han snäll. Ja, nästan lite smörig”, säger en 
lärare. Gian berättar själv att han var ”kaxig” i skolan och att lärama ringt hem 
till pappan, vilket Gian försökt förhindra. Trots detta anser han att det är bra att 
lärama kontaktar hemmet:

Jag stänger av [telefonen] hela tiden. Så de kan inte ringa. Du vet vad sa de [lärar
na] ska ringa hem. Men - bra att de ringer. Behöver nå'n  ser till att man skärper sig.

Gian berättar om skolan
Endast en kort tid har Gian gått på mellanstadiet i Sverige. Då gick han i ”liten 
grupp”, förberedelseklass (jfr Lgr 80). Det var som ”att ha privatlärare” och det 
var inte roligt, berättar han. Han förstod inte vad lärare och kamrater sa. Gian 
har böljat uppleva skolan mer positivt i nian. Kompisarna och gemenskapen i 
skolan betyder mycket. ”Det är roligare på högstadiet och det finns mer folk 
här.” Dessutom förstår Gian nu vad alla säger.
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Skolans bästa ämnen är gympa och matte, trots att Gian tycker att det är 
svårt att förstå texterna i matteboken. Men han ogillar NO- och SO-ämnen bl a 
för att lärarna ”babblar” för mycket.

Skolklimatet och skolans rykte är hårt, enligt Gian:
Det är jävligt mycket bråk här. Det är dom tuffa som går här. (Är de tuffare än i 
andra skolor?) Nämen, dom [andra] tror att dom är tuffa för dom går här. Men, det 
är ganska bra. Dom har gjort allt mycket bättre nu. Förut var det jobbigt. Lärama är 
ganska bra nu.

Några lärares åsikt om att invandrarelever inte har respekt för några andra 
lärare än sina egna och att eleverna ”tar över” i skolan bekräftas av Gian. Om 
Gian fick förändra skolan skulle han sätta mer gränser, vilket han uttrycker 
enligt följande:

Om jag fick säga [bestämma] då skulle inte skolka klasserna. Då skulle man bli 
expelled, vad heter det (avstängd). Ja, då ska man ha lite mer skola. Det är deras 
sak. Dom som bestämmer.

Om lärares, elevers och Gians egen inställning till språk, kultur 
och identitet
Läramas inställning till Gian och andra invandrare tolkade han själv först som 
rasism. Den uppfattningen är nu förändrad:

Beror på hur man är själv. Är man kaxig inte bra. Trodde dom [lärama] var 
rasister. Om man larvar sig får man tråkigt. Skärpt dig. SO-läraren är jävligt snäll 
nu.

Gian känner sig inte i något avseende som svensk, trots fadems ursprung. Han 
umgås sällan med svenskar. Ibland i skolan kanske, men inte på fritiden, 
omtalar han.

Jag har ingenting mot svenskar - mot invandrare. Ja, många dom som bott här, 
glada, varmt och skönt [säger de om Gians hemland]. Jag ska dit i sommar. Då vill 
dom följa med.

Matematiklektionerna
Gians fria berättelse om hur han upplever matematiklektionerna beskriver 
känslan av att bli orättvist behandlad:

M an är tyst och man räknar ba' [ba = bara] Själv, koncentrerar sig. Det finns fler 
frågorna. Dom [uppgifterna] är såna här med frågor ba '. Så det blir, de är svårt att 
förstå ordena. Man - kanske står ekvationer på eller nå 't så där svårt ord så man 
förstår inte. Så måste man fråga. Dom kan inte hjälpa dej på provena. Så man kan 
inte. Hoppar över bara. Dom som kan svenska går bättre. Orättvis. Jag tror inte 
dom [hemspråkslärama] kan hjälpa. Men NO ganska lätt.
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När Gian ska lösa de uppgifter i problemlösning som ingick i intervjun, finner 
han inget sammanhang i texterna. Ideligen hakar han upp sig på svåra ord. Med 
Gians envishet och lärarens förklaringar reder han ofta ut problemet. Som ex
empel kan nämnas en uppgift som Gian bedömde vara lätt, när han fick tillfälle 
att resonera om språket. Samtalet utspänns enligt följande:

Arv,vad är det? (förklaring). Ja när nå n dör. Från tio procent, ta en tredjedel och 
delar på sina fyra barn. (Rita och visa hur du tänker.) Skänka, vad är det? 
(förklaring) Är det ge? En av dom går bort. Så delar man lite till dom andra. Den 
var lätt.

Matematik jämförs med andra skolämnen:
Ja, matte svårast. SO, på lektionerna bara larvar sig. Läxorna gör man. Lättare.
Men matten vet man inte vad ska plugga. Man vet inte vad som kommer på provet.
M en på NO några sidor man ska plugga. Så gör man det. Så förstår man. N å 't ord 
som man inte förstår slår på lexikon hemma. Så lär man sej. Kan inte ha lexikon på 
matten. Tar så 'n  jävla tid. Matte med såna där siffror. Matte kul bästa ämnet 
nästan.

Matematik bedömer Gian således som det svåraste ämnet på grund av att han 
inte har möjlighet att förbereda sig och därmed ha en förförståelse för textens 
innehåll inför ett kommande prov. Texten i matteuppgiftema kan ju handla om 
vad som helst. Ett tidsbegränsat matematikprov ger inget utrymme för att slå i 
ett lexikon. Detta upplever Gian som en orättvisa i jämförelse med svenska ele
vers situation.

Tolkning av intervjun med Gian
En utgångspunkt är att Gians skolsituation ser ut som en konflikt mellan Gians 
svenska och latinamerikanska identitet, vilket starkt fokuseras i skolans syn på 
språkutvecklingen. Detta föranleder reflektioner över Gians språkliga förmåga.

Modem finns mestadels hemma och talar sitt modersmål, spanska, med 
bamen. Hela familjen kommunicerar alltid på spanska. Detta talar för att språk
stimulansen i hemmet säkerligen är tillräcklig när det gäller den spanska språk
utvecklingen. Fadem, som är svensk och har en mer undanskymd roll, har för
modligen valt den bekvämaste vägen, att tala spanska som de alltid gjort 
hemma. Läxläsningsstöd överlåts åt mamma, som inte kan tala svenska ännu. 
Det framgår av materialet att pappan sällan talar sitt svenska språk med sonen. 
Fadem arbetar för det mesta vilket förmodligen innebär att han inte hjälper 
sonen med skolarbetet. Dessutom omtalar Gian att han måste använda lexikon 
för att göra läxoma: Nå 't ord som man inte förstår slår på lexikon hemma.

Svenskan, som är skolans kommunikationsspråk, stimuleras således sällan i 
hemmet trots att fadem är svensk. Lärama har försökt övertala pappan att tala
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svenska med sin son, men detta misslyckades. Den svenska som talas med kam
raterna är förmodligen annorlunda, som svenska betraktad. Gian umgås ju  med 
minoritetsungdomar av olika nationalitet, vilkas enda gemensamma språk är 
svenska. Motvilligt inser Gian att skolans språkträning med lärama behövs, 
speciellt i Sv2-gruppen, vilket framgår av utsagan: Sv2 är bra. Man lär sig 
mycket - men trist.

Fadems inställning till språkstimulansen kan i vår tolkning verka oansvarig. 
Han har ju alla möjligheter som svensk att överbrygga språkliga och kulturella 
svårigheter för att vinna tid för sonen, som kommit till svensk skola så sent 
som inför högstadiet och har så få svenska kamrater.

En del av språksituationen kan möjligen förklaras så att fadem, som initierat 
flytten till Sverige, inte förstår att ta sitt ansvar och stimulera svenskan. 
Alternativt kan vi se fadems ansvar som ensam familjeförsörjare och hans 
upptagenhet av den egna anpassningen till nutida svenska förhållanden som skäl 
för ett ringa engagemang i barnens integration. Man får intryck av att familjen 
har flyttat över sitt tidigare sätt att leva till Sverige. Fadem arbetar i samma 
yrke som förr, medan modem sköter hemmet och fostrar bam som förr. Det ser 
ut som i de flesta andra invandrarfamiljer i området. Skillnaden är bara att 
fadem här har en unik möjlighet han inte griper, att tala en helt korrekt svenska 
och förmedla svensk kultur till sina bam. När skolan börjar kräva att pappan 
ska hjälpa till upplever han förmodligen detta som intrång i familjelivet och 
drar sig undan.

Det är just i detta möte mellan skolan och pappan som något inte fungerar 
som det ska. Läramas inställning till fadems roll i språkutvecklingen kan tyckas 
väl kategorisk. Man får intryck av att lärama ger fadems skulden för pojkens 
svårigheter. Här fokuseras ett område som skolan egentligen inte kan gripa in i. 
Hur ska skolan kunna tackla språkproblematiken i ett sådant fall? Någonstans 
har skolans personal fastnat i sina föreställningar om den enda lösningen på 
problemet och därmed misslyckats i att förmedla vilka möjligheter både föräl
drar och lärare har att stimulera språkutvecklingen.

Hur kan vi resonera för att göra läramas handlingssätt mer begripligt? Lärar
na har kämpat med språkundervisning trots Gians bristande motivation och den 
snäva budget som gör att skolan har begränsade resurser för Sv2-undervisning. 
Lärama vet också att Gian sällan umgås med svenska ungdomar och att den 
svenska som talas bland invandramngdomama fortfarande är outvecklad. 
Dessutom har lärama erfarenhet av vilka möjligheter en god kontakt med hem
met och ett samarbete med pappan skulle innebära. Men, kontakterna med hem
met har redan etablerats på ett negativt sätt i samband med Gians dåliga upp
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förande och bristande koncentration i sjuan och åttan, vilket leder vidare till 
följande tolkning av pojkens situation:

Gian har upplevt en förvirrad tid de första åren, men trivs nu förhållandevis 
bra i skolsituationen. Funderingar över omgivningens syn på invandrare, språk
svårigheter och det tuffa, bråkiga livet i skolan har säkerligen bidragit till 
okoncentration i skolan. Antagandena stöds av att Gian gång på gång talar om 
att allt är mycket bättre nu, samt att lärarna ser en märkbar skillnad på Gian 
som var mycket orolig i sjuan och åttan. Gian säger också att skolan är jävligt 
bråkig. Tidigare trodde han att lärama var fientligt inställda till invandrare. 
Lärama ringde ofta hem (obehagliga samtal för Gian), vilket bekymrade Gian 
så mycket att han försökte förhindra detta genom att stänga av telefonen. Nu i 
nian har Gian anpassat sig till den grad att han lägger en del av skulden för 
tidigare uppfattningar och vantrivsel på sig själv, vilket han ger uttryck för på 
följande sätt: Beror på hur man är själv. År man kaxig - det är inte bra. Trodde 
dom [lärarna] var rasis ter.

Vi kan fråga oss varför Gian skuldbelägger sig själv på detta sätt. Någon 
borde kanske ha talat med honom om svårigheterna de första skolåren som ton
åring i ett nytt land. Man kan knappast förvänta sig något sådant utbyte av erfa
renheter med klasskamraterna som alla har gått i svensk skola sedan lågstadiet. 
Lärama har heller inte kommit Gian nära. Det ser ut som om Gian har prövat 
sig fram till en för honom acceptabel relation till lärama, vilket till slut gav 
honom insikten att allt beror på hans eget beteende. Han tycks inte reflektera 
över att lärama skulle kunna förändra sitt handlande. Lärama tycks heller inte 
reflektera över detta. En lärare bekräftar detta genom att beskriva Gian enligt 
samma mönster. Nu är han snäll. Ja, nästan lite smörig. Man kan ana i lärarens 
yttrande att Gians anpassning kan ha att göra med vilket beteende som lönar sig 
i det svenska ”livet”. Snällhet och inställsamhet har uppenbarligen fått lärama 
att acceptera honom. Detta innebär inte att han känner sig svensk vilket förkla
ras av följande:

Identiteten och grupptillhörigheten är inte given för Gian, som känner sig 
som latinamerikan men slits mellan läramas krav på svenskhet och känslan av 
att ändå behandlas som invandrare av omgivningen. Tolkningen grundar sig på 
en rad omständigheter: Gian har spanska som sitt modersmål. Han umgås mest 
med invandrare, vilka betraktar honom som sådan. Han påtalar orättvisan mel
lan honom och de som talar svenska exempelvis i skolans provsituationer. 
Lärarna vet dessutom att fadem är svensk och försöker förstärka det svenska 
genom att påverka honom att tala svenska med pojken. Därtill kan läggas att 
Gian har uttryckt sin tidigare oro för att lärama inte tycker om honom och att 
han trodde de var rasister.
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Förmodligen upplever Gian det som mycket stressande att alla vuxna om
kring honom i skolan snabbt vill göra honom till en svensk pojke. Kraven är 
starkare för Gian, som har en svensk pappa, än för de andra kompisarna. Men 
Gian har ju  aldrig känt av det svenska i familjen och inte ens i Sverige upplevt 
att fadern vill att han ska vara svensk. Flytten till Sverige ser inte ut att ha 
några sådana motiv utan var snarare avgjord på grund av faderns arbete.

Hur påverkas matematikinlärningen av språklig förmåga, identitetskänsla och 
läramas inställning till Gian?

I enlighet med ovanstående resonemang om Gians skolsituation framträder 
förvirring och osäkerhet tydligt även på matematiklektionerna, där Gian känner 
sig otillräcklig, osäker och orättvist behandlad. Gian känner vanmakt över att 
matematikämnet är så oförutsägbart, omöjligt att förbereda inför kommande 
prov. Med en mycket kluven inställning till ämnet är det svårt för honom att 
utreda vad som egentligen är matematik, när svårigheterna hopar sig över 
honom. I en fortsatt tolkning kan man resonera så här: Gian har egentligen inga 
svårigheter att förstå matematiska problem, men däremot svårt att förstå den 
svenska texten. Detta stöds av följande: Gian har betyget 3 i matematik och 2 i 
svenska och Gian säger själv att matematik är det svåraste ämnet. Vid samma 
intervjutillfälle talar han om att matte med siffror är det bästa ämnet, ”nästan”. 
Han inser det omöjliga i att textmässigt förbereda sig inför matematikprovet 
och därmed kunna förstå svenskan och lika orimligt är det att använda lexikon i 
en sådan situation. Lärarna som annars hjälper till med språket på mattelek- 
tionema vägrar, enligt Gian, att hjälpa till på provet. Svenskarna har ett språk
ligt försprång på lektionerna och proven gentemot invandrare: Dom som kan 
svenska går bättre. Orättvis, säger Gian.

Gians tycks således ha en stark känsla av att bli orättvist behandlad i jämfö
relse med svenska elever. Han markerar tydligt att han blir behandlad som 
invandrare och känner sig som sådan, genom att prata om svenskarna som har 
en språkligt fördelaktig situation. Vid intervjutillfällena har han varit mycket 
indignerad. Samtidigt som Gian känner att det är svårt att se vad som är de 
egentliga svårigheterna i matematik beter han sig som om han vill förändra 
situationen istället för att ge upp. Det styrks av att han resonerar kring olika 
möjligheter att lösa problemen. Visserligen inser han själv det omöjliga i vissa 
”projekt” men går ändå vidare i sina funderingar. Trots allt det röriga resonerar 
han om att använda lexikon i matematiken, men kommer fram till att detta blir 
för stressigt. Gian gör jämförelser med andra ämnen där han kan dra upp strate
gier för lösningar genom att förbereda sig hemma. Beträffande de ämnen som 
kan förberedas känns situationen tryggare, ty då kan man inte drabbas av några 
överraskningar, som i matematikens textavsnitt på proven, menar Gian.
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Det som förmodligen driver Gians kamp för förändring framåt är insikten 
om att det finns ljuspunkter i skolarbetet. I matematiksituationen styrks detta 
genom att Gian konstaterar att matematik är ett roligt ämne. Trots att Gian 
förklarar varför det är det svåraste ämnet betonar han att det till och med kan 
vara det bästa ämnet. Den positiva inställningen till matematiken kan tolkas 
som att Gian ändå är medveten om möjligheterna att komma tillrätta med 
svårigheterna. Trots sina unga år besitter Gian en analytisk förmåga att bena ut 
vad det är som krånglar till matematiken. Under tiden som han försöker för
klara sina svårigheter tycks han bli medveten om att det handlar om språket och 
den tid man har till förfogande mer än matematikbegreppen. Gian vill inte ge 
upp för han vet att när lärarna hjälper till med språket blir matten begriplig och 
intressant. Detta styrks också av hans svårigheter att arbeta med de matema
tikuppgifter som han får pröva på vid intervjutillfällena. Han får inget sam
manhang i texterna, men när han får språkförklaringar anser han att uppgifterna 
är lätta.

Drivkraften i Gians sätt att kämpa för sina rättigheter har förmodligen sina 
rötter hemifrån. Med välutbildade föräldrar, och det faktum att fadern är 
svensk och har ett bra arbete i Sverige, har han ett i grunden starkt självförtro
ende i kampen för att klara av skolan och allt det svenska. Han utforskar stän
digt sina möjligheter i skollivet, men har inte samma grepp om hur hemmet ska 
kunna stödja honom. Man kan gissa att Gian är omedveten om att han påverkas 
av den goda förebild som fadern varit som invandrare i Chile. Fadern lyckades 
klara både familj och ett kvalificerat arbete i det nya landet.

När vi betraktar Gians situation vid intervjutillfället ser vi hur han undan för 
undan ”knäckt koder” beträffande levnadsvillkoren i skolan. Nu ser han möj
ligheter att kunna förverkliga sina närmaste mål, gymnasiestudier och yrkes
utbildning. Gian har insett att lärarna egentligen inte har något emot honom. 
De är inte rasister, vilket annars ser ut att vara en permanentad föreställning hos 
flera ungdomar i intervjugruppen. Det tog emellertid några år av anpassning till 
svenska förhållanden innan Gian lärde sig hur man behandlar lärare. Gian har 
erfarit att det lönar sig att bete sig trevligt mot lärama, för då blir man själv 
behandlad med respekt. Däremot tycks han inte fundera över andra omständig
heter, exempelvis läramas roll i de tidigare dåliga relationerna eller att han 
själv lärt känna språk och miljö och därmed underlättat integreringen. Gian 
som är målmedveten är mest upplivad av att han funnit knepet att själv för
ändra situationen genom att vända negativa relationer till positiva. Lärama 
noterar med tillfredsställelse att det nu gått upp för Gian att betygen i årskurs 9 
har betydelse för hans framtid.
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Kymet, 15 år
Kymets familj kommer från Turkiet. De är muslimer. En stor del av släkten, 
morföräldrar, föräldrar med syskon och kusiner, tillhörde arbetskraftsin- 
vandrama i Sverige på 1970-talet. Kymets föräldrar var själva ungdomar på 
70-talet. Nu arbetar pappa i morfaderns restaurang. Mamma är ömsom städare, 
ömsom hemmafru och komvuxstuderande. Föräldrarna är separerade.

Kymet är äldst i syskonskaran. Hon och hennes sex syskon samt kusiner och 
sysslingar är födda i Sverige. De har vuxit upp tillsammans, lekt med varandra 
och andra turkiska kamrater som på en ”turkisk ö” i en stockholmsförort. 
Kymet lever således i en turkisk miljö där de flesta talar turkiska omkring 
henne. Ändå tvekar hon när hon ska berätta om det språk hon talar med föräl
drar och syskon:

M amma pratar turkiska och pappa pratar turkiska. Jag, ibland turkiska, men jag 
kan svenska bättre.

Kymet går nu i nian och umgås mest med invandrare, mest turkar. ”Ibland med 
svenskar, men bara i skolan när vi röker - typ”. Fritiden tillbringar Kymet med 
turkiska kamrater hemma eller ute. Ibland arbetar hon i morfaderns restaurang. 
Framtida yrkesval är sjuksköterska, men Kymet vet att det är svårt att komma 
in på utbildningen.

En lärare anser att flickan är ”likgiltig” och har ”brist på självförtroende”. 
Lärarna tycker inte att de får tillräckliga chanser att stimulera Kymet. Hon 
skolkar och lärama ”orkar inte leta efter henne längre”. Kamraterna i skolan 
utgörs av de elever som står utanför och röker på rastema och ofta även på lek
tioner.

Enligt lärama har Kymet varit orolig under hela skoltiden och undervisats 
mestadels i små ”särskilda undervisningsgrupper”, men haft ”tillhörighet” och 
därmed undervisats i mer praktiska ämnen i en stor klass. På högstadiet får 
Kymet Sv2 och SO i liten gmpp, för att få hjälp med det svenska språket. 
Kymets språkliga förmåga bedöms som på C-nivå. Kymet har betyget 2 i 
svenska dvs Sv2. Själv uttalar sig Kymet om språkförståelsen:

Så där, beror vilken lärare. [Kymet anser att det är skolans fel om hon har svårt att 
förstå.] Jag säger att jag inte förstår. Det är deras [läramas] jobb att förklara for 
mig.

Kymet tror att språksvårigheterna kommer sig av att hon fått undervisning i en 
liten gmpp:

Sv2 tycker jag inte om. Nu gå på vanlig svenska [i stora klassen]. Om jag skulle 
gått på vanlig svenska från början skulle jag lärat mig mycket mer.
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Sv2-läraren och modersmålsläraren har motstridiga uppfattningar om språk
utvecklingen. Av samtalen med dem framgår att Sv2-läraren förordar en liten 
arbetsgrupp för språkförståelsen, som ett komplement till klassundervisningen. 
Kymets modersmålslärare tycker däremot att elever ”missar” vad som sker i 
den stora klassen om de får språkundervisningen i en liten grupp.

Kymet berättar om skolan
Om vi går tillbaka i tiden och ser på Kymets upplevelser av skoltiden på låg
stadiet och mellanstadiet möter vi en eftertänksam berättelse:

Jag tänker på att det var där [på lågstadiet] det böljat. Man fick läsa. Nu kan jag 
göra olika.

Hon har lärt sig en hel del under åren, men betraktar mellanstadiet som hän
delselöst. Högstadiet upplevs som bäst, utom det sista året:

Mellanstadiet var - så där. På högstadiet är det mer kompisar man kände som gick 
här. Nu är helt död i skolan. Nu har kompisar skaffat barn och jobb [turkiska 
flickor i hennes släkt gifter sig tidigt].

Lärarna sköter inte sitt arbete, anser Kymet. De teoretiska ämnena är besvärliga 
och Kymet tycker bäst om praktiska ämnena som syslöjd och bild. Skolan är 
annars ”inte bra”, säger Kymet. Vad är det som inte är bra?

Nämen, om man i princip tar Stina [en lärare]. Hon har en dubbellektion, typ. Hon 
kommer, sen är hon inte där liksom, 20 minuter tar fikarast.Vad är det for lärare?

Kymet tror att vissa förbättringar av miljön skulle göra skollivet mindre kon- 
fliktladdat. Hon föreslår en rökruta. Förslaget återkommer ständigt i samtalet. 
Föräldrar och lärare vill att hon ska sluta röka, vilket Kymet anser besvärande 
och dessutom hennes ensak. Lärarna stänger dörrarna för att kunna ta fast ele
verna, menar Kymet.

En rökruta. Sen, skulle liksom mycket bättre. Lärarna och dom. Om lärama vore 
snälla mot eleverna skulle inte va' så mycke bråk. Det är mina egna lungor. Inte 
deras problem om jag skadar eller inte.

Om lärares, elevers och Kymets egen inställning till språk, kultur och 
identitet
Lärarna har, enligt Kymet, negativa attityder till invandrare och särskilt till 
Kymet. Hon känner sig orättvist behandlad av många lärare, särskilt en lärare, 
Stina, som hon erfarit hellre gör anmälningar än att försöka tala med eleverna:

Typ, vi säger att det är bråk nu. De [lärarna] polisanmäler direkt. Deras jobb är att 
säga varför de bråkar. Vi säger rasister. De tycker inte om invandrare. Dom är inte 
dumma. Exempel Stina. Hon var helt sjuk. Hon, liksom, hjälpte alla inte mig. Ja, 
hon gillar inte mig. Jag bryr mig inte om dom [lärama].
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En lärare uttalar sig om invandarelevers och i synnerhet Kymets och en annan 
turkisk elevs bristande respekt for lärarna:

Invandarungdomama skiter i alla som inte har med dem att göra.

Läraren i en särskild undervisningsgrupp för elever med specifika behov, har 
periodvis arbetat med Kymet. Denna lärares version av relationen mellan lärare 
och elever i skolan är helt annorlunda:

De här ungdomarna bemöts med tystnad, kravlöshet. Eleverna har tagit över 
skolan.

Kymet är besvärad av att svenskar alltid betraktar henne som turk och att turkar 
i Turkiet ogillar hennes svenska beteende. Hon försöker reda ut hur hon upp
fattas och blir behandlad av sin omgivning:

Det beror på. Invandrare, bott här länge då räknas jag som en svensk av mitt folk.
Om en flicka varit här 4-5 år. Då räknar jag henne som utlänning. Så är det. Hur 
mycket jag vet, hur mycket den tjejen vet om det är en bra tjej, då hon kanske 
kommer ikapp. Men om hon är lat då. Här i Sverige räknas jag som en svensk. För 
mitt beteende och mitt utseende och så. Dom har liksom kjol och schal och jag har 
kortärmade. Och, jag bryr mig inte fast det är fel eller inte. (Blir de arga på dig 
hemma då?) Min farfar i Turkiet han blir lite sur. Men jag bryr mig inte. Jag har 
alltid vart så. Jag är helt uppvuxen nu.

Varken elever eller lärare visar något intresse för Kymets språk och kultur, 
anser Kymet. Hon blir lite förvånad över att tillfrågas om detta och svarar:

Nä, nä. För det så vanligt. Alla vet. Man säger turk. Tänker att, du muslim och då 
m an säger arab. De tänker ortodoxa, typ, alla vet liksom eftersom folk har kon
takter. Har kompisar, vet dom och så du turk, du arab, du indier. Vet inte vad.

Eftersom Kymet själv tar upp frågan om att vara ortodox eller att bedömas av 
andra som ortodox fortsätter samtalet kring Kymets religion. Flera turkiska 
elever har berättat för mig att den muslimska gruppen i bostadsområdet har en 
egen imam (islamisk präst). Kymet tycker att de därmed fått en bättre 
samlingslokal, och uttalar sig också om deras imam:

Vi har han [imam] mycket bättre. - (Än förut? Men ni har väl inte haft någon imam 
här tidigare?) - Nej, i lokal - ganska stor där.

Vi samtalar om kvinnornas huvuddukar som vi utomstående förknippar med 
”grad av religiositet”. En lärare tycker sig ana att det är fler flickor som på 
sistone börjat markera sin rättrogenhet genom att täcka sitt hår. Kymet berättar 
att så är fallet med modern, efter att i många år ha klätt sig mer västerländskt. 
”Kanske är det fler nu”, reflekterar Kymet och visar med en uttråkad min att 
samtalsämnet är avslutat.
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Matematiklektionerna
Kymet berättar att hon ofta blir trött under matematiklektionerna vilket hon 
understryker genom att gäspa under intervjun. Läraren är bra och hjälper till 
om det behövs. Kymet föredrar matematikuppgifter med siffror framför pro- 
blemlösningsuppgifter som innehåller textavsnitt. Hon har betyget 2 i matema
tik. Lektionerna beskriver hon som följer:

Ibland kan det vara bra, ibland tråkigt. (Vad är det som är bra och vad är tråkigt?) - 
Det beror på vad man gör. Om man tar, liksom, 8 delat med 4 och jag vet inte vad.
Så där så är det lång berättelse liksom. Då är de liksom tråkigt. Man ba. Jag kan 
inte göra det här längre. Såna där ekvationer och så där. De är gör jag ibland liksom 
[hon gäspar]. Så blir man trött liksom. Så får man lusten att göra annat liksom. 
Mycket bättre när är bara siffror.

Kymet löser inte någon av de matematikuppgifter som de intervjuade eleverna 
fått pröva och kommentera. När Kymet utfor sina uppgifter klagar hon hela 
tiden på att hon inte förstår texten. Detta sker oavsett om hon läser själv 
(mycket mekanisk läsning) eller får texten uppläst eller förklarad:

M an fattar inte. Man plussar ihop allting, meningar liksom. Det är svår text. Man 
fattar inte när man plussar ihop meningar liksom. Blir svår...

I Kymets fall rör det sig inte bara om språksvårigheter, så det hjälper inte att 
försöka göra språket i texterna begripliga. Kymet har stora luckor i begrepps
förståelsen, vilket bekräftas av matteläraren. Mycket av detta beror förmodligen 
på hennes ursprungliga svårigheter med det svenska språket och att Kymet 
undan för undan missat kunskaper på grund av att undervisningen i matematik 
skett på hennes andraspråk, svenskan. Därtill kommer att familjen har ringa 
möjligheter att hjälpa Kymet med skolarbetet hemma. Den turkiska moders- 
målsläraren säger:

De turkiska invandrama har inte hjälpen hemma. Lågutbildade. Största problemet 
är att det inte finns matematikkunskap i miljön [hemma]. De blir handikappade.

Tolkning av intervjun med Kymet
Kymet är född i Sverige men har trots detta en bristfällig språklig förmåga vad 
gäller svenska. Tolkningen grundar sig på att språkfärdigheten av Sv2-läraren 
bedömts ligga på en låg nivå, C-nivå enligt SVAN-testet och att lärama place
rat Kymet i en liten grupp för att hon ska få hjälp med språket. Dessutom till
bringar Kymet all fritid tillsammans med turkiska släktingar och kamrater. 
Svenskan är svår ibland men Kymet tycks inte förstå omfattningen av sina 
språksvårigheter. Hon skyller dessa på skolan, vilket grundar sig på följande 
omständigheter: Vid ett tillfälle säger Kymet att hon talar svenska bättre än 
turkiska hemma. Svårigheterna i skolan beror på vilken lärare hon har, anser
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Kymet. Hon är också övertygad om att hon skulle behärska svenska bättre om 
hon inte undervisats i liten grupp. Om jag  skulle gått på vanlig svenska från 
början skulle jag  lärat mej mycket mer. Därutöver säger Kymet att hon inte 
tycker om Sv2 (som bedrivs i liten grupp). Kymet uttalar bestämt: Jag säger 
att jag  inte förstår. Det är deras [lärarnas] jobb att förklara fö r  mig.

Skolsituationen från ettan till nian har varit besvärlig. Kymet verkar upp
given och ser få möjligheter till förbättring av sina villkor. Hon kämpar mot 
föräldrars och lärares försök att bestämma över henne, vilket hon förmodligen 
upplever som att de lägger sig i hennes liv och begränsar hennes frihet för 
mycket. Samtidigt känner hon sig övergiven och illa omtyckt av lärarna, vilket 
hon bl a exemplifierar med läraren Stina: Hon var helt sjuk. Hon, liksom, 
hjälpte alla inte mig. Ja, hon gillar inte mig. Resonemanget styrks också av att 
en lärare anser att Kymet är likgiltig och har brist på självförtroende. Kymet 
skolkar och lärama säger att de inte orkar leta efter henne längre. Föräldrar och 
lärare försöker dessutom att få Kymet att sluta röka och i den avsikten stänger 
lärama dörrar för att ta fast eleverna, berättar Kymet. Det är inte deras problem 
om jag  skadar eller inte, säger hon. Vidare anser hon att lärama inte tycker om 
invandrare. De, speciellt en lärare, är rasister, menar Kymet. En lärare säger att 
invandramngdomar ”skiter” i alla lärare som de inte undervisas av. Flera andra 
lärare har samma inställning. En speciallärare, i motsats till övriga intervjuade 
lärare, lägger en stor del av ansvaret på skolan och beskriver skolpersonalens 
relation till minoritetselever med utsagan: De [eleverna] bemöts med tystnad, 
kravlöshet. Eleverna har tagit över skolan.

Kymet är mycket beroende av tryggheten tillsammans med de turkiska 
kompisarna för att trivas i skolan. Hon känner sig vilsen bland nuvarande 
klasskamrater men säker med de elever som vågar trotsa skolans regler. Nu i 
nian tycker Kymet att skolan är helt död för de turkiska kompisarna har skaffat 
barn och jobb. I åttan var det bättre för då var det mer kompisar som Kymet 
kände. Hon skolkar och umgås med ungdomar som uppehåller sig utanför 
skolan både på raster och lektioner.

Identiteten och grupptillhörigheten är inte självklar för Kymet, som ger in
tryck av att känna sig kluven. Hon försöker visa sig oberoende av omgivning
ens synpunkter på om hon är turk eller svensk. Flera omständigheter stöder 
detta. Svenskar och de turkar som bor i Sverige betraktar henne som turk 
medan turkar i Turkiet betraktar Kymet som svensk, enligt hennes berättelse. 
Farfar i Turkiet blir ”sur” på Kymet när hon klär sig och beter sig som en 
svensk (jfr Goldstein-Kyaga, 1994). Kymet säger: Jag bryr mej inte fa s t det är 
fe l eller inte. Jag är helt uppvuxen nu. Om man bott här länge då räknas man 
som en svensk upplyser Kymet och motsäger därmed sin tidigare utsaga, vilket
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ytterligare styrker hennes vilsenhet. Som tidigare nämnts har Kymet turkiska 
som modersmål och lever i en turkisk/muslimsk kultur under sin fritid.

Trots att Kymet försöker visa upp en nonchalant fasad mot omgivningen, 
både hemma och i skolan, uppehåller hon sig länge i vårt samtal vid hur män
niskor betraktar henne och andra minoritetselever. Ingen i skolan visar intresse 
för hennes kultur, men alla har åsikter om hennes och andras tillhörighet ändå. 
Kymet förklarar detta med att det är så vanligt att vara invandrare och att alla 
redan känner till att hon är turk. Kymet ser det som lönlöst att ändra på män
niskors okunniga fördomar beträffande etnicitet och religion, för om man är 
turk vet alla att man är muslim och då drar man också slutsatser som att man 
både är arab och ortodox. Detta framkommer också i Kymets uttalande: Man 
säger turk. Tänker att du muslim och då man säger arab. De tänker ortodoxa, 
typ. Alla vet liksom eftersom fo lk har kontakter.

Kymet känner sig således inte övertygad om sin grupptillhörighet. Man kan 
fråga sig varför, då hon lever i och mestadels umgås i den turkiska gruppen. 
Föräldrarna, som är separerade, har förmodligen inte samma enade kraft att dra 
gränser och fostra Kymet strängt turkiskt och muslimskt som kamraternas för
äldrar har. Modem, som oftast är ensam med alla barnen, har inte möjlighet att 
klara av situationen. Allt detta bidrar förmodligen till flickans otrygga och 
osäkra syn på sin egen identitet. Det tycks bli fel hur Kymet än beter sig. 
Släktingar i Turkiet är missnöjda med hennes svenska klädsel och beteende. 
Hon tror att lärama ogillar turkar och tycker att kamraterna är fördomsfulla.

Ständigt slits hon mellan sådana motsägelser. Särskilt markant visar de 
vuxna omkring henne att de har olika uppfattning om vad som är bäst för 
Kymet. Skoltiden har varit besvärlig och hon känner sig missuppfattad av 
lärama. Styrkt av modersmålslärarens (och förmodligen föräldrarnas) negativa 
syn på undervisningen i liten grupp, uppfattar hon att skolans ansträngningar 
omöjliggjort en bättre språkutveckling. Samtidigt fortsätter undervisningen i 
liten grupp för att de svenska lärama är övertygade om att Kymet behöver det 
stödet för att hänga med i skolan.

Motsägelserna i Kymets uppfostran har belysts ur hemmets och skolans per
spektiv. Det är emellertid för enkelt att betrakta detta som att Kymet vill vara 
svensk och inte blir ”insläppt” av svenskarna. Tolkningarna kan kompletteras 
med ett djupare resonemang kring vad det innebär att ha en bakgmnd som 
flicka i en turkisk kultur.

Kymets berättar om kvinnorollerna och religionen i hennes närhet. Samtalet 
mynnar ut i hur tråkigt det är i nian då flera av hennes kamrater gift sig och 
fått bam. Genom detta visar Kymet att hon känner sig alltmer ensam och vill
rådig beträffande sin identitet, eftersom andra unga turkiska kvinnor har krav
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på sig att uppföra sig turkiskt och att gifta sig som tonåringar, men inte hon. 
Kvinnorna i Kymets bostadsområde följer muslimska levnadsregler strängare 
nu än i Kymets barndom, vilket hon exemplifierar med att de bär huvuddukar i 
större utsträckning nu än för några år sedan. Detta har förmodligen samband 
med att muslimerna i området känner mer samhörighet och utövar mer social 
kontroll över varandra, då de nu har möjlighet att samlas i en egen lokal med 
en egen imam.

I Kymets fall känns det förmodligen som att svenskhet leder till större fram
gångar i skolan, både bland kamrater och lärare. Det svåra är att åstadkomma 
detta och ändå få behålla sin självrespekt. Som turkisk ung kvinna är det nöd
vändigt att bli betraktad med respekt i det turkiska samhälle där hon tillbringar 
större delen av sitt liv. Hon ser att kvinnorna alltmer markerar sin tillhörighet i 
den muslimska kulturen (jfr Hedin, 1995). Föräldrarna lever separerade, vilket 
tycks vara en ovanlig förebild för en turkisk flicka. Situationen har förmod
ligen ökat Kymets frihet att försöka leva som svenska ungdomar, dvs som hon 
tolkar svenska ungdomars frihet. Eftersom Kymet aldrig umgås med infödda 
svenskar i deras hem tolkar hon förmodligen ”det svenska” utifrån det som är 
iögonfallande, exempelvis att röka, trotsa skolan (ex skolka) och röra sig fritt 
ute på kvällar.

Det ligger nära till hands att anta att de otydliga gränserna mellan vad Kymet 
får göra och inte får göra i de båda kulturerna frestar henne att omedvetet 
pröva att ”testa gränserna” och se vad som är gångbart. Detta resulterar i att 
Kymet uppfattas som provokativ i båda kulturerna. Man varken känner igen 
eller vill kännas vid hennes beteende, och tror att den andra kulturens inverkan 
orsakat hennes dåliga uppförande i skolan. Sådana signaler ger också både 
lärare och föräldrar. Mitt i allt detta ska Kymet försöka behålla sin självrespekt. 
Det yttrar sig i att hon måste försvara sig genom att använda uttryck som jag  
bryr mig inte och visa upp ett likgiltigt beteende i skolan. Detta har enligt 
lärarna pågått hela skoltiden, vilket förmodligen lett till Kymets resignerade 
syn på möjligheterna i skolan.

Hur påverkas matematikinlärningen av språklig förmåga, identitetskänsla och 
av lärarnas inställning till Kymet?

Kymet uttalar sig om att långa berättelser i matematiken är tråkiga, men hon 
föredrar uppgifter som endast består av siffror. Hennes upplevelser av matema
tiklektionerna är varierande beroende på hur mycket hon förstår av lärarens 
undervisning och matematikuppgiftemas texter. Svårigheter med det svenska 
språket (Kymet har betyget 2 i Sv2) har givit Kymet möjligheter att få under
visning i liten grupp i svenska, men inte i matte. Matematikläraren är bra och 
hjälper till när det behövs, anser Kymet. Men ändå har hon inte tillräcklig ut-
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hållighet för att försöka förstå och heller inte så mycket självförtroende att hon 
tror sig kunna klara av uppgifterna. Ingen hemma har möjlighet att hjälpa 
henne med matteläxor. På grund av att Kymet är äldst i syskonskaran, kan hon 
ej få läxhjälp ens av syskon. Modersmålsläraren bedömer saken mer katego
riskt. Han anser att turkiska elever blir handikappade för att de har lågutbildade 
föräldrar som ej kan hjälpa till med skolarbetet. Dessutom menar han att det 
inte finns matematikkunskap i hemmiljön.

Kymets problem i skolan yttrar sig i trötthet och skolk, vilket uppfattas av 
lärarna som likgiltighet. Antagandena stöds av en rad omständigheter som att 
Kymet, enligt egen utsago, blir trött och får lust att göra andra saker när matten 
blir för svår. Flera lärarna säger också att Kymet är likgiltig på lektionerna och 
visar brist på självförtroende.

Tydligt framträder dock Kymets utåt bestämda, men i själva verket osäkra, 
inställning till undervisningsformen på matematiklektionerna, där Kymet 
undervisas i den stora klassen. Hennes slutsatser stämmer inte. Det känns för
modligen svårt för Kymet att uppleva sig som ”dålig” i den stora klassen. Hon 
har ju  vid flera tillfallen i intervjun uttalat att allt skulle vara bra i skolan om 
hon bara fick vara i den stora klassen. Modersmålsläraren hävdar uppfattningen 
att elever ej skall tas ut från den stora klassen, ty då missar de vad kamraterna 
lär sig i klassrummet. Trots att Kymet föredrar klassundervisning och att lära
ren är bra och hjälper till, blir hon uttråkad och har svårt att förstå mate
matiken.

Språk- och begreppssvårigheter i matematiken har undan för undan utveck
lats förmodligen beroende på att Kymet undervisats i matematik på ett språk 
som hon inte behärskar (jfr Hvenekilde, 1988, Johnsen Hoines, 1990). 
Självförtroendet har undergrävts vartefter åren gått. Kymet känner ändå att 
matematikläraren bryr sig om henne och försöker förklara, men Kymet förstår 
inte texter och ej heller förklaringar till dessa. Vad hjälper det med förklaringar 
på svenska när Kymet inte besitter det redskap hon behöver, det svenska språ
ket. Om man därtill lägger att Kymet försöker- ”hålla skenet uppe” och bete sig 
som hon tror svenskar gör, men ändå inte betraktas som svensk i klassrummet, 
blir situationen ohållbar.

Kymets beteende i en matematiksituation studerades när hon fick lösa några 
matematikuppgifter i samband med intervjun. Hon kommenterade sådana upp
gifter med uttalanden av följande slag: Man fattar inte när man plussar ihop 
meningar liksom. Blir svår. Hon hade ingen aning om hur dessa textförsedda 
problemlösningsuppgifter skulle angripas, trots att jag försökte förklara texten i 
uppgiften. Kymet förstod inte relationen mellan text och siffror. Det kändes 
tydligen inte som matte eftersom det var meningar som skulle adderas på något
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sätt som hon inte begrep. Kymet har förmodligen heller inte tillräcklig kunskap 
om olika räknesätt.

Konflikten i Kymets skolliv handlar således om hennes misslyckande i sko
lan, vilket vi kan spåra i hennes besvikelse över att inte få den undervisning 
hon behöver och att varken tillhöra den svenska eller turkiska gruppen. 
Besvikelsen blir påtaglig genom hennes bittra syn på sina språkkunskaper och 
sättet att skylla sin misslyckade skolgång på läramas arbete. Hon känner sig inte 
ens välkommen i skolan och erfar att lärarna inte gillar henne, inte bryr sig 
eller söker efter henne när hon skolkar. Vi iakttar dämtöver hur Kymet ständigt 
möts av otydliga budskap om vilken grupp i samhället hon egentligen tillhör. 
Hon uttrycker en tveksam önskan att bli betraktad som svensk: Det beror på. 
Invandrare - bott här så länge då räknas jag  som svensk av mitt folk. Detta till
stånd kommer till uttryck då hon hävdar att hon gör som hon vill och inte bryr 
sig om vad andra tycker, vilket Kymet ser ut att betrakta som svenskt. Samt
idigt motsäger hon detta genom att tala om hur betydelsefullt det var att så 
många turkiska flickkompisar fanns i skolan i åttan och hur ensam hon känner 
sig nu när kompisarna är gifta och har bam.

Kymet ser också att de ansträngningar lärama gör för henne i form av under
visning i liten gmpp och modersmålsundervisning inte ger henne tillräckliga 
kunskaper för att klara det svenska språket och skolans alla andra ämnen. 
Denna insikt är ju helt riktig. Skolan har inte lyckats att förmedla de kunskaper 
Kymet behöver till henne. Det är inte underligt att hon tror sig veta att en 
annan form av undervisning skulle ha varit bättre. Varför inte en sådan som 
alla andra svenska elever får. Det verkar som om skolans intentioner att utgå 
från varje elevs behov misslyckats i Kymets fall.

Jämförande analys av intervjuerna med Gian och Kymet
Båda intervjuerna speglar ungdomars strävan efter att få sina ”två världar” 
(hemmets och skolans) att överensstämma eller åtminstone inte vara i konflikt 
med varandra. Detta är inte unikt för invandrarelever. Varje bam som kommer 
till skolan möter en ny kultur med ett nytt sätt att tala och tänka (jfr Dahlberg, 
1985). Kulturmötet framstår dock tydligare om man studerar minoritets- 
elevemas skolsituation (jfr Nauclér m fl, 1988).

Olika villkor påverkar de två minoritetsungdomamas strävan efter harmoni i 
tillvaron. Gian är tämligen nyinflyttad och kämpar hårt och optimistiskt för 
rättvisa och jämlikhet i skolan medan Kymet, som är född i Sverige, har en 
mer resignerad syn på sina möjligheter att förändra sin skolsituation. Detta kan 
exemplifieras med att Gian tror att svårigheterna kan lösas om invandrare får 
lika villkor som svenskar, vilket han antyder skulle innebära att få hjälp med att
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förstå skolarbetet och bli bemött med respekt. Kymet utgår mer från permanen
tade motsättningar och sätter sitt mål i att minska de öppna konflikterna, dvs 
mindre bråk, mellan lärare och elever. För att lösa en sådan konfliktsituation 
föreslår hon en rökruta i skolan.

I en hastig reflektion kring Gians korta vistelsetid i Sverige och det faktum 
att Kymet är född här, kan man frestas att tolka de olika villkoren så att Gian 
och Kymet lever i olika faser av invandringssituationen. Detta skulle i så fall 
betyda att Gian så småningom skulle hamna i Kymets lite mer pessimistiska syn 
på skolan. En sådan tolkning ter sig emellertid alldeles för enkel och helt fel
aktig. Det handlar säkerligen om djupt förankrade uppfattningar (förförståelse) 
hos både lärare och elever, som det är svårt att bli medveten om och att för
ändra.

Medan Gian kämpar för att klara av skolarbetet strävar Kymet efter att inte 
hamna i bråk. Trots detta finns det likheter i deras existentiella problematik 
exempelvis deras känsla av att varken vara svensk eller chilenare respektive 
turk (jfr Goldstein-Kyaga, 1994) och att ständigt vara osäker på lärares och 
svenska elevers inställning till invandrare.

Gians och Kymets olika livssyn och handlingsmönster avspeglar statusskill
nader. Gian är pojke och kommer från ett hem där föräldrarna har mer utbild
ning än Kymets föräldrar. Kymet är flicka och hennes etniska ursprung 
(nationalitet, språk och religion) har alltid haft lägre status i Sverige än Gians 
(jfr Hedin, 1995). Om vi bedömer hemkulturens inverkan utifrån våra väster
ländska referensramar tolkar vi turkiska flickors chanser till arbete och studier i 
samhället som sämre.

Beträffande osäkerheten om lärares attityder skiljer sig emellertid de båda 
ungdomarnas uppfattningar. Under det sista året har Gian insett att han nu kan 
påverka skolsituationen själv, genom att uppträda trevligare mot lärama. Detta 
har stärkt hans självförtroende något. Gian siktar nu på att få bra betyg i nian, 
så att han kan komma in på den gymnasielinje han valt och så småningom bli 
teaterregissör. Kymet däremot tycker att lärama är fientligt inställda och ser få 
möjligheter till förändring. När det blir för jobbigt i skolan blir Kymet trött 
och flyr undan genom att skolka. Bland de ungdomar som lever i skolans peri
feri är hon tuff och känner sig säker. Kymet drömmer om att bli sjuksköterska, 
men förstår att chanserna att realisera detta är så gott som obefintliga.

Både Gian och Kymet har funnit handlingsmönster som givit dem vägar att 
”överleva” de svårigheter som de möter i skolan. Det vacklande självförtroen
det och identitetskonflikten är en del av livet. Tillvaron är således fylld av 
konflikter med omgivningen. Beroende på vad man har med sig hemifrån 
(familjens egen kultur) tacklar man problemen olika.
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Ödman (1991, s 141) menar att fakticiteten i vår förflutna existens tillåts att 
”kasta ljus eller skugga över vår senare livsväg”. Då livsvägen i detta fall kan 
sägas vara skolan och skolan exempelvis undervisar alla minoritetselever på 
andraspråket, oavsett elevens bakgrund och egna behov, får elevens egen för
måga att bemöta skolans krav stor betydelse. Elevens hemförhållanden och 
familjens erfarenhet av studier får ett betydande inflytande, vilket ger en elev 
som Kymet sämre möjligheter.

I Gians fall har förmodligen fadems och modems tidigare möte mellan olika 
kulturer i Chile (den svenske fadern var framgångsrik invandrare där) samt 
deras utbildningar och yrken varit förebilder och haft stor betydelse för Gians 
förmåga att pröva sig fram och upptäcka att han kan påverka situationen. 
Därtill kommer att Gians språk, spanskan, är ett världsspråk och att den etniska 
gmpp han tillhör har högre status i Sverige än Kymets. Till dessa gynnsamma 
förutsättningar kan tilläggas att lärama, trots att de ser Gian som en besvärlig 
elev, uppmärksammar och stöttar Gians förändrade attityder och positiva 
utveckling då han nu, visserligen till fördel för lärama, tar på sig ansvaret för 
sina två tidigare oroliga skolår.

Kymets föräldrar kan inte på samma sätt som Gians föräldrar vara positiva 
förebilder som invandrare. Modem har en undanskymd roll och föräldrarna är 
separerade. Vi kan föreställa oss hur Kymet slits mellan samhället utanför som 
kräver kvinnors självständighet och den turkiska gruppen som vill gifta bort 
flickorna som tonåringar. Inte blir det lättare för henne då hennes föräldrar är 
otydliga beträffande Kymets uppfostran. Hon får därmed större frihet än många 
andra turkiska flickor, vilket hon visar genom att berätta om hur hon är ute på 
kvällarna, hur hon klär sig och uppför sig. Föräldrarna har inte mycket erfa
renhet av skolgång, särskilt inte för flickor, och sannolikt inte av positivt 
bemötande från svenskar, vilket förmodligen bidrar till att göra Kymet 
oförmögen att bryta mönster och att lyckas i skolan. Därtill kan anföras att 
lärama har känts sig otillräckliga och har givit upp kampen beträffande Kymets 
studier. De har också slutat efterforska henne när hon skolkar. Numera får 
lärama nöja sig med att försöka få Kymet att uppföra sig någorlunda, vilket 
också är svårt att genomföra. Som läget är nu ser Kymet inte så många 
möjligheter att välja framtida väg mot bakgrund av de omständigheter som 
finns i hennes liv. Kymets upproriska beteende kan i många fall vara tecken på 
att hon fortfarande har glöd att kämpa emot orättvisorna. Vissa tecken i Kymets 
beteende, exempelvis skolket och hennes misstro på framtida möjligheter, tyder 
emellertid på att hon resignerat vad gäller villkoren i skolan.

Villkoren för Gian och Kymet har, trots skolans generella satsningar på 
minoritetselever, i relation till deras skilda kontexter utvecklats olika. Förmod

234



ligen är det just skolans lika behandling av dessa elever som gör att ungdomar
nas skilda förutsättningar blir så hårt utslagsgivande. Invandrargruppen är hete
rogen och dessa ungdomars problem är inte generella. En turkisk flicka och en 
latinamerikansk pojke kan ha helt olika behov av undervisning. Lärama känner 
att de haft otillräckliga möjligheter att komma tillrätta med de båda ungdomar
nas problem i skolsituationen. Det framstår klart för lärama att åtgärderna som 
från början var lika för Kymet och Gian, dvs undervisning i liten grupp för 
språkförståelsens skull, nu måste differentieras. De möjligheter som står till 
buds för att stödja elevernas språkutveckling och självkänsla är modersmåls- 
undervisning någon eftermiddag i veckan och Sv2-undervisning under skoltid. 
Den senare undervisningsformen tror de svenska lärama på. Gian har nu insett 
att Sv2 har varit stimulerande för honom, medan Kymet tror att just den under
visningsformen har förstört hennes chanser. Modersmålslärarens allmänna 
misstroende mot smågruppsundervisning stöder Kymets uppfattning. Med en 
sådan syn tror sig Kymet inte heller kunna utbilda sig till sjuksköterska.

Båda ungdomarna ska, vid intervjutillfället, avsluta grundskolan om några 
månader. Framtiden ter sig ljusare för Gian som förmodligen kommer in på en 
gymnasielinje och fortsätter mot sitt mål, att bli teaterregissör.
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Del III 

En skola för andra





Kapitel 10 
Förförståelse och pedagogiska förhållningssätt 
i en skola för andra

Inledning
Lusten att lära är grunden i de flesta minoritetselevers berättelser. Den driver 
dem till en seg kamp för sina livsvillkor i skolan. I omgivningens ögon kan 
elevernas handlingar te sig orationella. Men de bildar ett mönster av strävan 
efter harmoni i elevens flerkulturella tillvaro och avslöjar en bild av strategier 
för att ”överleva” i sin skola och i ett skolsystem som tycks vara till för andra. 
Eleverna är subjekt i denna studie och resonemanget grundas på deras utsagor 
om skollivet. Deras berättelser visar att de överlag är mycket ambitiösa i skol
arbetet. Trots detta är bilden understundom dyster. De öppna intervjuerna 
inleddes med en positiv ambition att belysa både möjligheter och svårigheter i 
skollivet. Återkommande teman i elevernas berättelser har emellertid fått styra 
innehållet. När jag nu ser tillbaka på analyserna handlar de övervägande om 
svårigheter. Dessa är ofta relaterade till pedagogiska förhållningssätt, vilket är 
ett samlande begrepp för de olika pedagogiska bemötanden eleven utsätts för i 
olika kontexter.

Min intention i avhandlingens avslutande kapitel är att tillföra debatten om 
minoritetselever en förståelse av deras speciella livsvillkor i skolan. Syftet är att 
belysa dessa utifrån deras egna upplevelser av lärares, föräldrars och kamraters 
förhållningssätt och sina egna språkförutsättningar. Jag har ägnat en stor del av 
arbetet (kap 5, 6, 7, 8, 9) åt att analysera deras upplevelser av och den innebörd 
eleverna ser i de pedagogiska förhållningssätt de möter. Mot bakgrund av över
gripande resultat i enkätundersökningar analyseras elevernas erfarenheter av 
själva undervisningen.

Min uppgift är således att tolka elevens berättelser. Eleverna beskriver sina 
minnesbilder av verkligheten för mig. Dessa avspeglar uppfattningar, som för 
utomstående kan framstå som tendentiösa, men vid berättartillfället sannolikt 
upplevts som en realitet för eleven. I analyser av deras utsagor (nu i form av 
texter) om skolan utgår jag, genom det tolkningsförfarande jag valt, från min 
förförståelse, dvs mina lärarerfarenheter av minoritetselever. Möjlighet att för
stå eleverna utifrån deras perspektiv finns, men det är aldrig möjligt att, i 
egentlig mening, se med den andres ögon. Snarare är det fråga om en jämfö
relse när jag förstår elevernas handlingar eller utsagor och jag inser att jag i en
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liknande situation skulle kunna handla på samma sätt. Förståelse i form av 
insikt i elevers livsvillkor erhåller jag genom att dessa allsidigt belyses och rela
teras till andra elevers samt till förhållanden i samhället (jfr Gustavsson, 1996). 
Min ambition är att utforska elevernas villkor i skollivet som de ser ut från ele
vens ”utsiktspunkt” (jfr Trankell, 1973, s 375). Då framträder en annorlunda 
vy än den vi är vana att se.

Skollivet utgör inte enbart undervisning. Det handlar om hur eleven lever 
större delen av dagen. Undervisningen är en viktig beståndsdel av skollivet och 
förhållanden till läroböcker, bedömningar och resultat ställs i elevernas utsagor 
i relation till lärare och språk, där språksvårigheter anas fungera som metaforer 
för problem i samspelet mellan människorna. Många elever känner sig utanför 
och tillhörande en i samhället avvikande grupp: invandrare. Benämningen 
invandrare placerar eleverna lägst i skolans status och står för begränsade fram
tida möjligheter. Kort sagt, alla vet eller tror sig veta att eleverna har problem. 
Oftast rör det sig om stereotypier och avspeglar den immanenta pedagogik som 
finns i vår kultur och visar sig i skolan genom vårt sätt att tänka, fostra och 
undervisa barn. Lärare och elever i skolan är omedvetna om hur starkt deras 
värderingar är förankrade i den mentalitet dvs den världsuppfattning och män
niskosyn de har (jfr Ödman, 1998b).

Under första halvan av nittiotalet är datainsamlingen som ligger till grund 
för avhandlingen i huvudsak genomförd. Eleverna har levt sitt skolliv under en 
tid då svensk skolas slogan varit: en skola för alla. Resonemanget i detta avsnitt 
rör sig kring hur ”en skola för alla” har kommit att upplevas som en skola för 
andra av många minoritetselever. De känner i skolans atmosfär och i lärares 
förhållningssätt att de inte duger som elever. I det följande sammanfattas vad 
denna metakommunikation har för grund i berättelsernas huvudteman som av
speglar skollivets paradoxer: integrering genom särbehandling, segregationens 
för- och nackdelar samt strategier för att gå i ”en skola för andra”.

En skola för alla - erkännande eller icke-erkännande pedagogik?
Ett uttalat budskap om lika möjligheter i en demokratisk skola, med en imma
nent innebörd att vissa står utanför, möter eleverna i grundskolan. Enligt läro
planen (Lpo 94, Lgr 80) skall alla barn och ungdomar oberoende av kön och 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning. Materialet 
visar att jämlikhet mellan elever från olika sociala grupper knappast har åstad
kommits i skolan. Under vilka förutsättningar är då integration möjlig?
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Integration - en fråga om erkännande pedagogik
Integrationsperspektivet med rätten att få behålla sin kultur förefaller i minori- 
tetselevers berättelser ha innebörden att ”behålla för sig själv”. Eleverna möter 
sällan intresse för sin ursprungskultur men de gör heller inte några anspråk på 
engagemang från omgivningen. Hur ska vi i skolan kunna förklara och uppnå 
den reciprocitet som är förutsättningen för ett samhälle med etnisk och kulturell 
mångfald (jfr Regeringens proposition 1997/98:16)? Vid ett fåtal tillfällen 
möter intervjuade elever lärare som tar tillvara elevens erfarenhet i under
visningen. Den nära och känsliga kopplingen mellan identitet och erkännande i 
skolan bygger på ömsesidigt agerande mellan minoritetselever, lärare och 
övriga klasskamrater. Här vill jag knyta an till Taylor (1995, s 42-47) som 
lyfter fram ett väsentligt drag hos människan, vår i grunden ”dialogiska karak
tär”. Vår förmåga att förstå oss själva och därmed definiera vår individuella 
och vår sociala identitet, uppnår vi i samspel med andra genom att ta del av 
andras uttryckssätt.

I den ”intima sfären” pågår dialogen med betydelsefulla andra. Föräldrarna 
är evigt betydelsefulla, ty hela livet fortsätter samtalet med dem inom oss, me
nar Taylor. Omständigheter som att föräldrarna upplevs ha ringa betydelse i 
samhället (exempelvis avseende arbetsmöjligheter) vilket står i konflikt med 
deras betydelse som förebild för barnen, medför att ”samtalet” utsätts för en 
störning i intervjuade elevers begreppsvärld. Men vi behöver också frigöra oss 
från föräldrarna och förverkliga oss själva genom relationer med andra, förkla
rar Taylor. Även här kompliceras interaktionen, ty intervjuade elever har svårt 
att tolka relationer till lärare och skolkamrater. Många elever upplever att de 
ständigt möter lärare och kamrater vilkas del av ”dialogen” består i att vända 
dem ryggen och inte förstå deras villkor. En elev tolkar detta: Man ser på dom. 
Dom ser inte verkligheten. För eleverna handlar det således ofta om att defini
era sin individuella och sociala identitet i samspel med två kategorier betydelse
fulla vuxna: föräldrar som inte respekteras i samhället och lärare som inte res
pekterar elevens ursprung. Samma mönster upprepas i kamratlivet där varken 
intervjuade elever eller deras nära vänner accepteras.

I en fortsatt koppling till Taylor bör dialogen i den ”offentliga sfären” ske i 
en politik för lika erkännande. I ett mångkulturellt samhälle ges minoriteter 
möjligheter om olika etniska gruppers identitet respekteras. I skolan kan det 
antas betyda en erkännande pedagogik utifrån alla elevers lika värde. Enligt er
kännandets diskurs gäller det då att undvika en likvärdighetspolitik som överallt 
ska vara densamma. Var och en ska istället erkännas för sin unika identitet, sin 
enastående livshistoria i relation till andras. Denna ”särartspolitik” skulle för 
minoritetselevers del mynna ut i en pedagogik som kan ge erkännande åt något
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som inte omfattas av alla. En intressant följdfråga blir då: Kan integration 
åstadkommas genom särbehandling?

Särbehandling - särskild undervisning?
Det underliggande antagandet bakom en erkännande pedagogik, applicerad på 
skolsituationen, tolkar jag med stöd av det empiriska materialet förenklat som 
att olika bemötande i skolan med hänsyn till elevers förutsättningar skapar jäm
likhet avseende skolarbetet, medan lika behandling av alla utesluter vissa elever 
från möjligheten till språkutveckling och integration. Ett språk för alla, dvs 
undervisning på samma språk oavsett språkliga förkunskaper, speglar knappast 
demokratiperspektivet om vi utgår från elevernas erfarenheter. Man kan istället 
tänka sig att det skenbart rättvisa i det här fallet kan stjälpa istället för att 
hjälpa, såtillvida att en elev som inte förstår innebörden i det läraren förmedlar, 
tappar självförtroende och missar faktakunskaper. På ett subtilt och omedvetet 
sätt blir resultatet diskriminerande. Det språkpedagogiska tänkandet i exemplet 
kan enligt Taylors terminologi betecknas som särartsblint dvs man kämpar vis
serligen för att inte diskriminera några elever men är blind för att människor är 
olika.

Alla möjligheter till jämlikhet tycks i elevernas berättelser tolkas i ljuset av 
de skarpt framträdande språkproblemen. De är synliga, till skillnad från värde- 
ringsmässiga skillnader (jfr Runfors, 1993), och stämmer ofta med föräldrars 
upplevda frustration av språkliga begränsningar i samhället. Oro inför under
visningens svårigheter vävs in i rädsla för hemspråksundervisning och tveksam
het till Sv2-undervisning. Detta gör språkpedagogiken avseende andraspråks- 
inlämingen metodiskt kontroversiell. Föräldrarna är övertygade om att språket 
är nyckeln till skolframgång men värjer sig mot språklig särbehandling av 
ängslan för att barnen ska stämplas som invandrare och missa något som majo
ritetsgruppen får. Pedagogerna förordar däremot undervisning i särskilda ar
betsgrupper. Till den pedagogiska metodkonflikten adderas att många elever 
vill vara svenska och bli behandlade därefter. För eleverna kan särbehandlingen 
också vara konfliktfylld på annat sätt. Sv2-undervisningen är individuellt 
anpassad och upplevs som rolig, lätt och verklighetsanknuten med respekt för 
elevens etniska ursprung. Mot bakgrund av den annars så mödosamma ämnes- 
undervisningen föds hos eleven känslan av misstänksamhet mot att något så 
lustbetonat kan vara en riktig undervisning.

1995 års beslut om Sv2 som ett eget ämne i alla skolformer, ökar formellt 
dess status (jfr Tingbjöm, 1995). Man kan nu få betyg i ämnet. Men ett erkän
nande i skollivet tar förmodligen längre tid att förverkliga. I nästa avsnitt följer 
reflektioner kring potentiell skolframgång.
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Duktig med förhinder
Ambitionen att lära är stor. Konflikten förmodas ligga i att vilja förstå och vara 
duktig men stöta på hinder under ”skolvägen”. Eleverna är medvetna om att det 
krävs en större arbetsinsats för att konkurrera med ”svenskar” och många får 
använda hela sin fritid för att försöka hänga med i skolan. En elev var beredd 
att offra loven för att få tillgång till den bokliga kunskap de infödda med lätt
het införlivar. Men mycket kraft hos eleven, som annars kunde koncentreras på 
skolarbetet, går också åt att tolka skollivets och integrationens paradoxer vad 
gäller omgivande vuxnas roller och relationer. Föräldrar förväntas vara del
aktiga i skolan, men utgör i elevernas begreppsvärld samtidigt ett hinder att få 
vara ”svensk”. Kravlösa lärare ställs mot krävande föräldrar. Motsägelserna har 
i själva verket sin förklaring i elevernas förförståelse och de vuxnas olika 
gränssättning (jfr Sjögren, 1993). Elever berättar om otydliga lärare i rollen 
som handledare och svårighet att förstå att läraren kan vara som en vän. Andra 
tolkar innebörden i lärarens vänskaplighet som en trygghet jämfört med dikta
turens lärare i hemlandet. Någon elev tycker synd om lärama, som i jämförelse 
med de vuxna hemma inte har den självklara rollen att med omtanke om bamen 
vara auktoritära. Lärama bedöms då vara orättvisa och bestämma för lite. De 
bryr sig inte och glömmer att vi inte förstår, lyder elevers tolkningar. Uppgivet 
hävdar några att allt annat kan förändras i skolan, men inte lärama.

Indirekt antyder högstadieelevens utsaga Språket är det enda som är svårt, att 
ämnesundervisningen faktiskt skulle begripas om den bara förmedlades på ett 
språk man förstår. Lärare pratar krångligt och har för få praktiska inslag i un
dervisningen att hänga upp det teoretiska på, anser flera elever. I studiens äm- 
nesrelaterade del (matematiken) skildrar elever på olika sätt våndan i provsitua
tioner då läraren låter eleverna klara sig själva. Matematiklärare vågar inte göra 
avsteg från gängse ”matematikprovskultur” genom att förklara svåra texter trots 
att anvisningar till standardproven uppmuntrar detta stöd. Det sitter för
modligen i läramas ryggmärg att en objektiv bedömning av eleverna endast kan 
komma till stånd om de yttre omständigheterna är lika. Ett sådant kultumeutralt 
bemötande slår hårt mot elever, som i avsaknad av den språkkänsla en infödd 
besitter, har svårt att skilja det matematiska språket från samtalsspråket dvs 
andraspråket. Det förra har en annan struktur än elevers muntliga språk och 
eleverna tvingas lära in två språk samtidigt.

Modersmålslärarens kompletterande kunskap skulle kunna överbrygga om
nämnda språkliga och sociala hinder, vilket bekräftas i empirins finska tvåsprå
kiga klasser där eleverna har lika goda resultat som svenska elever (jfr Studie 
II). De intervjuade assyriska/syrianska eleverna, vars skolmiljö ofta saknar 
svenska bam som ”språkmodeller” (jfr Viberg, 1991) utvecklar mot alla odds
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språk- och matematiksäkerhet. Förklaringen ligger förmodligen i att även dessa 
barn tidigt mött en pedagogik respektfullt anpassad till elevernas etnicitet och 
förutsättningar. En modersmålslärare i en av de multietniska skolorna förklarar 
däremot att han inte anses betrodd av svenska lärare att stödja eleven språkligt i 
matematik: Man få r  rycka ut när eleven redan misslyckats. Exemplet ger en 
förfelad bild av modersmålsläraren, vars uppgift är att kontextuellt stödja ele
ven i undervisningen.

Här vill jag knyta an till resultat i nationella utvärderingar i matematik, där 
goda svenskkunskaper är kännetecknande för elever som lyckats lösa svåra upp
gifter. Avståndet till infödda svenskar minskar med växande språkkunskaper 
och elever i tvåspråkiga klasser med undervisning på modersmålet, har bättre 
resultat på textade matematikuppgifter. Nordiska elevers prestationer överträf
far övriga minoritetsgruppers, medan syd- och utomeuropeiska elever exempel
vis var fjärde grekisk, turkisk och iransk elev i multietniska skolor har bety
dande svårigheter i matematik. Känslan av underlägsenhet kan oftare skönjas 
hos elever ur de sistnämnda grupperna vilket föranleder ett resonemang om 
immanent påverkan.

Diskriminering och rasism som immanent påverkan
Är eleverna omedvetna om den icke-erkännande påverkan de utsätts för? Flera 
varseblir detta som en känsla av att de är till besvär för människor i omgiv
ningen eller mer intensivt som att de blir rasistiskt bemötta. Upplevelsen av att 
inte duga som elev genomsyrar flera högstadieelevers berättelser och kan i 
deras tolkningar ofta spåras till elevens uppfattning av sin egen språkfärdighet. 
Men det osynliga, svårtolkbara i läramas beteenden, den immanenta pedago
giken, djupt rotad och förmodligen omedveten i lärarens förhållningssätt tycks 
beröra elever mest. Om vi utgår från vad som gömmer sig bakom ungdomarnas 
utsagor, kan känslan av att vara utanför eller att diskrimineras nog anses över
skugga oro över själva språkfärdigheten. Detta kan sammanfattas och tolkas i 
spänningen mellan upplevelsen av det synliga och det osynliga i omgivningens 
förhållningssätt. Det man ur elevens synpunkt lätt kan iaktta och sådant som 
man endast anar belyses i tre kontrasterande förhållanden: 1) synlig och mer 
tillgänglig pedagogik ställs mot lärarens immanenta pedagogik 2) kamraters 
synliga dvs mer öppna fientlighet i kontrast till den osynliga man endast anar 
samt 3) lärarens språk i ett för eleven laddat förhållande till elevens språk, dvs 
ett utvecklat språk respektive elevens eget språk i utveckling. Hur det imma
nenta påverkar eleven negativt i skollivet kan bättre förstås om vi resonerar 
kring några exempel på nämnda tre förhållanden.
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För det första ställs lärarens förhållningssätt, exempelvis i den elevanpassade 
andraspråksundervisningen, mot mer subtila och svårtolkbara former av orättvis 
särbehandling. Ungdomarna själva benämner den senare företeelsen osynlig 
rasism, vilken förekommer i form av blickar, att inte bli tilltalad eller att man 
själv, den etniska gruppen eller religionen ogillas. Eleverna upplever att lärare 
är besvärade av deras frågor eller undviker minoritetselever och mest talar med 
”svenska” elever. Lärare ingriper sällan då ”svenska” elever kommunikativt tar 
för sig på bekostnad av de språkligt begränsade i konkurrensen om lärarens 
uppmärksamhet. Denna metakommunikation har stor betydelse för hur eleven 
upplever sig själv och formar sin mentalitet (jfr Ödman, 1998b). Eleven känner 
sig underlägsen de ”svenska” eleverna. Lärarna kanske inte uttalar att de ogillar 
invandrare, men eleverna berättar om förhållningssätt som skapar känslor av 
osäkerhet.

Vi möter också förtäckta nedvärderingar i intervjuer och enkäter med lärare. 
Okunnighet om elevernas hemförhållanden kommer till uttryck i fördomsfulla 
uttalanden om föräldrars ”oförmåga”: De vet inte hur man ska fostra barn. I en 
turkisk modersmålslärares utsaga kan oerfarenhet av lägre socialgruppers för
hållanden anas: Det finns inte matematikkunskap i de turkiska barnens hem
miljö. Ibland kan helhetstanke på ett diskriminerande sätt saknas i undervis
ningen. En högstadieelev kan inte läsa (normalt sker läsinläming på lågstadiet) 
vilket tydligen kan legitimera en lärares oengagemang: Han är inte testad men 
han kan inte läsa så det går inte. Har inget betyg i svenska. I den nationella ut
värderingens lärarkommentarer avseende matematik klassas elever i tvåan ofta 
diskriminerande som ”invandrare” utan nämnvärda övriga kommentarer. I vissa 
fall uppges ”språksvårigheter”, medan man i svenska elevers fall, där inget 
sådant nyckelord till hela problematiken kan tillgripas, måste ge en förklaring. 
Svenska elever beskrivs då detaljerat avseende svårighet, mognadsgrad, upp
levelse av provet och vidtagna åtgärder (se fig 7, s 160). Vissa lärare utgår 
omedvetet etnocentriskt från att omgivningen förstår vilka slags besvär ”in
vandrareleven” har. Detta kategoriserande är inte meningsfullt för eleven, möj
ligtvis för läraren som funnit ett enkelt sätt att förklara en komplex problematik 
(jfr Lahdenperä, 1997).

För det andra jämför några minoritetselever det synliga respektive osynliga i 
kamraters förhållningssätt. Det osynliga orsakar mer osäkerhet än det synliga, 
där man i det senare till och med kan fördra oförskämdheter i form av bråk och 
glåpord. Det som vi andra tror är mest fruktat, skinheads våldsbenägna beteen
den, skrämmer inte alls lika mycket som det dolda. Om vi säger skinheads då 
få r  jag  acceptera att dom inte tycker om mig. Okey. Okey. Såna som går bakom 
ryggen då är det ännu värre. Ungdomarna tycks mena att skinnhuvudena är
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försedda med tydliga markörer, vilka vamar så man kan väija sig. Visserligen 
blir det ofta bråk, men man är ändå förberedd på det, berättar flera av poj
karna. Minoritetselevema förolämpas mest av det outtalade, människors olika 
sätt att vända dem ryggen. Flera elever känner sig exempelvis hotade av svens
ka klasskamrater, inte genom öppet våld utan genom deras tysta avståndsta
gande. Det dolda omöjliggör både försvar och upprättelse.

Det tredje förhållandet berör spänningen mellan elevens språk och lärarens. 
Det handlar om motsättningar mellan den eftertraktade men främmande språk
färdigheten och det språk man får hålla tillgodo med. Lärarna talar liksom rik
tig svenska. Ingen som jag  pratar eller frågar. Känslan av att vara diskrimine
rad anas i elevernas upplevelser av att stå utanför lärares och infödda svenska 
elevers språkliga gemenskap. I den ämnesindelade undervisningen iakttar vi 
problematiken i elevers upplevelser av ämnet svenska med dess för flera 
minoritetselever förborgade språkliga inslag och svenska som andraspråk (Sv2) 
där språket är fullt tillgängligt för dem. Vanlig svenska vill man helst kunna 
åtnjuta men får nöja sig med Sv2. Från omgivningen uppfattar de flesta heller 
inga positiva signaler om tvåspråkighet och om sina unika språkliga och kultu
rella erfarenheter.

Om elever blir bemötta som ovan redovisats, kan de utveckla en negativ 
självuppfattning. Gradvis intar de omgivningens i situationen inbyggda före
ställning om sig själva (jfr Taylor, 1995, Ödman, 1995). En icke-erkännande 
pedagogik har slagit rot och eleverna är omedvetna om denna påverkan. De går 
med på fördomar och accepterar etiketten invandrare med tillhörande karaktä- 
ristika. Många elever tror sig tillhöra en sämre kategori ungdomar. Omedvetet 
kopplar de själva samman begreppet invandrare med våld och mobbning, och 
bekräftar omgivningens stereotypier. Jag tror det är våld i skolan, säger en 
flicka tveksamt och fortsätter Ja, det är vanligt. Det är många invandrare.

Lärare i multietniska skolor anses visserligen ha bra attityder till invandrare 
i jämförelse med andra skolor, men eleverna upplever generellt att de ändå blir 
sämre behandlade än ”svenska” elever. Resonemanget utmynnar i en fråga om 
lärarens arbetsvillkor.

Lärarnas villkor i skollivet
Vad är det i situationen som framkallar bilden av diskriminerande lärare? Vi 
kan med all säkerhet utgå från att elevers upplevelser inte överensstämmer med 
lärarnas avsikt. Lärarna uppfattar sig själva som positiva. De vet vilka elever 
som behöver hjälp att förstå språk och sammanhang. Speciallärare finns endast 
för dem som har det svårast, men fler behövs. Mitt i lärarnas positiva ambitio
ner finns en uppgivenhet som handlar om lärarens övermäktiga situation.
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Lärama vill, men orkar inte alltid. I en av högstadieskolorna är specialläraren 
allvarligt oroad över kollegornas uppgivenhet: De här ungdomarna bemöts med 
tystnad, kravlöshet. Eleverna har tagit över skolan.

Lärarens existentiella villkor i skollivet handlar förmodligen om att vara 
pressad från alla håll. Detta formuleras i en klasslärares utsaga, så att vi kan ana 
känslan av otillräcklighet i situationer som är svåra att bemästra: Lärarna får  
inte en chans. Hon skolkar. Lärarna orkar inte leta efter henne längre. Elever 
tror i ett sådant fall att lärama inte bryr sig. Uppkäftighet eller skolk kan tolkas 
av lärare som uttryck för att elever inte vill anpassa sig till skollivet och inte 
har tillräcklig respekt för lärama: Invandrarungdomarna skiter i lärare som inte 
har med dem att göra.

Lärama uppmärksammar således andra företeelser i relationen än eleverna. 
Upplevda provokationer är lätta att peka ut och kan också föranleda krafttag 
från lärarens sida. Lärare vill bekämpa bråken och gör det utifrån sin samhälls
syn och möjlighet att sätta gränser. I vissa fall tar man hjälp av myndigheter, 
vilket framkallar starka reaktioner hos elever: De polisanmäler direkt. Deras 
jobb är att säga varför de bråkar, säger Kymet. Paradoxalt nog önskar eleverna 
ofta auktoritära lärare, som själva bestraffar när något händer, exempelvis 
genom avstängning från skolan om man skolkar. Sådana befogenheter har dock 
inte lärama. För läraren ligger det nära tillhands att kritisera familjen eller den 
etniska gruppen. Bråkstakama betraktas som ouppfostrade och föräldrarnas 
stränghet som skadlig. Läraren förstår inte alltid att hemmets fostran kan fun
gera utmärkt i sitt rätta sammanhang.

”Invandrare” i två segregerade och olika skolvärldar
Var och en av studiens elever går i en skola belägen i ett segregerat bostadsom
råde, där infödda svenska elever är i minoritet. Det finns ett inslag av hopplös
het i elevernas berättelser om skolor som är så hårt segregerade att eleverna 
förlorar möjlighet att integreras i det svenska samhället genom skolan. Tenden
sen att beskriva dessa områden som problemfyllda skapar föreställningar om att 
invandrade personer med utomeuropeisk härkomst som koncenterar sig till 
vissa områden skall upplevas som en risk eller ett hot. Det finns emellertid inga 
särdrag hos de invandrade som grupp som gör att deras koncentration till ett 
fåtal områden skall göra dessa områden till problemområden, understryker 
Molina (1997) utifrån erfarenheter av kulturgeografisk forskning. Bilden måste 
kompletteras med att det inte är bosättningen i sig som skapar problem, utan de 
omgivande villkoren av bl a arbetslöshet, lågkvalitativ utbildning och diskrimi
nering som följer med denna bosättning.
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Under arbetets gång har två olika segregerade skolvärldar framträtt. Båda är 
genom bostadssegregation och allas ”jämlika” möjlighet att välja skola ”bort
valda” av föräldrar i samhällets ”svenska” grupper (jfr Englund, 1998). Men 
upplevs segregation alltid negativt av eleverna?

Skolor med en dominerande etnisk grupp
Eleverna i de assyrisk/syrianskdominerade skolorna har fostrats tvåspråkigt till
sammans med kamrater från samma etniska grupp. I barnens värld upplevs 
segregationen positivt. De som bor i området (kamrater, släkt, människor i 
affärer, flera lärare i skolan) har gemensamt språk och kultur. Elevernas för
äldrar har arbete, ofta som egna företagare. I denna värld är endast lärare och 
några få kamrater svenskar. De intervjuade assyriska/syrianska eleverna har inte 
kommit upp i de känsliga tonåren då alla funderar över sin identitet. Barnen 
känner sig trygga i språk och kultur och betraktar sig som syrianer, inte som 
invandrare. De har aldrig ens reflekterat över läramas och andra kamraters 
inställning till deras kultur eller etnicitet vilket beskrivs i ordalag som alla vet 
eller alla är som vi. Några nämner den fmska gruppen som existerar i periferin 
och upplevs vara en aggressiv isolerad grupp i en egen klass. Svenskar är, en
ligt de assyriska/syrianska eleverna, varken snälla eller dumma, en neutral mi
noritet i deras värld.

Genom föräldrarnas erfarenheter av sämre utbildningsmöjligheter vägs 
segregationens trygghet mot framtidens möjligheter för bamen. De ser faroma 
med segregation och driver på för att byta till ”svenska skolor” av både status- 
och språkskäl. Motiven är helhetslösning istället för kortsiktiga språkliga 
stödåtgärder och en skola med bättre rykte och ordning, dvs en skola som 
svenskar valt för sina barn. De assyriska/syrianska eleverna vill bli duktiga eller 
duktigast och välja yrken som läkare eller advokat. Då gäller teoretiska ämnen 
och en svenska som ”svenskar” talar. Intervjuade elever bedöms ofta av lärare 
som språkligt välutrustade, vilket styrks av denna studies språkobservationer.

Multietniska skolor
I multietniska skolor brottas elever i en mycket heterogen invandrargmpp med 
till synes motstridiga företeelser som kulturbevarande eller integration, homo
genitet eller mångkulturalism. I de segregerade bostadsområdena och deras 
skolor finns gemenskap men också mycket ensamhet, ty här finns ett femtiotal 
olika språk och flera av världens religioner, vilket kan förklara olikheter och 
kulturella motsättningar. Det gemensamma är att familjerna inte är infödda 
svenskar och att man kommunicerar på svenska med personer i andra grupper. 
Här kan man sällan tala sitt eget språk.
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Högstadieeleverna i de multietniska skolorna har vuxit upp, ständigt frustre
rade av skolans till antalet få men i vissa avseenden överlägsna svenska elever. 
De benämns svenskarna eller plugghästarna. Klassrummen är segregerade. 
Längst fram närmast läraren sitter infödda svenska elever och längre bak i 
rummet samlas ”invandrare”. Man talar med varandra inom den egna gruppen. 
Minoritetselevemas ”säkerhet” ligger i att de är fler och har makt ute på friti
den, vilket får kompensera den underlägsenhet många tvingas uppleva i klass
rummet. Skolkunskapernas makt besitter lärare och svenska elever.

Invandraridentitet och segregationens paradoxer
De flesta av oss är förvissade om att begreppet segregation står helt i strid med 
resonemang om integration. För intervjuade elever är segregation dock inte en
tydigt negativt i integrationsprocessen. Paradoxalt nog kan segregation i de två 
skolvärldarna som här beskrivs stå för en värld av gemenskap eller en värld av 
ensamhet. I det första fallet tycks segregation vara en förutsättning för barnets 
utveckling och i det andra fallet motverkas densamma. Trygghet med familj 
och vänner från samma etniska grupp står i den ena världen i bjärt kontrast till 
den ensamhet människor kan uppleva då man står helt utan släkt och vänner 
med samma språk och livserfarenheter i den andra.

I omgivningens ögon ses båda världarna som invandrartäta, dvs man mäter 
problemen i andelar invandrare som finns i området. Fördomar som gömmer 
sig i uttalanden om att invandrare i dessa segregerade skolor har svårigheter och 
är kriminella, beskrivs i elevernas berättelser. ”Invandrarelever” kontrasteras 
således mot majoritetsgruppen och en falsk homogenitet framhålls av omgiv
ningen.

Men även begreppet ”invandrare” har olika innebörd i de två världarna. I 
multietniska skolor upplever eleverna sig mer som medlemmar i en grupp, i av
saknad av valmöjligheter och mänsklig individualitet (jfr Mkandawire, 1997). 
Livet tillsammans med kamrater från helt olika kulturer utsätter dem ofta för 
hårda påfrestningar. Bland dessa elever finns de som vill betraktas som svenska 
eller funnit en ändåmålsenlig, tredje identitet i tillvaron (jfr Goldstein-Kyaga, 
1995, Westin, 1975). Elever som benämner sig ”syrianer” tycks inte i samma 
utsträckning som elever i de multietniska skolorna känna sig som ”invandrare”. 
Det handlar dock inte om elever som invandrat. Flertalet intervjuade elever ur 
båda skolvärldarna är födda i Sverige, men kommer att klassificeras som in
vandrare i flera generationer p g a modersmål, utseende och familjenamn. En 
gemensam skolupplevelse förenar dem alla: De tycker sig gå i en skola för  
andra (svenskarna).
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Strategier för att kunna gå i en skola för andra
I en strävan efter identitet och harmoni i den flerkulturella tillvaron utvecklar 
eleverna strategier som generellt skyddar integriteten. Den konfliktfyllda upp
levelsen av att betraktas som ”invandrare” i den sociala samvaron anförs ofta, 
enligt elevernas berättelser, i strategier som bygger på motsättningar och försök 
att balansera eller neutralisera dessa. Handlingarna går ut på att ha kontroll över 
eller att fly  undan skollivet dvs att kunna överblicka alla skolsituationer så att 
man inte hamnar i underläge respektive att dra sig undan om man ändå tappar 
kontrollen. Strategierna är till för att bevara jämvikten hos eleven, men hos 
läraren utlöser de ofta det motsatta dvs harmonin i undervisningen störs. Det är 
här lärare borde vara uppmärksamma, ty elevernas handlande har tydliga 
didaktiska kopplingar.

Språket ser ut att ha en central betydelse för minoritetselevemas självuppfatt
ning i skollivet och den sociala situationen får en avgörande betydelse för 
språkinlärningen och attityder till den (jfr Lindberg, 1995, Viberg, 1991). 
Begreppet språksvårighet vilar som ett hot mot alla möjligheter att klara sig. 
Följden blir en dominans av språkligt anknutna strategier. Liksom uttrycket 
tråkigt får beskriva det obegripliga, ouppnåeliga i elevens upplevelse av under
visningen (jfr s 190) får språksvårigheter stå för det som inte kan definieras på 
annat sätt i relationen mellan människor i skolan. Detta avspeglar sig i elever
nas berättelser om sina egna, föräldrars och lärares bedömningar av skol- 
villkoren. Den vida betydelsen av begreppet får inte förringa att språksvårig
heter är ett stort problem. Förmågan att kunna använda det svenska språket som 
redskap sätts på hårt prov i ämnesundervisningen.

Strategier för social och språklig identitet
Strategier för att leva i de segregerade multietniska skolorna handlar företrä
desvis om att lyfta fram gemenskapen som invandrare, vilket bekräftar omgiv
ningens fördomar. Handlandet uppmanar till försvar av segregation och kan ge 
intryck av ”invandrargruppen” som hotfull. Elever kan utåt visa sig nöjda med 
tillvaron vilket kommer till uttryck i följande: Trivs bäst i skolor med många 
invandrare. Man tillhör en grupp. Får inte vara med i någon annan. Men 
denna samhörighet inbegriper också spänningen i att ha många konflikter utåt: 
Det är jävligt mycket bråk här. Det är dom tuffa som går här. Ordet ”tu ff’ är 
positivt laddat bland de pojkar som använder uttrycket. Upplevelser av kränk
ning leder till motreaktioner där det ”tuffa” står högt i kurs. Den fruktan som 
är förknippad med alla bråken uppvägs av styrkan i gemenskapen av att vara 
”tu ff’. ”Invandrargruppen” kan i analogi med Tajfels (1981) teori om social 
identitet stå för samhörighet och stärkt självuppfattning hos individer i gruppen

250



vilket i elevernas berättelser kontrasteras mot svenskamas attityder. Det para
doxala i att trygghet kan bygga på och kontrolleras av makt och prestige möter 
vi då elever som ”invandrare” framhäver den makt man kan visa gentemot en 
grupp svenskar i minoritet. Svenskarna sägs vara rädda fö r  invandrare för att 
ett övervägande antal minoritetselever sätter sig i respekt hos dem. Eleverna bå
de föraktar våld och tillämpar det. Flera hävdar sin fysiska styrka i konflikter, 
andra på ett helt annat sätt inom idrotten vilket ger ett annat prestigevärde (jfr 
Engström, 1989), om de inte kan uppnå teoretiska framgångar.

Det uttalade målet för de flesta är gymnasiestudier och yrkesutbildning. 
Konkurrensen kräver strategier som går ut på att ständigt vara förberedd. Inter
vjuade högstadieelever förbereder sig noga, mer än svenska kamrater kan ana. 
Betydelsen av att vara ett steg före och kunna överblicka situationen handlar 
om att texter i god tid behöver prepareras för att förstås: Kan läsa hemma i fö r
väg fö r  att förstå. I ljuset av detta kan vi förstå elevers ängslan för överrask
ningar i form av oförberedda prov eller oron över att inte kunna kontrollera 
vad som händer i klassen då de själva språkundervisas i särskild grupp. De 
flesta assyriska/syrianska elever föredrar teoretiska ämnen och idrott som går 
att förbereda eller träna framför musik och bild som de anser vara onödiga och 
svårmätbara.

Många klarar inte det lärarna och föräldrarna tycks värdera högst, att få bra 
betyg. Eleverna anför sin egen språkfärdighet som orsak, vilket indirekt kräver 
olika agerande från elevens sida. De som inte förstår vad lärama säger upplever 
att de ständigt möter vuxna som är arga eller missnöjda med dem. Konflikten 
kan elimineras genom att eleven tar avstånd från undervisningen. Ett typiskt 
mönster för ”skolkare” i högstadieundersökningen tycks vara att de kommer till 
skolan, avviker i för dem upplevda krissituationer och sedan uppehåller sig i 
eller omkring skolan resten av dagen. De kan äta i matsalen, provokativt röka 
utanför klassrummets fönster och mitt på dagen göra ett nytt lektionsförsök för 
en annan lärare men ofta hamna i en ny konfliktsituation. Handlandet bör tol
kas som ett uttryck för en önskan att bli uppmärksammad och kunna tillhöra 
”gemenskapen” i skolan.

Under språkproblematiken kan vi tolka människors sätt att leva olika genom 
att beskriva det som att tala olika. Språkstrategiema har sin grund i språksitua
tionens två upplevda motpoler. Dessa markerar avstånd respektive förstärker 
gemenskap i det svenska språket dvs språket skiljer ”svenskar” från ”invand
rare” samtidigt som svenskan är oumbärlig, både aktiv och meningsfull i kom
munikationen mellan kamrater från olika språkgrupper. Många elever är födda 
i Sverige, men bristen på kommunikation med kamrater som har svenska som 
modersmål innebär avsaknad av ett idiomatiskt och språkligt varierat inflöde.
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Ungdomar i de multietniska skolorna är vaije stund på skoldagen helt beroende 
av det svenska språket och strategierna för språklig identitet är p g a livsvill
koren komplexa. De upplever att de själva inte talar en riktig svenska, vilket 
förmodligen också står för en känsla av att inte tillåtas vara ”riktigt” svensk. I 
kampen mellan två svenska språk, det eftersträvansvärda och ouppnåeliga 
”fina” språket och det ”simpla” som man själv är tilldelad, tar eleven ofta 
avstånd från denna riktiga svenska genom att med eftertryck beskriva den som 
tråkig.

Högstadieeleverna söker också strategier för att få sitt svenska språk och mo
dersmålet att samspela. I det svenska samtalsspråket hörs ofta inblandade ord 
och fraser ur deras skilda språk eller ur kamratgängets speciella samtalsspråk, 
kodväxling (jfr Andersson & Nauclér, 1987). Syftet är att ersätta ord man sak
nar, bibehålla gemenskap eller utesluta ”svenskar”. Samhörigheten med andra 
minoritetsungdomar markeras således genom att man utvecklar ett ”eget” språk 
som kryddas med för utomstående främmande och kryptiska inslag. Här tolkar 
jag även in ungdomars mer generella drag i sättet att uttrycka sig, för att på ett 
effektivt sätt utesluta vuxna ur gemenskapen. Oavsett språkligt ursprung an
vänds en del typiska ungdomsuttryck som ”ba” och ”typ” (jfr Eriksson, 1997). 
De assyriska/syrianska mellanstadieelevema kodväxlar också för att göra sam
talsspråket smidigt i skolsamvaron. I detta fall är turabdinska samtalsspråket 
(familjerna benämner språket syrianska) och tillfälliga växlingar till svenska är 
nödvändiga p g a att alla svenska begrepp inte har motsvarighet i modersmålet.

För elever i multietniska områden kan strategier nära kopplade till identite
ten exempelvis att försöka låta ”svensk”, ge en känsla av samhörighet med 
jämnåriga som har det svenska språket som modersmål (jfr Viberg, 1996), även 
om de samtidigt känner gemenskap med den egna minoritetsgruppen. Flera 
intervjuade högstadieungdomar har ett i det närmaste perfekt uttal, trots 
språkets grammatiska brister och ett ordförråd som saknar djup. De 
assyriska/syrianska eleverna har däremot en karaktäristisk brytning i uttalet. De 
”låter” inte som infödda svenskar och verkar inte heller prioritera det målet. I 
strävan efter att närma sig det svenska språket tar intervjuade elever ur alla 
kategorier avstånd från modersmålsundervisning.

Strategier fö r att förstå språket i matematiken
Undervisningsspråkets betydelse i inlärningssituationen är tydlig inom ämnet 
matematik, vilket kan utläsas i elevernas strategier för att göra tillvaron på lek
tioner och prov begriplig. Ett språkligt likabemötande ger ofta sämre möjlig
heter till faktakunskaper, vilket inverkar på elevens självförtroende. Bland 
högstadieelever som läser allmän kurs i matematik, saknar hälften av eleverna
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från Afrika, och nästan hälften av eleverna från Mellanöstern betyg i ämnet 
svenska, en upplysning som kan bidra till förståelse av deras sämre resultat på 
prov och vissa intervjuade elevers stundtals desperata strategier. Elever som 
inte förstår innebörden i uppgifterna och dessutom har ett svagt självförtroende 
avseende matematik visar större benägenhet att lämna en uppgift, ja till och 
med att lämna lektionen om motgångarna blir för stora. En elev beskriver den 
känsla av trötthet hon drabbas av på matematiklektioner, vilken tvingar henne 
att lämna klassrummet. Andra framhåller ämnets tråkighet, ett lättare accepterat 
faktum än exempelvis interaktionsproblem.

Elevernas förförståelse avgör vilka aspekter de lägger på texten eller lärarens 
instruktion och vilka strategier de använder sig av för att bemästra språkhinder 
och förstå sammanhangen. Matematikens språk tycks vara svårt, vilket inverkar 
på kommunikationen som är en förutsättning i matematikundervisningen. I 
situationer där språket, enligt mina tolkningar, ställer till problem kan elever ge 
upp för att de tror att de har svårt med ”matte” (jfr Ahlberg, 1995). Detta ska
par en ond cirkel. Elever som värderar sin förmåga lägre, i den nationella ut
värderingens självbedömningar av vad de kan i matematik och av textförståelse, 
uppvisar också sämre resultat på matematikuppgifter.

Underläget förstärks av att eleverna sällan får stöd vid prov och diagnoser, 
möjligtvis hjälp att läsa uppgiften. Intressant i sammanhanget är de vuxnas 
övertro på att en uppläst uppgift skulle underlätta. Elever kan tro sig förstå 
texten för att de känner igen alla ord men har svårt att tolka sammanhang. Om 
eleven inte förmår tolka textens hela innebörd, kan exempelvis enstaka ord 
igenkännas, utifrån vilka eleven med stöd i sin egen begreppsvärld gör sig en 
bild av kontexten. Då sammanhanget inte kan förstås med språket som redskap 
får andra aspekter större tyngd exempelvis hur uppgiften utformats (likhet med 
andra uppgifter, meningars längd, tilltalsord, figurer etc). Ivem att lära och att 
förstå innebörder driver emellertid de flesta elever att sällan ge upp och lämna 
en förelagd uppgift. Strategierna vid problemlösning kan förutom att använda 
lexikon gå ut på att addera alla sifferbenämnda tal, gissa eller att avstå från 
uppgiften. Låg- och mellanstadieelevema visar sig mindre låsta i sina före
ställningar om matematiken. De frågar om textens innebörd och betonar lärares 
villighet att läsa och förklara för dem. Förförståelsen kan begränsa möjligheter 
att förstå men också bära iväg eleven mot alternativa lösningar på ett sätt som 
avdramatiserar språkhindret. Så är fallet med frasen ”drygt en halv liter” som 
får betydelsen ”drick en halv liter” på grund av uttalet.

Resonemanget om strategier handlar sammanfattningsvis om att elevens 
brister står i centrum för skolans åtgärder. Berättelserna andas att lärarens oan
tastlighet ligger i själva förutsättningen och hela situationen pekar på att eleven
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själv måste handla för att skapa sin inre jämvikt i skollivet. Om vi är lyhörda 
för vad elevens strategier faktiskt berättar för oss, kan vi förmodligen finna 
vägar utöver de traditionella, för att minoritetselevers livsvillkor i skolan ska ge 
dem möjlighet till framtida utbildning och arbete. Genom att vi lyssnar på ele
verna och tolkar det som de har att berätta eller visar genom sitt handlande, kan 
vi spåra hur exempelvis språksvårigheter som metafor för andra problem leder 
oss in på språkliga åtgärder i undervisningen, då eleverna egentligen behöver 
hjälp att tolka skoltillvaron. Omvänt kan eleven tro sig ha matematiksvårigheter 
och handla därefter, när det egentligen rör sig om behov av lärarens kontex- 
tuellt stödda språkliga förklaringar.

Sammanfattande reflektioner och fortsatt forskning
Skolans allt större och mycket heterogena ”invandrargrupp” tycks leva vidare 
med låg status genom decennierna. Detta rimmar illa med grundskolans demo
kratiperspektiv. Till vilken samhällsnytta fostrar vi en grupp minoritetselever 
till att få sämre resultat och sämre arbetsmöjligheter än andra ungdomar? Upp
levelser av en skola fö r  andra talar om för oss att något måste förändras i det 
sätt vi möter elever ur grundskolans minoritetsgrupper. Som det nu är, lär sig 
minoritetselevema, genom den metakommunikation som förekommer i lärares 
och svenska kamraters handlande, att de är mindre dugliga för teoretiska 
ämnen.

I avhandlingen behandlas livsvillkor i skolan. Jag har valt att fokusera andra 
villkor av skollivet än de som kan mätas med provresultat eller lärarbedöm- 
ningar. Det handlar om upplevelser av livet i relationer mellan människor, men 
också om de förhållningssätt elever möter i situationer då deras kunskaper ska 
bedömas. Berättandet har i sig haft en viktig social funktion för eleverna, vilket 
jag till en början var omedveten om. De har satt ord på känslor av utanförskap 
och flera har med växande självinsikt analyserat relationer till lärare samt vari 
arbetsuppgifternas svårigheter ligger. Tolkningarna av elevernas berättelser 
känns i efterhand verklighetsnära, vilket jag fått bekräftat av studenter och unga 
blivande och nyutbildade lärare som själva har liknande erfarenheter av diskri
minering. De känner igen sig i intervjupersonernas upplevelser och ser det som 
angeläget att man i skola och lärarutbildning reflekterar över sådana frågor.

Vad kan nu tala emot mina tolkningar av elevernas livsvillkor i skolan? An
givna språkproblem skulle i större utsträckning än vad mina tolkningar visar 
kunna fungera som metafor för interaktionssvårigheter. Det är problem att 
undervisas på ett språk man inte behärskar, men detta får inte hindra oss att se 
elevens hela skolsammanhang. Vidare får jag förmodligen ta med i beräkningen 
att eleverna passat på tillfallet att tala ut om sina svårigheter, när nu en vuxen
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ägnade tid åt att lyssna på dem. Detta kan möjligen ha framställt deras livs
villkor dystrare än de i verkligheten är. I samtal med lärare diskuteras också i 
vilken mån eleverna överdrivit lärares sätt att diskriminera elever. Här möter 
jag erfarna lärares övertygelse om att rasism inte finns i svenska skolor. Mer 
och mer övertygas jag emellertid om hur allvarliga elevernas berättelser om 
diskriminering och rasism är. Eftersom flera klart upplever ”osynlig rasism” i 
skolan, ser jag det ur samhällelig synpunkt angeläget att föra djupet i upplevel
sen vidare till lärare som arbetar eller står i begrepp att arbeta i multietniska 
skolor. Kanske detta bidrag väcker tankar om vilken betydelse existentiella 
villkor har vid inlärning.

Hur ska vi kunna förbättra villkoren för minoritetselever om vi överallt hän
visar svårigheter till språkfärdighet och envist avvisar möjligheter med att 
skolan har bristande resurser? Mitt budskap till skolpolitiker och lärare är att vi 
måste satsa kraftfullt på minoritetsbam- och ungdomar under skoltiden. Elevens 
möjlighet till framtida utbildning och arbete grundläggs, enligt min uppfatt
ning, under ett begränsat antal år från elevens första dag i förskolan och genom 
grundskoletiden. Försitter vi den chansen får vi aldrig mer möjlighet att före
bygga svårigheter, endast att i efterhand åtgärda och då till stora mänskliga och 
ekonomiska kostnader. Detta kräver att fokus sätts på skolan och eleven ur 
tvärvetenskapliga forskningsperspektiv. Jämlikhet med infödda svenska elever 
är förutsättningen för att klara av skolan och för att kunna konkurrera om 
utbildning och arbete i framtiden. Sociologer, etnologer, psykologer, krimino- 
loger och statsvetare borde lockas till skolan för forskning som kan leda till 
förebyggande åtgärder.

Förr diskuterades en organisatorisk segregation genom olika typer av special
klasser. På väg mot ett nytt sekel bär skolan med sig en immanent segregation 
inom de allmänna klasserna, vilken är svårare att komma åt. Segregationens 
fördelar och nackdelar och strävan efter integration behöver diskuteras ur skilda 
perspektiv. I avhandlingen ser jag två spår att följa i fortsatt forskning. Det ena 
leder till en uppföljning av denna undersöknings assyriska/syrianska elever, 
som har studerats i förskola och skola. De hanterar överlag skollivet väl på 
mellanstadiet. Säkerligen har de något att berätta för oss om sina erfarenheter 
under högstadietiden. Fem år har nu gått och det är dags att möta dem under 
läsåret 98/99. Det andra spåret, som jag inlett våren 1998, handlar om 
kontrasten mellan de ungdomar som lyckas och de som misslyckas i samhället. 
De som förmodligen ”knäckt koderna” och behållit sitt självförtroende och de 
som hittills upplevt ett misslyckande och på olika sätt hamnat i samhällets 
”vård”, besitter troligen information som vi pedagoger behöver för att förändra 
värderingar och kunna förbättra skolvillkoren.
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Summary

Introduction and purpose
The love of learning is the foundation of most minority students' reports on the 
school system. It drives them to a tough struggle for their living conditions. In 
the eyes of those around them, the actions of the students can appear to be 
irrational. But they form a pattern of striving for harmony in the students' 
multicultural existence and expose strategies to ”survive” in a school system 
which seems to be for ”Swedish students.” The students are the subjects of this 
study, and the discussion is based on their statements about their school life, i.e. 
about the attitudes of those around them and their own linguistic qualifications. 
Their statements show that in general they are ambitious in school. Despite this, 
the picture is sometimes depressing. The students have spent their time in 
school during a period when the school system's slogan has been: a school for  
everyone. The discussion in this summary revolves around how ”a school for 
everyone” has come to be perceived as a school fo r  others. Many students feel 
like outsiders who belong to a deviant group in society: the immigrants.

The idea and method of the dissertation is based on the experiences of a 
preschool study which led me to the purpose of illustrating social and 
pedagogical living conditions in the compulsory school [7-16 age group] 
through the students' experiences. With the support of the concept of 
”immanent” pedagogics, attention is paid to what is invisibly built into people's 
conceptions about the world (cf. Ödman, 1995) in the views on teachers, 
children's upbringing, language strategies and subject-specific pedagogical 
traditions. The problems which the school study will deal with are delimited to 
how students from different ethnic minority groups perceive their school days. 
Mathematics will form the frame of reference for the learning situation. My 
intention is to provide the debate with an understanding of the minority 
students' peculiar living conditions in the school system. The aim of the study 
is to illustrate pedagogical and social living conditions in the compulsory 
school from two aspects: the experiences o f  the students and the 
treatment/assessments o f the school system. Conditions in the school 
environment touch upon the problems concerning various pedagogical attitudes 
in teaching. Particularly important questions are:

Which conditions in the school system can be seen as important fo r  students
from different ethnic groups? How are the following perceived?
- the attitudes o f  the parents and school personnel
- the treatment by teachers and schoolmates
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- the linguistic and comprehensive qualifications as expressed in language 
skills and mathematical proficiency?

Three studies in the compulsory school
Three studies of school conditions are linked to each other either through being 
carried out (wholly or partly) with the same interview area and information 
material or in certain sections by examining the same students. I have devoted a 
great deal of the work to analyzing the experiences and the significance of the 
pedagogical attitudes the students meet.

Study I. Minority students' working and living conditions in 
preschool/school is a qualitative study. Eight preschool children who were 
studied in preschool through participating observations were followed up five 
years later in the intermediate level of the compulsory school. The study is 
principally built on interviews, both structured and unstructured. Emphasis is 
placed on the students' own accounts about their school life experiences. 
Teacher assessments of the students' language, student observations and 
comparisons with preschool will supplement and support my interpretations of 
the accounts of the students. Student comments on four mathematical tasks are 
collected in Study I but are analyzed in Study II.

Study II. Minority students' linguistic qualifications in the mathematical 
situation related to pedagogical attitudes contain both qualitative and 
quantitative investigations. The results from an investigation of 131 minority 
students in a national evaluation are compared with the comments of 10 junior 
level compulsory students to some mathematical tasks chosen from the mid
term examination of the same evaluation. Four of these tasks, which were given 
in the examination for grades 2 and 5 in the national evaluation, are given in 
the same wording also to the intermediate level compulsory students from 
Study I. Student observations take place while the tasks are solved and 
discussed by the students. The teacher assessments in the national evaluation are 
analyzed with regard to the minority students.

Study III. Minority students' work and living conditions in the upper level o f 
the compulsory school also include both qualitative and quantitative studies. 
The background is a survey of the proficiency of 526 minority students in the 
national evaluation of mathematics. The focus is placed on the statements of the 
students in structured and unstructured (open) interviews with 14 upper level 
compulsory students (interview arrangement as in Study I). Teacher 
assessments of the students' language, student observations as well as student 
comments to three mathematical tasks from the standardized achievement test 
complete the interpretations of the students' accounts (compare Study I).
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Method
The linguistic and conceptual knowledge of the students communicated in 
Swedish is judged through analyses of questionnaires and examination results 
from the national evaluation as well as language examinations. The choice of 
the interview procedure is dependent upon the context and my own intentions 
at the time. With the intention of procuring special data, structured interviews 
are made. In those cases where I wanted to get closer to the experiences of the 
students, I have found the free narrative to be the most suitable. The subjective 
experience of the student is then in focus, and my task is to capture how the 
students attribute to meaning the phenomenon in relation to the context in 
which they live. My intention is not to guide the narrative of the students in 
any other way than to give the students subjects to talk about: Talk about your 
school, the mathematical lessons and the attitudes of those around you to your 
home culture. Narration is significant in linking together and integrating 
unique earlier life experiences with the present day (cf. Heyman, 1998; Klein, 
1987; Polkinghome, 1998). Through tape-recording, the recording of the 
students' statements are postponed until a later point in time for transcribing 
and in exchange this has given me the possibility to register body language.

Interpretation process
The interpretation is a subjective action, but it does not imply that I arbitrarily 
can judge and label reality as I spontaneously understand the material. In order 
to avoid prejudices in the interpretation as far as this is possible, I must be 
aware that phenomena can be interpreted from different perspectives and about 
my own role in the interpretation process (cf. Ehn & Klein, 1994). In an 
understanding-concentrated research such as this, I try to see meaning and 
structure in the large narrative material the students have given me (cf. Ödman, 
1997). The language is extremely important in the interpretation. It is a 
question of relating to the language so that as a researcher one finds expression 
for the understanding one is after. In the statements of the students, their 
language—adolescent language in different contexts—represents a challenge for 
me as an adult to try to analyze and understand. Ehn (1994) maintains that the 
narrative can not solely be used as an information source, but it must be 
analyzed as a social construction of meaningful experience and cultural 
identity. My pre-understanding of the situation, i.e. experiences from 20 years 
of work with minority students, determines the perspective I place on the 
interpretation of the narratives of the students. Pre-understanding is not static. 
During the whole time of the interpretation of the students' narratives, I add
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new ”understandings.” My intentions steer how I proceed. Consequently, a 
study's answer to the research questions provides a possibility to change 
direction and add new aspects to my knowledge seeking. Parts in one phase 
form new wholes in the next. Through unceasingly reinterpreting reality, we 
teach ourselves to understand it in a new way and the hermeneutic circle within 
which we interpret and organize the image of existence constantly changes 
(Ödman, 1994).

Pedagogical attitudes in a school for others
A school fo r  everyone - recognition or non-recognition pedagogics?
The students in the compulsory school confront an explicit message about equal 
opportunities in a democratic school system, with an immanent meaning that 
certain students remain outside. According to the Compulsory School 
Curriculum (Lpo 94, Lgr 80), all students independently of social and 
economic conditions, shall have equal access to education. The material shows 
that equality between students from different social groups has hardly been 
attained in the school system. The integration perspective, with the right to 
keep one's culture, seems in the statements of the minority students to have the 
meaning of ”keeping to oneself.” The students seldom meet an interest in their 
culture of origin. In a society with ethnic and cultural diversity, however, 
reciprocity should be emphasized (cf. Government Bill 1997/98:16). Mutual 
actions among minority students, teachers and other classmates are founded on 
the close and sensitive connection between identity and recognition. Here I will 
refer to Taylor (1995) who explains this by emphasizing our fundamentally 
”dialogical character.” Our capacity to understand ourselves and thereby define 
our individual and social identity is obtained in an interplay with others 
through their ways of expression. In the ”intimate sphere,” the dialogue 
continues with significant others. The experiences of the students often deal 
with defining one's individual and social identity in the everyday interplay with 
two categories of significant adults: teachers who do not respect the students' 
origin and parents who are not respected in society. In the interplay with the 
schoolmates, we see the same picture, which with Taylor's terminology I 
describe as non-recognizing ”Swedish” schoolmates and non-recognized but 
recognizing schoolmates from the minority groups.

In a further connection to Taylor, the dialogue in the ”public sphere” ought 
to occur in a policy for equal recognition. In a multiethnic school, it can be 
assumed to imply a pedagogics of recognition based on the equal value of all 
students. According to the discourse of recognition, it is a question of avoiding 
an equivalence policy which everywhere should be the same. Everyone should
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instead be recognized for ”his unique identity,” his exceptional life story in 
relation to other's.

With the support of the empirical material, I interpret the underlying 
assumption behind a pedagogics of recognition, applied to the school situation, 
that different treatments in the school with regard to the students' qualifications 
can create equality with respect to schoolwork, while equal treatment of all 
students excludes certain students from the possibilities for language 
development and integration. A language for everyone, i.e. instruction in the 
same language irrespective of previous language training, hardly reflects a 
democratic perspective if we start from the experiences of the students. Instead, 
one can imagine that it can upset instead of help, insofar as a student who does 
not understand the teacher's instruction loses self-confidence and misses the 
factual knowledge. According to Taylor's terminology, this thinking can be 
characterized as ”difference blind,” i.e. one certainly struggles not to 
discriminate against any students, but cannot see that people are different from 
one another.

Capable with obstacles
The ambitions of the minority students to leam are great. Presumably the 
conflict is in the desire to understand, to be proficient, but the minority 
students encounter obstacles during ”the route to school.” A great deal of the 
student's energy is consumed by interpreting the school life and the paradoxes 
of integration with respect to the surrounding adults' roles and relations. 
Permissive teachers are placed against demanding parents. The contradictions 
have actually their explanation in the pre-understanding of the students and the 
different boundary settings of the adults (cf. Sjögren, 1993). Students tell about 
inarticulate teachers in the role of advisor and the difficulty to understand the 
teacher as a friend. Others interpret the meaning of the friendliness of the 
teacher as an assurance in school. Some feel sorry for the teachers who in 
comparison with the parents do not have the self-evident role to be 
authoritarian out of consideration for the children.

In mathematics the students give an account of the anguish in examination 
situations where the teachers let them fend for themselves. Mathematics 
teachers do not dare to make a deviation from the prevalent ”mathematical 
examination culture” by explaining difficult texts. It is still there in the 
teacher's backbone that an objective assessment of the students only can be 
brought about if the external circumstances are equal. Such a culturally neutral 
assessment of the students (cf. Hvenekilde, 1988) strikes harshly against 
students who, lacking the linguistic instincts which a native possesses, have
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difficulty separating the mathematical language from the spoken language, i.e. 
the second language (cf. Johnsen Homes, 1990). The complementary 
knowledge of teachers of Swedish should be able to bridge over the linguistic 
obstacles, which is confirmed in study of bilingual Finnish classes.

Discrimination and racism as immanent influences
Several students perceive the immanent influence of non-recognition they are 
subjected to as a sense that they are a nuisance or, more intensively, that they 
are racially treated in school. This can be summarized and interpreted in the 
tension between experiences of the visible and invisible in the attitudes of those 
who surround them. What the students can easily observe and what they only 
can have a feeling for is illuminated in three contrasting relationships: 1) the 
teachers' visible and more accessible pedagogics is placed against immanent 
pedagogics, 2) the schoolmates' visible, i.e. more open, hostility in contrast to 
the invisible one only senses, and 3) the language of the teachers in a charged 
relation to the language of the students, i.e. a developed language and the 
students' own language in development, respectively. How immanent 
pedagogics influences the students negatively in school life can be better 
understood if we discuss some examples of the three relationships mentioned 
above.

In the first place, the relations of the teachers to the students are described by 
many students in forms of discrimination that are subtle and difficult to 
interpret. The young people themselves designate these phenomena as invisible 
racism, which occur in the form of glances, not being addressed or that oneself, 
the ethnic group or the religion, is not approved of. The minority students 
experience that the teacher is annoyed by their questions, and the teachers talk 
mostly with Swedish students. This meta-communication has a great 
significance for how the students see themselves and form their mentalities (cf. 
Ödman, 1998). Ignorance about the home conditions of the students is also 
expressed in the prejudiced attitudes of the teachers that the parents do not 
know how to raise their children. In the teachers' comments in the national 
assessments regarding mathematics, the teacher explains the difficulties of 
pupils in the second class in terms of lack of Swedishness.

In the second place, the immanent pedagogics can be observed and 
understood when some minority students compare the visible and the invisible 
in the attitudes o f  their schoolmates. What others believe are most feared, the 
violence-inclined behavior of ”skinheads,” does not frighten everyone as much 
as the hidden. The adolescents think that the skinheads are equipped with clear 
markers, so that one can prepare to defend oneself. The minority students are
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most offended by the unspoken, people's different ways of turning their backs 
on them. The hidden makes both defense and redress impossible.

The third relationship deals with the tension between the language of the 
students and of the teachers, i.e. in the experience of the students' own simple 
language and the correct but at the same time strange language the teacher 
speaks. It deals with the opposition between the coveted but unfamiliar 
language proficiency and the language one has to put up with. The feeling of 
being discriminated is sensed in the experiences of standing outside the 
linguistic community of the teachers and the native-born Swedish students.

Gradually the students put themselves into the conception of themselves 
which the people around them have built into the situation. A non-recognition 
pedagogics has taken root and resistance is not even offered by the students 
who are unaware of this influence. They accept the prejudices and accept the 
immigrant label with its adherent characteristics. The students themselves 
believe that they belong to an inferior category of young people.

The school conditions o f  the teachers
What is in the situation that produces the picture of a discriminatory teacher? 
We can certainly assume that the students' experiences fail to correspond with 
the purposes of the teachers. The teachers are pressed from all directions. In 
their positive ambitions, there is a resignation stemming from a situation which 
the teachers cannot cope with. In one of the upper levels of the compulsory 
school, the special education teacher is seriously troubled about the resignation 
of the colleagues and believes that the students have taken over control of the 
school. The students believe that teachers who are constantly challenged by 
their provocations do not care. In reality, the teachers do not see any desire or 
any improvement with the provocative students. The student is looked upon as 
poorly brought up and the parents' strictness as harmful. The teacher does not 
always understand that the upbringing in the home can work excellently in the 
proper context.

The ”immigrants” in two segregated and different school worlds
Certain schools are so severely segregated that the minority students lose the 
possibility to be integrated in society through the school system. These schools 
are commonly looked upon as problem schools. During the time of this work, 
two different segregated school worlds have stood out. Both worlds are, by way 
of housing segregation and everyone's ”equal” possibility to choose a school, 
”dropped” by parents in the society's ”Swedish” groups. The students in the 
Assyrian/Syrian dominated schools have been raised bilingually, together with
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classmates from the same ethnic group. In the children's world, this kind of 
segregation is experienced positively. Those who live in the area have a 
common language and culture and a feeling of solidarity in their own church. 
In this world only the teacher and a few classmates are Swedish. There is no 
doubt about one's identity. The children regard themselves as Syrians. Because 
of the parents' experiences of inferior educational possibilities, the security of 
segregation is weighed against the possibilities of the future for the children. 
They see the dangers of segregation and urge their children to change to 
”Swedish schools” for both status and language reasons.

In multiethnic schools, students wrestle in a large heterogeneous immigrant 
group with apparently conflicting phenomena as culture preservation or 
integration, homogeneity or cultural diversity. In the housing areas there is 
solidarity but also a great deal of loneliness. There are cultural antagonisms 
among differing minority groups. The commonality is that the families are not 
native Swedes and that they must communicate in Swedish. The students have 
grown up, constantly frustrated in school by the small but in certain respects 
superior Swedish group who knows how to capture the positive attention of the 
teachers. In my study even the classroom is segregated. The native Swedish 
students sit nearest the teacher. Further back in the room the immigrants are 
gathered. The ”security” of the minority students is in their numbers; they have 
power outside in leisure time. A power which compensates for the inferiority 
many experience in the classroom. The power of knowledge belongs to the 
teachers and the Swedish students.

”Immigrant students” are contrasted with the majority group and a false 
homogeneity is emphasized. The young people perceive themselves as members 
of a group without the possibilities of choice. In schools dominated by 
Assyrians/Syrians, the students feel like ”Syrians,” not ”immigrants.” 
Paradoxically, the segregation in the two school worlds signifies a world of 
solidarity or a world of loneliness. In the first case, segregation seems to be a 
prerequisite for the children's development; in the second case, it is 
counteracted. The security of family, relatives and friends from the same ethnic 
group in one world is in glaring contrast to the loneliness people can experience 
when one stands alone without relatives and friends with the same life 
experiences in the other world. In the eyes of those around them, one sees both 
the worlds as immigrant dense, i.e. one measures problems in relation to the 
proportion of immigrants. The situation does not become better by minority 
students' generally having poorer results in the standardized achievement tests 
and lower grades than Swedish students, and they themselves often reinforce 
the homogeneity by being seen as united.
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Strategies fo r  being able to go to a school fo r  others
In striving for harmony in the multicultural environment, the students develop 
strategies to control or to run away from school, i.e. to be able to survey all 
situations so that one does not end up being at a disadvantage or to move aside 
if one loses control. Strategies for living in the segregated multicultural schools 
deal preferably with emphasizing the feeling of solidarity as an immigrant. One 
appears to be satisfied with one's situation. But this solidarity includes also the 
tension in having many outward conflicts. Experiences of violation result in 
counter-reactions where the ”tough” are at a premium. The fear which is 
associated with all the difficulties is counterbalanced by the strength in the 
community of being ”tough.” In an analogy with Tajfel's (1981) theory about 
social identity, the ”immigrant group” can be responsible for the solidarity and 
strengthen self-perception with individuals in the group. Several maintain their 
physical strength in conflicts, others in a wholly different way through sports 
which gives another prestige (cf. Engström, 1989), if they can not attain 
theoretical successes.

The competition demands strategies which amount to constantly being 
prepared. The interviewed students of the upper level of the compulsory school 
prepare themselves carefully, probably more than their Swedish classmates can 
imagine. The significance of being one step ahead deals with preparing texts in 
good time in order to be understood. In the light of this, we can understand the 
anxiety of the students for surprises in the form of unexpected examinations or 
uneasiness over not being able to control what happens in the class when they 
themselves are taught in a special group. Many do not cope with what the 
teachers and the parents seem to value highest, the receiving of good grades. 
Those who do not understand what the teachers say relate that they constantly 
meet adults who are angry or disapprove of them. The conflict can be 
eliminated by the student dissociating himself from the teaching. A typical 
pattern for ”truants” seems to be that they come to school, turn away in crises 
situations and then loiter in or around the school for the rest of the day. This 
action should be interpreted as a desire to belong to the school community.

The dominance of linguistically-linked strategies discloses that difficulties in 
speaking and understanding the language function as metaphors for other 
problems. Linguistic strategies have their foundations in the two experienced 
opposites in language situations. These indicate distance respectively strengthen 
solidarity through the Swedish language, i.e. the language differentiates 
”Swedes” from ”immigrants,” while simultaneously Swedish is indispensable 
within the ”immigrant group” for the communication between classmates from 
various language groups. Despite the fact that the minority students are bom in
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Sweden, few have the opportunity to speak with ”Swedes;” but they have a 
very active and meaningful Swedish language development together with their 
schoolmates without Swedish prototypes. For these students, it deals with 
strategically preserving the pride in the immigrant group and defending their 
spoken language and dissociating themselves from this proper Swedish by 
describing it emphatically as boring. The students also seek strategies in order 
to let their Swedish language and their native language interface. In their 
Swedish language, one often mixes words and phrases from the students' 
differing languages or from the particular spoken colloquial language, code 
changes, of the gang of the schoolmates. The objective of the changes of code 
is to replace words one is deficient in, to retain solidarity or to exclude 
”Swedes.”

The significance of the language of instruction in the learning situation is 
particularly clear in mathematics, which can be understood from the strategies 
of the students to make their existence in the mathematical lessons and 
examinations intelligible. The pre-understanding determines which aspects the 
students apply to the text or the instructions of the teacher and which strategies 
they themselves utilize in order to overcome the language obstacles and 
understand the contexts. If the whole meaning of the text cannot be interpreted, 
the student may, for example, recognize isolated words, from which the 
student, with support of his own conceptual world, makes himself a picture of 
the context. Students who do not understand the meaning of the assignments 
and also have a poor self-confidence show a greater tendency to give up the 
assignment or the class if the setbacks become too great.

Concluding reflections
A large and very heterogeneous ”immigrant group” seems to survive with low 
status through the decades, despite the fact that most of them are bom in 
Sweden. This strikes a discordant note in the democratic perspectives of the 
compulsory school. The experiences of a school fo r  others relates to us that 
something must be changed in the way we treat students from different ethnic 
minority groups.

To which public welfare do we raise a group of students who receive poorer 
results and poorer employment opportunities than native-born young people? 
According to my interpretations, the focus on the school system is justified. If  
we make the most of our talents, we have the possibility to influence both the 
teaching and the attitudes in society. This opportunity is presented only during 
a limited number of years, i.e. during the school days. If we lose this chance 
we will never have another opportunity to prevent, only to take care of the
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problems and then at great human and economic costs. Formerly, an 
organizational segregation in schools with respect to various types of special 
classes was discussed. At the end of the 1990s, the students are confronted with 
an immanent segregation in general classes, which is more difficult to observe 
and to get at, even for teachers. We must listen to the descriptions of the school 
life of the students in order to understand.
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Bilagor 1 - 7

Bedömningskriterier i studie i 
Bedömning av svenska som andraspråk (SVAN) (bilaga 1)

TABELLER OCH FIGURER I STUDIE II 
Fördelning av antal rätt i olika elevgrupper (bilagor 2, 3)
Lösningsfrekvenser (bilaga 4)

Förkortningar och teckenförklaringar
Eleverna har grupperats i fyra grupper enligt följande:
AE alla elever (3 300 elever)
AM alla minoritetselever (131 elever)
Fl elever i finska tvåspråkiga klasser (37 elever)
MS minoritetselever integrerade i ”svenska klasser”

Som beteckning på den genomsnittliga lösningsfrekvensen använder jag i 
tabellerna ” p

Matematikuppgifter
PBL 1 Problemlösning 1
PBL 2 Problemlösning 2
TUP Taluppfattning:

HMK Hur många kronor 
TUP Taluppfattning 

UTH Upp till hundra
NUR Numerisk räkning
VTF Vilket tal fattas

DIAGRAM OCH ENKÄTFRÅGOR I STUDIE III

Resultat i delprov i olika etniska grupper 
Enkätfrågor avseende självbedömningar

INTERVJU - MELLANSTADIET, HÖGSTADIET

(bilaga 5) 
(bilaga 6)

(bilaga 7)
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BILAGA 1
Bedömning av språk enligt SÖ Kommentarmaterial Lgr 80 
Svenska som andraspråk grundläggande färdigheter
Den tvåspråkiga elevens språk jämförs med det som kan tänkas gälla för en 
motsvarande enspråkig elev med svenska som modersmål. Skalan nedan anger 
graden av skillnad mellan den tvåspråkiga elevens språkfärdighet och den 
angivna normen. Nedan ges exempel på bedömning av vokabulär, vilket 
refereras till i det empiriska materialet. Markerat med fetstil ser vi generella 
bedömningsgrader som används vid totalbedömning av elevens färdighet i 
svenska. Vid olika typer av språkprov: vokabulär, grammatik, uttal, ”flyt” 
kompletteras bedömningen med konsekvenser av skillnaderna mellan 
tvåspråkiga och enspråkiga elever exempelvis enligt följande:

Vokabulär 
F Ingen skillnad.
E Liten skillnad. Enstaka fel eller luckor.
D Tydlig skillnad. Flera fel eller luckor.
C Stor skillnad. Många fel eller luckor.
B Mycket stor skillnad. Ordförrådet är så begränsat, att på sin höjd enstaka 

mycket enkla meningar kan produceras.
A Ingen färdighet.
(ur Svenska som andraspråk. Grundläggande färdigheter. SÖ Kommentarmaterial Lgr 80, s 147-150)

SVAN - Bedömning av svenska som andraspråk
I provet prövas aktivt och passivt ordförråd samt ”löpande” tal. Proven för låg, 
mellan- och högstadiet är uppdelade i tre delar.

Del 1 prövar aktivt ordförråd, dvs elevens förmåga att själv producera vissa 
ord. I del 2 prövas det passiva ordförrådet, vilket här innebär att eleven på 
något sätt ska markera att han/hon känner igen ett ord som läraren nämner. I 
del 3 prövas ”löpande tal” : eleven ska tala sammanhängande och läraren skall 
göra en övergripande bedömning av uttal, grammatisk korrekthet, ordförråd 
och ledighet. Det är viktigt att denna sista del bedöms så stringent och objektivt 
som möjligt men samtidigt att enstaka felsägningar inte tillåts slå igenom alltför
hart. (ur Bedömning av färdighet i Svenska som andraspråk SVAN 1989, Lärarinstruktion Lågstadiet, s 3-4)
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BILAGA 2:1
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Figur A. Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 för alla elever 
(AE) (n = 3 248)
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Figur B. Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 for alla minoritetselever 
(AM) (n = 131)
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BILAGA 2:2
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Figur C. Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 för elever i finska tvåspråkiga 
klasser (Fl) (n = 37)
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Figur D. Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 för minoritetselever i ”svenska’ 
klasser (MS) (n = 94)
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BILAGA 3:1
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Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 för pojkar (n = 1 643) respektive 
flickor (n = 1 605) bland alla elever (AE)
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Figur F. Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 för pojkar (n = 67) respektive 
flickor (n = 64) bland alla minoritetselever (AM)
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BILAGA 3:2

cuo
o

45 i  

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 tZL

D  Flickor 
EZ3 Pojkar

Z L
ONIO

oCN vo »n rt m
»n vo
v© V~) -t »n

(Nt-*
■4
V O

Antal rätt
m

Figur G. Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 för pojkar (n = 49) respektive 
flickor (n = 45) bland minoritetselever i ”svenska ” klasser (MS).
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Figur H. Fördelning av antal rätt totalt i åk 2 för pojkar (n = 18) respektive 
flickor (n = 19) bland elever i finska tvåspråkiga klasser (Fl)
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BILAGA 4:1

Tabell A. Lösningsfrekvenser för uppgifter i delproven Problemlösning (PBL)

Uppgift AE
%

AM
%

Fl
%

MS
%

1 94 86 95 83
2 69 64 70 62
3 82 62 65 61
4 87 69 68 69
5 85 67 65 68
6 89 74 73 74
7 80 64 54 68
8 62 40 59 33
9 62 45 41 47
10 35 23 8 29
11 32 21 22 22
12 89 84 97 80
13 66 59 70 54
14 83 79 84 78
15 45 31 16 37
16 44 37 46 33
17 52 40 30 44
18 71 57 49 61
19 39 28 16 33
20 6 0 0 0

P 63 51 51 52
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BILAGA 4:2

Tabell B. Lösningsfrekvenser för uppgifter i delprovet Taluppfattning (TUP)

Uppgift AE AM Fl MS
% % % %

HMK 1 95 94 92 95
2 92 95 100 94
3 79 54 76 46
4 93 92 95 91
5 83 77 86 73

TUP (1)6 99 95 95 95
(2) 7 97 85 89 84
(3) 8 96 87 86 87
(4) 9 95 82 86 80
(5) 10 94 82 84 80
(6) 11 81 66 76 62
(7) 12 71 54 35 62
(8) 13 84 71 73 70
(9) 14 91 79 84 77
(10) 15 80 63 51 68
(11) 16 68 64 89 54
(12) 17 79 66 73 64

P 86 77 81 75

TUP innehåller delproven HMK (Hur många kronor) och TUP (Taluppfatt
ning). Vid resultatredovisningen sammanslår Ljung & Pettersson (1990) de 
båda delproven till ett, Taluppfattning (TUP). Parenteserna anger siffer- 
beteckningen i det separata delprovet TUP.
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BILAGA 4:3

Tabell C. Lösningsfrekvenser for uppgifter i delprovet Upp till hundra (UTH)

Uppgift AE
%

AM
%

Fl
%

MS
%

1 99 98 100 98
2 93 93 100 90
3 95 95 92 96
4 94 95 97 95
5 89 88 95 85
6 83 79 95 72
7 66 54 76 47
8 62 55 68 50
9 42 36 46 32
10 29 25 32 22
11 43 31 46 26
12 46 54 54 54

P 70 67 75 64
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BILAGA 4:4

Tabell D. Lösningsfrekvenser for uppgifter i delprovet Numerisk räkning 
(NUR)

Uppgift AE AM Fl MS
% % % %

1 93 93 89 94
2 84 79 81 79
3 75 75 78 73
4 74 69 65 71
5 67 62 57 64
6 52 44 43 45
7 91 84 95 80
8 76 70 78 67
9 69 66 76 63
10 60 56 86 45
11 30 27 57 15
12 25 27 49 19
13 33 32 57 22
14 12 11 35 2
15 12 12 22 8

P 57 54 65 50
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BILAGA 4:5

Tabell E. Lösningsfrekvenser för uppgifter i delprovet Vilket tal fattas (VTF)

Uppgift AE
%

AM
%

Fl
%

MS
%

1 92 89 89 88
2 92 86 89 84
3 74 68 78 65
4 76 66 76 62
5 88 84 89 82
6 43 38 43 36
7 94 91 100 87
8 65 61 78 54
9 62 56 70 50
10 45 34 49 28
11 30 25 38 15
12 38 25 32 23
13 78 76 78 76
14 81 73 86 67
15 68 62 86 53
16 73 65 84 57
17 71 61 84 53

P 68 62 73 58
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BILAGA 6

Enkätfrågor avseende självbedömningar av matematikkunskaper 
och textförståelse i nationell utvärdering 1992.

Matematikkunskaper
Eleverna fick bl a besvara frågorna (inom parentes anges sifferbeteckning 
enligt enkät):

(34) Hur duktig tycker du att du är i matematik?

(35) Hur duktig tror du att din lärare tycker att du är i matematik?

Eleverna fick följande svarsalternativ:
Mycket duktig, Ganska duktig, Ganska svag, Mycket svag.

Textförståelse
Hur ungdomarna förstått de texter de läst under skoltiden efterfrågades enligt 
följande:

(29) Har du haft några problem med att förstå de texter som du läst på 
lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet?

Eleverna fick följande svarsalternativ:
Helt utan problem, Inga större problem,
Stora problem, Mycket stora problem.
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BILAGA 7
Intervju - mellanstadiet, högstadiet

1. namn, ålder, nationalitet (mor och far)

2. språk (hemma, i skolan, med kamrater), religion

3. vistelsetid i Sverige / född i Sverige

4. familj (åldrar, yrke, sysselsättning)

5. kamrater (nationalitet, språk)

6. skola (klass, specialundervisning, Sv2-undervisning, hemspråks- 
undervisning)

7. språkförståelse (i kommunikation med lärare), textförståelse 
(läroböcker)

8. yrkes/studieplaner efter grundskolan

9. fritidsintressen

Fingerat namn:.
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\ \  inoritetselevers möjligheter och problem i en mångkulturell skola är idag
J  J > föremål för ett växande intresse. Inom skolforskning läggs tonvikten ofta 

vid lärarnas bedömningar eller skolans utvärderingar av dessa elevers färdig
heter. I doktorsavhandlingen En skola för andra. Minoritetselevers upplevelser 
av arbets- och livsvillkor i grundskolan anlägger Ing-Marie Parszyk ett nytt per
spektiv på ämnet med utgångspunkt i minoritetselevers existentiella villkor i skol
livet.

Minoritetselever (elever från språkliga och kulturella minoritetsgrupper) i 
grundskolans år 2, 5 och 9 får i öppna intervjuer berätta fritt om sina erfarenheter 
av hur föräldrar, lärare och kamrater förhåller sig till dem och hur de hanterar 
detta. Dessutom analyseras i avhandlingen elevers upplevelser av sina egna 
språkliga förutsättningar i skolan. Syftet är att belysa hur eleverna upplever skol- 
villkoren från sin utsiktspunkt. Pedagogiska och sociala livsbetingelser, så som 
de kommer till uttryck i elevernas berättelser, tolkas i ett hermeneutiskt perspek
tiv. Med utgångspunkt i författarens förförståelse, bryts de tolkningar hon gör 
mot olika tvärvetenskapliga forskningsperspektiv: pedagogiska, språkvetenskap
liga och etnologiska.

Ett uttalat budskap om en demokratisk skola kontrasteras mot ett annat och 
mer latent budskap som överförs via en förtäckt immanent pedagogik, inbyggd i 
vårt sätt att tänka, fostra och undervisa. Elevernas känsla av att de står utanför 
skoldemokratin och att deras belägenhet och identitet inte erkänns, utmynnar i 
ett resonemang om hur ”en skola för alla” upplevs som en skola för andra.

Ing-Marie Parszyk är forskare i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Hon har en bred erfarenhet av läraryrket, som klass- och speciallärare samt lärare 
i svenska som andraspråk. Hon har tidigare forskat om relationen matematik och 
språk för elever med invandrarbakgrund och om tvåspråkig begreppsutveckling i 
förskolan.

Boken vänder sig till klasslärare, lärare i svenska som andraspråk, special
lärare, förskollärare samt forskare och lärarutbildare inom dessa områden och 
uppmanar till reflektioner kring elevers livsvillkor i skolan.
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