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Här finns även en beskrivning av hur eleverna som har rötter i
andra länder har påverkat vår undervisning så att den numera
genomsyras av ett allt tydligare interkulturellt synsätt.
I den första delen av boken redogörs för insatserna utifrån olika
delområden som t.ex. undervisning i och på modersmål och
svenska som andraspråk, utveckling av läromedel och lexikon,
informationsinsatser, skolans och samhällets värdegrund samt
internationella kontakter. Del 2 utgör en dokumentation av de
insatser som modersmålslärare, författare och illustratörer gjort
för att utveckla läromedel på tjugotalet språk. Här rör det sig inte
sällan om språk som är eller har varit förbjudna minoritetsspråk i
ursprungsländerna.

SPRÅK- OCH KULTURKUNSKAP I ETT ALLTMER GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMHÄLLE

I MEST SPRÅK beskriver hon de statliga insatserna under dessa
trettio år för att stödja elever som tillhör de nationella minoriteterna och elever med utländsk bakgrund. Redovisningen ger
också en bild av vilka grupper av asylsökande och övriga invandrare som kommit till Sverige och hur attityderna till denna undervisning har skiftat bland beslutsfattare, lärare och opinionsbildare.

MEST SPRÅK

Undervisningsrådet Mai Beijer har under trettio år arbetat på
nationell nivå med skolutveckling inom mångfaldsområdet som
enligt hennes erfarenhet är det mest centrala för utvecklingen i
vårt alltmer gränsöverskridande samhälle.

Mai Beijer
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Syftet med denna rapport är främst att dokumentera det arbete som
skett på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling under perioden 1991‒2007 när det gäller stöd till utveckling av metoder och material för modersmålsundervisningen (MINV). Det är mina erfarenheter som styrt urvalet av insatser och därför ger denna rapport inte
en heltäckande bild av allt som skett, även om jag har haft förmånen
att arbeta brett inom fältet. Där så har känts intressant omfattar beskrivningarna insatser som skedde tidigare på Skolöverstyrelsen (SÖ)
och Statens institut för läromedel (SIL).
Rapporten ger även en bild av vilka grupper av asylsökande och
övriga invandrare som kommit till Sverige och hur antalet nyanlända växlat. Vid sammanställningen av materialet har det blivit tydligt hur attityderna till modersmålsundervisningen skiftat bland
beslutsfattare, skolledare och lärare samt hos massmedia och andra
opinionsbildare under den tid som det funnits riksdagsbeslut om att
kommunerna ska erbjuda modersmålsundervisning till alla elever
med ett annat modersmål än svenska.
MINV-verksamheten har organisatoriskt sett varit ett projekt både
på Skolverket och på Myndigheten för skolutveckling, även om det
i praktiken snarast rört sig om ”löpande verksamhet”. Verksamheten har fungerat nära andra projekt och uppdrag inom området undervisning för elever med utländsk bakgrund:
– HINVA-projektet (Samordningsprojekt för Skolverkets arbete med
frågor kring utbildning för elever med invandrarbakgrund m.m.)
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– Lexinprojektet (lexikon för invandrare)
– Uppdrag som gällt romer och andra nationella minoriteter
– tema modersmål.
Jag har varit projektledare för samtliga dessa projekt, i varje fall initialt, och det är logiskt att redogörelsen omfattar hela området och
inte begränsas till de insatser som finansierats med medel inom
MINV-projektet.
När jag kom till SÖ senhösten 1975 pågick redan ett utvecklingsarbete vad gäller undervisning i svenska för vuxna invandrare och i
mindre utsträckning även för svenskundervisning för invandrarelever i grund- och gymnasieskolan. Jag blev involverad i detta arbete
och svarade för kartläggningar av läromedelsbehov, ledde arbete
med framtagning av läromedelsförteckningar för svenska som främmande språk och grundläggande vuxenutbildning, var med och utvecklade några läromedel i svenska för invandrarelever i grundskolan och deltog i policydiskussionerna kring ämnena svenska för
vuxna invandrare respektive svenska som främmande språk, eller
som det kom att kallas – svenska som andraspråk.
Något om detta finns i avsnitt 5. Ytterligare information finns i
Skolverkets sammanställning gemensamt ansvar ‒ skolverkets
arbete med frågor kring undervisning för elever med
invandrarbakgrund (Rapport 194, 2000).
Förutom material och metoder i modersmålsundervisningen och
svenska som andraspråk har jag varit mest engagerad i insatser för
att införa ett interkulturellt perspektiv i undervisningen. Jag har
också deltagit i utvecklingsarbete som rört skolans värdegrund. Även
inom dessa områden blir min rapportering subjektivt selektiv. Och
även här är det många andra som svarat för viktiga insatser.
Skolverket fick från starten den 1 juli 1991 överta en verksamhet
vars syfte var att stödja undervisningen i och på modersmål. Verksamheten hade påbörjats på SÖ och vidareutvecklats inom SIL, där
den organisatoriskt hade utgjort en egen enhet, SIL-MINV. Förutsättningarna för verksamheten inom Skolverket blev dock starkt begränsade jämfört med under SIL-tiden, då den omfattade läromedelsutveckling på olika modersmål, en utställning med material
för förskola och skola på drygt 30 språk, skriftlig information i form
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av läromedelsförteckningar, telefonrådgivning och personlig rådgivning på tiotalet språk samt kompetensutveckling genom cirka 20
konferenser och studiedagar per år. Inom SIL-MINV fanns nio personer anställda på heltid. Dessutom tjänstgjorde tio rådgivare med
olika språk på deltid samt ett varierande antal experter i arbetsgrupper med utveckling av läromedelsförteckningar och läromedel.
Till att börja med rådde tveksamhet inom Skolverket inför denna
uppgift. Från ledningshåll menade man att det var svårt att passa in
verksamheten i Skolverkets organisation. Samtidigt fanns regeringsuppdraget.
Ansvaret för utvecklingsarbetet lades på mig som hade varit enhetschef på SIL-MINV. Jag fick relativt fria händer att inom de ekonomiskt begränsade ramarna föra ”arvet från SIL” vidare. Ytterligare
några handläggare från SIL-MINV hade fått anställning på Skolverket, och under de första åren var dessa personer i olika utsträckning
involverade i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Undervisningsrådet Bertil Jacobsson, som kom från SÖ, bidrog
genom sin långa erfarenhet och sitt stora kontaktnät till att detta utvecklingsområde blev förankrat hos verksledningen, trots initialt
ointresse. Skolverket beslutade i september 1994 att fastställa handlingsplan för verkets arbete med frågor som rör utbildningen av invandrare och flyktingar m.m. Denna handlingsplan skulle tjäna som styrdokument bl.a. för de frågor som hör till
MINV-området. Här skrevs även fram att detta arbete skulle ingå
som en integrerad del av Skolverkets uppgifter. En viktig uppgift för
MINV-projektet skulle vara att ha beredskap för introduktionsinsatser i form av kompetensutveckling och materialframställning i
samband med att Sverige tog emot nya flyktinggrupper.
1990-talet blev en period när undervisningen i modersmål var
ifrågasatt av beslutsfattare och skolledningar. I kommunerna skedde
neddragningar, särskilt av modersmålsstödet i förskolan. Mer än
hälften av skolans modersmålsundervisning förlades till (sen) eftermiddagstid och inga nya modersmålslärare utbildades. Vi som berördes direkt blev därför tvungna att hela tiden visa på att denna
undervisning inte fick ses som något vid sidan av, utan att de flerspråkiga eleverna har laglig rätt att få stöd för sin flerspråkiga språkoch kunskapsutveckling.
Regeringsuppdraget 2001‒2002 om kartläggning av modersmåls-
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undervisningen i förskolan och skolan blev en vändpunkt. Det var
ett positivt formulerat uppdrag och vi hade möjlighet att föreslå förbättringar. Några författningsändringar – bl.a. tydligare skrivningar
om rätten till modersmålsstöd i förskolan och möjlighet att anordna
undervisning i olika ämnen på alla modersmål under hela grundskolan – är konkreta resultat av detta uppdrag.
Det är även tydligt att attityderna till kunskaper i språk och de
flerspråkiga elevernas förutsättningar att utveckla språkfärdighet
även på avancerad nivå numera vinner gehör i allt vidare kretsar.
Myndigheten har från 2006 fått resurser för att stödja fördjupning
och breddning av modersmålslärarnas kompetens. Insatserna för
stöd via webbplatsen tema modersmål och fjärrundervisning i och
på modersmål med datorstöd har likaså fått ökade resurser. Denna
utveckling i Sverige stöds av den utveckling som pågår inom EU och
Europarådet.
Språk- och kulturkunskap är viktigt i ett alltmer gränsöverskridande
samhälle!
Under åren har ett stort antal modersmålslärare varit involverade i
MINV-arbetet och kommit att betyda mycket för skolmyndigheternas kunskapsutveckling. Läromedelsförfattarna och illustratörerna
har många gånger blivit nära vänner. Det är en spännande uppgift
att lotsa personer som ofta för första gången arbetar fram ett läromedel.
Tack för fint samarbete: Adi Ghebre, Adnan Warsame, Angelina
Dimiter Taikon och Mikael Demetri, Baki Hasan, Burhan Misirli,
Erland Kalderas och hela familjen, Fatime Behros, Fereydoon
Ghorashi, Fershteh Fazeli, Gunilla Lundgren, Halina Lindqvist, Ivanka
Lapardova, Jasmine Rosengren, Mario Salazar, Milja Grönfors, Mina
Assadi, Minya Tseggay, Mohammed Sh Hassan, Raija Wallenius,
Sabhia Othlu, Sirwa Azez, alla ni i arbetsgrupperna för våra broar
på albanska, bosniska, kroatiska, serbiska och turkiska samt ni i de
syrianska/arameiska, nordkurdiska, somaliska och albanska arbetsgrupperna och många, många fler!
Även engagerade skolledare har bidragit med sina erfarenheter,
något som varit viktigt för arbetets kvalitet – särskilt under de perioder när denna undervisning varit ifrågasatt. Här vill jag lyfta fram
några som varit till särskilt stor hjälp: Pionjären Terttu Rosengren i
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Göteborg, Christian Söderström i Norrköping som jag alltid kunde
ringa till för att diskutera olika idéer och få råd i akutsituationer,
skolledarteamet i Botkyrkas modersmålsundervisning – Anneli Erma
och Iakovos Demetriades och före dem Jouko Lahdenperä och Tom
Hagman, alla skolledare och konsulenter vid Malmös modersmålsundervisning först under ledning av Emmanuel Morfiadakis och
sedan Anna-Karin Hedenskog och med ett särskilt tack till Burhan
Misirli som dragit många lass åt oss förutom att han skapat tankeväckande bilder, Gunnel Olsson och Katarina Magnusson i Göteborg
som bidragit med kunskap, kontakter och analyser, Pia Håland i Jönköping/Malmö som bl.a. löste vårt dilemma med utveckling av
språkdiagnoser för modersmål, Joachim Götz och Haydar Othlu och
deras medarbetare i Västerås som på ett avgörande sätt bidragit till
utvecklingen av språkrummen inom tema modersmål, Kerstin
Paborn i Kristianstad och Marta Hedberg Granath och hennes efterträdare på Språkcentrum i Stockholm som oförtrutet kämpat för
modersmålsundervisningen och dess pedagogiska utveckling, Gabriella Ekström i Uppsala och hennes medarbetare som vet vad interkulturellt perspektiv innebär, Elisabeth Sörhuus, Sven Olsson och Åke
Hännstrand som öppnade sina skolor för vårt utvecklingsarbete med
Framgångsalternativ, Börje Ehrstrand som bygger en viktig mångfaldsskola och som alltid ställt upp när vi behövt visa internationella
studiegrupper vad svensk mångfaldsundervisning kan vara, pedagogerna och organisatörerna Britta Weiler och Ove Nordgren på
INVA Språkpedagogiska institutet och Åsa Holmlund och Torbjörn
Levin på Äspögården samt Åsa Tinglöw Arvór, som jag vänt mig till
när jag behövt stöd i frågor som rört asylsökande elever, de nyanlända familjernas behov av kontakter med skolan och när jag känt
frustration över de bestämmelser som reglerar invandring och integration i det svenska samhället. Listan kunde lätt bli längre och
tack också alla ni andra!
Även lärare och forskare vid lärarutbildningar och andra högskolor har bidragit med sitt kunnande. Några har betytt särskilt mycket
för MINV-verksamhetens kunskapsutveckling: Kenneth Hyltenstam,
Kari Fraurud, Veli Toumela och Monica Axelsson på Centrum för tvåspråkighetsforskning, Lena Tidblom och ni andra på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och sfi, Hans Åhl på Mittuniversitetet, Elisabeth Einarsson, Olle Holmberg och Bereket Yebio på Lärar-
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utbildningen i Malmö, Gunnar Lemhagen och Helge Niska på Tolkoch översättarinstitutet, Anders Lange och Charles Westin på Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, Pjotr Koscielniek och medarbetarna på Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, Pirjo Lahdenperä på Mångkulturellt centrum i Botkyrka samt Hans Ingvar Roth vars bild ”den mångkulturella parken”
jag använt i olika sammanhang.
Jag vill likaså särskilt tacka Mikael Stigendal tillsammans med vilken jag fått utveckla idéer kring alternativa sätt att se på och mäta
skolresultat på skolor i mångfaldsområden. Detta arbete får inte
stanna av!
Slutligen vill jag lyfta fram samarbetet med andra myndigheter,
organisationer och förlag: Migrationsverket (tidigare Statens Invandrarverk, SIV), Integrationsverket, Socialstyrelsen och Statens
Kulturråd (KUR). I olika kartläggningar har vi samarbetat med Sveriges Kommuner och Landsting (tidigare Svenska Kommunförbundet) och lärarorganisationerna. Samarbetet med Riksförbundet Hem
och Skola (RHS) har lett till spännande informationsmaterial. Samarbetet med Utbildningsradion (UR), Skolförlaget Gävle samt Skriptor m.fl. förlag ledde till innovativa läromedel.
Samarbetet med representanter för undervisningen av de nationella minoriteterna – de Sverigefinska kontakterna, ansvariga och
lärare vid sameskolan och Samiskt Utbildningscentrum, eldsjälarna
inom undervisningen i meänkieli, romska lärare, författare och
andra resurspersoner, företrädare för judar och jiddisch – har lett
till att det nu finns egna språkrum på tema modersmål för alla fem
minoritetsspråken, att det kommit fram läromedel och informationsmaterial och att det satsas på kompetensutveckling. Även om
mycket återstår att göra innan Sverige lever upp till de internationella konventionerna som vi undertecknat, så visst pågår det en expansiv utveckling!
Vi har haft goda kontakter med motsvarande undervisning i de
övriga nordiska länderna och deltagit i flera EU-projekt tillsammans
med de nordiska länderna samt Italien, Nederländerna, Spanien,
Storbritannien och Portugal.
Rapporten består av två delar. I den första redogörs för verksamheten utifrån olika delområden, t.ex. de flerspråkiga elevernas språksituation, modersmålsundervisning och undervisning i svenska som
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andraspråk och sfi, utveckling av läromedel, lexikon och metodmaterial, informationsinsatser, kompetensutveckling, interkulturellt
synsätt i undervisningen, skolans och samhällets värdegrund samt
internationella kontakter. I den andra avdelningen redogörs för insatserna, språk för språk.
Jag har under 30 år fått arbeta med skolutveckling inom mångfaldsområdet, som är det mest centrala för utvecklingen i vårt allt
mer gränsöverskridande samhälle. Det har varit ett spännande, lärorikt och oftast väldigt roligt arbete. Jag har fått göra detta tillsammans med goda arbetskamrater och förstående chefer. Det går inte
att räkna upp er alla som deltagit i och påverkat mitt arbete. Men
jag vill lyfta fram mina främsta mentorer: Hardy Hedman med vilken jag delade pionjärtiden för modersmålsundervisningen på SÖ:s
läromedelssektion, Bertil Jacobsson som arbetade med policyfrågor
och kursplaner på SÖ, som jag lärde känna närmare under arbetet
med Språk- och kulturarvsutredningen och som framför allt fanns
som en trygghet under den första tiden på Skolverket samt Gösta
Andersson vid Länsskolnämnden i Norrbotten som lärde mig mycket
om samer och om hur man kan stötta personer som inte är vana vid
utvecklingsarbete. Jag har också kunnat vända mig till er även långt
efter det att ni slutade som kollegor! Tack!
Avslutningsvis önskar jag alla er som fortsätter med detta utvecklingsarbete – och då särskilt Mats Wennerholm – lycka till. Han har
redan tagit över mycket av det arbete som jag fått initiera och driva
och han har fört arbetet med tema modersmål och IT-användningen i modersmålsundervisningen långt vidare än jag hade kunnat. Hoppas detta arbete får fortsatt goda förutsättningar!
Stockholm i januari 2008
Mai Beijer
Undervisningsråd
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Ordförklaringar
och förkortningar

Den terminologi som används vid beskrivning av undervisning i
modersmål har skiftat under den tid som sådan undervisning har
funnits. I denna rapport används genomgående benämningen modersmål, modersmålslärare osv. Denna terminologi ersatte den 1 juli
1997 begreppen hemspråk, hemspråkslärare osv. Hemspråk används
här när ordet ingår i citat, titlar på rapporter samt förordningstext.
(Mer om termer och begrepp finns i avsnitt 2.)
I denna rapport används följande benämningar med dessa betydelser:

10

ABF

Arbetarnas Bildningsförbund, ett studieförbund som
på 1970-talet svarade för en stor del av undervisningen i svenska för vuxna invandrare

andraspråk

ett för flerspråkiga elever ”nytt” språk som också är
det dominerande språket i samhället

CEIFO, DEIFO, EIFO

Centrum för forskning om internationell migration
och etniska relationer (CEIFO), tidigare Delegationen
för invandrarforskning (DEIFO) och ännu tidigare Expertgruppen för invandrarforskning (EIFO)

flerspråkig

här oftast om person med annat modersmål än
svenska. Ersätter numera allt oftare det tidigare vanliga begreppet tvåspråkig

förberedelseklass

undervisningsgrupp för nyanlända elever eller elever
med begränsad språkfärdighet i svenska (kallas
ibland mottagningsklass, internationell klass m.m.)

förstaspråk

barnets/elevens första språk – används bl.a. när detta
språk inte är modersmål för en eller båda föräldrarna
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grundläggande vux

kallades till att börja med för alfabetisering av vuxna
(alfavux), därefter grundvux, ingår nu som en del i
kommunal vuxenutbildning (komvux)

HINVA

Handlingsplan för Skolverkets arbete med frågor
som rör undervisning av elever med utländsk bakgrund; även benämning på det avdelningsövergripande samordningsprojektet

interkulturell undervisning undervisning där undervisningsprocessen präglas av
ömsesidig påverkan från flera kulturer
hemspråk

tidigare benämning för modersmål

IVIK

en ofta använd benämning på särskilda undervisningsgrupper på det individuella programmet för
elever med annat modersmål än svenska

Kommunförbundet

numera Sveriges Kommuner och Landsting

KUR

Statens Kulturråd

LINUS-utställningen

läromedelsutställning på Lärarhögskolan i Stockholm som omfattade läromedel på modersmål, i
svenska som andraspråk samt för sfi, textlöst material, datorprogram samt material om svensk kultur
och pedagogiskt och didaktiskt material inom flerspråkighetsområdet

LTG-metoden

läsinlärningsmetod som utgår från det talade språket (läsning på talets grund)

Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan)

Lpfö 98

Läroplan för förskolan

Lpo 94

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

majoritetsspråk

det dominerande språket i samhället, ofta är detta
även undervisningsspråk – t.ex. svenska språket i Sverige

minoritetsspråk

annat språk än det dominerande språket i samhället

moderna språk

de skolspråk som tidigare kallades främmande språk

modersmål

barns och elevers första språk samt ämnet modersmål (med kursplan och betygskriterier)

modersmålslärare

lärare som stöder barns modersmålsutveckling i förskolan och som undervisar i och på modersmål i förskoleklass och skola
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Myndigheten

den kortform för Myndigheten för skolutveckling
som jag använder i denna rapport

nationella minoriteter

de fem i Sverige erkända nationella minoriteterna:
judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar

nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska

12

produktionsstöd

ekonomiskt bidrag från staten som förlag kunde söka
för utgivning av läromedel inom bristområden

PUT

permanent uppehållstillstånd

revitalisering

åtgärder som syftar till att stödja eller väcka till liv
ett språk som håller på att dö ut

RHS

Riksförbundet Hem och Skola

RPH

rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för elever
med funktionsnedsättningar: RPH-HÖR för döva och
hörselskadade, RPH-RH för rörelsehindrade, RPH-SYN
för synskadade, RPH-SÄR för elever i särskolan

SCB

Statistiska Centralbyrån

serbokroatiska

det språk som eleverna från Jugoslavien fick modersmålsundervisning i fram till dess att olika delrepubliker gjorde sig fria. Numera används i stället
språkbenämningarna bosniska, kroatiska och serbiska

sfi

svenskundervisning för vuxna invandrare inom en
egen organisatorisk skolform och med egen kursplan

SIL

Statens institut för läromedel, upphörde den 30 juni
1991

SIV

Statens invandrarverk, föregångare till Migrationsverket och Integrationsverket

skolmyndigheterna

fram till 1991 Skolöverstyrelsen (SÖ) och SIL, därefter
enbart Skolverket till den 1 april 2003 då Myndigheten för skolutveckling startade sin verksamhet

SOFI

Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.
Ersätter från den 1 juli 2006 Svenska språknämnden

Sofia Distans

svarar för distansundervisning av svenska elever år
7–9 i utlandet, har mer än tio års erfarenhet av datorbaserade språkkurser i bl.a. svenska, engelska och
moderna språk och sedan 2006 utvecklar de på Myndighetens uppdrag kurser i nationella minoritetsspråk
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ordförklaringar och förkortningar

SOU

Statens offentliga utredningar, kallas även betänkanden

språkrum

står här för en egen plats för ett språk på webbplatsen tema modersmål

svenska för invandrare

här för undervisning i svenska för vuxna invandrare
oberoende av inom vilken organisation denna sker

svenska som andraspråk

skolämne med kursplan i grund- och gymnasieskolan

SÖ

Skolöverstyrelsen, föregångare till Skolverket

TRU

försöksverksamhet med television och radio i utbildningen för förskolebarn och vuxna. Slogs ihop med
motsvarande programorganisation för barn och ungdom SR-UTB till UR

UHÄ

Universitets- och högskoleämbetet, som ansvarade
bl.a. för samordningen av modersmålslärarutbildningen

UR

Utbildningsradion, som svarar för utbildningsprogram på olika medier för alla åldrar

varietet och dialekt

begreppet varietet används om olika varianter av ett
språk där det inte finns ett ”huvudspråk”, finns ett
huvudspåk används benämningen dialekt för de
olika språkvarianterna
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1. Undervisning för
flerspråkiga barn
och elever
1.1 RÄTTEN TILL UNDERVISNING
Den grundläggande aspekten när det gäller undervisning för elever
med utländsk bakgrund är givetvis rätten till undervisning över huvud
taget. Insatser för att bibehålla och vidareutveckla modersmålet respektive få stöd för att lära sig svenska m.m. kommer i andra hand.
Under 1970-talets inflyttning till Sverige från andra länder, som
till att börja med främst utgjordes av arbetsinvandrare och deras familjer, pågick vad jag kan minnas ingen diskussion kring rätten till
skolgång. Det var självklart att alla barn i Sverige skulle gå skola –
oberoende av om de hade hunnit få permanent uppehållstillstånd
(PUT) eller inte. De inflyttade eleverna ingick i kommunens beräkningsgrund för statsbidrag och kommunerna fick extra bidrag för
kostnaderna för modersmåls- och svenskundervisningen.
Det var först när antalet asylsökande invandrare ökade, och väntetiderna för att få besked om huruvida de fick stanna eller inte blev
långa, som det uppstod diskussioner om barnens rätt att få undervisning – eller snarare om vem som skulle betala för den och hur
mycket den skulle få kosta.
Under 1980-talet utvecklades olika praxis i olika kommuner och
även på SIV:s förläggningar. En del barn fick ingen undervisning så
länge de vistades på SIV:s utredningsslussar, medan andra fick undervisning genom SIV:s försorg på förläggningarna. Vissa förläggningar köpte undervisning från kommunerna, men de avtal som
tecknades om ersättning skilde sig kraftigt åt när det gällde kostnaderna för lokaler, läromedel och administration.
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På skolmyndigheterna började vi få frågor om vilken rätt till skolgång
som de barn hade som saknade uppehållstillstånd. Det kunde vara
barn som kommit hit på turistvisum, medföljande barn till utlänningar som gift sig med svenska medborgare eller barn som fått avslag
på ansökan om uppehållstillstånd och som levde gömda. Vissa kommuner införde på eget bevåg restriktioner för inflyttade barn och
krävde att de skulle ha gått igenom läkarundersökning innan skolan
tog emot dem. Ofta tog kommunen inte emot elever utan PUT i gymnasieskolan, något som ibland även drabbade elever som bott så länge
i Sverige att de hade hunnit få slutbetyg från svensk grundskola.
Sedan 2001 har åter alla barn, dvs. även de som väntar på uppehållstillstånd, rätt till förskola, förskoleklass och grundskola, precis
som övriga barn i Sverige. För ungdomar i gymnasieåldern gäller att
de har rätt till plats i gymnasieskola om de påbörjar sina studier
innan de fyllt 18 år. Men vägen hit har varit krånglig. Och äntligen –
i maj 2007 förelåg ett förslag om att även barn med avvisningsbeslut
har rätt till skolgång i avvaktan på verkställighet. Förhoppningsvis
leder detta till ett positivt beslut!

Svappavaaramodellen
Svappavaara är ett exempel på en ort i Norrlands inland som för första
gången tog emot flyktingar när det blev aktuellt att ”sprida ut” de asylsökande flyktingarna över landet i slutet av 1980-talet. Här fanns tomma
bostäder som hade byggts när det var full aktivitet i gruvan (som nu
var stängd) och i skolan fanns massor med utrymme. Det som möjligen var unikt var att rektorn Tore Klippmark, som själv är meänkielitalande, hade en förförståelse för dessa elevers behov av språkstöd.
Tre månader innan de första eleverna skulle komma anställde han
en lärare, Annika Söder, och lät henne åka ner till Stockholm för att
ta reda på hur man undervisar i en förberedelseklass. Hon fick också
en gitarr med motiveringen att sjunga tillsammans innebär gemenskap och genom sång är det enklare att ta till sig uttal.
Hon rustade sitt klassrum, köpte böcker och satte upp vackert textade lappar på svenska på allt – en tavla, ett bord, en bok, en penna,
en blomma osv. Annika hade fått reda på att maxantalet elever i en
förberedelseklass skulle vara sådär 12‒15. Så kom den första omgången flyktingar och här stod hon ensam med 55 elever!

21

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.20

Sida 22

mest språk

Jo, rektor ordnade snabbt fram fler vuxna även om det var omöjligt att få tag på utbildade lärare. Annika hade således en egen elevgrupp, organiserade inskrivningen i skolan en gång i veckan för de
nyanlända – för de fortsatte att komma – och var handledare för de
andra, obehöriga och mycket äldre, lärarna.
Jag var dock själv skeptisk till ”hela landet-principen” – särskilt
med tanke på att de aktuella flyktingarna vid den här tiden huvudsakligen var iranier, framför allt från tolvmiljonerstaden Teheran,
och stadsbor från olika länder i Sydamerika.
Vid den här tidpunkten hade jag ett läromedelsprojekt på samiska,
meänkieli och finska på gång på Tore Klippmarks huvudskola i
Vittangi och vi kom att diskutera denna nyordning. Han inbjöd mig
att komma och se hur väl det fungerade i Svappavaara och jag blev
omvänd. Hela samhället var engagerat i mottagandet av flyktingarna. På förläggningen fanns en erfaren chef som hade en vision för
det hon gjorde. På Konsum och ICA, som varit nedläggningshotade,
blomstrade affärerna. Taxi hade behövt utöka på grund av alla resorna in till servicen i Kiruna, och t.o.m. postmästaren var glad, för
han hade äntligen fått användning för det han lärt sig om utlandsärenden och tullbestämmelser under sin utbildning!
Vi kom överens om att jag skulle komma tillbaka och fungera som
”bollplank” åt Annika. Det här resulterade i att vi fick rektors medgivande att ha all verksamhet på fredagarna på barnens modersmål.
Det fanns ingen möjlighet att rekrytera modersmålslärare hit upp,
men det fanns massor av vuxna på förläggningen som skulle kunna
ta på sig denna uppgift.
På den här tiden var det inte tillåtet för asylsökande att ha arbete. Det
var inte heller populärt bland lärarfacken att några skulle arbeta utan
ersättning. Vi löste detta dilemma med att kalla verksamheten ”kulturaktiviteter”, och intresserade vuxna fick ställa sig i kö för att parvis
ansvara för innehåll och genomförande.1 Dessa vuxna bestämde vilka
teman man skulle ta upp i grupperna och de svenska lärarna blev ett
1

Svappavaara var en utredningsmottagning, vilket innebar att när de asylsökande var färdigutredda och hade fått kommunplacering så flyttade de. För att det skulle bli kontinuitet i ”kulturverksamheten” fanns det alltid två personer som var ansvariga för varje elevgrupp. När dessa
resurspersoner slutade fick de ett snyggt intyg och en illustrerad Sverigekarta i present. Vistelsetiden på förläggningen blev kort för de allra flesta. Det dröjde över två år innan det första avvisningsbeslutet kom, och då ställde hela samhället upp och gömde denna person.
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slags assistenter som hjälpte till med att bl.a. ordna fram material. Verksamheten blev en succé och pågick i två år. Vi hade en ung flyktingkille som fotodokumenterade alla aktiviteter. Annika skrev dagbok och
vi sammanställde även en efterfrågad video – svappavaaramodellen.
Förutsättningarna på denna skola förändrades. Annika flyttade.
Förläggningen ändrade karaktär och stängdes efter något år. Genom
avregleringen av skolan fick skolor möjlighet att anställa även annan
personal än lärare. Nya regler infördes för de asylsökande som nu i
stället ålades att arbeta eller studera.2 Och det blev under 1990-talet
vanligt med s.k. modersmålsassistenter i flyktingundervisningen.

Reflektion
Erfarenheterna från Svappavaaramodellen styrker min inställning –
det går att åstadkomma mycket om man vet vad man vill, utgår från
det som är bäst för eleverna och inte använder de regelverk som finns
till att förhindra verksamhet. Dessutom går det faktiskt att förändra
regelverk!

1.2 SKOLVERKSAMHET FÖR ASYLSÖKANDE BARN I GRUNDSKOLEÅLDERN
De första åren på 1990-talet tog Sverige emot ett stort antal flyktingar
från krigets Balkan. I december 1991 gav därför regeringen i uppdrag
åt SIV och Skolverket att efter samråd med Kommunförbundet utreda skolverksamheten för de asylsökande barn som bodde på utredningsslussar och förläggningar. I direktiven ingick att denna skolverksamhet skulle vara möjlig att bedriva ”med bibehållen tillfredsställande kvalitet till en kostnad av högst 30‒35 000 kronor per elev och
år”, vilket motsvarade 60 procent av kostnaderna för övriga elever.
Från Skolverkets sida menade vi att denna begränsning innebar
att Sverige inte levde upp till Barnkonventionens krav att alla barn
ska ges lika förutsättningar.
De diskussioner vi förde med SIV:s representanter var stundtals
tuffa och vi satt i långa möten kring uträkningarna av dels vad de
anvisade pengarna borde räcka till, dels vem som skulle vara hu2

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA 1994:137).
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vudman och ansvara för undervisningens kvalitet. Uppdraget redovisades i april 1992 och ledde till en förordning om undervisning av
asylsökande barn (SKOLFS 1993:21) som började gälla höstterminen
1993. Här reglerades att kommunen skulle vara huvudman och ansvara för undervisningen. Undervisningen skulle omfatta lägst 15
veckotimmar under maximalt tre månader och därefter lägst 20
veckotimmar under det första året.3 Obligatoriska ämnen skulle vara
svenska som andraspråk, matematik, modersmål och orienteringsämnen. SIV skulle därutöver svara för 5 veckotimmars verksamhet
inom idrott, bild och hemkunskap. För skolverksamheten utgick en
schablonersättning per elev. Skolverket blev tillsynsmyndighet.
Denna förordning ledde till många tolkningsdiskussioner, särskilt
när allt fler asylsökande valde s.k. eget boende i stället för att bo på
förläggning. En tvistefråga gällde om kommunerna hade rätt att få
extra ersättning för sin undervisning i idrott, bild och hemkunskap
för de elever som inte fick detta genom SIV. Från kommunernas sida
var man ofta njugg och tolkade ”lägst 15 respektive 20 timmar” som
ett tak, och man ville gärna dra ut på tiden för denna begränsning av
undervisningsskyldigheten till mer än det första året.
På Skolverket fick vi mängder av förfrågningar, både från kommuner och från förläggningar som bevakade ”sina barns rätt”. Det
här ledde till att vi tillsammans med SIV samlade ansvariga för dessa
elevers undervisning till flera klargörande möten runt om i landet.

Informationsmaterial
Skolverket utarbetade i samråd med SIV ett informationsmaterial –
råd för undervisning av asylsökande barn i grundskolan.
Första upplagan utkom 1992, därefter skedde flera omarbetningar.
Omarbetningen 1994 föranleddes av förändrade bestämmelser kring
flyktingar och asylsökande i lagen om mottagande av asylsökande
m.fl. (LMA 1994:137) och utlänningslagen. Senare ändringar har bl.a.
föranletts av ändringar i grundskoleförordningen när det gäller modersmålsundervisningen (SFS 1997:599). Senaste utgåvan är från 1999
och innehåller bl.a. en uppdatering av avsnittet om tolkning.
3
Efter det första året skulle de asylsökande eleverna ha rätt till undervisning i samma omfattning
som övriga elever i motsvarande årskurs.

24

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.20

Sida 25

undervisning för flerspråkiga barn och elever

Arbetet med den första versionen leddes av Bertil Jacobsson. Jag ansvarade för de senare versionerna. Invandrarkonsulenten och specialläraren Åsa Tinglöw Arvór författade beskrivningarna av de asylsökande eleverna och deras situation och hon svarade även för de
metodiska förslagen.
Materialet var avsett som ett stöd för lärare som undervisade asylsökande elever på svenska eller modersmålet. Andra målgrupper var
skolledare, ansvariga på SIV:s mottagningsenheter och övrig personal som kom i kontakt med asylsökande elever och deras föräldrar.
I stället för en ytterligare uppdatering av detta material beslöt
Skolverket 2002 att utveckla en webbplats för frågor som rör nyanlända elever av alla kategorier. För utvecklingsarbetet med webbplatsen nyanlända svarade Åsa Tinglöw Arvór tillsammans med
Kamal Mahvane. År 2007 uppdaterades denna webbplats inom
ramen för Myndighetens regeringsuppdrag kring nyanlända elever
som presenteras i avsnitt 1.5.

1.3 SKOLVERKSAMHET FÖR ASYLSÖKANDE UNGDOMAR
Regeringen uppdrog 1994 åt Skolverket att i samråd med SIV och
Kommunförbundet lämna förslag om ”hur en meningsfull skolverksamhet med tillfredsställande kvalitet bör utformas och organiseras för
asylsökande ungdomar, företrädesvis 16‒18 år, som bor på förläggning
eller som vistas i en kommun.”
I direktiven ingick att denna skolverksamhet skulle vara möjlig att
bedriva till en kostnad som högst uppgick till den genomsnittliga
skolkostnaden för en asylsökande elev i grundskolan samt att denna
skolverksamhet skulle ha SIV som huvudman.
Skolverket föreslog att skolverksamheten för asylsökande ungdomar:
O bör ha som mål att alla asylsökande ungdomar utifrån sina individuella förutsättningar ska få en utbildning som ger dem möjlighet att fortsätta sitt kunskapsinhämtande på nästa nivå i Sverige
eller i annat land
O även ska erbjudas till ungdomar över 18 år, så att åldersreglerna
för de asylsökande ungdomarna motsvarar dem för gymnasial utbildning för ungdomar i Sverige; deltagandet i skolverksamheten
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skulle vara frivilligt, men alla ungdomar oberoende av tidigare
skolerfarenhet och förkunskaper skulle uppmuntras att välja att
delta
O ska bedrivas under terminstid men även kunna anordnas under
sommaren. För varje elev skulle en individuell studieplan upprättas som skulle omfatta minst 25 veckotimmar för heltidsstuderande. Det skulle även vara möjligt att studera på deltid. Undervisning i svenska skulle vara obligatorisk. I övrigt skulle studierna
omfatta valfria ämnen och kunskapsområden utifrån elevernas
förutsättningar och behov.
Skolverket menade, att det fanns anledning att överväga fördelarna
med att lägga huvudmannaskapet för denna skolverksamhet på
kommunerna på motsvarande sätt som för undervisning av asylsökande barn i grundskolan.
Undervisningen för asylsökande ungdomar kom dock att bli SIV:s
ansvarsområde. För denna verksamhet utgick ett schablonbidrag per
elev (GDI 1994:11).
I april 1994 bjöd Skolverket, tillsammans med SIV och AMS, in
skolpolitiker, skolchefer och skolledare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen samt ansvariga för elevvård och syo till fyra regionala
konferenser (Göteborg, Katrineholm, Malmö, Sundsvall) kring de
nya bestämmelserna för undervisning för asylsökande ungdomar
samt kommunernas integrationsprogram för flyktingar. På grund
av det stora intresset måste antalet deltagande per kommun begränsas.

Översyn av undervisningen för asylsökande ungdomar 1999
I samband med att Sverige våren 1999 tog emot flyktingar från
Kosova4 med tillfälliga uppehållstillstånd, gjorde SIV en snabb kartläggning av hur undervisningen för de asylsökande ungdomarna var
organiserad. Av denna framgick att både omfattningen och kostnaInnan jag omkring 1990 kom i kontakt med flyktingar från detta område, hade jag knappt hört
talas om denna del av Jugoslavien. Flyktingarna förklarade för mig att området heter Kosova på
albanska och att Kosovo är den serbiska formen. För mig har det varit naturligt att använda namnformen Kosova allt sedan vi på Skolverket i december 1992 sammanställde det första informationsmaterialet om denna flyktinggrupp. För mer information se Del 2 avsnittet Albanska.
4
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derna varierade kraftigt. En del ungdomar fick studera på gymnasiet
medan andra hänvisades till ”utbildningsverksamhet” som SIV själv
svarade för eller som man köpte in av annan anordnare. Även Skolverket hade i olika sammanhang fått information om att undervisningen för de asylsökande ungdomarna inte fungerade tillfredsställande.
I SIV:s rapport mottagande av asylsökande och flyktingar
en
‒ översyn (1999) föreslogs att ansvaret och organisationen för de
asylsökande ungdomarnas gymnasieutbildning skulle överföras till
kommunerna, och från den 1 januari 2002 gäller att asylsökande
ungdomar har rätt till samma undervisning i gymnasieskolan som
övriga ungdomar som är bosatta i Sverige. Enda begränsningen är att
de ska ha påbörjat den svenska gymnasieutbildningen före 18 års
ålder.

1.4 NÄR BARN LEVER GÖMDA
Socialstyrelsen och SIV kartlade 1995 på regeringens uppdrag situationen för barn som lever gömda för att undgå utvisning. Med utgångspunkt från barns bästa lämnades ett antal förslag i rapporten
när barn lever gömda (Socialstyrelsen 1995) om hur man kan
minska riskerna för att familjerna gömmer sig men också om hur
man kan minska skadeverkningarna för barnen om de ändå göms.
Skolverket lämnade underlag till utredningen om dessa barns skolgång. Rapporten konstaterar att, ”skolan är kanske det enda friska i de
gömda barnens situation.”5
I kartläggningen behandlades även skolans skyldighet att anmäla
till polisen om de kände till att barn gömdes.6 Tillämpningen av
denna s.k. underrättelseförordning varierade från kommun till kommun och från skola till skola. Utredarna föreslog att, ”Skolverket bör
klarlägga bestämmelserna om skolgång för barn, som befinner sig illegalt i landet och vid behov lämna förslag till förändringar”.
Vad jag minns gjordes ingen utredning om detta på Skolverket
men praxis har blivit att skolorna inte tar kontakt med polisen.
5

Citatet är från mitt anförande vid en hearing som utredarna genomförde med ideella organisationer.

6

11 kap. 6 § utlänningslagen (1989:547).
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År 2007 pågår äntligen på regeringens uppdrag en utredning för
att klargöra hur Sverige ska leva upp till förpliktelserna enligt Barnkonventionen att alla barn har rätt till skolundervisning. Dessvärre
ställs vi inom skola och omsorg numera även inför ett ökande problem med barn och ungdomar i skolåldern som vistas i Sverige utan
att de själva eller deras vårdnadshavare ens försöker söka uppehållstillstånd. De här s.k. papperslösa barnen far ofta mycket illa. Ett tydligt krav på skolplikt för alla barn i Sverige skulle eventuellt kunna
bidra till att de skulle komma ifrån den utsatthet de befinner sig i.

1.5 VID SIDAN AV ELLER MITT I? UNDERVISNING FÖR SENT
ANLÄNDA ELEVER
Myndigheten kartlade 2004‒2005 på regeringens uppdrag skolsituationen för s.k. sent anlända elever, dvs. elever som påbörjar sin skolgång i Sverige något av grundskolans fyra sista år eller som börjar
direkt i gymnasieskolan. Våren 2003 gick 1 700 sent anlända elever ut
grundskolan. Hösten 1998 gick 4 186 elever i år 1 i gymnasieskolan,
vilka hade invandrat till Sverige någon gång mellan 1994 och 1998
och enligt definitionen var att betrakta som sent anlända när de påbörjade gymnasieskolan.
Totalt omfattade således undersökningsgruppen cirka 6 000 elever, varav de flesta kom från Irak, Afghanistan, Iran eller Somalia.
Vanligaste skälet för invandringen var att eleven hade familjeanknytning i Sverige. I övrigt dominerade migration av humanitära
skäl och skyddsbehov.
Undersökningen bestod av statistikgenomgång, regionala seminarier med trettiotalet kommuner samt en enkätundersökning riktad
till kommuner och grund- och gymnasieskolor. Undersökningen redovisades genom rapporten vid sidan av eller mitt i? (Myndigheten för skolutveckling, 2005).
Ansvarig och skribent var Fredrik Modigh. I projektgruppen ingick Mai Beijer, Mats Wennerholm och Inger Bergendorff som även
var projektledare under uppföljningsprojektet hösten 2005. Under
denna uppföljning genomfördes ytterligare mötesplatser i kommunerna.
Sammanfattningsvis visade undersökningen att resultaten för sent
anlända elever hade förbättrats läsåret 2002 ⁄ 03 jämfört med året
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innan. Totalt 42,5 procent av de sent anlända eleverna i grundskolan
nådde behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program. I gymnasieskolan fullföljde 35 procent av de sent anlända eleverna sina studier inom fem år, vilket även det var en
ökning från föregående år. Dessa elever fick också relativt goda genomsnittliga betygspoäng.
Inte oväntat stiger elevernas resultat i takt med vistelsetidens
längd. Det fanns dock stora variationer inom gruppen, t.ex. presenterade flickor bättre än pojkar; här var denna skillnad ännu större än
för andra elevgrupper. För elever som lyckas bra tycktes bakgrundsfaktorer som t.ex. kön och födelseregion dock spela mindre roll. Övriga faktorer som påverkade resultaten var socioekonomisk situation
och tidigare skolbakgrund.
Resultaten indikerade att kvaliteten i den verksamhet som kommuner och skolor erbjuder påverkade elevernas resultat. Det handlade om hur man organiserar undervisningen, väljer arbetssätt samt
arbetar för lärarnas kompetensutveckling.
Verksamhet som håller god kvalitet utmärktes av vissa gemensamma goda förutsättningar:
– Pedagogiska överväganden styr organisation och arbetssätt med
elevens lärande och utveckling i centrum.
– Man arbetar med individuella lösningar utifrån elevens behov,
förkunskaper och intressen.
– Eleven erbjuds en varierad undervisning i olika ämnen.
– Elevens behov styr lokal samverkan till olika aktörer som bidrar
utifrån sina respektive kompetenser.
– Eleven går över till ordinarie klass successivt, ämne för ämne.
– Förberedelseklassen/IVIK ses som en integrerad del av skolan i
stort.
– Kommunen tar ett tydligt ansvar med klara mål och riktlinjer
samt uppföljning och utvärdering.
– Eleven ges modersmål och svenska som andraspråk parallellt och
integrerade arbetsformer förekommer.
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– Eleverna integreras direkt i ordinarie klasser om de anses har förutsättningar att klara sig med rätt stöd.
– Elever som övergår till ordinarie klass ges fortsatt stöd i de ämnen
de behöver.
– Undervisningstiden varierar beroende på elevens behov.
Rapporten återgav även några lärande exempel från fungerande
verksamheter, och avslutningsvis angavs en rad frågeställningar som
det kan vara viktigt att reflektera över när man lokalt, i kommuner
och skolor, funderar över val av organisation och arbetssätt.
Från våra kommunkontakter vet vi att både kartläggningen och
rapporten har bidragit till utveckling av denna undervisning. Ett påtagligt resultat är att det pågår mer samarbete med andra aktörer i
kommunen.

Nationell strategi
År 2006 fick Myndigheten tillsammans med Skolverket i uppdrag
att utarbeta en nationell strategi för utbildning av nyanlända elever
i grund- och gymnasieskolan samt därmed motsvarande skolformer. Inger Bergendorff är ansvarig för detta uppdrag som delredovisades till regeringen i juni 2007 och ska slutrapporteras i maj 2008.

Reflektioner
Det faktum att vi tog fasta på att närmare hälften av de sent anlända
grundskoleleverna nådde behörighet till nationella program och att
vi medvetet sökte efter framgångsfaktorer har visat sig vara ett bra
grepp. Det vi gör på skolorna har betydelse!
Om de sent anlända eleverna på den egna skolan inte når målen
går det inte längre att ursäkta sig med att eleverna har haft det svårt
och att deras skolgång varit bristfällig. Visst påverkar sådana faktorer
elevresultaten, men nu kan kommuner och skolor också jämföra och
se vilka av de goda förutsättningarna som finns på den egna skolan.
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1.6 DE FEM NATIONELLA MINORITETERNA
Sveriges riksdag beslutade i december 1999 att Sveriges nationella
minoriteter och deras språk ska erkännas samt att minoritetsspråken
ska ges det stöd som behövs för att de ska hållas levande. De grupper detta gäller är judar, tornedalingar, romer, samer och Sverigefinnar. Minoritetsspråken är jiddisch, meänkieli, romani chib,
samiska och finska.
Sverige ratificerade i februari 2000 den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk. Dessa internationella överenskommelser innebär förpliktelser som Sverige måste leva upp till. Hur
Sverige lyckas med detta följs kontinuerligt upp av Europarådet.
Beslutet om de nationella minoriteterna innebar inom skolans
område insatser för att alla elever ska ges möjlighet att skaffa kunskap om minoritetsspråken och de nationella minoriteternas kultur,
religion och historia. Skolverket beaktade detta i kursplaneöversynen
1999‒2000 samt utarbetade ett referensmaterial – sveriges nationella minoriteter. att gestalta ett ursprung i barnomsorg
och skola (Skolverket, 2003).
Redan innan riksdagsbeslutet och undertecknandet av överenskommelserna hade alla elever som hör till de nationella minoriteterna rätt att läsa sitt modersmål inom ramen för modersmålsundervisningen. Därutöver finns särbestämmelser i avsikt att särskilt stödja utvecklingen i dessa språk:
– För samiska elever som bor i Sápmi7 finns en särskild skolform,
sameskolan, för år 1‒6 och därefter s.k. samisk integrering för år
7‒9 i några kommuner.
– Romska elever som kommit hit från andra länder har rätt att läsa
två språk – både romani chib och ett tidigare majoritetsspråk –
inom ramen för modersmålsundervisningen.
– Det har varit möjligt att anordna undervisning delvis på finska
under hela grundskoletiden sedan mitten av 1980-talet och det
finns Sverigefinska fristående skolor.
För meänkieli, romani chib och samiska saknas därtill begräns7

Det område i norra Sverige där samer bott ”sedan urminnes tider”.
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ningen att kommunen inte behöver anordna modersmålsundervisning i dessa språk om antalet elever som begär detta understiger fem.
Sverige uppfyllde minimikraven i Europarådets konvention om de
nationella minoriteternas rätt till undervisning i sitt modersmål.
Därför medförde beslutet om erkännandet inga nya krav på språkundervisningen, medan det för kommuner i det särskilda förvaltningsområdet (de nordigaste kommunerna) innebar att de ska
tillhandahålla barnomsorg, helt eller delvis, på finska, meänkieli och
samiska.
Men undervisningssituationen för elever med dessa fem språk varierar kraftigt, och Skolverket har vid flertal tillfällen på regeringens
uppdrag kartlagt och utvärderat situationen samt genomfört särskilda satsningar, framför allt för de finskspråkiga och de romska
eleverna.

Kartläggningar
Under perioden 1997‒2006 har Skolverket på regeringens uppdrag
genomfört följande utredningar inom minoritetsspråksområdet:
de finskspråkiga eleverna
O hur ansvarar kommunerna för de finskspråkiga elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling? (rapport
till regeringen, Skolverket dnr 97:1292)
Ansvarig för denna utvärdering var Oscar Öquist.
Uppdraget gällde att följa hur kommunerna fullföljde sitt ansvar för
de finskspråkiga elevernas utveckling. Skolverket granskade ett urval
kommuner med relativt många elever som var berättigade till modersmålsundervisning. Huvudresultatet visade att variationen mellan kommuner när det gäller att fullgöra skyldigheten att anordna
finskspråkig undervisning eller undervisning i modersmål finska var
så stor att likvärdighetskravet knappast uppfylldes för de finskspråkiga eleverna. Utvärderingen konstaterade också att kommunernas
kunskaper om behoven av undervisning för finskspråkiga elever var
bristfällig.
Skolverket skrev till regeringen att verket såg allvarligt på de resultat som framkommit i studien. Verket skulle därför inom ramen
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för tillsynsarbetet särskilt uppmärksamma skolor där uppenbara
brister i regelefterlevnad hade konstaterats och allmänt bevaka hur
skolhuvudmännen levde upp till de lagar och förordningar som reglerar kommuners skyldigheter när det gäller finskspråkiga barnens
rättigheter.
O språkskolan och kulturell identitet ‒ utvärdering av ett
försök med integrerade skolklasser inom grundskolan i
haparanda (rapport till regeringen, Skolverket dnr 97:809)
Studien genomfördes på Skolverkets uppdrag av Umeå universitet. Ansvarig på Skolverket var Peter Stern.
Uppdraget gällde utvärdering av försöksverksamheten med tvåspråkig undervisning vid grundskolan i Haparanda, den s.k. Språkskolan. Så här sammanfattas denna verksamhet och dess förtjänster
och brister:
Målet för tvåspråkighet, Språkskolans profil, genomsyrar hela
verksamheten. En aktiv tvåspråkighet gör att man klarar sig
på alla områden i grannlandet, samtidigt som en allmän
språkkänsla underlättar en ytterligare språkinlärning. Vissa
obalanser föreligger dock. Det svenska språket har högre status än det finska i Tornedalen, och ”svenskhet” har historiskt
sett varit en norm. Språkskolan framhålls emellertid som ett
gott exempel på gränssamarbete, som kan leda till att andra,
mer långtgående, samarbetsformer kommer igång. Skillnaden
mellan svenska och finska barn och familjer leder dock till att
många svenska elever inte är tillräckligt motiverade att lära sig
grannspråket. Finska elever bedöms bli duktigare i sitt grannspråk, de umgås oftare över gränsen och är i större utsträckning förtrogna med grannlandet.
I undervisningen betonas traktens gemensamma historia,
vilket i någon mån upphäver den förhållandevis sentida nationella, kulturella, sociala och socioekonomiska gränsen.
Animositeten mellan det svenska och det finska är inte upphävd, men den tar sig andra uttryck än i direkta konfrontationer, mobbning och utfrysning.
Tornedalsfinskan har, trots den betydelse som kulturarvet
tillmäts, ingen plats på skolan. Det är tvåspråkigheten med avseende på riksfinska och svenska som betonas.
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de romska eleverna
O romerna och den svenska skolan? hur ska skolsituationen
för romska barn förbättras (rapport till regeringen, Skolverket dnr 98:2652)
Regeringen uppdrog 1998 åt Skolverket: ”att undersöka hur skolsituationen kan förbättras för romska elever samt följa och utvärdera
kommunernas insatser för dem. Skolverket skall därvid överväga om
kommunerna skall åläggas att redovisa planer för hur romska elevers
skolnärvaro och utveckling kan gynnas”.
Ansvariga för denna kartläggning var Staffan Bolin, Skolverket i
Lund och projektassistenten Frans af Schmidt. Projektgruppen valde
att genomföra undersökningen genom att söka kunskap kring tre
huvudfrågeställningar:
– Hur ser problembilden ut?
– Vad görs i dag?
– Hur kan vi gå vidare?
Undersökningen omfattade följande kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg och Lund. Urvalet grundades i kriterier som storleken på den romska befolkningen,
förekomsten av intressanta integrationsprojekt samt geografisk närhet. Skolverkets huvudintresse fokuserades kring den obligatoriska
skolan.
Den problembild som utredningen visade var massiv och komplex. De romska elevernas utanförskap i den svenska skolan var stort
och få elever inom denna grupp slutförde grundskolan.
Utredningens slutsats var att särskilda insatser för att stödja
romska elevers skolgång var motiverade. Skolverket föreslog därför
att särskilda statliga utvecklingsmedel skulle avsätts för att stödja
lokalt arbete kring romers skolsituation.
samtliga nationella minoriteter
O undervisning i och på de nationella minoritetsspråken ‒
kartläggning av situationen 2001 (Skolverket, dnr 2000:3438)
Ansvarig för uppdraget var Mai Beijer. I arbetet deltog från Skolverket även Frans af Schmidt och Britta Olsson. Dessutom ingick ti-
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digare skolinspektören för sameskolan Gösta Andersson i arbetsgruppen.
I uppdraget efterlyste regeringen ett utvecklingsperspektiv. Skolverket gjorde följande avgränsningar:
– För den samiska minoriteten blev utgångspunkten Lpo 94 då sameskolan fick egna styrdokument. Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick.
– För tornedalingarna blev utgångspunkten slutet av 1970-talet då
man började med modersmålsundervisning. I detta avsnitt lyfts
särskilt attitydfrågorna.
– För Sverigefinnarna finns inledningsvis en tillbakablick till 1970och 1980-talen då finska var det största modersmålet, även om
Lpo 94 också här utgör den egentliga utgångspunkten.
– För romerna är utgångspunkten Skolverkets rapport romerna
och den svenska skolan (1998) samt beskrivningen av undervisningen i romer i sverige ‒ tillsammans i förändring (Ds
1997:49).
– För jiddisch, som knappast förekommit i skolan, gav Skolverket i
uppdrag åt Susanne Sznajderman Rytz att sammanställa en artikel.
Artikeln jiddisch ‒ språk och kultur i mångfaldens sverige
ingår som bilaga i redovisningen.
Frågeställningar kring språkets status är centrala inom samtliga
grupper liksom aspekter som rör identitet, självkänsla och oro för
pågående språkbyte.
Redovisningen omfattar förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, sameskolan, Språkskolan i Haparanda, de fristående Sverigefinska skolorna, Hillelskolan och Vasa Real samt de två fristående
skolorna inom det tornedalska området.
Skolverket konstaterade i sin rapport att det pågår utveckling av
undervisningen för samtliga nationella minoriteter både i kommunala skolor och förskolor, sameskolorna, vid fristående skolor och
inom kommunal vuxenundervisning. Likaså konstaterade verket att
den här utvecklingen hade påbörjats innan de nya lagarna om minoritetsspråk trädde i kraft och att det snarast var så att det är idogt
arbete bland minoriteterna som har lett fram till riksdagsbeslutet.
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Villkoren för de fem nationella minoritetsspråken var mycket
olika, vilket berodde på dels den geografiska spridningen, dels historiska omständigheter. Alla minoriteterna hade varit och var i viss
utsträckning fortfarande utsatta för diskriminering.
Även om det inte längre var i enlighet med den officiella politiken,
så fanns ett tryck från majoritetssamhället på de enskilda individerna
inom minoritetsgrupperna att assimileras. Detta kom också till uttryck i den diskrepans som rådde mellan den lagstiftning som tillförsäkrade de elever som tillhör de nationella minoriteterna stöd för
utvecklingen av modersmålet och den kulturella identiteten, och de
begränsade möjligheter till undervisning i och på modersmålet som
flertalet minoritetselever hade tillgång till.
Företrädarna för samtliga minoriteter betonade ändå att riksdagsbeslutet var betydelsefullt och att det utgjorde ett viktigt stöd
för deras eget fortsatta arbete med att stärka modersmålets plats
inom den egna gruppen och i det svenska samhället. Samtliga grupper efterlyste också ett ökat stöd från samhällets sida för att stärka
undervisningen i och på modersmålen och det alla främst ville prioritera var kompetensutveckling för lärare och annan modersmålstalande personal i förskola, skola och skolbarnsomsorg.
Utifrån denna kartläggning lämnade Skolverket förslag att:
– kommunerna åläggs att i samband med inskrivningen i förskoleklass eller när elev skrivs in i grundskolan för varje elev registrera vilka språk som han eller hon har kunskaper i
– sameskolans pedagogiska ansvarsområde vidgas till att omfatta
även modersmålsundervisningen i samiska i grund- och gymnasieskolan
– kursplanerna i samiska och finska som förstaspråk snarast harmonieras med stegen i kursplanerna för moderna språk och engelska
– de medel som Skolverket disponerar för stöd till utveckling av
finskspråkig undervisning även ska kunna användas för meänkieli
– det kommer till stånd kompetensutveckling för personal inom
barnomsorgen i samiska och meänkieli
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– bestämmelsen om att kommunen endast har skyldighet att anordna undervisning i modersmål finska om det finns minst fem
elever som begär det tas bort och att de finskspråkiga eleverna tillförsäkras samma möjligheter som de samiska, tornedalska och
romska eleverna att studera sitt modersmål även om detta språk
inte är dagligt umgängesspråk i hemmet; motsvarande bör även
gälla för jiddisch
– Skolverket i det fortsatta arbetet med att stödja utvecklingen av
undervisningen av romska elever också ska verka för att ambitionsnivån när det gäller dessa elever inte stannar vid att de integreras i den svenskspråkiga undervisningen. Som nationell
minoritet har de romska eleverna också rätt att få stöd för utvecklingen av sitt språk, sin kultur och sina traditioner.
Förslagen upprepas delvis i modersmålsrapporten flera språk ‒
fler möjligheter, (Skolverkets kartläggning 2005)8 och i Myndighetens remissyttranden över de nedan presenterade betänkandena
om finska och samiska.

Ytterligare uppdrag för Skolverket 2005–2006
Skolverket redovisade på regeringens uppdrag en ny kartläggning av
undervisningssituationen för de nationella minoriteterna genom
rapporten de nationella minoriteternas utbildningssituation (Skolverket, rapport 272 ⁄ 2005).
Det är en gedigen genomgång men förslagen är allmänt hållna
och innehåller inga nyheter jämfört med förslag i tidigare kartläggningar och remissyttranden. Möjligen var detta en anledning till att
Skolverket mindre än en månad efter det att man lämnat denna rapport fick ett nytt uppdrag som gäller romer och deras utbildningssituation. Svaret på detta uppdrag lämnades i februari 2007 till
regeringen. Denna rapport har titeln romer i skolan ‒ en fördjupad studie (Skolverket, rapport 292 ⁄ 2007).

8

Se avsnitt 3.7.
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Remisser
Myndigheten har anmodats att yttra sig över följande statliga utredningar som rör utbildning i och på minoritetsspråk:
O yttrande över betänkandet rätten till mitt språk ‒ förstärkt minoritetsskydd (SOU 2005:40)
De förslag inom utbildningsområdet som framförs här har även lyfts
av skolmyndigheterna i andra sammanhang. Myndigheten tillstyrkte
således utredningens förslag som gäller regleringen i grundskoleoch gymnasieförordningen att:
– bestämmelser rörande rätten till modersmålsundervisning för elever som tillhör nationella minoriteter ska ha samma lydelse för
samtliga nationella minoriteter
– krav på dels umgängesspråk, dels tidigare kunskaper i språket inte
ska ställas för de nationella minoriteterna
– även för de finska och judiska eleverna det ska räcka med, att det
finns en elev som önskar få undervisning i minoritetsspråket.
I yttrandet redogörs också för de satsningar Myndigheten gör inom
läromedelsområdet med tema modersmål ‒ finska och utvecklingen av en IT-baserad kurs för finska som modersmål.
Utredningen visar att skolorna inte alltid följer intentionen i läroplanerna att eleverna ska få kunskap om minoritetsspråken och
de nationella minoriteternas kultur, religion och historia. Myndigheten föreslår att motsvarande material som har utarbetats om
samer, same, same but different och samer ‒ ett ursprungsfolk i sverige (båda från Regeringskansliet 2004), även tas fram
om Sverigefinnar och övriga minoriteter. Dessutom behövs ett material för skolbruk där Europarådskonventionerna om de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken presenteras i ett Europasammanhang.
Ansvarig för utformningen av Myndighetens yttrande var Mai
Beijer.
O yttrande över betänkandet att återta mitt språk ‒ åtgärder för att stärka det samiska språket (SOU 2006:19)
När det gäller regleringen av modersmålsundervisningen och behovet av informationsmaterial upprepade Myndigheten här förslagen

38

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.20

Sida 39

undervisning för flerspråkiga barn och elever

från yttrandet över finska språket. Dessutom tillstyrkte Myndigheten tillägget om modersmål i förskolan, dvs. att:
– ytterligare utreda möjligheter att utvidga åtagandet i artikel 8.1.a
i minoritetsspråkskonventionen, så att förskola helt eller delvis på
minoritetsspråket ska ges i hela landet och för samtliga nationella
minoritetsspråk.
Myndigheten hade inget att anföra mot utredningens förslag att
Myndigheten skulle få i uppdrag att ge utvecklingsstöd till kommunerna i syfte att anordna minoritetsspråkig förskoleverksamhet i hela
landet för samtliga nationella minoriteter och fortsätta utarbeta pedagogiskt stöd för sådan verksamhet. Myndigheten tillstyrkte dessutom förslagen att:
– kommuner inte ska kunna neka nationella minoritetselever rätt
till modersmålsundervisning på grund av att det inte finns tillgång till lärare; om det inte finns en lämplig lärare lokalt ska distansundervisning anordnas tills dess att en lärare rekryteras
– Sameskolstyrelsen ges i uppdrag att utveckla nya vägar för att alla
samiska elever ska få tillgång till modersmålsundervisning.
Förslagen innebar att Sameskolstyrelsens ansvarsområde vidgas till
att omfatta även samiska elever som inte går i sameskola eller i samisk integrering. Skolverket förde fram detta förslag redan i sin kartläggning 2001.
Utredningen föreslog att regeringen skulle tillsätta en utredning
som analyserade möjligheterna att införa ett bevarandeprogram för
de nationella minoritetsspråken inom utbildningsväsendet. Under
den tid när frågan utreds ska det finnas ett statligt stimulansbidrag
till kommuner för att mer tvåspråkig undervisning ska komma till
stånd snarast.
Utredningen föreslog vidare att Myndigheten skulle få i uppdrag
att föra aktiv dialog med de nationella minoriteterna och kommunerna för att få till stånd en övergångslösning. Myndigheten svarade
att man är beredd att diskutera med regeringen om uppläggning av
den föreslagna dialogen om sådan skulle blir aktuell.
Enligt Myndighetens bedömning skulle samtliga utredningens
förslag för att förbättra tillgången på barn- och ungdomslitteratur,
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ökad biblioteksverksamhet, fler samiskspråkiga program i media
samt satsningar på ”språkbad” och annan lägerverksamhet med
språklig inriktning verksamt bidra till att de samiska eleverna får
ökade möjligheter att nå skolans mål när det gäller kunskaper i modersmålet. Myndigheten tillstyrkte slutligen förslaget att regeringen
bör se till att de språkliga behov som finns hos tornedalingar, romer
och judar i Sverige också kartläggs på samma sätt som nu gjorts för
samer och Sverigefinnar.
Ansvarig för utformningen av detta yttrande på Myndigheten var
Mai Beijer.

Reflektioner
Inom de nationella skolmyndigheterna finns en bred kunskap om
utbildningssituationen för de nationella minoriteterna och insikt
om vad som behöver förbättras samt hur detta skulle kunna ske. Det
som behövs är mer pengar men också andra insatser.
– För finska gäller att undervisningen i och på finska måste utvecklas så att den blir attraktiv även för de Sverigefinska eleverna som
växer upp i Sverige utan att ha starka band till Finland. Finska är
ett EU-språk och det tillkommer allt fler yrkessammanhang där
kunskaper i finska är en merit. Här behövs således ett nytänkande.
– Modersmålsundervisning i jiddisch har knappast förekommit.
Även de judiska fristående skolorna väljer att i stället satsa på hebreiska. Myndigheten gör en insats för jiddisch genom tema modersmål och den IT-baserade nybörjarkurs som blev klar hösten
2007. Dessa satsningar sker i samarbete med Judiska Centralrådet.
Utvecklingen av jiddisch är beroende av vad som sker i andra länder, där det också finns ett nyvaknat intresse.
– Kunskaper i meänkieli innebär stärkta band till de historiska rötterna. Om detta språk ska fortleva och vidareutvecklas behövs
bättre villkor för de personer som är beredda att kämpa för detta
inom skolan och närsamhället. Skolan ensam kan inte axla detta
ansvar. Kultursatsningar inom teater, musik, litteratur och media
är också viktiga.
– Villkoren för bibehållande och utveckling av de olika varieteterna
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av romani chib i Sverige är olika. För stora grupper har språkbytesprocessen gått så långt att romska inte längre fungerar som umgängesspråk i hemmet. Vid kontakter mellan romer med olika
varieteter av romani chib används ofta majoritetsspråket (t.ex.
svenska eller finska) eller internationella språk (t.ex. engelska eller
franska).
Parallellt med dessa trender pågår ett medvetet arbete inom
romska grupper i Sverige och internationellt att utveckla romani
chib så att det blir användbart i alla sammanhang, t.ex. även när
man talar om den tekniska utvecklingen. Myndigheterna i Sverige
har ansvar för att stödja denna positiva utveckling.
Inom skolans område behövs krafttag för att få till stånd utbildning av kompetenta lärare – inte enbart av assistenter, vilket är en
lösning på kort sikt. Det behövs därtill många fler läromedel samt
föräldrautbildning kring barnens språk- och kunskapsutveckling.
Romska ungdomar och unga vuxna behöver få möjligheter att studera vidare och möta jämnåriga romer i andra länder, för att tillsammans verka för förbättrade villkor för romer i hela Europa.
Även om situationen för romer i Sverige generellt sett är bättre än
i de flesta andra länder, och romerna här i allt större utsträckning
är delaktiga i de insatser som görs, behövs fortsatta samordnade
satsningar inom alla samhällsområden för att den romska minoriteten ska få likvärdiga livsvillkor med övriga invånare i Sverige.
– Stort ansvar för utvecklingen av samiska ligger på Sameskolstyrelsen, Sametinget och Samiskt Utbildningscentrum. Vid Umeå
universitet finns en professur och universitetsutbildning i samiska,
och lärarutbildningen i Luleå har särskilt ansvar för utbildning av
lärare med samiska. Det finns också goda kontakter med motsvarande institutioner i Norge och Finland. Men utvecklingsarbetet
med samiska kräver ändå både mer ekonomiska och mer personella resurser. Det kommer t.ex. mycket snart att uppstå brist på
samiska lärare, om inte ungdomar får sådan uppbackning att de
väljer att bli lärare. För att samiska på sikt ska bli det samhällsbärande språket inom Sápmi behövs fortsatta satsningar på alla
områden. Förskolan och skolan är bara delar i detta bygge, om än
viktiga sådana.
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2. Termer och begrepp

2.1 LADDADE TERMER OCH BEHOV AV NYA
Inom området undervisning av flerspråkiga elever och interkulturell
undervisning används en mängd begrepp och termer. Detta är inte
på något sätt unikt, men just i de här sammanhangen förekommer
en mängd centrala termer som t.ex. kultur, etnicitet, invandrare,
asylsökande, flykting, integration, hemspråk, modersmål, andraspråk m.fl. vars innebörder är långt ifrån självklara.
En del av dessa termer har först använts i vetenskaplig terminologi
och därifrån tagits upp i vardagsspråket, andra har fått sin bestämning i myndigheternas språkbruk och åter andra har sitt ursprung i
vardagsspråket, men de laddas med särskilda innebörder i detta sammanhang. Sådana laddningar medför inte sällan att en term som i ett
sammanhang kan vara korrekt i ett annat sammanhang kan vara
olämplig – och när sådana laddningar blir negativa uppstår behov av
nya termer.
Redan rubrikerna på de två versionerna av Skolverkets handlingsplan för verkets arbete med frågor som rör undervisning av elever som tillhör inhemska minoriteter och elever med utländsk
bakgrund m.m. speglar den förändring som skedde på några få år
när det gällde Skolverkets användning av begrepp i anslutning till
denna undervisning.
– 1994: utbildning för invandrare och flyktingar, språkliga
och etniska minoriteter (dnr 94:1351)
– 1996: utbildning för elever med invandrarbakgrund, flyk-
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tingar samt språkliga och etniska minoriteter. interkulturellt synsätt i undervisningen (dnr 95:2218).
I samband med revideringen av handlingsplanen våren 1995 informerade de projektansvariga Skolverkets personal om att alla behöver vara mer observanta vid användningen av begrepp inom detta
område. Skolverket försökte likaså påverka användningen av de aktuella termerna i kommuner och på skolor. Ett sätt är den indirekta
påverkan som kommer till stånd genom att material från skolmyndigheterna används och citeras. Ett annat sätt är att visa att valet av
termer bör styras av sammanhanget; när man t.ex. behandlar språkfrågor är det mer adekvat att tala om ”flerspråkiga elever” än om
”elever med invandrarbakgrund”.
Myndigheten fick från starten som ”det första och viktigaste uppdraget för de närmaste åren att förbättra utbildningsvillkoren för elever i segregerade område.”9 Detta medförde att många medarbetare
som inte tidigare arbetat med dessa frågor kände sig osäkra när det
gällde vilken terminologi som var lämplig.
I detta sammanhang skrev jag nedan återgivna pm som publicerades på Myndighetens interna webbplats Forum. Jag fick många
positiva reaktioner, och så här i backspegeln kan noteras att ”mångfald/mångfaldsskolor” som då var hypotetiska förslag från min sida
nu är allmänt vedertagna och mångfaldsuppdraget är också rubrik för det stora prioriterade regeringsuppdraget som Myndigheten
genomförde 2006‒2007.

2.2 OM SYLTBURKAR, INVANDRARE, SEGREGATION M.FL. BEGREPP
– EN PM
Denna pm skrev jag i februari 2004 för de bland Myndighetens personal som undrade över vilken terminologi som de skulle använda
i kontakterna med kommuner och skolor.
Det är viktigt att man är medveten om vilken etikett eller term
man använder när man talar om olika företeelser. Ibland
räcker det med ett övergripande begrepp som t.ex. ”syltburk”.
Det är kort och funktionellt om man menar just syltburk och
9

Formuleringen är hämtad från regeringens skrivelse 2001⁄02:188 (Utvecklingsplanen).
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det inte är viktigt att tala om vad burken innehåller. Men letar
jag efter hallonsylt eller äppelmos är det en klar fördel om
detta framgår av etiketten. Letar jag dessutom efter ett sockerfritt alternativ så är det en ytterligare fördel om även detta
framgår av etiketten. Ibland träffar man på gränsfall. Kan det
glas som innehåller svartvinbärsgelé rubriceras som ”syltburk”? Eller burken med lemoncurd? I andra fall är det någon
som vill använda en vidare term än ”syltburk” med motiveringen, att om vi i stället använder ”glasburk” då innefattar vi
även ”fruktinläggningar som fikon i konjak”. Och vi kan t.o.m.
få med andra inläggningar såsom rödbetor och ättiksgurka,
som också är goda! Men då är vi långt borta från det som
saken gällde?

Invandrare eller elever med utländsk bakgrund
Samma mekanismer gäller när vi använder begrepp som har
att göra med ”elever med utländsk bakgrund”. Även inom
detta område finns både övergripande begrepp och termer
och sådana som är mer specifika. Det som möjligen är speciellt för detta område (liksom för funktionshinder) är att orden
oftare laddas med särskilda innebörder, vilket medför att en
term som i ett sammanhang kan vara korrekt, i ett annat sammanhang kan vara olämplig. Och när laddningarna blir negativa uppstår behov av nya termer.
Resonemang kring termer och begrepp inom området ”interkulturell undervisning” förs i rapporten gemensamt ansvar ‒ skolverkets arbete med frågor kring undervisning för elever med invandrarbakgrund (Skolverket,
2000, rapport nr 194). Skolverket deltog också i ett utredningsarbete som gällde användningen av begreppet invandrare i lagar och förordningar (Ds 1999:48). Ett
resultat från detta arbete är att myndigheterna nu använder
nedanstående termer på följande sätt:
• Invandrare – används om personer som är födda utomlands
och som själva invandrat till Sverige. Anledningen till varför man menade att det här behövde förtydligas var just, att
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många som kategoriserades såsom "invandrare" inte ville
vidkännas denna etikett eftersom den fått ”negativ klang”.
Nu ska termen bara signalera att personen varit med om
den process som det innebär att lämna ett land och komma
till ett nytt.
• Utländsk bakgrund – (och således inte längre invandrarbakgrund) används i skolsammanhang t.ex. i Skolverkets
statistik för elev som själv invandrat och/eller vars båda föräldrar/vårdnadshavare är födda utomlands och har invandrat till Sverige. Andra myndigheter använder denna
term även för personer där enbart den ena föräldern/vårdnadshavaren har invandrat.
Från ”migrationsområdet” har skolmyndigheterna tagit till sig
följande:
• Asylsökande är en elev/person som söker uppehållstillstånd
i Sverige p.g.a. flyktingskäl eller s.k. flyktingliknande skäl.
(Dessa skäl är reglerade i lag.) För sådana elevers utbildning utgår statsbidrag till kommun enligt schablon.
• Flykting anger skälet till varför en person fått uppehållstillstånd i Sverige. (Här finns också ett regelverk både kring
skälen och kring rättigheterna om man beviljats uppehållstillstånd som flykting.)
I allmänt språkbruk står flykting för en person som flytt
främst på grund av politisk förföljelse och man är flykting
så länge man själv upplever att skälen varför man kom till
Sverige kvarstår. Ordet har inom gruppen också snarast
”positiv klang”.
Arbetskraftsinvandrare, ekonomiska flyktingar, anknytningsfall,
sociala turister m.fl. är andra kategoriseringar utifrån skälen
varför en person kommit till Sverige. När man använder sådana kategoriseringar finns alltid anledning att vara vaksam
på vilken laddning termen har.
Skolverket deltog i ett EU-projekt kring terminologi i läromedel för interkulturell undervisning. I rapporten us them
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ours ‒ points for attention in designing interculturally sound learning materials (Universiteit
Ghent, 2000) finns överväganden, förslag och varningar till
läromedelsförfattare och läromedelsanvändare. En term som
alla deltagande länder (Belgien, Nederländerna och Sverige)
hade svårigheter med var just ”invandrare”. Andra termer tolkas olika i olika länder. Som exempel kan nämnas att
”etnisk/etnicitet” hade en negativ klang i Nederländerna
medan det är neutralt eller möjligen t.o.m. positivt laddat i
Sverige. I Nederländerna kategoriserade man utan betänkligheter skolor som ”svarta” respektive ”vita”, något som skulle
uppfattas som rasistiskt i Sverige.
Ytterligare ett material som är av intresse vid diskussioner
kring termer och begrepp inom det här området är mångfald, integration, rasism och andra ord, Charles Westin
(Socialstyrelsen, 1999).

Segregation, utsatthet och utanförskap
• Segregerade områden – Denna term, särskilt när den står
med specificeringar som etniskt, kulturellt, socialt, tolkas
antagligen ganska enhetligt av de flesta inom skolan och
samhället i övrigt. Det segregerade framstår som något ”negativt” som är avskiljt från något annat som då antingen
betraktas som ”positivt” eller möjligen ”neutralt”. Men här
finns även de som hävdar en vidare tolkning. Ibland sker
detta på grund av ”god vilja”. Minsann, även Djursholm,
Limhamn, Pajala och Norrlands inland är ensartade när det
gäller invånarnas etniska, kulturella och sociala tillhörighet! – Javisst, men vilken var uppgiften?
• Utsatta områden, utsatta skolor – Det finns de som förespråkar att vi inom myndigheten i stället för segregerade
områden ska använda termen ”utsatta”. Om vi gör detta behöver vi vara medvetna om i vilket avseende vi menar att
området eller skolan är ”utsatt”. Många personer i skolsammanhang associerar nämligen ”utsatt” till den användning termen har när det rör kränkande behandling,
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patriarkalt våld, misshandel och andra övergrepp. Många
associerar ordet direkt till ”offer”.
Under förutsättning att vi vill visa på utsatthet i denna
eller andra specificerade betydelser menar jag, att vi visst
kan använda benämningarna utsatta områden och utsatta
skolor.
Nyligen fick jag en text inom myndigheten där det stod
”dubbelt utsatta områden”. Jag vet inte hur detta ska tolkas.
I det sammanhang där detta stod fanns ingen förklaring.
Sådan användning vill i varje fall jag ta avstånd ifrån.
• Områden präglade av utanförskap, utanförskapsskolor – Jag
har varit med om att introducera dessa termer på Skolverket och Utbildningsdepartementet genom avrapporteringen av regeringsuppdraget framgångsrikt på utanförskapsskolor (Skolverket, dnr 2000:2381). Termerna
utanförskap – innanförskap är hämtade från sociologin.
Genom att vi använde oss av dessa termer i vårt utredningsarbete synliggjordes de särskilda villkoren som skolorna som finns i de aktuella bostadsområdena arbetar
under. Något som inte hade blivit tydligt medan vi försökte
beskriva dessa skolor utifrån deras ”pedagogiska tillvägagångssätt”.
Det som sedan hände var, att de aktuella skolorna upplevde denna kategorisering som något synnerligen positivt.
Deras arbete fick en riktning och ett mål. De instämde i att
de, förutom den uppgift de delar med alla andra skolor, har
en särskild uppgift, nämligen att ge eleverna förutsättningar
för att kunna, våga och vilja ta steget från utanförskap till
innanförskap och göra dem rustade att genom sina erfarenheter och kunskaper kunna förändra innanförskapet.
Vi som introducerade dessa termer menar inte att ”utanförskapsskolor” lämpar sig som en allmän etikett typ ”syltburk”.
Detta är en term avsedd för att visa på skolan i sitt samhälleliga sammanhang och den speciella uppgift som vissa skolor
som finns i visst slags miljöer har.
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Sammanfattning
När vi på myndigheten använder olika begrepp och termer
behöver vi ta hänsyn till sammanhanget och vilken nivå vi
talar om. Gäller det specifikt undervisning i modersmål och
andraspråk, så är det adekvat att tala om ”undervisning av
flerspråkiga elever”. Är sammanhanget kulturmöten eller kulturkonflikter på skolorna så kan vi kanske använda termen
”mångkulturella skolor”. Vill vi markera att det rör sig om undervisning och arbetsformer som ger plats för flera kulturer
och perspektiv kan vi använda termen ”interkulturell undervisning” osv.
Skolor med många (flertalet?) elever med utländsk bakgrund
är den f.n. neutralaste övergripande benämningen. Det går att
ta reda på vilka dessa elever är genom befolkningsregistret och
andelen kan bestämmas i procent. Sedan är det en smaksak
var man lägger brytpunkten för ”många”. En nackdel är att
den är lite väl lång för att fungera på nivån ”syltburk”.
Mångfaldsskolor skulle kunna fungera som en övergripande
term – såvida den inte uppfattas som för ”intetsägande” eller
som ett försök att dölja konflikter som visst finns på dessa skolor. Återgår vi till syltburksmetaforen tror jag att ”mångfaldsskolor” ligger på nivån ”syltburk”. De ”enkulturella” skolorna
i Djursholm, Limhamn, Pajala och Norrlands inland platsar
inte här, medan skolor som även om de inte har många elever
med utländsk bakgrund ändå arbetar med ett interkulturellt
perspektiv i sin undervisning, mycket väl kan räkna in sig i
denna lite vidare kategorisering.
Om myndigheten således önskar lyfta fram att vi tror på dessa
skolors potentialer kan kanske termen ”mångfaldsskolor” med
sin positiva laddning vara värd att prova?

48

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.20

Sida 49

termer och begrepp

49

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.20

Sida 50

mest språk

3. Modersmålsundervisning

3.1 OM FLERSPRÅKIGHETEN I SVERIGE
Sverige utvecklas allt mer till ett flerspråkigt land. En sorts flerspråkighet har alltid funnits, för vid sidan av svenska språket har de inhemska minoritetsspråken samiska och finska talats. Även meänkieli, romani chib och jiddisch har en historia som går långt tillbaka
i tiden och för ca 10 000 döva fungerar teckenspråket som modersmål. Vad som emellertid har gjort flerspråkigheten ännu tydligare
och mer lik förhållanden i andra länder är den arbetskraftsinvandring som inleddes under 1950-talet och utökades med flyktinginvandring under 1900-talets tre avslutande decennier. Invandringen,
och härigenom tillskottet av ”nya” språk, fortsätter.
Allt fler barn och ungdomar i Sverige, liksom i övriga västländer,
växer upp i flerspråkiga familjer. En del av dessa tillhör någon av de
fem nationella minoriteterna, andra har kommit hit som flyktingar
eller invandrat av andra skäl och många som själva är födda i Sverige
har föräldrar som kommit hit från andra länder. Adoptivbarnen som
kommit hit från andra länder är ytterligare en grupp där det finns ett
annat språk i familjen, även om föräldrarna är svensktalande. I familjer där föräldrarna har olika modersmål kan umgängesspråket
dessutom vara ett tredje språk t.ex. svenska eller engelska, som därmed blir barnens modersmål – eller snarare deras förstaspråk.
Skolverket kartlade 2001‒2002 på regeringens uppdrag utvecklingen av modersmålsstödet i förskolan och skolans modersmålsundervisning och redovisade detta genom rapporten flera språk ‒
fler möjligheter (2002).
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De förslag till åtgärder för att stödja utvecklingen av modersmålsstödet och undervisningen i och på modersmål som Skolverket
föreslår i denna rapport har delvis fått genomslag, eftersom de flerspråkiga barnens och elevernas förutsättningar och behov lyfts numera fram i utbildningssammanhang på ett helt annat sätt än
tidigare. Kommunerna ska erbjuda möjligheter för de flerspråkiga
och flerkulturella barnen och eleverna att utifrån deras speciella förutsättningar utveckla avancerad språkfärdighet i sina olika språk.
Samtidigt söker Myndigheten utveckla nya vägar till ökad måluppfyllelse för de flerspråkiga elever som inte når kunskapsmålen.
En sådan väg kan vara ämnesundervisning på det språk som eleven
behärskar bäst. En annan är att stödja kompetensutveckling av skolledare och lärare som arbetar med de flerspråkiga eleverna.10

3.2 DÄRFÖR UNDERVISAR VI I MODERSMÅL – NÅGRA REFLEKTIONER OM SPRÅK
Vid den gemensamma kompetensutvecklingen för Myndighetens
utvecklingsavdelning i augusti 2006 blev jag ombedd att inleda
dagen med att reflektera utifrån mina erfarenheter av undervisning
för flerspråkiga elever.
Det här är mitt anförande:
Jag har fått förtroendet att denna morgonstund reflektera över
språk. Jag har inte fått några mer utförliga anvisningar om vad
som förväntas av mig, än att jag ska fundera utifrån mina erfarenheter av undervisning för flerspråkiga elever.
Språkfrågorna har en framträdande plats inom Myndighetens mångfaldssatsning och detta väcker frågor. Orsak till detta
är att språk berör oss alla, något som vi märkte inte minst i
våras i samband med de intensiva diskussionerna i massmedia kring hur de flerspråkiga elevernas kunskaper i svenska,
eller snarare bristande svenskkunskaper, är relaterade till satsningar på deras modersmål.
Som ni fick information om i gårdagens presentation Vem
10
Mer om Myndighetens utvecklingsarbete för att öka måluppfyllelsen framgår av mångfaldsplanen ‒ bättre resultat och minskade skillnader (2006).
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äger språket?11 har vi stöd för det vi gör hos forskarna inom
detta område, men det kan kanske ändå vara på sin plats att vi
påminner oss om hur det här med undervisning i modersmål,
eller hemspråk som vi först kallade ämnet, började och vilka
bevekelsegrunderna var.
Det är nu cirka 30 år sen riksdagen fattade beslutet om att
alla elever med ett annat modersmål än svenska skulle få undervisning i sitt modersmål och att kommunerna var skyldiga
att anordna detta om elever och föräldrar begärde att få sådan
undervisning. Motiven för detta hämtade man från de mål
som riksdagen fastställt för invandrarpolitiken: jämlikhet,
valfrihet och samverkan.
Jag började på Skolöverstyrelsen hösten 1975 (samma år
som riksdagsbeslutet) och var således med nästan från början
och tycker att jag har fog för att tala om utvecklingen av modersmålsundervisningen i formuleringar som vad vi gjorde och
varför vi gjorde det vi gjorde.
Till att börja med tog vi fasta på valfrihetsmålet. De invandrare som hade kommit till Sverige på 1960- och början
av 1970-talet var i stor utsträckning unga människor, som kom
hit för att arbeta och spara ihop så mycket pengar, så att de
skulle kunna återvända hem och där skapa bättre försörjning
för sig och sin familj. Kanske öppna en liten restaurang vid
kajen i Pireus eller hur drömmen nu såg ut…
Det rörde det sig ofta om unga män, skilled workers, som
värvats hit av svenska företag som behövde arbetare. Vi hade
ett uttryck för Sveriges politik inom detta område – Vi sökte
arbetskraft men fick människor. Vi var stolta över denna politik som skilde sig från många övriga länders. Och det som
hände var att dessa unga män bildade familj här eller hämtade hit sina fruar och barn. Nu räckte det inte med att familjen skulle tjäna ihop tillräckligt med pengar för att man skulle
kunna återvända. Det var också viktigt att barnen inte bara
bibehöll sina kunskaper i modersmålet utan även vidareutvecklade språket, så att de skulle kunna klara av en fortsatt
skolgång i hemlandet. Modersmålet var en viktig nyckel till
11
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valfriheten. Man skulle inte tvingas välja bort möjligheten att
återvända, därför att barnen inte skulle klara av ett uppbrott.
Men för många familjer förblev drömmen om att återvända
just en dröm. Det var svårare att spara ihop de pengar som
behövdes för att köpa den där restaurangen. Huspriserna där
hemma stod inte still och det var också svårare att spara
pengar om man samtidigt skulle försörja en växande familj.
De nya grupperna från mitten av 1970-talet och framöver
har utgjorts huvudsakligen av flyktingar. Dessa var också inställda på att återvända, men de visste inte när detta skulle
kunna bli möjligt. Men fortfarande gällde att föräldrarna var
angelägna om att barnen skulle lära sig sitt modersmål och få
del av sitt ”språk- och kulturarv”.
Det invandrarpolitiska mål som nu åberopades var jämlikhetsmålet – alla barn har samma rätt till sitt språk, oberoende
av om familjen har för avsikt att flytta tillbaks eller inte. Det är
det enskilda barnets behov och inte de vuxnas som är utgångspunkten.
Samverkansmålet kommer i fokus, när vi officiellt började
tala om integrationspolitik i stället för invandrarpolitik. Målet
för skolans undervisning var aktiv tvåspråkighet. Inom modersmålsundervisningen lyfte man nu fram samhällsnyttan.
Sverige behöver flerspråkiga invånare. För att människor
med utländsk bakgrund ska kunna delta i integrationsprocessen behöver de kunna svenska. Men detta räcker inte. För att
de också ska vilja delta, måste de även uppleva att de har något
värdefullt att bidra med. – Mina språkkunskaper och min kulturkompetens behövs i detta samhälle!
Alla tre målen – valfrihet, jämlikhet och samverkan – fanns
med från början, sida vid sida. Samma gäller motiven för varför skolan ska stödja modersmålsutvecklingen. Även om fokus
kom att ligga lite olika vid olika tillfällen, så är det inte frågan
om bara det ena eller det andra eller det tredje. Utan kunskap
i modersmål är alltid till gagn för:
– individen – det bidrar till självkänsla och en positiv identitet
– kollektivet – det ger förutsättningar för gemenskap i familjen och delaktighet i den egna språkgruppen
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– samhället – Sverige behöver människor med goda språkkunskaper och bred kulturkompetens.
Det här sättet att beskriva varför vi erbjuder modersmålsundervisning är sakligt korrekt men utgör inte hela svaret. Lagar
och förordningar är en sak och de behövs. Politisk vilja är en
sak och här fanns den.
Men det var ytterligare något som betydde mycket för oss,
som arbetade med att utveckla villkoren för modersmålet i
den svenska skolan. Det var de starka känslorna för sitt eget
språk som människor med andra modersmål vittnade om. För
mig blev det ett avsnitt i en bok av Göran Tunström –
ökenbrevet – från 1977, som öppnade mina ögon för hur
djupt förankrade våra språk är i våra personligheter. Och detta
kom att utgöra grunden för mitt engagemang för alla barns
rätt till sitt eget språk.
Så här beskriver bokens huvudperson sin situation.
Det var många arbetare som sökte sig hit från hela landet; på de
mjuka sluttningarna ner mot havet stod vi sida vid sida med folk
från Judeen, Samarien och Libanon. Vi sov utomhus, bland vinstockarna, för att hindra tjuvarna att bestjäla de rika jordägarna.
Ibland nåddes vi av en svag doft av snö från de cederklädda bergen.
Vi arbetade under tystnad.
Det tog en tid innan jag la märke till det.
Där fanns naturligtvis de ord som hörde till fälten, till morgnar och aftnar, till måltider och sömn. De orden droppade nog
fram.
Men alla andra ord?
Vi var arbetare och vi upphörde att existera, när arbetet var
slutfört till kvällen. Det förutsattes att vi inte hade något förflutet...
Detta var en del av exilen: att inte få använda hela sitt jag. Man
blev stympad. Händer och fötter var bundna. Tankarna satt i
bur.
Svälten var inte värre här än någon annanstans. Förödmjukelserna från de rika är alltid likadana.
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Men jag fick en fruktansvärd törst efter mitt eget språk. Att få
dricka! Att få ösa skopa efter skopa av ord över sig! Och jag började drömma om de platser där detta mitt språk dök upp för första gången, där orden fick färg och form. Jag hade ju de tydligaste
minnena av stunder, när hela världen utvidgades:
Det fanns en plats under några pinjeträd, där ljus och skugga
lekte tafatt framför mina händer. Torr mark, barr, myror som
släpade sina strån. Fåglar i träden. Josef som högg längre in i
dungen; gult trä som glittrade i det gröna. Tystnaden efter yxan,
ljudet av hans steg, skuggan som föll över mig. Hans ord: Hör du
bäcken! Sen ingenting. Sen ordet Bäck och själva porlandet som
kom tumlande om varandra emot mig på samma gång. Liksom
omslingrade. Bäck, vatten, stenar, porla. Och han sa: Den kommer från mörkret, leder ut i ljuset…
Längre fram i samma kapitel står:
Men språket fortsätter ju att födas så länge man lever. Det nybildades i dessa arbetssituationer, det nybildades, när jag om
kvällen satt vid elden och kände den annalkande hösten komma.
När de fattiga tjuvarna kom smygande då borde hela ens språk
fått möjlighet att växa, begreppen sättas i fråga.
Och avslutas med:
Jag hade behövt hela mitt språk för att se!
--Jag avslutade mina reflektioner med att dela ut den då alldeles nya broschyren växelvis på modersmål och svenska
och läste upp den sammanfattning av vad språk är som finns
i detta material:
Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk
ger oss självkänsla. Språk bär kunskaper och är grunden i mötet
med andra människor. Vi behöver språk för att kunna tänka,
drömma, formulera frågor och lösa problem. Flera språk ger fler
möjligheter!
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3.3 MODERSMÅLSSTÖDET I FÖRSKOLAN
Modersmålsstödet i förskolan byggdes upp under 1980-talet men fick
avsevärt försämrade villkor under 1990-talet. Samtidigt ger all forskning belägg för att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldern och att det är då förutsättningarna att grundlägga en aktiv
tvåspråkighet är som störst.
Forskning och erfarenhet visar också att såväl inlärningen av
svenska som barnets kognitiva utveckling underlättas om det flerspråkiga barnet får tillfälle att arbeta med begreppsbildning på de
modersmål som talas i hemmet, samtidigt som förskolan också stödjer utvecklingen av modersmålen och det svenska språket.
I modersmålskartläggningen flera språk ‒ fler möjligheter12
ingår en särskild studie som gäller modersmålsstödet i förskolan –
tre decenniers modersmålsstöd ‒ om modersmålsstödet i
förskolan 1970‒2000. I denna ges förhållandevis stort utrymme
för åren 1970‒1990. Det var då modersmålsstödet byggdes ut i kommunerna. Socialstyrelsen hade myndighetsansvaret och den som
höll i arbetet där var Inga-Britta Åstedt. Vi på SIL-MINV hade ett nära
samarbete med henne när det blev klart att vi även skulle få arbeta
med material för de flerspråkiga barnen i förskolan.
På SIL-MINV sammanställde vi förteckningar över barnlitteratur
på olika språk och samlade förskolepedagoger till workshops kring
sagor och tillverkning av handdockor. Tillsammans med SIV och
KUR stödde vi utveckling av inspelningar på modersmål av sagor för
”de boklösa barnen”, dvs. barn med modersmål där det saknades
nerskrivna berättelser för barn.13 Vi anordnade kurser i berättande
och inspelningsteknik. Vi utvecklade en avdelning på MINV-utställningen med ”textlöst material” och vi inbjöd till studiedagar kring
hur man kan arbeta med sådant material.
SIL gav också produktionsstöd för vissa förskolematerial, även om
det var KUR som främst ansvarade för stödet till barnlitteratur. Följande är några exempel på förskolematerial utvecklade inom SIL respektive utgivna med produktionsstöd:

12

Se nedan avsnitt 3.7.

de boklösa barnen (SIV 1982) av Miklos Gulyas. Detta är en rapport från en kartläggning av
tillgången på barnlitteratur på ”invandrarspråk” samt samiska och romani chib.

13
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– välkommen att göra en arbetsbok tillsammans med barnen (SIL 1990)
– om sagor ‒ metodhäfte för modersmålslärare (SIL 1991)
– vi jobbar med bilder (SIL 1991), på nordkurdiska och svenska
‒ lekar och ramsor från kurdistan (SIL 1985), på nordkurdiska
och svenska
– en dotter berättar (SIL 1990) svensk version, berättelser om
seder och traditioner i Iran; detta material kom först ut i en persisk version med titeln jag minns ‒ om seder i iran (SIL 1988)
– poesi för barn (SIL 1991), svenska dikter och barnsånger översatta till turabdinska, t.ex. Å nu så vill jag sjunga…
– att bevara modersmålet och erövra svenskan (SIL 1990),
metodmaterial från Klövjevägens förskola med ett tiotal sånger
på modersmålet
– turkiska barnvisor (Peter Mörck AB 1990), 22 visor på turkiska
och svenska med kassettband.
Under 1990-talet minskade förskolans stöd till de flerspråkiga barnen
kraftigt, och vid Skolverkets kartläggning 2002 framkom att endast
omkring 50 kommuner (av cirka 280) erbjöd modersmålsstöd i förskolan. Enligt Skolverkets statistik för 2002 ⁄ 03 hade 50 300 av de
barn i åldern 1‒5 år som var inskrivna i förskola eller familjedaghem
ett annat modersmål än svenska. Av dessa fick 13 procent modersmålsstöd. Detta var en markant minskning från 1990 då andelen
barn i denna åldersgrupp som fick modersmålsstöd var 57 procent.
Bland 5- och 6-åringarna var andelen som fick modersmålsstöd 73
procent 1990; 90 procent av dem fick dessutom detta under minst
fyra timmar per vecka.14
Från den 1 maj 2005 gäller en ändring i förordningen om läroplan
för förskolan (SKOLFS 2005:11) som innebär ett förtydligande av förskolans uppdrag när det gäller de flerspråkiga barnen. Här finns nu
ett särskilt mål som påbjuder följande:
Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2006 ⁄ 07 uppgick antalet inskrivna barn med annat modersmål i förskolan (ålder 1‒6 år) till 61 505. Av dessa fick 9 568 modersmålsstöd, vilket motsvarar cirka
15,5 procent. Antalet har således ökat något sedan 2003 och även andelen deltagande visar viss ökning.
14
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Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Myndigheten har utarbetat ett stödmaterial för arbetet med flerspråkiga barn i förskolan – komma till tals (2004). Materialet vänder sig främst till personal i förskolan och de tidiga åren i
grundskolan. Här finns information om läroplaner och nationella
mål, forskningsresultat och exempel från verksamheten i flerspråkiga förskolor. Inom Myndighetens projekt idéskolor för mångfald15 ingår flera förskolor som arbetar medvetet med att stärka de
flerspråkiga barnens identitets- och språkutveckling.
Under perioden 2005‒2008 har Myndigheten ett särskilt uppdrag
att utveckla material för förskolans modersmålsstöd. Inom ramen
för detta uppdrag utarbetas ett metodmaterial i samarbete med
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby för att stödja förskolor som behöver utveckla sin flerspråkiga verksamhet. Det sker också utprovning av flerspråkiga material för förskolan och de lägre åldrarna i
grundskolan. Presentationer av dessa material läggs ut allt eftersom
på Myndighetens webbplats.

Reflektioner
Förskolan är viktig för alla barn. Hur förskolan lyckas med att stötta
de flerspråkiga barnen i deras olika språk har en avgörande betydelse för dessa barns identitets- och kunskapsutveckling. Frågan är
om det går att vända den negativa trenden från 1990-talet när det
gäller insikten om dessa barns särskilda förutsättningar.
Jag tror inte att lösningen är att en utomstående modersmålslärare
kommer och undervisar i språket någon enstaka timme i veckan.
Det räcker inte! Det som behövs är att all personal arbetar aktivt
med barnens språkutveckling och att föräldrarna engageras i mycket
större utsträckning. Vi vet detta, men vi vet också att det finns starka
motkrafter som ensidigt hävdar nödvändigheten av kunskaper i
svenska för att dessa barn ska få en chans i den svenska skolan.
Presentation av de numera 70-talet idéskolorna för mångfald finns på Myndighetens webbplats
http://ideskola.skolutveckling.se.

15
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Jag befarar att det här någonstans åter kommer att bli aktuellt med
diskussioner om olika åtgärder som vi vet leder till assimilation kontra insatser som främjar integration.

3.4 UNDERVISNING I OCH PÅ MODERSMÅL I FÖRSKOLEKLASS OCH
GRUND- OCH GYMNASIESKOLA
Rätten till modersmålsundervisning
Modersmål är ett skolämne som elever med ett annat språk än
svenska som modersmål och som använder detta som dagligt umgängesspråk med minst en förälder eller vårdnadshavare har rätt att
studera i grundskolan och gymnasieskolan.16 Undervisningen är frivillig för eleverna medan kommunen har skyldighet att erbjuda
ämnet om elever och föräldrar begär det.
Modersmålsundervisningen regleras i grundskole- respektive
gymnasieförordningen. Sedan 2001 gäller samma regler även för
asylsökande elever.
Förskoleklassens modersmålsundervisning har hamnat mellan två
stolar, något som Skolverket och Myndigheten visat i olika sammanhang. Men även om den ännu inte är reglerad i förordningstext
så är avsikten att barn i förskoleklass har rätt till undervisning i sitt
modersmål på motsvarande villkor som i grundskolan.

Benämningen modersmål
Benämningen hemspråk byttes till modersmål i förordningar från
den 1 juli 1997. Skolverket hade på olika sätt verkat för denna förändring och bl.a. föreslagit detta vid avrapporteringen av sin översyn av hemspråksundervisningen (Skolverkets rapport nr 105, 1996).
Samtidigt fördes förordningarna kring modersmålsundervisningen
från grundskoleförordningen kap. 5 Särskilda stödinsatser till kap. 2
Undervisningens innehåll.
Benämningen modersmål för detta skolämne är inte helt enkel att
ta till sig. Invändningarna brukar gälla dels det faktum att de svenskspråkiga elevernas modersmålsundervisning sker inom skolämnet
16

För samiska och meänkieli gäller att elever har rätt att studera dessa nationella minoritetsspråk
även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.
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svenska, dels att många flerspråkiga barn har begränsade kunskaper
i det språk som benämns som deras modersmål. Då är det bra att ha
klart för sig de villkor som gäller för deltagande i skolämnet modersmål och hur detta är relaterat till elevernas färdigheter i deras olika
språk – förstaspråk, andraspråk, skolspråk osv. Likaså är det bra att
komma ihåg att skolämnet svenska innehåller mycket mer än undervisning i det svenska språket.

Kursplaner och betygskriterier
De nuvarande kursplanerna i modersmål är uppbyggda som både
progressiva och alternativa kurser. Utmärkande för dem är att de
även omfattar språkområdets kultur och understryker modersmålets
betydelse för en flerkulturell identitet och som stöd för elevernas
kunskapsutveckling. Kursplanerna kännetecknas av ett kontrastivt
perspektiv, vilket innebär jämförelser mellan modersmålet och det
svenska språket samt jämförelser mellan det som kännetecknar ursprungskulturen, minoritetskulturer i Sverige och svenska förhållanden.

Undervisning på modersmål och tidigare undervisningsspråk
Enligt både grundskole- och gymnasieförordningen ska en elev få
studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Elev
som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk
än sitt modersmål får ges studiehandledning på det språket i stället
för på modersmålet.
För elever som har ett annat modersmål än svenska som dagligt
umgängesspråk får en kommun anordna delar av undervisningen i
grundskolan på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning). Den
tvåspråkiga undervisningen ska planeras så att undervisningen på
svenska successivt ökar under utbildningstiden. Från den 1 augusti
2003 gäller denna förordning samtliga språk och under hela grundskoletiden.17

Förordning om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan (SFS 2003:306). Denna
förordning har förlängts och gäller nu till den 30 juni 2009.

17
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Deltagande i modersmålsundervisningen
Liksom inom förskolan skedde en minskning av antalet deltagande
i modersmålsundervisningen under 1990-talet. Denna minskning
var dock inte lika dramatisk som inom förskolan. En återhållande
faktor var att denna undervisning är reglerad i skolförordningarna.
Under de senaste åren har det åter skett viss ökning av både antal
deltagande elever och andel elever som väljer att delta.
Tabell 1 – Skolverkets statistik över antal berättigade respektive antal deltagande elever
Läsåret

Antal berättigade elever

Antal deltagande elever

Andel deltagande av berättigade, procent

2001/02

127 929

66 006

51,6

2002/03

135 945

73 572

54,1

2003/04

141 930

76 811

54,1

2004/05

143 665

78 699

54,8

2005/06

147 415

80 561

54,6

2006/07

148 674

83 042

55,9

Läsåret 2006 ⁄ 07 deltog 55,9 procent av de 148 674 berättigade eleverna i modersmålsundervisningen. Andelen elever som deltog skiftade, och bland de tio största språken var deltagandet högst i
somaliska med 74,6 procent och lägst i finska med 41,9 procent. Arabiska var det avgjort största språket med 25 648 elever som var berättigade att studera arabiska.
En anledning till att deltagandet minskade under 1990-talet var
att många kommuner valde att förlägga modersmålsundervisningen
till (sen) eftermiddagstid. Läsåret 2006 ⁄ 07 var andelen timmar utanför timplanebunden tid 54,5 procent. En annan orsak var att färre
elever fick studiehandledning på modersmålet och att de tvåspråkiga undervisningsgrupperna minskade drastiskt.

3.5 ELEVER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OCH MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN
Elever med funktionsnedsättningar har samma rätt som övriga elever att få stöd för utvecklingen av sitt modersmål. Genom uppföljningar vet vi dock att detta inte fungerar särskilt väl i praktiken.
På SIL fanns förutom SIL-MINV de fyra rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för utveckling av material- och metoder för ele-
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ver med funktionsnedsättning (RPH). Språkfrågorna var aktuella för
alla våra elevgrupper och den organisatoriska närheten medförde
att vi lärde av varandras erfarenheter.
Med kollegerna på RPH-SÄR, som arbetade för särskolan, diskuterade vi mycket bilder. Deras elever behövde tydliga bilder som inte
innehöll element som störde elevernas koncentration. MINV-eleverna behövde i allmänhet det motsatta, nämligen bilder med mycket
information som inspirerade eleverna att vilja kommunicera – på
svenska eller på modersmål. Men en del av RPH-SÄR:s ADL-material (för träning för dagligt liv) var användbart i samhällsinformationen bland vuxna invandrare.
RPH-HÖR jobbade för döva och för elever med hörselnedsättningar. Dessa elever har under en utvecklingsfas liknande språkbegränsningar i svenska som flerspråkiga elever med svenska som
andraspråk. Vid denna tid accepterade allt fler att döva elever och
elever med grav hörselnedsättning har ett eget förstaspråk – teckenspråket – och att tecknad svenska för dessa elever är ett andraspråk.
Det blev därför naturligt att läromedelsförfattare som skrev på modersmål och svenska som andraspråk tittade på de läromedel som
utvecklades inom RPH-HÖR.
RPH-SYN utvecklade material för elever med nedsatt synförmåga.
Våra diskussioner handlade mycket om inspelningar. Talböckerna,
som lästes in så neutralt som möjligt fungerade för RPH-SYNeleverna och gav möjlighet för dessa elever att göra sina egna tolkningar18. MINV-eleverna behövde inspelningar med mer inlevelse.
Alla RHP-centralerna låg långt framme när det gällde datoranvändningen både som hjälpmedel och som pedagogiskt verktyg och
det var de som öppnade mina ögon för datorns möjligheter i språkinlärningen. Detta resulterade i att SIL-MINV så tidigt som hösten
1988 inbjöd lärare på grundvux till en temadag kring datorn och kassettboken i undervisningen. Föreläsare var bl.a. Ulla Barthelson som
ansvarade för SIL:s utvecklingsprojekt datorn i specialundervisningen.
MINV:s bidrag till RPH var att vi gemensamt finansierade utökningen av Lexinordbasen från 17 000 till 28 500 ord. Detta utökade

18
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urval styrdes av våra delvis olika behov. RHP-SYN använde denna
ordbas och dess uttalsangivelser till utveckling av ett Lexinlexikon
med syntetiskt tal.19
Mellan 1984 och 1987 genomförde SIL-MINV ett utvecklingsarbete
i samarbete med Göteborgs kommun som gällde barn i särskolan
med finska som modersmål. Detta resulterade i läromedelsförteckningar för svenska och finska i särskolan samt metodmaterialen ett
år med matti och veksi, språk- och talträning för finsktalande barn i särskolan och lekar i särskolan. boken om
lasse (ett autistiskt barn) och barn i gränslandet handlade om
elever som inte riktigt platsade vare sig i särskolan eller i grundskolan. SIL-MINV inbjöd till studiedagar och medverkade i lärarfortbildning vid bl.a. Manillaskolan (elever med hörselnedsättning) och
Tomteboda (elever med synnedsättning).
I och med nedläggningen av SIL skapades en ny myndighet – Statens Institut för Handikappfrågor i skolan (SIH). SIH fick ansvar
även för utvecklingsinsatser för flerspråkiga elever med funktionsnedsättningar. Tyvärr har det varit svårt att upprätthålla kontakter
där vi i det dagliga arbetet har kunnat dra nytta av varandras utvecklingsarbete.

Reflektioner
Organisationen med en avskiljd myndighet med ansvar för elever
med funktionsnedsättning är ingen optimal lösning om staten har
ambitionen att erbjuda alla elever likvärdig utbildning.
Dessvärre verkar inte heller den pågående översynen av alla myndigheter inom skolområdet (2007) att resultera i att ansvaret för elever med funktionsnedsättning kommer att integreras med insatserna
för övriga elever.

3.6 UTVÄRDERINGAR AV MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN
Inom modersmålsområdet har gjorts följande utvärderingar på nationell nivå:
19
Före Internet var det inte praktiskt möjligt att använda naturligt tal, eftersom det krävde för mycket
minneskapacitet. Det syntetiska talet fungerade för de svenskspråkiga eleverna men tyvärr inte för
nybörjare i svenska. Lexinlexikonen med naturligt tal kom först tio år senare.
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O undervisning i hemspråk och svenska som andraspråk ‒ en
utvärdering (1992)
Skolverket utvärderade 1992 hur modersmålsundervisningen och
undervisningen i svenska som andraspråk planerades, genomfördes
och utvärderades i tio kommuner. Målet var att värdera undersökningsresultaten mot elevers rätt att få undervisning i modersmål och
svenska som andraspråk enligt de förutsättningar grundskoleförordningen och gymnasieförordningen angav.
Ansvariga för denna utvärdering var Ingrid Ekman och Per Bergdahl.
O hemspråksanvändning hos elever med utländsk bakgrund
(1995)
Våren 1995 genomförde SCB en enkätundersökning bland elever som
slutade grundskolan sju år tidigare. Resultatet visade i vilken utsträckning elever med svensk bakgrund respektive olika utländsk
bakgrund bedrivit fortsatta studier och kommit in på arbetsmarknaden. Generellt fortsatte elever med utländsk bakgrund i något
lägre grad till gymnasieskolan respektive högskolan och de hade
också haft större svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.
Men framför allt fanns det skillnader inom gruppen elever med utländsk bakgrund. Elever med grekisk eller iransk bakgrund fortsatte
t.ex. till högskolan i större utsträckning än elever med enbart svensk
bakgrund medan elever med dansk, finsk eller turkisk bakgrund i
lägre grad studerade vidare.
I undersökningen ställde Skolverket några extrafrågor till ”elever
med annat hemspråk än svenska” som berörde deras språkanvändning och deras samhörighet med svensk kultur och ursprungskulturen. Analysen genomfördes av Anders Lange vid CEIFO. Med
utgångspunkt från svaren på frågorna delade han in de svarande i
grupper utifrån hur stor samhörighet de kände med svensk kultur
och sin ursprungskultur.
Han fann att ungdomar som deltagit i modersmålsundervisning
i grundskolan i något större utsträckning än övriga var ”integrerat
tvåkulturella”, dvs. kände en stark samhörighet med båda kulturerna
och kände sig uppfattade som både svenskar och invandrare.
O hemspråksundervisningen ‒ en översyn (1996)
Skolverket genomförde 1996 på regeringens uppdrag en översyn av
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hemspråksundervisningen. Rapporten innehåller en översikt över
hur hemspråksundervisningen bedrivits, forskning inom området
samt förslag till insatser för att förstärka undervisningen i och på
modersmål.
Skolverkets förslog att:
– termen hemspråk skulle ersättas med modersmål i koppling med
det språk som avsågs
– bestämmelser om hemspråksundervisning skulle flyttas till 2 kap.
grundskoleförordningen och 5 kap. gymnasieskolförordningen
– bestämmelser om lämplig lärare skulle tas bort ur grundskoleförordningen och gymnasieskolförordningen eftersom skollagen reglerar vilka kvalifikationer lärare ska uppfylla
– ämneskombinationerna i grundskollärarutbildningen skulle utökas så att hemspråk kunde kombineras med samtliga andra ämneskombinationer.
Ansvarig för detta uppdrag var Ingrid Ekman.

3.7 FLERA SPRÅK – FLER MÖJLIGHETER (2001–2002)
Regeringen beslutade i juni 2001 att uppdra åt Skolverket att:
– belysa organisationen och omfattningen av modersmålsstödet i
förskolan och modersmålsundervisningen samt studiehandledningen i den obligatoriska skolan och gymnasieskolan
– belysa attityder hos personal i förskolan och skolan samt hos barn,
elever och föräldrar när det gäller modersmålsstöd och modersmålsundervisning
– belysa förutsättningar och hinder för att framgångsrikt kunna bedriva modersmålsstöd och modersmålsundervisning
– belysa relationen mellan modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning samt måluppfyllelse
– kartlägga behovet av lärare och personal samt utbildningsnivå på
befintliga lärare och personal
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– föreslå olika stimulansåtgärder, eventuella förordningsförändringar och andra åtgärder som bedöms verkningsfulla
– belysa eventuella ekonomiska konsekvenser av föreslagna åtgärder.
Uppdraget skulle redovisas senast den 15 maj 2002.
Som bakgrund till uppdraget angav regeringen bl.a. att satsningarna för att förbättra situationen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund skulle fortsätta och att modersmålsstöd och
modersmålsundervisning var ett led i arbetet med att dels stärka
barns och ungdomars personliga och kulturella identitet, dels att
främja deras utveckling till flerspråkiga individer.
För att kunna ge en allsidig belysning av hur modersmålsstödet
och modersmålsundervisningen fungerade, och också av utvecklingen under de senaste decennierna, genomfördes flera delstudier.
Tyngdpunkten låg på situationen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, men även förskoleklasser och elever i behov av särskilt
stöd behandlades, liksom fristående skolor.
Erfarenheter, synpunkter och önskemål inhämtades från kommunrepresentanter, organisationer, lärargrupper och andra som på
olika sätt var involverade i arbetet med flerspråkiga barn och elever
samt från barn, elever och föräldrar.
Följande delstudier genomfördes inom uppdraget:
O en rikstäckande kartläggning av modersmålsstödets och
modersmålsundervisningens omfattning och organisation. Kartläggningen omfattade samtliga kommuner och genomfördes som en postenkät. Enkäten tog upp frågor som rör
kommunernas planering, styrning, information, uppföljning och
utvärdering av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Även studiehandledningen ingick.
O en kvalitativ studie av attityder hos personal i förskola
och skola samt barn ⁄ elever och föräldrar. Attityder till
modersmålsstöd och modersmålsundervisning och till integration,
mångfald och flerspråkighet belystes med hjälp av intervjuer och
s.k. fokusgrupper. Undersökningen omfattade barn och elever i
åldrarna 5, 11 och 17 år samt föräldrar och personal vid ett antal
förskolor och skolor. Studien genomfördes av Kairos Future AB.
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O en forskningsöversikt över modersmålsundervisningen.
Veli Tuomela vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet sammanställde en översikt över aktuell forskning om modersmålsundervisningen i Sverige.
O en översikt över modersmålsstödets utveckling. Denna
sammanställning tar upp hur modersmålsstödet i förskolan
utvecklades under perioden 1970‒2000. Tyngdpunkten låg på
modersmålsstödets utformning, organisation och omfattning.
Ansvarig för denna var Ulla Nordenstam.
O en prognos över behovet av modersmålslärare. SCB beräknade tillgången på och behovet av modersmålslärare fram till och
med 2020. Beräkningen gällde dels det totala behovet av lärare,
dels det rekryteringsbehov som krävs per femårsperiod för att balans mellan tillgång och behov ska råda vid slutet av varje femårsperiod. Beräkningar gjordes utifrån antaganden som anknöt
till de förslag som Skolverket lade i detta regeringsuppdrag.
Därutöver bildades en referensgrupp med företrädare för 18 kommuner
(referenskommunerna), som tillsammans svarade för drygt 60 procent
av de barn och elever som deltog i modersmålsstöd och modersmålsundervisning 2001. Företrädare för dessa kommuner gavs flera tillfällen
att redovisa erfarenheter och diskutera attityd-, utvecklings- och organisationsfrågor. De lämnade även förslag på åtgärder för att förstärka
modersmålets ställning i de olika verksamhetsformerna.20
Erfarenheter, synpunkter och önskemål inhämtades också från
fackliga organisationer, Svenska Kommunförbundet, etniska organisationer och nätverk med modersmålslärare och utbildningsansvariga i vissa kommuner.

Förslag
Förslagen grupperades i tre kategorier – åtaganden, författningsändringar och riktade satsningar. Bakgrunden till detta var en önskan om att skilja på sådant som Skolverket redan hade mandat att
De 18 kommunerna var Botkyrka, Göteborg, Haparanda, Helsingborg, Jönköping, Karlstad,
Kiruna, Kristianstad, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sollentuna, Södertälje, Trollhättan,
Umeå, Uppsala och Växjö.

20
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genomföra och därför skulle kunna åtgärdas utan att gå ett varv till
genom departementet.

1. åtaganden
Skolverket åtog sig att:
– genom generella och riktade insatser bidra till spridning av kunskap om värdet av utveckling av modersmål ur ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv
– i stöd- och referensmaterial om kvalitetsutveckling och resultatförbättring i ökad utsträckning framhålla modersmålets betydelse
– utarbeta allmänna råd och referensmaterial för verksamhet i förskola och undervisning i skola som rör de flerspråkiga barnen och
eleverna
– göra en analys av samtliga kursplaner i modersmål, svenska som andraspråk och övriga språk i syfte att göra en översyn av språkens ställning och förutsättningar; internationella jämförelser ska genomföras
och analysen leda till överväganden om grad av harmonisering
– fortsätta utveckla metoder för bedömning av de flerspråkiga barnens och elevernas språk- och begreppsutveckling i deras olika språk
– fortsätta att stödja utveckling av modersmålsundervisning med
hjälp av ny teknik och anpassad pedagogik
– tillsammans med Högskoleverket och Svenska Kommunförbundet verka för att utbildningen av tvåspråkiga förskollärare och
modersmålslärare blir mer attraktiv.

2. författningsändringar
När det gäller författningsändringar föreslog Skolverket att:
– modersmålsstödet regleras i författning och ska vara obligatoriskt
för kommunen att anordna för barn i förskola från ett års ålder
om föräldrarna så önskar
– rätten till modersmålsundervisning i förskoleklass regleras i författning
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– förordningstext om rätt till modersmålsundervisning sammanlagt högst sju år tas bort ur grundskoleförordningen
– kurserna i modersmål på gymnasial nivå får poängen 200 vardera
för kurserna A och B och att aktiv tvåspråkighet ger 100 poäng
– de tidsbegränsningar som finns för vissa årskurser och språk i
grundskoleförordningen när det gäller undervisning på annat
språk än svenska tas bort och att det ska vara möjligt att anordna
undervisning på modersmål eller tidigare skolspråk även i gymnasieskolan
– en översyn görs av förordningstext om engelskspråkig undervisning
i grundskolan och gymnasieskolan, så att den även motsvarar behov
av undervisning på engelska för flerspråkiga elever med engelska som
modersmål respektive de som haft engelska som tidigare skolspråk
– asylsökande, nyanlända och övriga elever med annat modersmål
än svenska som har svårigheter med att följa undervisning på
svenska ska ha rätt till undervisning på modersmål eller tidigare
skolspråk i olika ämnen under den tid de lär sig svenska
– omfattningen av studiehandledning och undervisning på modersmålet ska beslutas i samråd med elever och föräldrar.

3. riktade satsningar på kompetensutveckling
Som satsningar på kompetensutveckling föreslog Skolverket att:
– personal i förskolan får möjlighet till kompetensutveckling som
rör mångkulturalitet och arbete i mångkulturella grupper för att
bättre kunna bidra till alla barns positiva identitetsutveckling
– lärare som i sin undervisning möter flerspråkiga elever får möjlighet till kompetensutveckling för att bättre kunna handleda de
flerspråkiga eleverna i deras lärande i olika ämnen samt att lärare
inom särskolan, specialskolan och olika former av särskilda utbildningsmodeller för elever i behov av särskilt stöd prioriteras
när det gäller sådan kompetensutveckling
– modersmålslärare som saknar grundutbildning får möjlighet till
kompetensutveckling som behandlar de flerspråkiga barnens och
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elevernas modersmålsutveckling i en minoritetssituation, språkbedömning för språkutveckling samt synen på barn och elever
och utveckling och lärande i förskola och skola i Sverige
– modersmålslärare får möjlighet att vidga sin kompetens så att de
även kan undervisa på modersmålet i olika ämnen
– modersmålslärare som har tillräckliga språkkunskaper för att
kunna undervisa på svenska får möjlighet att vidga sin kompetens till att omfatta fler ämnen.
Ansvariga för denna kartläggning var Mai Beijer och Ingela Nyman.

Reflektioner
Samma dag som Skolverket fastställde dessa förslag fick vi beskedet
att Skolverket skulle få ändrade uppgifter och att utvecklingsfrågorna
skulle föras till en ny myndighet – Myndigheten för skolutveckling.
Detta innebar att en del av det som Skolverket åtagit sig att genomföra skulle föras till Myndigheten. Kursplaneutvecklingen däremot
skulle bli kvar hos Skolverket.
Myndigheten har från start haft särskilda uppdrag inom ”mångfaldsområdet”. Modersmålskartläggningen har utgjort en bra grund för
fortsatta analyser. När jag nu läser igenom listan över förslagen kan jag
med tillfredsställelse konstatera att en hel del av förslagen är genomförda.

3.8 FLERSPRÅKIGHET UR ETT EUROPAPERSPEKTIV
Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Ansvariga
för utvecklingen av utbildningen är medvetna om att flerspråkigheten är en tillgång både för individen och för samhället. Samma medvetenhet om flerspråkighetens betydelse genomsyrar numera arbetet
i Europarådet och EU. Europarådets initiativ inom språkområdet
har lett till att Sverige år 2000 ratificerade den europeiska stadgan
om landsdels- och minoritetsspråk.21
21
Detta var senare än i många andra länder. Men det som är ”typiskt svenskt” är att när Sverige har
fattat ett beslut så bemödar vi oss också om att leva upp till sådana internationella överenskommelser.
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Europarådets arbete har även haft stor betydelse för utvecklingen
av undervisningen i moderna språk, inte minst genom projektet
framework som utgjorde ett av underlagen vid revideringen av de
svenska kursplanerna i moderna språk 2000 samt portfolio som
ledde till omfattande utvecklingsarbete med portföljmetodik som
ett viktigt inslag i språkundervisningen.
Vid EU:s stats- och regeringschefers möte i Lissabon år 2000 fastställdes strategiska mål för EU under det kommande decenniet. Ett
område som sedan dess har ägnats stor uppmärksamhet är medborgarnas språkkunskaper. Nedan följer några exempel på insatser
som gjorts sedan detta möte:
O EU:s stats- och regeringschefer uttalade sig 2002 vid ett möte i
Barcelona för att elever från tidig ålder ska få lära sig minst två
främmande språk utöver sitt modersmål.
O Europeiska kommissionen tog fram en handlingsplan för främjande av språkinlärning 2004‒2006.
O Europaparlamentet antog 2005 en resolution från parlamentets
utskott för kultur och utbildning om integration av immigranters barn. Här talar man om hur europeiska skolor även bör erbjuda modersmålsundervisning.
O En grupp nationella språkexperter tillsattes 2005, vilka ska lämna
rekommendationer till ett ministermöte om flerspråkighet i
februari 2008.
Medlemsstaterna har även uppmanats att satsa på språk- och innehållsintegrerad inlärning samt bättre lärarutbildning. De språk som
i dag omfattas av unionens olika program är:
O de officiella EU språken, nu 23 med iriska, rumänska och bulgariska
O minoritetsspråk inom EU, t.ex. samiska och katalanska
O lokala språk inom EU, t.ex. slovakiska i Österrike och ryska i Estland
O språk som funnits inom EU en längre tid men som inte har någon
direkt regional anknytning, t.ex. romska och jiddisch.
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De språk som har sitt ursprung från områden utanför EU finns inte
med i denna uppräkning. Det råder således viss otydlighet om modersmålsundervisning i andra språk än de uppräknade omfattas av
EU:s program och uppmaningar till medlemsstaterna om utbildning
och flerspråkighet.

Reflektioner
Det här är ett viktigt område där skolmyndigheterna behöver utveckla ett gränsöverskridande samarbete mellan ansvariga för undervisningen av flerspråkiga elever, undervisningen i engelska och
övriga moderna språk inom Sverige, mellan de nordiska länderna
och inom EU.
Det finns också behov av klargöranden kring språkpolitik och utbildningspolitik för invandrares språk i Europa. Det är inte rimligt
att EU:s uppmaningar till medlemsstaterna när det gäller stöd till utveckling av modersmål ska gälla t.ex. grekiska men inte turkiska,
danska men inte norska, eller spanska enbart för de elever som har
sina rötter i Spanien men inte elever vars föräldrar har kommit från
Latinamerika. Och hur ska man tolka att ryska är ett erkänt lokalt
språk i Estland m.fl. EU-stater? Gäller detta erkännande även andra
EU-länder? Hur ska man se på arabiska, som definitionsmässigt
borde kunna vara ett lokalt språk åtminstone i Frankrike och som
numera är det språk som samlar flest elever i modersmålsundervisningen i Sverige?
En uppgift för Sverige bör vara att samarbeta nationellt och internationellt för att skapa ökad klarhet över vad som EU avser med
sina satsningar och uppmaningar till medlemsstaterna. Skolmyndigheterna kan i detta sammanhang bidra med de erfarenheter som
gjorts i Sverige om språkutvecklande arbete bland flerspråkiga barn
och elever.
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4. Material och
metoder för
modersmålsundervisningen
4.1 LÄROMEDEL BEHÖVS I MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN
Eleven som kommer till modersmålsundervisningen använder som
regel detta språk vid samtal med föräldrar, syskon och kanske även
andra släktingar och jämnåriga kamrater. Och precis som undervisningen i svenska syftar till att vidareutveckla de svenskspråkiga elevernas kunskaper i modersmålet är målet för modersmålsundervisningen likartat, vilket också framgår av kursplanerna för modersmål som har stora likheter med kursplanerna i svenska.
Som hjälpmedel för att utveckla sina kunskaper har eleverna vid
undervisningen i ämnet svenska tillgång till en mängd material. Vid
läsinlärningen används ofta en läslära, kompletterad med bokstavskort, bilder samt spel för bokstavsträning, ordkunskap och begreppsutveckling. Motsvarande kompletterande material används
även när läraren använder en alternativ läsinlärningsmetod, t.ex. LTG
(läsning på talets grund). Till stöd för läsutvecklingen finns också
intresseväckande böcker med anpassade texter och bilder som underlättar läsförståelsen.
Under hela skoltiden finns tillgång till läroböcker för språkutveckling och litteraturstudier. Likaså finns tillgång till skönlitteratur, faktaböcker, tidningar, tidskrifter och material med samhällsinformation, reklambroschyrer osv. Det finns olika slags ljud- och
bildmaterial – både sådana som är utvecklade för skolbruk av exempelvis UR och ett mer allmänt utbud av film, video och dvd som
kan användas i undervisningen. Numera tillkommer också IT-baserade material i form av språkträningsprogram, faktamaterial och
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kunskapsbaser på Internet. Dessutom möter dessa elever det svenska
språket i all övrig undervisning och i praktiskt taget alla läromedel som
används i olika skolämnen.
Situationen för modersmålsinlärningen är radikalt annorlunda.
Förutom de elever som undervisas på sitt modersmål i tvåspråkiga
klasser eller i skolor med modersmålsprofil, t.ex. i sameskolan eller
de Sverigefinska fristående skolorna, får modersmålseleverna vanligen undervisning i sitt modersmål under högst ett par lektioner per
vecka. För att kunna använda den tiden så bra som möjligt behöver
elever och lärare tillgång till material som på ett effektivt sätt kan
stödja modersmålsutvecklingen.
Tillgången på kunskapskällor för olika ”minoritetsmodersmål”
utanför skolan är också begränsad. Därför är det nödvändigt med
strukturerade läromedel, antingen sådana som är utformade för modersmålsundervisningen eller sådana som lämpar sig för modersmålsundervisningen trots att de utvecklats för annan undervisning,
om eleverna ska lyckas med att utveckla modersmålet i enlighet med
målen för ämnet. Utan tillgång till adekvata läromedel finns en uppenbar risk för att undervisningen mest kommer att bestå av muntlig kommunikation. Eleverna får ringa övning i att läsa och skriva
och de kommer inte heller i kontakt med ursprungslandets litteratur – något som kursplanerna föreskriver.
Genom webbplatsen tema modersmål (som presenteras närmare i avsnitt 4.9) har det under de senaste åren skett en avsevärd
förbättring när det gäller tillgången på användbart material för modersmålsundervisningen. Men fortfarande är tillgången starkt begränsad jämfört med situationen för undervisningen i och på
svenska.

4.2

LÄROMEDEL FÖR MODERSMÅL ÄR MER ÄN BARA BÖCKER –
PERIODEN 1975– 1991
Under perioden 1975‒1991 utgavs i Sverige drygt 130 modersmålsläromedel på tjugotalet språk. Dessa hade antingen utarbetats inom
utvecklingsprojekt (först på SÖ och från 1983 inom SIL) eller producerats av olika förlag som fått statligt produktionsstöd för läromedel
inom bristområden. Samtidigt pågick motsvarande utveckling och
produktion för de tre samiska varieteterna. Några av dessa lärome-
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del används fortfarande men flertalet har fallit bort, pga. att motsvarande svenska material utgått eller att det har kommit ut lämpligare material.
De första läromedlen tillkom vanligen på initiativ från modersmålslärare. På 1970-talet rörde det sig oftast om en enstaka lärobok
för en språkgrupp t.ex. en läslära på turkiska, kompletterande material för studiehandledningen i form av översättningar av svenska
läromedel för OÄ-undervisningen, temahäften för ANT-frågor22 eller
terminologiordlistor för matematik, slöjd och hemkunskap. Aktuella
språk var främst finska, grekiska, serbokroatiska och turkiska. Inom
SÖ:s utvecklingsprojekt utarbetades tidigt en textlös bok med tematiska bilder – hemspråk 1 – som var avsedd att kunna användas i
modersmålsundervisningen i ”alla språk”. Till denna utarbetades en
lärarhandledning på finska.23
SÖ:s läromedelssektion och SIL var båda miljöer där det pågick engagerade diskussioner om hurudana läromedel som behövdes. Det
som stod i fokus var ”det vidgade läromedelsbegreppet” – och det var
bredd på läromedelssektionens projekt. Här är några exempel:
– Ett projekt gällde Mediateket på Lärarhögskolan i Malmö och hur
eleverna i Rosengård arbetade med faktaböcker och skönlitteratur
som alternativ till förproducerade läroböcker
– Ett projekt handlade om skogen som läromedel
– Ett projekt gällde museer som kunskapskällor
– Ett projekt, det dyraste, omfattade utveckling av datorsimulering
för utbildning av sjökaptener som skulle öva navigering bl.a. in i
Singapores hamn.24
På läromedelssektionen fanns en konsulent för skolbibliotek, och
tillsammans med motsvarande konsulent på KUR för folkbiblioteken
genomförde vi tre tillsammans en serie regionala konferenser kring

22

Vådorna med alkohol, narkotika och tobak var ett påbjudet övergripande tema.

23

Materialet gavs ut i Finland på förlaget Kirjayhtymä (1976).

24

Detta projekt, Utsjöprojekt, använde sig av en dator som tillsammans med sin klimatanläggning
fyllde ett stort rum. Utrustningen var därför inrymd i lokaler ute på stan.
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barnböcker på olika modersmål.25 Vi utarbetade också en kommenterad lista med barnböcker på finska utifrån modellen på Rosengård.
”Skogsprojektet” och vi som tagit fram bildhäftet min bok om samerna26 samsades om utrymmet på en utbildningsmässa i Göteborg. ”Våra elever” hade använt samehäftet och besökt Etnografiska
museet i Göteborg och deras sameutställning. Nu skrev de egna texter inför mässpubliken, samtidigt som skogsprojektet frikostigt bjöd
på doftande äpplen.
På SIL fanns vi i ett sammanhang där det utvecklades läromedel
för elever med funktionsnedsättningar. Här var alltid det enskilda
barnets unika förutsättningar utgångspunkten och datorn som ett
pedagogiskt hjälpmedel kom tidigt in i bilden.
Vi var således öppna för att prova innovativa lösningar, samtidigt
som vi var rätt okunniga om hur material för modersmålsundervisningen borde utformas. Således bestod ordlistorna för slöjd och
hemkunskap av tematiska bilder till vilka det fanns ark med små
klisterlappar med översättningar av orden på olika språk som eleverna skulle klistra in på rätt plats. Och dessa lappar var verkligen
små! Dessutom var det omöjligt att åtminstone på turkiska hitta benämningar för alla slags borstar och moppar som förekom på bilden
– för att inte tala om levang som enligt SÖ:s hemkunskapskonsulent
var ett nödvändigt ord! Vår turkiska översättare lade ner mycken
möda och konsulterade ”alla” kvinnor i sin omgivning. Det de kunde
bidra med var: ”Borste som borste – annars är det en kvast!”
Avsikten med hemspråk 1 var att materialet skulle kunna användas i alla språk. Det utarbetades av ett par lärare i finska och även
illustratören var finsk. Jag vet från egen erfarenhet att det fungerade
väl som ett kompletterande material för mina barn som läste estniska, men det fungerade inte för barn vars hemmiljö var annorlunda mot bokens. Även om illustratören varit återhållsam och
medvetet undvikit överflöd på bilden av julfirandet, så tronade där
en stor julskinka mitt på bordet. Skogpromenader med svampplockning var inte heller något som hörde till alla barns erfarenheter.
25

Det fanns direktiv för hur många titlar på utländska språk som skulle finnas på kommunbiblioteken, beräknat utifrån antal personer med aktuellt språk bosatta i kommunen.

26
Ett textlöst häfte med vackra foton som elever på sameskolorna varit med om att välja ut. De teman
som presenterades visade på hur samer lever i dag och hur de samiska elevernas skola var utformad.
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Att ta fram en översättningsversion av svenska hej matematik!
till det språk som vi vid denna tid kallade serbokroatiska tog mycket
längre tid än planerat – och när den väl kom ut hade de flesta svenska
lärarna lämnat mängdläran. Översättningsversionen såldes i färre
än tio exemplar, och sedan var det svårt att övertyga detta förlag att
satsa på fler läromedel på modersmål.
På SÖ:s vaktmästeri skakade man bara på huvudet åt våra initiativ, t.ex. den gången då vi hade sagt ja till en förfrågan från Turkiska
ambassaden om att ta emot en sändning med läromedel från Turkiet, och den visade sig bestå av sju lastpallar. Eller när det började
strömma in en mängd paket från all världens hörn med engelskspråkiga läromedel.27
Även om somligt blev misslyckat upplevde vi oss som pionjärer
och vi hade väldigt roligt. Det var en ständig ström av idérika personer i det rum som Hardy Hedman och jag delade. Och om inte
förr så blev vi kända på hela SÖ, med generaldirektören Jonas Orring i spetsen, när det en morgon stod om ” SÖ:s Läromedelssektion,
LIG-projektet” under rubriken konkurser i Dagens Nyheter. Förklaringen var att vår polska arbetsgrupp annonserat om en elevtävling för att samla in uppsatser till en antologi. Texten i annonsen var
på polska och det polska ordet för tävling är konkurs. Sättaren hade
därför placerat annonsen där han trodde den hörde hemma.
Det var också i denna miljö som vi tog initiativ till läromedelsutställningen för modersmål och svenska som andraspråk och det utvecklingsarbete som ledde till Lexinlexikonen.

Språkgruppsanalyser
Efterhand som invandringen skiftade karaktär, och många flyktingar
kom från länder där de tillhört förföljda minoritetsgrupper, utvecklades inom SÖ/SIL en modell som innebar att vi mer systematiskt
sökte fylla läromedelsbehovet för en viss språkgrupp.
Vi började med att analysera behov och förutsättningar tillsammans med företrädare för gruppen. I många fall rörde det sig om
språk som var minoritetsspråk i ursprungsländerna, ofta förbjudna
sådana. Flera av de aktuella språken saknade etablerade skriftspråk.
27
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I dessa fall blev vi tvungna att ta ställning till vilken varietet av språket och vilken ortografi (stavningssätt) respektive vilket alfabet som
skulle användas vid läromedelsframställningen i Sverige.
Till exempel talade majoriteten av de kurder som fanns i Sverige
vid slutet av 1970-talet nordkurdiska (kurmanci). Den huvudsakliga
bokproduktionen på detta språk skedde vid denna tidpunkt i dåvarande Sovjetunionen och där använde man det kyrilliska alfabetet.
En del nordkurdisktalande som kommit till Sverige från Syrien och
Libanon skrev sitt språk med arabiskt alfabet. Och bland kurderna
från Turkiet användes det latinska alfabetet – dock med tre olika
stavningssätt! Vi enades om att det för vår del skulle vara lämpligast
att använda det latinska alfabetet och vi kom också, efter samråd
med kurdiska institutioner i Paris, fram till en gemensam ortografi.
Ett annat problem uppstod när myndigheterna skulle ge ut böcker
på tigrinska. Här används det s.k. geezalfabetet, som är ett stavelsealfabet med drygt 200 tecken. Till att börja med hade vi inte ens tillgång till en skrivmaskin med de tecknen som behövdes, och de första
böckerna fick därför textas för hand. Senare utvecklades ett datorprogram inom SIL för detta alfabet.
Motsvarande analyser av språk respektive behovet av insatser
inom läromedelsområdet gjordes även för assyrier/syrianer och för
persiska, romska, somaliska, sydkurdiska samt kinesiska och vietnamesiska.
Efter den grundläggande analysen samlade vi aktiva modersmålslärare till seminarier kring behoven av läromedel, och de som
var intresserade fick stöd för att utarbeta material inom den plan
som gruppen enats om. Vanligtvis blev det en mindre grupp lärare
som tog på sig ansvaret för det fortsatta arbetet. Dessa personer fick
även information om hur man kan starta egna förlag. Inom några
språkgrupper kom man också efterhand igång med en egen utgivning med ekonomiskt produktionsstöd för läromedel från SIL/Skolverket respektive litteraturstöd från KUR.
Så här i backspegeln kan jag konstatera att även om männen var
i majoritet i analysgrupperna, så har det i flera av språken varit kvinnor som svarat för utvecklingen av elevmaterialen – Minya på tigrinska, Sirwa på sydkurdiska, Fatime på persiska och Sabiha på
nordkurdiska.
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Läsinlärning och läsutveckling
Jag har medverkat vid framtagningen av läsläror och läsutvecklingsmaterial på dryga trettiotalet språk. Några av dessa har följt den
metod som är vanlig i ursprungslandet t.ex. den turkiska läsläran. I
Turkiet utgår man vid läsinlärningen från ”helord” som presenteras
i enkla meningar. Orden delas sedan upp i stavelser och slutligen i
bokstäver. Det är uppenbarligen en effektiv metod för detta språk
där stavningen följer nära uttalet.
I andra fall blev resultatet inte särskilt lyckat. Anledningen till
detta var att eleverna som använde dessa böcker redan kunde läsa
på svenska. Böckerna var helt enkelt för ”barnsliga” och elever och lärare upplevde att de slösade bort en massa tid. Dessa elever behövde
inte lära sig alla bokstäverna på nytt, utan det hade räckt med att de
blev observanta på de bokstäverna som var olika de svenska. I det
andra polska läromedlet som vi utarbetade vid SIL uteslöt därför
författarna den inledande bokstavsinlärningen och skrev i stället de
inledande texterna med enbart sådana ord vars bokstäver helt
stämde överens i polska och svenska. Övriga bokstäver infördes
sedan undan för undan. Denna bok kom att fungera som modell för
flera språk.
För läromedel i språk som skrivs med andra alfabet än det latinska
har författarna haft olika strategier. En Sverigeiransk lärare som fått
fortbildning i LTG-metoden utarbetade ett LTG-inspirerat material i
persiska. De lärare som vågade sig på denna metod upplevde att den
fungerade mycket bra, medan andra lärare tvekade och höll fast vid
traditionella läsläror.
Från slutet av 1980-talet och framåt har vi i stället för läsläror utvecklat läromedel som förutsätter att barnen redan kan läsa – antingen på svenska eller på modersmålet. Anledning till denna
prioritering var att barnen i mellanåldern var den grupp som enligt
de analyser vi gjorde vid denna tidpunkt var i störst behov av Sverigeproducerat material. Böckerna från ursprungsländerna började bli
språkligt svåra för de barn som växer upp i Sverige och de jämnåriga
nyanlända eleverna var i behov av ett innehåll som även ”introducerade” det nya landet på ett åldersadekvat sätt.
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Metodhäften
Förutom läromedel avsedda för ett specifikt språk utvecklades inom
SIL-MINV generella hjälpmedel, typ inlärningsspel som kan användas
för olika språk, samt enkla metodhäften som t.ex. välkommen att
göra en arbetsbok tillsammans med barnen (avsedd för lärare i
förskolan och på lågstadiet), att lära sig läsa och skriva en gång
till på sitt andra språk, om sagor ‒ att utgå från traditionella sagor i modersmålsundervisningen samt låt språken
blomma (ett idéhäfte för undervisning utan traditionella läromedel).
Dessa blev mycket efterfrågade och trycktes i flera upplagor.

Om ursprungsländerna
För information om ursprungsländerna både till de invandrade eleverna och till de svenska eleverna och personalen utarbetades diaserier
med bilder från Eritrea och Iran.28 Till bilderna fanns fakta- och metodhäften som gav förslag för både hur man kunde använda dessa vid
information om invandrargrupperna och deras ursprungsländer och
hur man kunde arbeta med bilderna i modersmålsundervisningen.

Vattenringar i exil (SIL 1986)
Detta är ett rikt illustrerat material som utgår från ett radioprogram
där författaren Mario Salazar berättar om sina upplevelser i samband med att Salvdor Allende blev vald till president i Chile, om sitt
arbete under Allendetiden och om militärkuppen när general Pinochet tar makten. Radioprogrammet innehåller även reflektioner över
exilen i Sverige.29
En grupp gymnasieelever med dels ”enbart svensk”, dels ”latinamerikansk” bakgrund träffades flera gånger och diskuterade utifrån
detta program och ställde gemensamma frågor till författaren. Det
här är några exempel på elevernas frågor:
28

Skolverket utvecklade senare motsvarande diaserier om Somalia och Vietnam. Bildserierna presenteras närmare under respektive språk i Del 2.
Programmet sändes sommaren 1985 och består av 80 minuter uppläst text och 30 minuter musikinslag med bl.a. Mario Salazar, Michael Wiehe och Victor Jara. Sveriges Radio tillät oss använda programmet och upphovsrättsinnehavarna ställde sina texter och sin musik gratis till förfogande i detta
läromedel.

29
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– Hur var det i Chile innan Allende blev president? Var det en demokrati? Varför var det så stora ekonomiska klyftor?
– Vad var det som gick snett i Allendes politik? Hur kunde medelklassen jubla när militärkuppen var ett faktum? Vad är det för
människor som vill ha militärjuntor?
– Vilken var USA:s roll? Varför reagerade inte andra länder tidigare?
– Visar experimentet i Chile att det är omöjligt att åstadkomma genomgripande sociala förändringar i tredje världen på demokratisk
väg? Är våld och krig enda utvägen?
Ungdomarnas frågor inspirerade Mario Salazar att skriva texten i
häftet. Medan han skrev uppstod behovet av de bilder som ingår.
Musiken och sångerna spelar en viktig roll i programmet. Här fick de
”svenska” ungdomarna hjälp att förstå texterna av sina spansktalande kamrater. I häftet är alla sångerna översatta.
Ungdomarna var entusiastiska inför detta arbetssätt och kom även
med synpunkter på hur radioprogrammet och texthäftet skulle introduceras i undervisningen i svenska, samhällskunskap och historia.

Från hela världen (RPH-HÖR, 1990)
Det här materialet utarbetades vid RPH-HÖR av Birgitta Palmertz.
Det är ett exempel på material som ger underlag för språkundervisning med faktainnehåll där man också har ett interkulturellt perspektiv. Materialet kom att bestå av ett metodhäfte, första boken,
och nio temahäften – mat, jordbruk, husdjur, till vardags,
fiske, djur, hantverk och industri, var vi bor och handel.
Häftena var i A4-format, innehöll spännande svart–vita fotografier
och var helt textlösa. Avsikten var att elever och lärare (i svenska och
modersmål) skulle samtala med sina elever kring bilderna och skriva
egna texter.

Material från övriga producenter
Förutom inom SÖ/SIL:s läromedelsprojekt pågick under denna tid
utgivning bl.a. på estniska, finska, lettiska och spanska på initiativ
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från olika invandrarorganisationer. Dessa material, liksom de som
utgavs av olika förlag, fick ekonomiskt produktionsstöd.
TRU utarbetade ett mycket använt program om språkutveckling
hos små barn – ditt språk gör att du växer. Sveriges Radio-koncernen producerade på den här tiden även radio- och tv-program
för barn varje vecka på finska, grekiska, serbokroatiska och turkiska.

4.3

OM SVERIGE, SVENSK KULTUR, TRADITIONER OCH LEVNADSSÄTT
I undervisningen i svenska för invandrare ingår samhällsinformation. Lärare i förberedelseklasser och i annan undervisning för nyanlända elever har alltid bemödat sig om att presentera ”det nya
landets” geografi, natur, historia, samhällsskick, litteratur och traditioner för sina elever. På MINV-utställningen presenterades sådana
material dels genom kommenterade förteckningar, dels genom att
dessa utgjorde en egen avdelning som samlade många besökare.
Nedan presenteras några exempel på sådana populära material:
O nyfiken på sverige ‒ typiskt svenskt? (UR, 32 sidor)
I detta häfte presenteras svenskarnas förhållande till naturen, mäns och kvinnors olika roller, synen på tiden, byråkratin, familjen och hemmet samt ordning och reda. Här
beskrivs även de vanligaste helgerna förr och nu och annat årstypiskt, t.ex. industrisemestern i juli och vinterns fjällresor.
O året runt med svea kanal, svenska traditioner (UR, video
38 minuter)
Denna video innehåller inslag om svenska helger och fester. Den är
textad på lätt svenska.
O med svenskarna genom 1 000 år – ett historiskt bildsvep
från vikingatiden till dagens välfärd (video översatt till 10
språk, 25 minuter)
Lars Widding svarade för manus och Karin Falck var producent. Materialet utvecklades med stöd från SIL och SIV. Det här var ett spännande och roligt samarbete. Det startade med att en grupp
modersmålslärare fick beskriva för Lars Widding och Karin Falck vilken bild de hade haft av Sverige innan de kom hit och hur denna
bild stämde eller inte stämde med det de mötte. De fick också tala
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om vad de inte förstod i det svenska samhället och som de gärna
ville få mer information om. Utifrån dessa funderingar formades en
exposé från vikingatiden fram till dagens Sverige.
O invandrartidningen på lätt svenska (pls)
Detta var länge antagligen den viktigaste källan för Sverigeinformation. Under olika perioder fanns bilagor på arabiska, engelska, finska,
franska, grekiska, persiska, polska, serbokroatiska, spanska, turkiska
och tyska. Dessa bilagor var olika omfattande, varav den mest omfattande var den finskspråkiga viikkoviesti. Till pls fanns även en
lärar-pm.
I mitten av 1990-talet utvecklade pls och UR ett samarbete kring
sverige fakta och pls barn- och ungdomssidor. Barn- och ungdomssidorna följdes upp med tips till lärare i lärar-pm och UR:s radioprogram svenska 2 följde veckan efter upp samma tema med
t.ex. en saga, ett reportage eller intervju eller genom att deras kalender tog upp svenska seder och traditioner.
När invandrartidningen lades ner 1999 kom i stället tidningen
sesam, som till en början delvis fyllde upp luckan efter pls. Här
fanns dock inget utrymme för någon lärar-pm och inte heller för bilagor på andra språk.
O per, ida och minimum (Skolförlaget Gävle)
Denna rikt illustrerade faktabok av Gunilla Bergström vände sig till
yngre barn och handlade om att få ett syskon. Boken blev mycket
uppmärksammad och den blev även prisbelönt på Bokmässan i
Frankfurt. Den översattes och gavs ut i många länder.30 Efter dessa
framgångar tog förlagschefen Barbro Larsson på Skolförlaget Gävle
kontakt med oss på SIL och frågade, om den möjligen även skulle
vara av intresse för invandrarfamiljer i Sverige. Vi lät chefen för Invandrarbyrån i Uppsala Gunnel Mogård prova den på kuratorer och
tolkar som hon hade förtroende för. Vi hade trott att några eventuellt skulle tveka inför vissa av illustrationerna, men ingen önskade
någon ”specialversion” för just deras grupp.
Genom samtryckning blev produktionen inte så dyr, trots att det
rörde sig om en bok i stort format i fyrfärg. Boken kom ut med stöd
30
Som kuriosa kan nämnas att man inte vågade ge ut den i bokform i Japan. I stället medföljde den
som bilaga i en stor kvinnotidning.
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från SIL på de vid denna tidpunkt stora språken finska, grekiska, serbokroatiska, spanska, turkiska samt på nordsamiska.
O om tonårsfamiljer
SÖ/SIL samarbetade med UR och även med dess föregångare TRU.

Mitt första samarbete kring tv-program gällde versionering31 till grekiska och spanska av ett urval program som handlade om sådant
som kan vara problematiskt bland svenska familjer med tonåringar.
Programmen hade ursprungligen utarbetats för studiecirklar
bland (svenska) föräldrar, och vi gjorde vårt urval tillsammans med
modersmålslärare och föreningsrepresentanter. Dessa diskussioner
gav mig inblick i hur många invandrare kände behov av att få lära
känna ”svenska värderingar” och hur svårt man upplevde att det var
att få närmare kontakt med svenskarna.

Studiedagar om svensk kultur
Olika ”kulturmötesmaterial” användes framför allt inom sfi, grundvux och förberedelseklasserna på högstadiet och gymnasieskolan.
För de lärare som svarade för introduktionen av svensk kultur och
det svenska samhället anordnade SIL-MINV studiedagar vid upprepade tillfällen med temat typiskt svenskt ‒ vad är det? Uppskattade föreläsare var bl.a. Ria Wägner, Bengt af Klintberg, Gunnar
Alsmark och Gillis Herrlitz.

4.4

LÄROMEDEL SOM DE GODA VERKTYGEN
Denna artikel skrev jag i Skolverkets tidning i själva verket nr 1993:6.
På Skolverkets utvecklingsavdelning var vi vid denna tidpunkt djupt
involverade i arbetet med att formulera målen i de nya kursplanerna.
Frågan jag lyfter gällde var läromedlen skulle komma in i detta nya sätt
att beskriva vad som förväntades av eleverna att de skulle lära sig. Det
var inte så enkelt, något som också framgår av nästa kapitel om läromedel på Skolverket. Samtidigt har denna grundsyn när det gäller kun31
Denna gång fick vi nöja oss med textade versioner för de olika språken, men vi lärde oss att om
man vill göra olika språkversioner med speakerröst ska man ha detta i åtanke redan vid planeringen
av programmet. Detta var aktuellt så sent som våren 2006 när vi diskuterade med UR om versionering till arabiska av ett tv-program inför höstens riksdagsval.
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skap och lärande som framgår av artikeln hela tiden präglat mitt arbete
med läromedel. När jag nu läser dessa funderingar konstaterar jag, att
visst speglar artikeln de då aktuella frågorna på Skolverket, men jag
menar också att det som lyfts här är lika brännande aktuellt idag.

Vems historia – och frågan om läromedel
” Om Adam och Eva inte hade syndat skulle vi vara odödliga.
Bland oss fanns då också människorna från historien. Då behövdes inga historieböcker, vi hade ju vittnen. Då behövdes
bara sagoböcker åt de små barnen.”
Detta är ett citat från Maria Antonietta Albaneses bok Gesù
di cognome chiamava Dio, Laterzas förlag 1993. Under tjugo år
som studierektor har hon samlat på kloka yttranden från sina
elever och nu gett ut dem i bokform. Att jag fastnar för just
detta yttrande är naturligtvis ingen slump. Som ansvarig för
projektet Läromedelsbegreppet på Skolverkets utvecklingsavdelning har jag anledning att fundera över samma saker som
denna tioåring.

om människan vore odödliga
Denna elev har förstått det absolut väsentligaste – att kunskap
inte är något abstrakt utan människors erfarenheter! Och hon
– eller är det en kille – vet därför också varför vi behöver läroböcker.
Men innan vi går närmare in på det här med läromedel, bör
vi kanske nappa på funderingen om alla historiens människor
fanns tillgängliga som vittnen? – Tänk om? Vem skulle jag då
vilja möta?
Ja, efter att först ha träffat släkten och frågat ut dem om min
egen historia och efter att i varje fall snabbt ha kollat in historiens superkändisar, vilka skulle jag välja?
Nog skulle det vara intressant att fråga Schubert hur han
tänkt sig avslutningen på sin Ofullbordade? Jag skulle också
passa på att ta reda på om det språk som illyrierna talar faktiskt
är albanernas urspråk? Och så skulle jag besöka Catullus i hans
villa på landet och be honom läsa för mig kärleksdikterna som
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jag tvangs traggla på haltande latin. Därifrån skulle jag fortsätta till Egyptens pyramidbygge och vidare till stjärnforskarna
i Babel. Eller möjligen följa med Columbus till Amerika? Fast
jag skulle nog hellre befinna mig på indianernas sida…

att hitta rätt
Jag märker, att jag redan börjar organisera min kunskapsresa
– på vägen ner genom Tyskland, med avstickare till Balkan,
över Rom, på väg mot Egypten, vidare till…
Om jag verkligen hade chansen, hur i all världen skulle jag
hinna med att ta reda på allt jag vill veta? För även om jag tog
ledigt från Skolverket och även om jag hoppar över Mona Lisas
gåtfulla leende och struntar i att reda ut det här med Karl XII:s
kulknapp, så skulle det behövas något slags sökregister! Människor sorterade på sökorden tid och plats. Men också efter
idéer och intressen? För hur skulle jag annars få tag på ”de vanliga kvinnorna” – en från varje sekel – som jag vill sammanföra
i en TV-studio och samtala med?
Vilka möjligheter! Och redan känner jag att jag tvekar inför
vissa. Skulle jag verkligen våga ställa mig på fältet bland tusentals andra för att lyssna på Hitler? Vad är det jag fruktar? Att
jag skulle ryckas med? Kunskap på gott och ont!

vem tillhör historien?
Även denna högst personliga början på en tankeresa till historien visar hur begränsade våra läroböcker är. Möjligen finns
svaren där på några av mina frågor, men definitivt inte på alla!
I stället frågar jag mig, vems frågor är det historieböckerna ger
svar på? Och varför just denna persons? Jag frågar mig också
om boken ger de korrekta svaren?
Skulle människorna som beskrivs i våra läroböcker känna
igen sig i skildringarna? Skulle vi beskriva deras erfarenheter
genom sådana förenklingar, om de faktiskt fanns som vittnen?
Och hur är det med alla dem som inte nämns? Urvalet är inte
bara begränsat och förenklat, det är också styrt. Av vem?
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verktyg för kunskap
Det är sådana frågor som vi funderar över inom läromedelsprojektet. Vems erfarenheter är erkänd kunskap i skolan? Vems
frågor är så viktiga att skolan hjälper till med att hitta svaren?
När riksdagen nu beslutar om läroplaner där valet av stoff
överlämnas till lärarna och eleverna, hur fritt blir detta val om
de fortsätter att använda traditionella läroböcker? Hur kan eleverna i stället få tillgång till så mycket som möjligt av människors samlade erfarenheter – dock utan att gå vilse i sitt sökande?
– Hur behöver framtidens läromedel vara? Hur ska skolbiblioteken fungera som kunskapscentra? Vilken kompetens behöver
lärare och bibliotekarier ha om de ska kunna hjälpa eleverna?
Här kommer också frågorna om skolans arbetsmetoder in.
Vi ska inte ha en skola som lär ut en bestämd kunskapsmassa
och som nöjer sig med att denna lärs in av eleverna. Vi vill ha
en skola där eleverna tränar sig att vilja och våga söka den kunskap som de behöver. Det är det vi menar, när vi talar om läromedel som de goda verktygen för kunskapsinhämtande!
PS. På punkten om sagoböckerna tror jag att vår tioåring har
lite för begränsad livserfarenhet. Möjligen kan just tioåringarna
vara inne i en period där sagan är passé för egen del och verkligheten tycks viktigare, men för alla åldrar är sagorna nödvändiga.

4.5 LÄROMEDEL PÅ SKOLVERKET – PERIODEN 1991–2003
Inte Skolverkets ansvar?
Den 1 juni 1991 överfördes ansvaret för modersmålsläromedel från
SIL till Skolverket. Det utrymme vi nu hade för att själva utveckla
nya läromedel och stödja andras utvecklingsarbete blev starkt begränsat. Samma gällde läromedelsfrågorna generellt – de saknades
på något sätt i den nya myndighetens vision!
För informationen om läromedel förlitade sig Skolverket i stället
på producenternas information, trots att merparten av de mindre
läromedelsproducenterna hade svårt att nå fram med sin information jämfört med de få kvarvarande stora förlagen.
SIL hade dels granskat alla samhällsorienterande läromedel utifrån kriterier för saklighet och allsidighet (objektivitet), dels ge-
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nomfört temagranskningar såsom finlandsbilden i svenska läromedel, könsroller i språkläromedel, kvinnligt och manligt i litteraturhistorien, rasism och främlingsfientlighet
och politiska partierna i samhällskunskap för att ta några exempel. Nu upphörde all granskningsverksamhet med hänvisning till
att de nya program- och kursplanerna inte längre föreskrev innehållet i undervisningen i form av ”huvudmoment” och ”delmoment”
utan i stället hade formulerade ”mål att uppnå” respektive ”mål att
sträva mot”. Detta påstods medföra att det är svårt att veta vad man
ska granska mot.
Men visst hade det varit möjligt att fortsätta åtminstone med temagranskningar utifrån läroplanernas värdegrundsfrågor såsom exempelvis jämställdhet och demokrati? Men viljan saknades.
Produktionsstödet fanns kvar men det behandlades styvmoderligt och
Skolverket avstod från att informera om det – trots att de nya kursplanerna medförde behov av nya läromedel, inte minst inom gymnasieskolans yrkesförberedande kurser. Att Skolverket fick ett nytt uppdrag att
stödja produktion av ljudversioner av befintliga tryckta böcker för elever med dyslexi upplevdes som besvärligt. För att klara denna uppgift
inkallades först en pensionerad före detta SIL-medarbetare. Senare lades
uppgiften på ett undervisningsråd utan tidigare erfarenhet av läromedelsproduktion (som dock löste uppgiften med den äran).

Läromedel för framtiden
Jag lyckades i alla fall få igenom ett uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning av läromedelssituationen inom gymnasieskolan. Avsikten med denna studie var att det skulle finnas något att jämföra mot
när gymnasieskolans nya program och kurser fått genomslag. Uppdraget lades på Institutet för pedagogisk textforskning vid Mitthögskolan med Staffan Selander som handledare och Ann-Christine
Juhlin som ansvarig för genomförandet.32
Studien vidgades och fördes över till Pedagogiska institutionen
vid Uppsala universitet och kom att omfatta gymnasieskolor i
Kartläggningen presenterades genom delrapporten läromedelsval i gymnasieskolan ‒ i målstyrningens och skolpengens tidevarv, Mitthögskolan Rapport (1994:8).

32
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Västerås, Nacka, Uppsala och Gällivare kommuner. Den avrapporterades med läromedel i den decentraliserade gymnasieskolan.33 Trots att detta gedigna underlag finns, har det ännu inte
genomförts någon uppföljningsstudie.
Vi som var intresserade av läromedels- och skolbiblioteksfrågor
bildade 1992 en ”beredningsgrupp” som bl.a. tog initiativ till en kartläggning av skolbiblioteken. Vi försökte följa med utvecklingen inom
läromedelsområdet och gjorde studiebesök på Tom Tits i Södertälje,
besökte nyheten Cosmonova och provade på att vandra omkring i
cyberrymden hos ett ungt IT-företag.
I juni 1993 genomförde vi en konferens kring läromedel i dess
vidaste bemärkelse. Konferensen startade i ottan då vi vandrade runt
på Djurgården och under sakkunnig ledning tittade på hägrarna,
innan det var dags för frukost på Hasselbackens konferenscentrum.
Ett inslag under denna konferens var möjligheten att samtala med de
ungdomar som presenterade sitt ”tågäventyr” mega express – ett annorlunda initiativ att väcka medvetenhet om EU och den förestående
folkomröstningen om EU-medlemskap. Syftet med denna konferens
var att uppmärksamma förlagen på behovet av utveckling av nya typer
av läromedel mot bakgrund av kunskapssynen i 1994 års läroplaner.
Nästa konferens gällde museer som läromedel och här valde vi
Vasamuseet som konferenslokal. Så här efteråt är det märkligt att
tänka att ett av de ”problem” som behandlades var huruvida museerna kunde tänka sig att göra sina samlingar tillgängliga genom
digitalisering. Internet var ännu inte en självklar kanal för distribution av information vare sig till skolorna eller till en bredare allmänhet. I vår projektbeskrivning stod t.ex. att vi ska ”undersöka
möjligheter att göra exempelvis vissa museisamlingar tillgängliga på
CD ROM för användning i undervisningen”.
Tillsammans med Staffan Selander och filmaren Lajos Varhegyi
tog Skolverket fram 1994 två spännande videoproduktioner: andens
tid ‒ om kunskap och kunskapsvägar och tidens anda – den
pedagogiska textens historia. Dessa program kom att användas
inom grundutbildning och kompetensutveckling för lärare och skolbibliotekarier.
33
läromedel i den decentraliserade gymnasieskolan, Slutrapport från Projektet Läromedelsval
och läromedelsstöd, Pedagogiska institutionen i Uppsala (124 ⁄ 1995).
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Efter något år fick Skolverket i uppdrag att tillsammans med KUR
verka för kultur i skolan. Det innebar bl.a. satsningar på skolbibliotek och nu var det delvis andra personer som tog över ansvaret för
detta område. Och Skolverket fick i uppdrag att utveckla ett svenskt
Skoldatanät!

Modersmålsläromedel
Inom modersmålsområdet behövde vi på Skolverket fullfölja några
läromedel på somaliska, sydkurdiska och tigrinska som hade initierats av SIL-MINV. Därefter har läromedelsutvecklingen i modersmål
främst utgjorts av akutinsatser som Skolverket genomfört för den
stora gruppen flyktingar undan krigen på Balkan. En annan viktig
målgrupp har varit romerna, där utvecklingsarbetet omfattar läromedel, kompetensutveckling och lexikonutveckling. Dessa läromedelsprojekt redovisas i Del 2 av denna rapport under respektive språk.

Moji Mostovi – Våra broar på fem språk
Fram till slutet av 1980-talet hade det inte varit särskilt svårt att i
Jugoslavien hitta lämpliga läromedel för vår modersmålsundervisning
i serbokroatiska. Men då kom det upprepade signaler från lärare om
att språkfärdigheten hos de barn som växte upp i Sverige inte räckte till
för att de skulle kunna tillgodogöra sig innehållet i de importerade läroböckerna. Det pågick också ett forskningsprojekt i Lund kring inferens (påverkan) av svenska språket i elevernas serbokroatiska, som
tydde på att det fanns behov av annorlunda material för dessa elever.
Bland det sista som jag gjorde på SIL-MINV våren 1991 var att kartlägga hur lärare i serbokroatiska uppfattade behovet av läromedel, och
jag bjöd in forskarna från Lund till förberedande diskussioner kring
ett nytt läromedel. Det vi kom fram till var att en arbetsgrupp under
ledning av Miodrag Stankovski, Mijo Tomasevic och Burhan Misirli
skulle få i uppdrag att utveckla en bok vars innehåll skulle motsvara
ett slags nils holgerssons underbara resa – men genom Jugoslavien, alltså om geografi, historia och kultur på barnens villkor.
När kriget på Balkan bröt ut lade jag med sorg i hjärtat detta projekt åt sidan. Därför blev jag rörd när gruppen tog kontakt med mig
igen hösten 1992 och ville att vi ändå skulle försöka åstadkomma ett
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läromedel för dessa elever. För att prova hur realistiskt detta förslag
var inbjöd Skolverket modersmålslärare i kroatiska och serbiska
(inte längre serbokroatiska) till en arbetskonferens som ägde rum i
april 1993. Programmet omfattade föreläsningar och grupparbeten
kring följande ämnen:
– Den nya läroplanen i hemspråk, Arja Paulin från Lärarhögskolan
i Stockholm
– Språkspecifika villkor för eleverna, Miodrag Stankovski och Mijo
Tomasevic
– Läromedelsbehov och läromedelsutveckling, Mai Beijer.
Resultatet blev att lärarna tillstyrkte att vi skulle fortsätta med vår
läromedelsidé men att det inte kunde bli frågan om en bok utan om
olika versioner.
Det här arbetet är bland det mest inspirerande jag fått vara med
om. Trots det pågående kriget, som berörde alla, samlades dessa erfarna pedagoger och åstadkom en gemensam bok i tre olika språkoch kulturversioner (bosniska, kroatiska och serbiska). Konkret gick
arbetet till så att de tre lärargrupperna samlade var för sig texter och
bilder utifrån de teman som man kommit överens om. Sedan träffades alla och valde bland texterna. Några förkastades för att de var
språkligt för svåra, andra för att de inte gav den bild man ville förmedla. Men det hände också att texter som valts av de serbiska lärarna
accepterades av de andra och vice versa. Det blev också diskussioner
kring huruvida nobelpristagaren Ivo Andric är bosnier, kroat eller serb
och vad av olika religioners traditioner som man skulle ta med.
Eftersom det samtidigt kom många nyanlända elever från olika
delar av det sönderfallande Jugoslavien till modersmålsundervisningen blev det aktuellt att även ta med texter som presenterar det
svenska samhällets traditioner och barnlitteratur. Resultatet blev tre
böcker där cirka två tredjedelar är gemensamt stoff i alla böckerna,
där visst stoff ingår i två av böckerna samt där alla har visst ”eget”
språk- och kulturspecifikt stoff. Språket har överlag bearbetats så att
texterna är på respektive bosniska, kroatiska och serbiska.
Med denna bok som modell, och med samma texter om svensk
kultur och vissa andra gemensamma texter, utarbetades boken urat
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tona 1 på albanska och boken köprüler på turkiska. I den turkiska
boken ingår även texter som presenterar turkisktalade elever i andra
mottagarländer.

Lexin på Skolverket
Även det utvecklingsarbete med tvåspråkiga ordböcker som skedde
inom Lexinprojektet sågs som något främmande för Skolverket. Till
att börja med sökte Skolverket därför någon institution till vilken
detta arbete skulle kunna överföras. I och med uppdraget kring Skoldatanätet blev situationen en annan, och det första materialet som
användes för att demonstrera vad Skoldatanätet skulle kunna innebära var lexinordbas, som fanns till hands inom huset. Det var
alltså tack vare utvecklingsarbetet inom Skoldatanätet som Lexinlexikonen kom ut så tidigt som online-lexikon på nätet. Det var således frågan om ett ömsesidigt givande och tagande. Och översättningsarbetet med de tvåspråkiga lexikonen fortsatte.

Produktionsstöd för modersmålsläromedel
Under de första åren beviljade Skolverket produktionsstöd till modersmålsläromedel på arabiska, kurdiska och tigrinska. Därefter kom
det endast in ett fåtal ansökningar och bara inom de vid det här laget
”etablerade” språken kurdiska, persiska, somaliska och tigrinska.
En anledning till detta var att många erfarna modersmålslärare som
också varit läromedelsförfattare blev uppsagda från sina arbeten pga.
de neddragningar som i sin tur skedde till följd av kommunernas kraftiga besparingar i början av 1990-talet. En annan anledning var att det
inom de senast anlända grupperna saknades lärare och läromedelsförfattare som på egen hand kunde genomföra den process det innebär att samla in kunskap om vilken slags material som behövs och
därtill utveckla texter och bilder, väga ihop motstridiga viljor samt
kontakta tryckerier och söka bidrag för produktionen.

Resultat – trots allt
Det är lätt att misströsta när behoven av insatser är stora och resurserna krympande. Därför känns det viktigt att förmedla det omdöme
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som ges i tidskriften fokus ‒ sveriges nyhetsmagasin, nr 29, augusti–september 2006 i artikeln Somalia skrivs i Sverige. I en faktaruta i anslutning till artikeln står följande: ”Den första boken på
somaliska gavs ut 1972 i Somalia, men under inbördeskriget förstördes i princip allt av denna produktion. Sedan dess har cirka 150 titlar givits ut av somalier i exil. 75 procent av dem har givits ut i
Sverige.”
En av de personer som intervjuas är Mohammed Sh Hassan som
kom till Sverige 1981 och utbildade sig till civilekonom samtidigt som
han arbetade med modersmålsundervisning. Han uttalar sig så här:
– När jag jobbade som hemspråkslärare såg jag behovet av somaliska böcker. Men det var svårt att hitta dem. Vårt hemland
hade kollapsat, så vi försökte med England där det bor många
somalier. Men de uppmanade oss att skriva ner våra egna tankar i stället för att använda deras böcker. Det resulterade i tre
böcker 1992‒1993 bekostade av Skolverket. Det är tack vare
Skolverket och Kulturrådet vi har kunnat producera alla dessa
böcker. Den lilla insatsen de ger, det är inte mycket pengar det
handlar om, betyder väldigt mycket.
– Under 1980-talet var Sverige världsledande på kurdisk litteratur och även då fanns ett starkt samband mellan författarna,
förlagen och hemspråksundervisningen. En betydande del av
alla exilförfattare i Sverige arbetar eller har arbetat deltid som
hemspråkslärare, och stödet till bokutgivning på minoritetsspråk har varit kopplat till hemspråksundervisningen.
– Ur en ekonomisk synvinkel är det svårt i Sverige eftersom
det är krångligt att driva egna företag men ur kulturell synvinkel är Sverige det bästa landet i världen.

Mer än ett modersmål – Hemspråksdidaktik
Under de femton år (1976‒1991) som det bedrevs grundutbildning
för modersmålslärare vid tre lärarhögskolor utkom inget metodmaterial. Ingen tog ansvar för detta, trots att behovet fanns både i
utbildningen och i kommunerna. Ett av de första initiativen som
Skolverket tog inom MINV-området var därför att i samverkan med
erfarna lärare vid Lärarutbildningen i Stockholm utveckla boken
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mer än ett modersmål ‒ hemspråksdidaktik (HLS Förlag 1993).
I boken sammanfattas 20 års erfarenheter av undervisning och
den ger också underlag för planering av undervisningen utifrån
kursplanen för hemspråk enligt Lpo 94 som var under utarbetande
vid denna tidpunkt. Boken blev mycket efterfrågad och utkom i en
reviderad upplaga när den nya kursplanen hade fastställts. Dessvärre
har det inte kommit någon nyare didaktikbok, och denna är numera
utgången från förlaget.

IT-baserade läromedel under 1990-talet
SIL tog vid slutet av 1980-talet kontakt med Finland och Spanien för
att få tillgång till olika språkprogram för att undersöka om dessa
kunde vara användbara i modersmålsundervisningen. Kontakterna
kom av sig när SIL upphörde.
Inom SÖ/Skolverkets projekt Datorn i skolan stödde man några
projekt inom modersmålsområdet och inom det pedagogiska utvecklingsarbetet för finskspråkiga elever (PUFFI) arbetade 21 skolprojekt med IT. Dessa försök utvärderades av Nissen, Riis m.fl. och
redovisas i skolan och datorn. delrapport 2 (Linköpings universitet 1991). Här konstaterades att IT-projekten inom PUFFI hade
medfört både nytt innehåll och nya arbetssätt. Även andra iakttagelser av PUFFI-projekten visar att eleverna använde båda sina språk
mycket aktivt när de arbetade med datorer och att detta också hade
stärkt dessa elevers självkänsla.34
Intresset för IT-användning i den finskspråkiga undervisningen
fortsatte även efter PUFFI-satsningen. Exempelvis sökte närmare 40
skolor/kommuner bidrag våren 1996 för olika IT-projekt inom
ramen för de medel Skolverket hade att förmedla för stöd till utveckling av undervisningen av finskspråkiga elever.
Även på andra håll inom undervisning för flerspråkiga elever ökade
intresset för att bli delaktiga i den snabba utvecklingen inom detta
område. Till exempel utvecklades i Stockholm IT-baserade gymnasiekurser för modersmål spanska och Sameskolstyrelsen fick EU-medel
för ett IT-baserat material för ordinlärning på olika samiska variete34

PUFFI i backspegel och periskop. slutrapport från utvärdering av pedagogisk utvecklingsverksamhet för finskspråkiga elever, Centrum för forskning i lärande, Högskolan i Luleå
(1995).
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ter med översättningar till de nordiska språken. Ett liknande material
togs fram för nordkurdiska, också det med bidrag från EU.
Ett gemensamt problem var dock att utvecklingskostnaderna för
sådana material fortfarande var mycket höga och läromedelsutvecklarnas IT-kunskaper var därtill begränsade.

4.6 KULTURKOMPETENTA ILLUSTRATÖRER OCH KOMPLEXA BILDER
Vår ambition har varit att där så har varit möjligt anlita ”kulturkompetenta” illustratörer för de böcker som vi tagit fram. Således
gick uppdraget att illustrera den första turkiska läsläran till en Sverigeturkisk illustratör – Rauf Alazan. Hans bilder är fulla av humor.
Den gris han tecknade är burlesk och snörvlande och gillades högt
av barnen som växt upp med föreställningen att svin är orena djur.
Han tog samtidigt ut svängarna och tecknade ett ostädat barnrum
där sänggaveln pryddes av en glad kossa – något som inget Sverigeturkiskt barn kände igen från sin hemmiljö, men som eleverna tyckte
var roligt och som stimulerade deras fantasi. Rauf Alazan kom att
illustrera flera läromedel även i minoritetsspråk från Mellanöstern.
Burhan Misirli besitter en enorm kulturkompetens. Han har turkiska rötter i Kosova, är utbildad i Makedonien och Sverige, gift med
en Sverigefinska och biträdande rektor för modersmålsundervisningen i Malmö med kontakt med lärare med femtiotalet språk och
kulturer. Första gången vi samarbetade var med didaktikboken mer
än ett modersmål. Han hade själv varit metodiklärare i Malmö
och kunde avgöra var gränsen går när det gäller humor och ironi.
Därefter har vi samarbetat kring många läromedel, nu senast kring
informationsmaterialet växelvis på modersmål och svenska som
presenteras i avsnitt 6.5.
När vi hade översatt en dotter berättar – om seder och traditioner från iran till svenska hade vi turen att hitta en ung Sverigeiransk illustratör Fershteh Fazeli som skapade ”moderna miniatyrer”
utifrån gammal persisk illustrationstradition. Hennes bilder är detaljrika och så vackra att vi även producerade en bildmapp med dessa bilder. Många förskolor och skolor köpte mappen och ramade in bilderna.
I vissa språk hittade vi inte professionella illustratörer inom den
egna gruppen. Under en period lät vi då någon amatör få uppdraget,
men vi frångick den principen när vi märkte att detta kunde med-
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föra att läsarna ibland tycktes uppfatta att även texterna var ”amatörmässiga”. Därför skärpte vi kraven och lät hellre en skicklig illustratör få möjlighet att tillsammans med författarna sätta sig in i
den verklighet som de skulle gestalta.
Detta gäller exempelvis de romska böckerna som Skolverket och
Myndigheten har tagit fram. Illustratörerna Ivanka Lapardova och
Raija Wallenius har samverkat med författarna in i minsta detalj,
samtidigt som de haft uppdraget att skapa bilder som väcker elevernas och de vuxnas lust att samtala kring dessa.
Samma principer har gällt valet av foton. Även här har vi sökt efter
bilder som är ”komplexa” och som, förutom att de förmedlar fakta,
också kan sätta fantasin i rörelse. Till exempel nöjde vi oss inte med att
välja en bild rakt upp och ner av Riksdagshuset i Stockholm när texten
handlade om detta, utan vi använde ett flygfoto från en luftballong.
Särskilt varsamma har vi varit med bilder från krig och andra situationer som kan väcka minnen hos barn som upplevt trauman,
samtidigt som vi vet att vi har ansvar för att inte förneka verkligheten.

Kurser kring bilder i undervisningen av flerkulturella elever
För att kompetensutveckla våra författare av modersmålsläromedel
och ansvariga för modersmålsundervisningen anordnade SIL-MINV
en kurs på Biskops Arnö folkhögskola kring bilden i undervisningen.
Föreläsare var bl.a. Gösta Andersson från sameläromedelsprojektet
som också är en skicklig fotograf och Rutger Ingelman som talade
om olika kreativa arbetssätt35. Vi diskuterade frågor kring videovåld
utifrån den då aktuella videon motorsågsmassakern. Deltagarna
fick även prova att måla till musik under ledning av Raija Wallenius.
Vi samlade också arbetsgrupperna för modersmålsläromedel till
kompetensutveckling kring berättarteknik och illustrationer med
den Sverigechilenska barnboksförfattaren och illustratören Mario
Salazar som kursledare.

35

Det var Rutgers idé att vi skulle be deltagarna ta med en bild som de skulle använda vid presentationen av sig själva. Det fungerade fantastiskt bra. Jag minns fortfarande Katarinas bild av sig med sitt
förstfödda barn, Elisabeths bild av den avlidna kollegan Mile Andric, Halinas tända ljus vid en demonstration för fackföreningsrörelsen Solidaritet, Göstas renkalv osv. Den idén har jag praktiserat vid
många arbetskonferenser genom åren!
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4.7

98

IMPORT OCH INKÖP AV LÄROMEDEL
De större kommunerna har hela tiden haft kapacitet att själva klara av
att importera läromedel från olika länder. Man har tillgång till lärare
som känner till vilka läromedel som behövs, dessa lärare har i sin tur
kontakter i ursprungsländerna och andra mottagarländer och får härigenom kännedom om vilka läromedel som finns. Den volym kommunen behöver importera är också så stor att de inblandade parterna
finner det ekonomiskt lönsamt att engagera sig i hanteringen.
De mellanstora kommunerna har däremot haft svårare både att
hitta inköpskällor och företag som varit villiga att svara för importen,
och kommuner med få elever och fåtal språk klarar i allmänhet sina
inköp från utlandet genom att lärarna utnyttjar privata kontakter.
Under åren har olika statliga satsningar gjorts för att stödja importverksamheten. Flera större företag har anlitats men ingen av
dessa har i längden ansett sig kunna svara för sådan verksamhet,
trots att de fått ekonomiskt stöd. I slutet av 1980-talet åtog sig ett litet
privatägt företag, CC:s Bokimport AB, först på uppdrag av SIL och
sedan Skolverket, att hjälpa till med import av de läromedel som
fanns i SIL/Skolverkets förteckningar. I och med att Skolverket inte
förnyade dessa förteckningar blev dock företaget nödgat att sammanställa egna enklare listor. Försäljningen av importerade läromedel minskade kraftigt volymmässigt i början av 1990-talet och
samma gällde för läromedel producerade i Sverige. Detta ledde till att
företaget hösten 1998 blev tvunget att avveckla sin verksamhet.
Därefter har det inte funnits något företag som ägnat sig åt import
från samtliga aktuella länder, utan i den mån kommunerna inte själva
klarat av att importera läromedel har de behövt vända sig till olika importörer specialiserade på vissa länder. Exempel på sådana är INTERCOM i Ronneby som även hade en utställning, och Aagots Boghandel
& Import i Köpenhamn som ”alltid” deltog i mässan Bok & Bibliotek
i Göteborg – och gärna bjöd på en Gammeldansk i sin monter.
Numera går det att hitta adresser till förlag och importörer på Internet. tema modersmål och de olika språkrummen ger också anvisningar om läromedelskällor.
De modersmålsläromedel som har utarbetats inom skolmyndigheternas utvecklingsarbete distribueras genom Liber Distribution
och dessa material kan beställas direkt från Myndighetens webbplats
under publicerat.
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4.8

UTREDNING OM ETT NATIONELLT CENTRUM FÖR INTERKULTURELL UNDERVISNING
Skolverket utredde 1995‒1996 möjligheten att inrätta ett nationellt
centrum för interkulturell undervisning, som skulle förläggas till en
lämplig högskola. Syftet var att skapa en mötesplats där modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och sfi samt övriga lärare som i sin undervisning möter elever med olika bakgrund skulle
ha möjlighet att få information om material och metoder. Skälet till
att man ville förlägga en sådan mötesplats till en högskola var att
verksamma lärare även skulle ha möjlighet att träffa forskare och
studerande för utbyte och gemensam kompetensutveckling.
Trots att förberedelserna för ett sådant centrum var långt framskridna, kom det aldrig till stånd. En bidragande orsak var det utredningsuppdrag som Skolverket fått om inrättande av ett nationellt
centrum för svenska som andraspråk och sfi.36 Dessutom pågick vid
flera högskolor utveckling av ”temainriktningar med mångkulturell
profil”.

4.9

TEMA MODERSMÅL
http://www.modersmal.net
Vi inom MINV/HINVA-projekten utvecklade tillsammans med de
ansvariga för utbildningens internationalisering en gemensam
webbplats på Skolverkets hemsida – internationellt ⁄ interkulturellt. Här fanns information om pågående utvecklingsarbete, presentationer av modersmålsläromedel samt adresser till förlag och importörer. Med detta begränsade och något tafatta försök
hörde vi till de första som började nyttja Internet som kanal för information om utvecklingsarbete på Skolverket.
Regeringen gav Skolverket i uppdrag att i november 2000 inkomma med förslag avseende ”omorientering av stöd för utveckling”.
Inom den del av uppdraget som gällde kompetensutveckling lyfte
Skolverket bl.a. fram ett förslag om en webbplats för modersmålslärare. Här skulle man nå en lärargrupp som de enskilda kommunerna
hade svårt att erbjuda adekvat kompetensutveckling. Samtidigt
skulle skolledare och andra som berördes av undervisning för fler36

Se avsnitt 5.4.
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språkiga elever få tillgång till en effektivare kanal för information
om läroplaner och kursplaner samtidigt som lärarna skulle få inspiration till metodutveckling, kompetensutveckling i det egna språket
och kännedom om läromedel i form av texter, bilder och ljud samt
länkar till olika informationsdatabaser. Förslaget resulterade i att
Skolverket redan 2001 avsatte medel för det nya projektet tema modersmål.
Sedan mars 2003 finns tema modersmål på Myndigheten och
samordningsansvarig är Mats Wennerholm.
På tema modersmål fanns hösten 2007 egna språkrum för arabiska, albanska, bosniska, dari, filipino/tagalog, finska, jiddisch, kinesiska, kroatiska, luganda, meänkieli, nordkurdiska, pashto, persiska,
polska, romska (lovara och arli), ryska, samiska (lule-, nord- och sydsamiska), serbiska, somaliska, spanska, sydkurdiska, syriska/arameiska, thailändska, teckenspråk, tigrinska, turkiska och vietnamesiska.
Utvecklingsarbetet sköts av redaktörer som är erfarna lärare. Merparten av innehållet på webbplatserna består av länkar till information (texter, bilder, ljud) som kan användas i undervisningen –
antingen direkt av eleverna eller genom att läraren skriver ut material till sina elever. Flera av språken har utvecklat sina språkrum till
interaktiva mötesplatser. Flera lägger regelbundet ut texter och bilder som är producerade av elever.
Ett utvecklingsarbete med läromedel producerade på Internet har
påbörjats och omfattade hösten 2007 antologier för persiska, dari,
pashto och somaliska i gymnasieskolan, övningar i romani/arli i
grundskolan, ordlistor på svensk resande romani samt olika slags
elevmaterial på tigrinska.
Vi räknar med en snabb utveckling på området. Intresse finns och
det gäller att hitta bra former att ta hand om alla goda idéer!
Det administrativa ansvaret är utlagt till olika kommuner, Sameskolstyrelsen och Judiska Centralrådet. Språkgrupperna inbjuder
årligen modersmålslärare till kompetensutvecklingsdagar. Anslutningen är god och i aktuella språk brukar det även komma lärare
från övriga nordiska länder. Ofta inbjuds föreläsare från ursprungslandet eller övriga mottagarländer.
Förutom information som riktar sig till modersmålslärare i olika
språk innehåller tema modersmål även information för skolledare,
beslutsfattare, bibliotekarier m.fl. om kurser och konferenser, nya
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förordningar och kursplaner, forskningsrapporter, läromedel samt
länkar till motsvarande webbplatser i övriga nordiska länder och på
Europeiska Skoldatanätet. Temaplatsen har ett internt Nyhetsbrev
till dem som anmält intresse (drygt 1 000 personer) och numera
finns också interaktiva forum där lärare och elever kan utbyta erfarenheter och material.
tema modersmål har uppmärksammats internationellt och Mats
Wennerholm har inbjudits att presentera den vid olika internationella konferenser och symposier. tema modersmål utsågs dessutom
till best global website award ELECT 2003 – i konkurrens med
bl.a. webbportalen för Atenolympiaden.

4.10

SPRÅKET LYFTER – OM SPRÅKBEDÖMNING
Motiven för varför man ska diagnostisera de flerspråkiga elevernas
färdigheter i deras olika språk har skiftat. Till en början var statsbidraget för undervisning i svenska för flerspråkiga elever i grundskolan knutet till elevernas svenskkunskaper, vilka bedömdes efter en
skala A–F, där A stod för nollkunskaper och F en nivå som skulle
motsvara kunskaperna hos elever med svenska som modersmål. Bedömningen gjordes av läraren. Enskilda lärare och provkonstruktörer knutna till olika förlag utarbetade olika slag ”prov” och
”diagnosmaterial”. Det här systemet upplevdes som godtyckligt, särskilt som kommunen hade ett ekonomiskt intresse av att eleverna
inte skulle kategoriseras som F-elever, eftersom de då inte genererade bidrag till kommunen.
Därför gavs i uppdrag åt Göteborgs universitet, Avdelningen för
språkpedagogik, att utarbeta ett material för bedömning av färdigheten i svenska som andraspråk.37 Detta material kallades allmänt
för ”Svanproven”, och det kom att användas i stor utsträckning, även
om många lärare var skeptiska och menade att en professionell lärare
inte behöver särskilda tester utan kan göra en riktig bedömning
genom att systematiskt följa elevens utveckling. Materialet blev inaktuellt i och med införandet av Lpo 94 och de nya kursplanerna.
bedömning av färdighet i svenska som andraspråk, senast reviderad 1989. Materialet omfattade fyra prov för elever i lågstadiet samt för år 4, år 6, år 7 och år 9, Till proven fanns lärarinstruktioner, och de ansvariga för utarbetandet av materialet genomförde omfattande kompetensutveckling av
klasslärare och lärare i svenska som andraspråk.

37
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Samma diagnosmaterial för modersmål och svenska som
andraspråk
Regeringen gav Skolverket i uppdrag att utveckla ett nationellt provsystem, och inom ramen för detta utarbetades ett diagnostiskt material i svenska för åren före skolår 6 samt för skolåren 6‒9. Materialet för
de tidiga skolåren med titeln språket lyfter vidareutvecklades och
anpassades för att kunna användas för diagnoser även bland barn som
inte hade svenska som sitt första språk. Det kom att vidareutvecklas till
att också kunna användas för modersmål och kan nu användas parallellt av lärare i svenska, svenska som andraspråk och modersmål.
Bakgrunden till att detta material vidgades till att även omfatta
modersmål var ett initiativ från den nordiska gruppen,38 där vi alla
upplevde samma behov av metoder för att ta reda på elevernas
språkkunskaper. Det var denna grupp som hösten 2001 gav Pia
Håland, som vid denna tid var rektor för modersmålsundervisningen i Jönköping, i uppdrag att göra en förstudie i syfte att identifiera användbara metoder. språket lyfter fanns då i en tidig
version och när Pia lät sina lärare i 29 språk prova materialet på sina
elever visade det sig att samtliga tyckte att det fungerade även för
deras språk.
Resultatet blev att vi, i stället för att vi skulle utveckla ett nytt nordiskt diagnosmaterial för modersmålet, kunde komplettera lärarhandledningen så att den också kunde användas av modersmålslärarna. Handledningen lyfter fram hur meningsfullt det är att samverka kring bedömningarna av de flerspråkiga barnens och elevernas båda språk. Materialet har fått stor spridning tack vare
informationssatsningar via tema modersmål.

4.11 ABF, ABBORRE OCH ABBOT – OM LEXIN, LEXIKON FÖR
INVANDRARE
SÖ tog 1979 initiativ till ett forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte
att framställa lexikon anpassade till språkundervisningen för invandrare. Arbetet fortsatte på SIL, Skolverket och Myndigheten. Från
den 1 januari 2007 är Lexinarbetet överfört till Språkrådet vid Institutionen för språk och folkminnen (SOFI).
38
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Idén till projektet uppstod efter att Hardy Hedman och jag tagit
del av flera misslyckade ordlistor som utarbetats med stor möda av
invandrare som höll på att lära sig svenska eller som deltog i högskoleutbildningar på svenska. Det dessa ordlistekonstruktörer främst
stupade på var urvalet av ord. Vanligen utgick de från de kursböcker
de skulle läsa i sina olika utbildningar, men detta resulterade i en
blandning av vardagsord, olika böjningsformer av ord och specialiserade termer. Andra utgick från större svenska ordböcker och hamnade på förkortningar som ABF som står för en svensk organisation
eller ord som inte är särskilt frekventa som abbot eller fiskar, fåglar
och djur som inte finns i hemlandet, t.ex. abborre.
Översättningarna blev ofta felaktiga eftersom ordlistekonstruktörernas kunskaper i svenska var begränsade, liksom deras kunskaper i andra
språk som de använde som referenser. Dessvärre saknade många även
för uppgiften nödvändig kunskap om det egna modersmålet.
Efter att ha blivit tvungna att säga nej till ett omfattande manus
som utarbetats av en grupp iranska studerande på en teknisk utbildning konstaterade vi att det inte kunde fortsätta såhär – det var ett slöseri med ambitiösa personers tid och kraft! Våra diskussioner ledde
fram till att det behövdes en för ändamålet utformad ordbas som
framtida översättare skulle kunna utgå från. I denna bas skulle orden
vara så väl förklarade att ingen översättare skulle kunna missförstå
dem. Dessutom skulle översättarna få en handledning för sitt arbete
med utvecklingen av tvåspråkiga kvalitetsordböcker. Från första början hade vi också en idé om att denna grundordbas skulle kunna kompletteras med ord för särskilda behov – inom juridik, sjukvård osv.
Ett lyckokast var att vi fick kontakt med Institutionen för språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet (Språkdata)
som under ledning av Martin Gellerstam åtog sig att ta fram en sådan
datorbaserad ordbas samt utarbeta de förklaringar som vi menade
var nödvändiga.
Vi var medvetna om att majoriteten av användarna av de planerade
lexikonen inte hade tidigare erfarenhet av studier i främmande språk.
Därför gjordes en analys av hur ett ”nybörjarlexikon” skulle utformas
för att även ovana läsare skulle kunna använda det. Ansvarig för denna
kartläggning var Olle Kjellin vid Stockholms universitet.
Lexinlexikonen är primärt avsedda för nytillkomna invandrare
som ska lära sig svenska samt för skolans modersmålsundervisning.
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I många fall finns behov av förbättrade kunskaper i svenska även hos
invandrare som vistats längre tid i Sverige. När det gäller språk som
inte tidigare varit nedtecknade, där modersmålen inte varit undervisningsspråk eller där det sker snabb utveckling av språket i ursprungslandet ger lexikonen underlag även för vuxna lexikonanvändare att utveckla sina kunskaper i modersmålet.
Den fullständiga Lexinordbasen består nu av ca 28 500 uppslagsord.
Ordbasen är översatt helt eller delvis till drygt 20 språk39 och fler språk
är på gång. Vid urval av språk tar man hänsyn till antal personer i Sverige som har detta språk som modersmål eller umgängesspråk i familjen, antal elever som deltar i modersmålsundervisningen samt tillgången på lexikon mellan svenska och andra språk om dessa varit majoritetsspråk eller undervisningsspråk i invandrarnas ursprungsländer.
Översättningarna görs av språkexperter i samarbete med referenspersoner från universitet och språkinstitutioner. Översättningarna granskas av utomstående experter och, där det fungerar, sådana
som är verksamma vid universitet i ursprungsländerna.
De nyare Lexinlexikonen finns tillgängliga på Internet och denna
webbplats är synnerligen välbesökt.
Sedan 2003 finns inläst svenskt uttal till samtliga uppslagsord tillgängligt på Internet. Dessutom finns nya bildversioner med ljud för
cirka 1 700 substantiv. Den första flerspråkiga bildversionen blev klar
våren 2006 och har text och ljud på arabiska–svenska–engelska. Motsvarande versioner för tiotalet språk är numera klara, häribland även
tre samiska versioner.
Lexinmaterialet omfattar även en del där cirka 370 verb presenteras med en liten filmsekvens och svenskt tal.
De investeringar staten gjorde när man satsade på en väl utprovad
datorbaserad ordbas har visat sig vara synnerligen fördelaktiga. De
lexikon som producerats har hållit hög kvalitet. Genom att anpassa
ordbasen till den snabba tekniska utvecklingen har kostnaderna för
den tekniska delen av lexikonframställningen sänkts avsevärt.
Genom att man valde att ge så pass mycket information om respek39

Lexinlexikon finns/har funnits för följande språk: albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, kurdiska (nord och syd), makedonska, persiska, polska, rumänska, ryska, serbiska
(ursprungligen fanns en serbokroatisk), somaliska, spanska, tigrinska, tjeckiska, turabdinska (syriska/
arameiska) samt vietnamesiska. Det senaste lexikonet är svensk‒romskt⁄arli som utkom hösten
2007.
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tive uppslagsord, och eftersom denna information successivt kunnat uppdateras, har översättningsarbetet blivit säkrare och kostnaderna för översättning och granskning härigenom lägre.
Sammantaget medför detta att kostnadsbilden för framtagningen
av Lexinlexikon numera är en helt annan än den Statskontoret räknade fram i en utredning 1986.40
Genom att Lexinprojektet funnits inom den nationella skolutvecklingen (SÖ, SIL, Skolverket, Myndigheten) har man kunnat tillvarata erfarenheter från annat pedagogiskt utvecklingsarbete som
gäller flerspråkiga elever. Detta har bidragit till att Lexinlexikonen
väl svarar mot dessa elevers behov. Arbetet har dock inte alltid gått
som på räls, för språk väcker känslor. Översättning gäller sällan ett
1=1-förhållande.
Under SÖ- och SIL-tiden leddes arbetet av en styrgrupp, där representanter för skolmyndigheterna, SIV och Tolk- och översättarinstitutet ingick. På Skolverket utsågs först Mai Beijer och därefter
Kiros Fre Woldu till projektledare. Det övergripande ansvaret på
Myndigheten har legat på enhetscheferna Kristina Wester respektive
Peter Holmberg. Kiros Fre Woldu har lett utvecklingsarbetet.

Nordiskt samarbete kring lexikon för invandrare – Nordlexin
Syftet med det nordiska samarbetet inom Nordlexin är att utveckla
en gemensam ordbas för samtliga språk i Norden utifrån det Lexinmaterial som finns (ordurval på olika språk, översättningar och programvaror). Genom en sådan bas skulle alla de nordiska språken få
direkt tillgång till varandras språk och varandras översättningar till
andra språk. Detta arbete har (utanför Sverige) kommit längst i
Norge och arbete pågår på Island och i Danmark. Finland har hittills
ställt sig avvaktande, trots det förarbete som finns för just finska
genom svensk-finskt lexinlexikon, där Sverigefinska språknämnden svarat för översättningen och ordmaterialet även är delvis
sökbart från finska till svenska genom online-versionen. Här kan det
kanske finnas en ny öppning, nu när både Lexin och Sverigefinska
språknämnden finns inom Språkrådet.
lexikon för invandrarundervisningen m.m. organisation och ansvarsfördelning, Statskontoret (1986:22).

40
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5. Svenska som
andraspråk, sfi och
grundläggande
vuxenutbildning
5.1 ERFARENHETER FRÅN SÖ-TIDEN – FRAM TILL 1982
Som jag skriver i inledningen pågick ett utvecklingsarbete för undervisningen i svenska för invandrare kring organisation, behörighetsfrågor, kursplaner, metoder och material redan när jag kom till
SÖ 1975. Arbetet var mest omfattande inom vuxenutbildningen och
Byrå V3, som svarade för insatser inom arbetsmarknadsutbildningen. Inom vuxenområdet pågick även lingvistiska forskningsprojekt, t.ex. svenska som målspråk (SSM).
De material som hade utarbetats var främst läromedelspaket för
nybörjarundervisning. Det mest använda var det material som ABF
hade tagit fram. ABF svarade också för merparten av svenskundervisningen som på den här tiden vanligtvis skedde i studiecirkelform
på betald arbetstid. Även de andra studieförbunden hade egna material.
När vi skulle utarbeta ordbasen för Lexin matade vi in orden i de
sju vanligaste läroböckerna i svenska för vuxna invandrare; de ord
som förekom i minst fem av dessa kom med i basen.41 Andra material var kontrastiva grammatikor i form av enkla häften, avsedda
främst för lärare för att visa vad som kunde vara särskilt besvärligt
vid svenskinlärningen för studerande med ett visst modersmål. De
här materialen var mycket uppskattade, men utvecklingsarbetet kom
av sig när antalet språk i undervisningsgrupperna blev för stort. Ett
41
Detta urval kompletterades med ord från andra källor, t.ex. frekvensundersökningar av svenskt
skriftspråk och Sture Alléns våra viktiga ord (1977).
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annat område var ordlistor för kontakttolkar inom bl.a. sjukvårdsoch rättstolkning samt läromedel med inriktning mot olika yrkesutbildningars behov.
Eftersom erfarenheterna var störst inom Byrå V3 – och som dessutom hade ”obegränsat med pengar” – var vi på läromedelssektionen måna om att ha goda relationer med dem. Vi deltog i några av
deras projekt t.ex. då de tagit till sig erfarenheterna från Europarådsprojektet threshold level och utarbetade en motsvarande
”tröskelnivå” för svenska för invandrare.42
Tillsammans med V3 utarbetade vi de första bild- och texthäftena
för alfabetisering av vuxna invandrare med mycket begränsade kunskaper i svenska. En aktuell fråga var: Hur ser en enkel text med vuxet
innehåll ut? Och skulle lärarna acceptera en text som exempelvis: Vi
har vin, har ni öl?
För fortsättningsnivåerna i svenska utvecklades läromedel för
”yrkesinriktad svenska”, utifrån V3:s analyser. Exempel på sådana
material är serien facksvenska från Skriptor förlag:
O köksspråk (förf. Higgelin). Avsedd för träning av ord och begrepp
om redskap, livsmedel, vägning, tillagning, måltider m.m. som
hör kök och storhushåll till.
O näringstexter (förf. Hennius och Pepini).Texterna behandlar
människokroppen, näringslära, hygien och miljö, dvs. ämnen som
hör till grundläggande utbildningar inom kök, restaurang, storhushåll och vård.
O mekspråk respektive mektexter (förf. Bäckman och Tyr). Dessa
material tar upp ord och begrepp samt texter med övningar som
behandlar mätinstrument, ritningsläsning, SI-systemet, värme
och temperatur, elektricitet, tryck, energi, förbränningsmotorn,
batteriet, magnetism, ljud och buller, belysning m.m.
De material på svenska vi arbetade fram på läromedelssektionen
under den här tiden var några läromedel för grundskolans undervisning, där det visserligen fanns nybörjarmaterial men saknades
kompletterande material för lästräning och samtal. Här försökte vi
42
Jag har soliga minnen från en kursgård i Mullsjö, där vi under några sensommardagar valde ut vilka
”runda ord” och slanguttryck som borde komma med i den svenska tröskelnivån. Tröskelnivån blev senare grund för det frekvent använda läromedelspaketet mål.

107

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.21

Sida 108

mest språk

samla in texter från verksamma lärare, men misslyckades. Antagligen
var det Jantelagen som spelade in, Inte är mina texter så bra så att
andra kan använda dem?
Resultatet blev att vår expert Eva Cerú tog saken i egna händer.
Hon och jag skrev själva texter med ungdomsanpassat innehåll på
”enkel svenska”43. Hon fortsatte senare med läromedelsförfattande –
först på SIL och sedan på UR.
Vi var måna om att följa utvecklingen i andra länder. Norge hade
hunnit längre än vi med läsetexter med faktainnehåll från olika skolämnen, och BBC hade spännande material både för vuxna och barn.
I Inner London hade man utarbetat ”koffertar” med material om olika
kulturer som skolorna kunde låna. Vi funderade på att sammanställa
en sådan med svensk kultur, men vi insåg snabbt att själva hanterandet skulle bli alltför omständligt. Fast jag minns resonemangen kring
skillnaderna mellan ”typiskt svenskt” och ”vanligt svenskt”:
Träskor var moderna på den här tiden. Är de typiskt svenska?
Ja! Men hur är det med jeansen som var lika inne? Det måste
vara kombinationen träskor och jeans som var det typiskt
svenska! Och även om unga mest använder muggar till kaffe
och te, så visst är ”finkaffekoppen” typiskt svensk? Kanelbullen är svensk och köttbullarna med lingonsylt. Fast när en Sverigeportugisisk familj flyttade tillbaks till Portugal, så menade
familjens barn som vuxit upp i Lund, att den mest typiskt
svenska maten för dem var stora gula bananer och kebab som
de fått på lördagarna när man åkte in från Norra Fäladen till
centrum för att shoppa!

5.2 ERFARENHETER FRÅN SIL-TIDEN – FRAM TILL 1991
Utvecklingsarbetet på SIL omfattade sammanställning av läromedelsförteckningar för förskolan, ungdomsskolan, vuxenutbildningen
och grundvux. Vi hade goda kanaler till förlagen och SIL:s läromedelsutställning visade upp en ”komplett” uppsättning av material för
svenska som andraspråk, sfi och grundvux. På SIL-MINV fanns heltidsanställda handläggare för svenska med inriktning mot alla skolformer. Dessa fungerade som telefonrådgivare, svarade för informa43
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tion vid spontanbesök och när det kom grupper, genomförde studiedagar för lärare och skolledare samt anlitades som medverkade
vid konferenser som andra anordnade.
SÖ ansvarade för policyfrågor och kursplaner. Centrum för tvåspråkighetsforskning, lärarhögskolorna och riksorganisationen för
lärare i svenska som andraspråk (LISA) utvecklade ämnet svenska
som andraspråk. Förlagen stod för utgivning av läromedel.
Det var endast i undantagsfall som SIL ansåg att det behövdes produktionsstöd för ”svenskläromedel”, eftersom sådana inte längre
hörde till något ”bristområde”. Målgrupperna var numera stora, och
deras behov var kända för dem som beviljade medel för läromedelsinköp i kommunerna, så de enskilda läromedlen kunde bära sina
egna kostnader och ändå vara lönsamma för förlagen.

5.3

SKOLVERKETS ARBETE MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH
SFI
Det blev policyfrågorna inom undervisningen i svenska och svenska
som andraspråk inom olika former av utbildning som kom att dominera Skolverkets insatser under den tid jag arbetade där (1991‒
2003). Det förekom praktiskt taget inget utvecklingsarbete kring
”svenskläromedel”. Däremot kom jag att samarbeta med de ansvariga handläggarna vid nedan uppräknade regeringsuppdrag.44

Ämnet svenska som andraspråk 1994 respektive 1995
En kursplan för ämnet svenska som andraspråk i grundskolan hade
utarbetats av Läroplanskommittén 1991. År 1994 bestämde den dåvarande regeringen att ämnet svenska som andraspråk inte skulle
införas som eget ämne dvs. med egen kursplan och egna betygskriterier, men 1995 beslutade den då nytillträdda regeringen att ämnet
skulle införas i samtliga skolformer – varvid Skolverket fick i uppdrag att utarbeta kursplaner och betygskriterier för ämnet.
Beslutet 1994 att ta bort ämnet svenska som andraspråk skickade
44
Denna uppräkning täcker förmodligen inte in alla uppdrag inom området som Skolverket hade
under denna period, utan det här är de uppdrag som jag var involverad i, åtminstone som referensperson.
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signaler till lärare och beslutsfattare och även föräldrar: Kan detta
ämne verkligen vara viktigt om man kan hantera det så här olika?
I backspegeln blir konsekvenserna än tydligare. Det har tagit lång
tid att återskapa det förtroende för svenska som andraspråk som
hade byggts upp av lärare och forskare under hela 1980-talet – och
ämnet är fortfarande ifrågasatt!

Referensmaterial
Även om svenska som andraspråk inte skulle vara ett eget ämne fick
Skolverket hösten 1994 i uppdrag av regeringen att utarbeta två referensmaterial:
O att undervisa invandrarelever i svenska. kommentarer
till kursplaner i svenska och referensmaterial i svenska
som andraspråk (1994)
O att undervisa vuxna invandrarelever i svenska. ett referensmaterial i svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning (1994)
När svenska som andraspråk 1995 blev ett eget ämne beslöt Skolverket att omarbeta dessa referensmaterial. Samordningsansvariga för
detta arbete var Madeleine Dahlborg och Elisabeth Lindmark. Det
nya materialet fick titeln:
O att undervisa elever med svenska som andraspråk ‒ ett
referensmaterial (1998)
Eftersom den tidiga språkutvecklingen är så betydelsefull kompletterades nästa upplaga med ett avsnitt som behandlar språkutvecklande arbete i förskolan. Detta material har använts som kursbok
inom lärarutbildningen och rönt stor efterfrågan. Exempel på rubriker och författare i materialet:
– Inledning, Kenneth Hyltenstam
– Svenskans struktur i tvåspråkig belysning, Gunnar Tingbjörn
– Andraspråkseleverna och deras förutsättningar, Pirkko Bergman
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– Kursplanen i svenska som andraspråk ur elevperspektiv, Patrik
Forshage
– Bedömning, Pirkko Bergman
– Flerspråkiga barn i förskolan – hur gör man? Susanne Benckert
– Skönlitteratur som läromedel, Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist.
Myndigheten lät trycka om materialet 2003 (3:e tryckningen av 2:a
upplagan), men hösten 2006 gjorde Myndigheten bedömningen att
det finns behov av en mer omfattande uppdatering och avstod därför från att trycka om detta material.

Konferenser och seminarier
För att markera en ny start för svenska som andraspråk som ett eget,
och med svenska likvärdigt, ämne inbjöd Utbildningsdepartementet,
Skolverket, Svenska Kommunförbundet samt Mångkulturellt centrum
i Tumba in lärare i svenska som andraspråk i grundskolan till en konferens i november 1995. Intresset var så stort att alla inte kunde beredas plats och därför anordnades en ny konferens i mars 1996.
Skolverket har under åren medverkat i ett stort antal konferenser
och seminarier kring tvåspråkighetsfrågor som arrangerats av Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Kommunförbundets länsavdelning i Växjö, INVA Språkpedagogiskt institut m.fl.

Utvärderingar
Nedan presenteras Skolverkets utvärderingar inom området svenska
som andraspråk och sfi:
O utvärdering av undervisning i hemspråk och svenska som
andraspråk (1992)
Skolverket undersökte 1992 hur modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska som andraspråk planerades, genomfördes och
utvärderades i tio kommuner. I studien beskrivs de förändringar som
genomförts när det gäller organisationen och genomförandet av undervisningen utifrån den ändrade statliga styrningen och statsbidragssystemet. Målet med utvärderingen var att värdera undersöknings-
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resultaten mot elevers rätt att få undervisning enligt de förutsättningar
grundskoleförordningen och gymnasieförordningen angav.
Ansvariga för denna utvärdering var Ingrid Ekman och Per Bergdahl.
O svenska som andraspråk i gymnasieskolan, komvux och sfi
(1992)
I december 1992 fick Skolverket i uppdrag att se över vissa organisatoriska frågor och föreslå förenklingar av regelsystem rörande
svenska som andraspråk i gymnasieskolan, komvux och sfi.
Skolverket framförde i sitt svar i mars 1993 att betydande vinster
borde kunna göras ekonomiskt, pedagogiskt och administrativt
genom att föra all undervisning i svenska som andraspråk för vuxna
till komvux regelsystem och undervisningen i svenska som andraspråk för ungdomar, 16‒19 år, till gymnasieskolans regelsystem.
Skolverket presenterade också ett förslag till kursplan i ämnet
svenska som andraspråk i en kursutformad modell som skulle kunna
gälla för både ungdomar och vuxna.
Ansvarig för detta uppdrag var Ingela Nyman och som expert anlitades Ingvar Olsson.
Skolverkets regelförenklingsförslag lämnades utan åtgärd av regeringen.
O vem älskar sfi? utvärdering av sfi (1997)
Utgångspunkt för denna utvärdering var behovet av en kvalitativ
och kvantitativ undersökning som skulle ge svar på hur undervisningen bedrevs under olika betingelser och om den motsvarade uppställda kvalitets- och effektivitetskrav.
I rapporten redovisas hur kommunerna organiserade sfi-undervisningen och vilken samverkan som förekom mellan olika intressenter på kommunal nivå. Undervisningens villkor behandlas utifrån
både elev- och lärarperspektiv. Studieresultat och avbrottsorsaker redovisades, likaså gränsområdet till grundläggande vuxenutbildning.
Studien gjordes på Skolverkets uppdrag av Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Ansvarig på Skolverket var Ingrid Ekman.
Ett påtagligt resultat av denna utvärdering blev tillskapandet av
nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, vilket beskrivs i nästa avsnitt.
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O översyn av sfi, (1998)
Uppdraget gällde behovet av förändringar i kursplanen för sfi med utgångspunkt från behovet av individualisering av sfi-undervisningen.
Skolverket menade i sitt svar att kursplanen för sfi redan möjliggör individualisering.
Skolverket föreslog även denna gång att kursplanen i svenska som
andraspråk inom vuxenundervisningen borde föras samman till en
helhet, som på ett tydligare sätt visar stegen i utbildningen i form av
en baskurs och fem påföljande kurser. Baskursen föreslogs utgöra
en inledande kurs för elever som saknar kunskaper i att läsa och
skriva. Betyg borde ges efter varje kurs utom baskursen.
Skolverket föreslog dessutom att beteckningen sfi borde stå för organisationen svenskutbildning för invandrare analogt med beteckningarna på skolformerna grundläggande vuxenutbildning och gymnasial
vuxenutbildning. Ämnet skulle benämnas svenska som andraspråk.
Ansvarig för uppdraget var Madeleine Dahlborg.
Inte heller denna gång var departementet berett att ändra benämningen.

Nationella prov för sfi (1994)
I regeringens uppdrag till Skolverket 1994 om att utarbeta kursplan
och betygskriterier för sfi ingick även att utarbeta nationella prov
för sfi. Skolverket tecknade i mars 1995 avtal med Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning, om att centrumet
under ledning av Kenneth Hyltenstam skulle utveckla och konstruera
prov för sfi och att det som ett komplement till provet skulle utarbetas ett informationshäfte för lärare. Det första sfi-provet erbjöds
skolorna hösten 1996.
Ansvarig för arbetet på Skolverket var Ingrid Ekman.

Datorbaserade läromedel i svenska som andraspråk
När det gäller läromedelsutveckling för svenska som andraspråk, sfi
och grundvux är introduktionen av datorbaserade läromedel det
enda utvecklingsarbete som jag minns från tiden på Skolverket. För
detta arbete svarade Laila Engstöm vid Lärarutbildningen i Stockholm på Skolverkets uppdrag. Vid kartläggningen av olika material
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visade det sig att det fanns mer programvara än vi hade förväntat
oss. Somligt var användbart, annat mindre lämpligt och de flesta
programmen var förhållandevis dyra. Vi köpte in samtliga program
som presenterades i vår läromedelsförteckning från 1996 och vi erbjöd lärare, enskilt eller i grupp, att komma till LINUS-utställningen
och få en presentation av dessa program.
Hur stämningen var inför dessa nya möjligheter kan vi ana oss till
utifrån Lailas försiktiga formuleringar i förordet till förteckningen:
För samtliga program i förteckningen gäller att de inte kan ersätta läraren i undervisningen…
Det är också viktigt att inse datorns begränsningar. Inga program kan ersätta samtal med levande människor, rollspel i
grupp o.d. när det gäller att utveckla den kommunikativa
kompetensen. Inga program kan ersätta boken och boksamtalet när det gäller att hantera längre texter och utveckla elevernas förmåga att djupläsa en text och reflektera över den.

Reflektioner
Utvecklingen inom detta område har gått svindlande fort, och ”varningen” i dag skulle snarast gälla att vi har svårt att hinna med att ta
till oss datorns möjligheter, inte minst inom språkinlärningen. Ta
bara några närliggande exempel: Hur mycket betyder det för nybörjaren i svenska att Lexins ordbas med naturligt tal finns gratis tillgänglig på Internet? Och vad innebär alla de översättningsverktyg
och interaktiva möjligheter som finns?

5.4 NATIONELLT CENTRUM FÖR SFI OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Regeringen uppdrog 1995 åt Skolverket att utreda frågan om ett utvecklingscentrum för sfi. I uppdraget ingick att överväga i vilken utsträckning det kan anses ingå i statens åtaganden att ha ett ansvar för
metodutvecklingen inom sfi. Utredningen skulle även pröva eventuella synergieffekter med ett skolformsövergripande centrum.
Under utredningsarbetet tillfrågade Skolverket berörda universitetsinstitutioner och lärarhögskolor, ett trettiotal sfi-skolor samt en-
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skilda lärare om deras syn på behovet av ett eventuellt utvecklingscentrum. Utifrån denna kartläggning föreslog Skolverket att ett utvecklingscentrum för sfi och svenska som andraspråk skulle inrättas,
med uppgift att:
– samla, sammanställa och förmedla kunskap och erfarenheter
– stödja och informera om läromedelsutveckling
– stödja och initiera forsknings- och utvecklingsarbete
– vara resurscentrum för kompetensutveckling och stödja utveckling av nya former för kompetensutveckling.
Centrumet skulle även kunna ta emot och arbeta med uppdrag från
olika myndigheter och organisationer.
Skolverket förordade att centrumet skulle knytas till en högskola
med lärarutbildning för att ha koppling såväl till grundutbildning
som till fortbildning av lärare. Skolverket fastnade för Lärarhögskolan i Stockholm eftersom de bästa samlade betingelserna fanns där,
inte minst tack vare att läromedelsutställningen LINUS fanns där.
Vid Stockholms universitet fanns dessutom vid denna tidpunkt den
enda professuren i tvåspråkighet.
Ansvariga för detta utredningsarbete var Mai Beijer och Madeleine Dahlborg.
I juni 1997 förordnade regeringen att Lärarhögskolan i Stockholm
skulle verka som ett nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. De uppgifter som detta centrum skulle ha överensstämde
med dem som Skolverket hade föreslagit. Centrumet skulle också
samråda med Stockholms universitet.
Samtidigt gav regeringen Skolverket i uppdrag att i samråd med
Högskoleverket följa och utvärdera verksamheten vid centrumet. En
slutrapport över detta utvärderingsuppdrag lämnades till regeringen
i augusti 2000.
Ansvarig på Skolverket för denna utvärdering var Ingrid Ekman.
Det dröjde till oktober 1998 innan verksamheten vid Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk kom igång. Innan dess hade
dock centrumet varit med om att lägga ner verksamheten vid
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LINUS-utställningen – även den del som omfattade läromedel och

pedagogisk litteratur som gällde svenska som andraspråk och sfi.
I stället inrymdes nu centrumet i de lokaler som disponerats av
LINUS. Sedan den egentliga starten i oktober 1998 fram till augusti
2000 omfattade verksamheten främst seminarier med skilda teman
på olika orter, och man utvecklade en hemsida och började ge ut ett
elektroniskt nyhetsbrev.
I och med utvärderingsrapporten 2000 hade Skolverket inte
längre något ansvar för centrumets utveckling. Myndigheten har
dock samarbetat med centrumet genom att anställda där svarade på
Myndighetens uppdrag för kartläggningen av undervisningen i
svenska som andraspråk 2003⁄04.
2006 inrättades på regeringens uppdrag Nationellt centrum för
språk-, läs- och skrivutveckling. Detta centrum finns vid Myndigheten. Företrädare för Nationellt centrum för sfi och svenska som
andraspråk ingår i det nya centrumets referensgrupp.

5.5 MYNDIGHETENS ARBETE MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
OCH SFI
Remissyttrande från Myndigheten (2003)
Myndigheten lämnade detta yttrande över betänkandet:
vidare vägar och vägen vidare ‒ svenska som andraspråk
för samhälls- och yrkesliv (SOU 2003:77)
Enligt Myndighetens yttrande betraktades betänkandet som ett
viktigt underlag för förståelsen av flerspråkighet i Sverige. Betänkandet belyste på ett värdefullt sätt utvecklingen av skolformen sfi
och satte in den i sitt sammanhang både historiskt och i ett nutidsperspektiv.
Utredningen tydliggjorde den motsättning som funnits mellan de
som ser sfi som ett instrument för integrations- och arbetsmarknadspolitik och de som betonar att sfi främst är en pedagogisk verksamhet med svensk- och samhällskunskaper som mål.
Myndigheten såg positivt på betänkandets förslag att göra sfi till
en del av den kommunala vuxenutbildningen. Enligt Myndighetens
uppfattning i yttrandet borde dock sfi integreras helt i grundläg-
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gande vuxenutbildning, sfi som egen skolform upphöra och ämnet
svenska som andraspråk anordnas från nybörjarnivå och till gymnasial nivå i kommunens vuxenutbildning.
Betänkandet gick inte så långt i sina förslag utan ansåg att sfi
borde kvarstå som egen skolform men göras till en del i den kommunala vuxenutbildningen.
Betänkandet belyste inte de konsekvenser för styrdokument och
rättighetslagstiftning som ett inlemmande av sfi i komvux skulle leda
till. Frågor om individens försörjning och huvudmannens finansiering av sfi-utbildningen fick inte heller några svar i detta betänkande.
De delvis mycket konkreta förslagen om kompetensutveckling för
lärare i sfi gav enligt Myndighetens yttrande intryck av att konservera
tänkandet om sfi som en egen skolform och var inte i linje med
Myndighetens syn på behov av utveckling av sfi och integrering i
grundläggande vuxenutbildning.
Ansvarig för detta remissvar var Ingela Nyman.

Kartläggning av svenska som andraspråk (2003–2004)
Som en följd av den analys av modersmålets utveckling som redovisades genom rapporten flera språk ‒ fler möjligheter (Dnr
2003:757) beslöt Skolverket att inleda en kartläggning av förhållandena för ämnet svenska som andraspråk. Uppgiften fördes vidare till
Myndigheten som presenterade en förstudie i april 2003. Förstudien
ledde till en rikstäckande enkätundersökning av ämnet och tre fallstudier, och resultaten från undersökningen redovisades i mars 2004
genom rapporten kartläggning av svenska som andraspråk
(dnr 2003:757).
Så här beskrivs situationen för ämnet i inledningen till rapporten:
Ämnets korta och instabila historia, tillsammans med den frihet som styrdokumenten ger, har bidragit till att lokala tolkningar i hög grad styrt hur ämnet definierats. Historiskt sett
kan man urskilja två synsätt på ämnet, två linjer, som delvis
har stått i konflikt med varandra. Den vanligaste uppfattningen har varit att betrakta svenska som andraspråk som ett
komplement till ämnet svenska. Ämnet har då haft karaktären
av stödundervisning. Undervisningen har bedrivits på udda
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tider och riktat sig endast till de elever som är svagpresterande
i svenska. Den andra linjen har varit att se ämnet som ett självständigt ämne, jämställt med ämnet svenska och därmed behörighetsgivande för vidare studier. Här har alla andraspråkselever – även de som kommit långt i sin andraspråksutveckling – erbjudits att läsa svenska som andraspråk. Ämnet har
schemalagts parallellt med (modersmåls)svenska och därmed
fått en mer likvärdig ställning på dessa skolor.
Av den statistik som redovisas framgår att endast 5,5 procent av eleverna i grundskolan deltog i svenska som andraspråk.45 Antalet deltagare hade minskat under de senaste åren, trots att det totala antalet
elever med annat modersmål än svenska hade ökat. Andelen som
läste svenska som andraspråk minskade också ju högre upp i åldrarna som eleverna kom.
Mest anmärkningsvärt var att lika få av de nyanlända eleverna läste
svenska som andraspråk. Läsåret 2000⁄2001 hade 16 procent av eleverna i gymnasieskolan utländsk bakgrund. I denna grupp hade ca 11
procent (en av nio) slutbetyg i svenska som andraspråk. Bland avgångseleverna var det endast 1,5 procent som fick betyg i svenska som
andraspråk.
Det faktum att så få elever, också bland de nyanlända, läser ämnet
och att dessa når lägre betygsresultat väckte många frågor. Hur definierar skolledning och lärare ämnet? Utifrån vilka kriterier väljer
skolorna ut vilka elever som ges undervisning i svenska som andraspråk? Av resultaten av enkäten att döma var ämnet i stor utsträckning förbehållet språkligt sett lågpresterande elever och ämnet har
ytterst svag ställning på gymnasiet.
De frågor som ställs i rapporten kring ämnets status och orsakerna till varför ämnet har en så vacklande ställning samt de slutsatser som Myndigheten drog väckte stor uppmärksamhet, främst
bland forskare och universitetslärare i ämnet svenska som andraspråk liksom bland vissa lärare som i grund- och gymnasieskolan
har kämpat för att detta ämne skulle bli erkänt som ett likvärdigt
ämne jämsides med ämnet svenska. Myndigheten genomförde därför flera hearingar med företrädare för ämnet, där de experter som
Denna siffra kan jämföras med att 12,1 procent av eleverna var berättigade att läsa modersmål.
Skolverkets rapport barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror del 2 (2002).

45
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svarat för kartläggningen fick möjlighet att ytterligare klargöra bakgrunden till de slutsatser som Myndigheten hade dragit.
Ansvarig för kartläggningen var Ingela Nyman. För förstudien svarade Katarina Magnusson, rektor för modersmålsundervisningen i
Göteborg.
Som experter för kartläggningen anlitades Helena Frisell, Lärarhögskolan i Stockholm, Mikael Olofsson, Nationellt centrum för sfi
och svenska som andraspråk samt Lilian Nygren Junkin, Göteborgs
universitet.
Andelen elever som läser svenska som andraspråk är fortsatt
mycket låg.46 Arbetet med att vidareutveckla undervisningen för elever som har svenska som sitt andra språk fortsätter därför inom
Myndighetens Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Knuten till centrumet finns en referensgrupp i vilken ingår företrädare
för universiteten, lärarutbildningarna samt Nationellt centrum för
sfi och svenska som andraspråk.

Kartläggning av SVEN-klasserna 2007–2008
Myndigheten genomför 2007‒2008 en fördjupad analys av den undervisning som sker i svenska, svenska som andraspråk och engelska
i de s.k. SVEN-klasserna. De preliminära resultaten tyder på en mycket problematisk utformning av många flerspråkiga elevers språkundervisning inom detta språkval i år 6‒9.

Läsåret 2006 ⁄ 07 deltog 6,9 procent av eleverna i grundskolan i svenska som andraspråk samtidigt
som andelen elever som var berättigade att läsa modersmål hade ökat till 15,4 procent.

46
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6. Information
om läromedel,
metoder och
språkutveckling
Min första arbetsuppgift på SÖ var att göra en analys av behovet av
läromedel för modersmålsundervisningen. Jag besökte undervisningsgrupper, intervjuade lärare i olika språk, skickade ut en enkät
till tio kommuner och samlade tjugotalet lärare till en konferens
kring frågor som rörde prioriteringar. Resultatet var entydigt. De
som de facto hade bäst tillgång till material var också de som hade
flest önskemål om mer och bättre material!
Den här erfarenheten har jag haft anledning att återkomma till
under årens lopp vid motsvarande analyser. Således – om en lärare
har möjlighet att prova olika slags material, så ökar läraren sin förmåga att bedöma vilka material som är lämpliga och läraren kan
även se vad som ytterligare behövs för att skapa än bättre förutsättningar för elevernas lärande.
En viktig uppgift under pionjärtiden blev därför att samla in information om olika slags material som skulle kunna användas i modersmålsundervisningen (även om flertalet av dessa material primärt
utarbetats för annan undervisning) och hitta vägar för att nå ut med
denna information till lärarna och läromedelsinköparna. Denna
centrala uppgift kvarstår, även om både insamlandet av informationen och distributionsvägarna radikalt förbättrats genom Internet
och webbplatsen tema modersmål.
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6.1

LÄROMEDELSFÖRTECKNINGAR, UTSTÄLLNINGAR OCH RÅDGIVNING
För de svenska lärarna är kollegors omdömen den viktigaste källan
för information om läromedel. Därefter kommer annonser i fackpress och utställningar. Modersmålsläraren har sällan tillgång till
kollegor på den egna skolan – ofta inte ens i kommunen. Fackpressen innehåller inga annonser om modersmålsläromedel och få kommuner har utställningar som omfattar läromedel på modersmål.
Behovet av centrala insatser är således stort.
SÖ/SIL satsade därför på att utveckla både den skriftliga och muntliga läromedelsinformationen, och vid slutet av 1980-talet kunde SIL
tillhandahålla kommenterade läromedelsförteckningar för trettiotalet språk. För språk där det förelåg särskilda svårigheter att få tag
på lämpliga material innehöll informationen även anvisningar om
hur man kunde använda ”icke-traditionella läromedel”. Förteckningarna sammanställdes av erfarna modersmålslärare som hade
möjlighet att följa utgivningen i Sverige, ursprungsländerna och
andra mottagarländer. De material som presenterades i förteckningarna fanns på SIL-MINV-utställningen. Knutna till utställningen
fanns tiotalet lärare som dels svarade för pedagogisk rådgivning per
telefon, dels tog emot besökare. För några språk fanns även särskilda
rådgivare för förskolans modersmålsstöd.
Rådgivarna var involverade i utvecklingsarbetet och organiserade
studiedagar. Under de sista åren anordnade SIL cirka 20 sådana
möten per år. Målgruppen var förutom modersmålslärare också lärare i svenska som andraspråk, sfi och grundvux. Dessutom arrangerade SIL-MINV årliga mötesplatser för skolledare i förskola och
skola samt studiedagar kring övergripande teman som t.ex. svensk
kultur, kulturmöten och islam.
Förteckningsarbetet upphörde ett par år efter att Skolverket övertagit ansvaret från SIL. MINV-utställningen överfördes samtidigt till
Lärarhögskolan i Stockholm och fick namnet LINUS (Läromedelsutställningen för Invandrarundervisningen, Stockholm). LINUS fungerade väl under några år när det gällde information om läromedel för
svenska som andraspråk och sfi, men mäktade inte med att förnya beståndet med modersmålsläromedel producerade utanför Sverige.
LINUS utarbetade på Skolverkets initiativ en förteckning över
datorbaserade läromedel för svenska som andraspråk. En del av
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dessa program var även användbara inom modersmålsundervisningen.
Vid tillkomsten av Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk beslöt Lärarhögskolan att lägga ner LINUS. Materialet som
skingrades utgjordes, förutom av modersmålsläromedel, av didaktiskt material och forskningsrapporter inom området undervisning
av flerspråkiga elever, material om ursprungsländerna och om kulturmöten samt en samling textlösa läromedel som var användbara
oberoende av språk.
Centrumet tog inte ens vara på samlingen av läromedel i svenska
som andraspråk för barn, unga och vuxna. Detta skapade en djup
informationslucka, särskilt eftersom den läromedelskompetens som
funnits inom Skolverket började bli urholkad och de allra flesta
kommunerna hade svårigheter både att upprätthålla kunskaperna
när det gäller de ”gamla invandrarspråken” och att ha beredskap för
tillkommande språkgrupper.

Reflektioner
Numera har den informationslucka som uppstod inom modersmålsområdet fyllts igen genom tillkomsten av tema modersmål.
Situationen är nu till och med bättre än den var när MINV-utställningen hade som mest verksamhet. Inom svenska som andraspråk
och sfi saknas däremot ett ställe, t.ex. en webbplats, dit lärare kan
vända sig för att få en samlad bild av tillgången på undervisningsmaterial av skilda slag. Från modersmålsområdet vet vi att inlärningssituationen för språkinlärningen har förändrats radikalt genom
tillgången till Internet med sitt utbud av texter, ljud och bilder samt
IT-baserade hjälpmedel som t.ex. översättnings- och grammatikprogram, online-lexikon, ”översättningspennor” och flerspråkiga
uppslagsverk. Det finns inte heller någonstans dit lärare kan vända
sig för att få en överblick över metod- och materialutvecklingen för
undervisning i andraspråk i övriga länder.
Enligt min bedömning skulle lärsituationen för elever som lär sig
svenska som andraspråk samtidigt som de ska utveckla kunskaper i
olika skolämnen effektiviseras, om lärare fick tillgång till samlad information om olika slags metoder och material som de kan ta till sig,
ta avstånd från eller inspireras av till nytänkande!
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6.2

MINV–HINVA-UTSKICK
Bland det första vi gjorde på SÖ var att kontakta kommunerna och
be dem utse kontaktpersoner för information om modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska för invandrare. Vi visste
att mycket av den information som skickades till kommunerna stannade på central nivå och kom inte vidare till de lärare som berördes.
Tack vare denna kontaktpersonlista kunde vi även informera de lärare som vände sig till oss med olika frågor om att de hade en person i den egna kommunen som fick information om allt nytt som
var på gång och till vilken de kunde vända sig i fortsättningen.
Systemet med informationsutskick via kontaktpersonerna om nya
förteckningar, studiedagar och nya läromedel vidareutvecklades
under SIL-tiden och kontaktpersonerna inbjöds årligen till kompetensutveckling på de s.k. Hasseluddskonferenserna.

HINVA-utskick
Skolverket fortsatte med kontaktpersoner och informationsutskick.
Detta skedde två–tre gånger per år och kontaktpersonlistan omfattade 1 500‒1 700 personer i kommuner samt vid fristående skolor,
lärarhögskolor, bibliotek och olika organisationer och från 1998 även
ansvariga för barnomsorgen.
Det första s.k. hinva-utskicket sändes ut i november 1991. I följebrevet stod:
Nu har vi äntligen kommit så långt här på Skolverket att vi ser
det som meningsfullt att kontakta er alla med information om
nyheter inom läromedelområdet för minoritets- och invandrarundervisningen.
Bilagor denna gång var:
– anmälan om kontaktperson/adressändring
– beställningslista över läromedel i svenska som andraspråk och
hemspråk som gick att beställa från SIH-Läromedel i Örebro
– informationsblad om läromedelslistor för tigrinska, sydkurdiska
och persiska
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– en lista över material för begreppsträning i förskola och lågstadium
– information om tre språkversioner (svenska, persiska, arabiska) av
boken så blir barn tvåspråkiga
– beställningsblad för materialet en dotter berättar på svenska
och persiska
– informationsblad om sju läromedel på tigrinska som getts ut med
statligt stöd
– information om olika UR-material för interkulturell undervisning
– information om svensk historia på sydkurdiska
– information om tidningen på lätt svenska (PLS) och de åtta
språkversionerna
– Information om från hela världen – nio tematiska textlösa
bildhäften för begreppsträning och interkulturell undervisning
från SIH.
Det sista hinva-utskicket sändes ut i oktober 1999. Det inleddes
såhär:
Redan i början av 1998 skrev vi att Skolverket räknade med att
”på sikt” ersätta dessa utskick med information som läggs ut
på Internet. Då var vi själva alldeles i starten med vår
webbplats internationellt ⁄ interkulturellt på Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se). Nu kan vi konstatera
att Skolverkets hemsida blivit så bra att den i år fått omdömet
”bästa myndighetssidan”. När det gäller avdelningen Internationellt/Interkulturellt har vi lärt oss hur vi ska använda den så
att informationen här är ”ständigt aktuell”. Vi kan väl ännu
inte riktigt leva upp till den ambitionsnivån men vi börjar få
in vissa rutiner.
Innehållet denna gång omfattade mer än bara läromedel:
– interkulturell undervisning
– nationella minoriteter i Sverige
– översyn av kursplaner i modersmål och svenska som andraspråk

124

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.21

Sida 125

information om läromedel, metoder och språkutveckling

– referensmaterial för svenska som andraspråk
– seminarier och konferenser
– bidrag och stipendier
– information om distribution av läromedel på olika modersmål
– nya material från Skolverkets utvecklingsprojekt: albanska –
romska – somaliska – sydkurdiska samt om Lexinlexikonen
– några nya böcker från andra utgivare
– information om tidskriften migranter från Integrationsverket
– material om Sverige från Svenska Institutet.
I stället för pappersbilagor fanns här även adresser till olika hemsidor.
Myndigheten har vidareutvecklat informationen och tema modersmål ersätter både HINVA-utskicken, läromedelsförteckningarna och MINV/LINUS-utställningen samt den rådgivning och
studiedagsverksamhet som var knuten till dessa. Vi kan konstatera
att informationen numera är mer aktuell, mer omfattande och mer
lättillgänglig än någonsin!

6.3

FLER WEBBPLATSER FÖR MÅNGFALDSOMRÅDET
Förutom tema modersmål har MINV svarat för flera webbplatser
på Myndighetens hemsida.
O om nyanlända elever
Denna webbplats ersatte 2003 informationsmaterialet råd för
undervisning av asylsökande barn i grundskolan. Här fanns
information om bestämmelser, länkar till aktuella myndigheter samt
litteraturförslag. Numera har även andra myndigheter, t.ex. Migrationsverket, utvecklat sina webbplatser och tillgängligheten när det
gäller information är därför avgjort bättre än när vi endast hade tillgång till det tryckta materialet.
Under 2007 har Myndighetens information som gäller nyanlända
elever ytterligare vidareutvecklats utifrån de erfarenheter och behov
som framkommit vid arbetet med regeringsuppdragen om sent an-
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lända elever och om den nationella strategin för utbildning av nyanlända barn och ungdomar.47
O flerspråkig undervisning
Denna webbplats tillkom 2003 för att sprida kännedom om olika modeller för undervisning på modersmål. Skolor fick stöd för att utforma
informationen och detta projekt samlade även skolledare och lärare till
tematiska konferenser kring matematik på modersmål, språkbedömning i modersmål och svenska samt modersmål i förskolan.
Numera finns all information som rör flerspråkiga elever och
deras undervisningssituation samlad under rubriken mångfald
(www.skolutveckling/mångfald.se).

6.4 NORDBAS – OM FORSKNING I NORDEN KRING FLERSPRÅKIGHET OCH UNDERVISNING
Inom ramen för det nordiska samarbetet och med ekonomiskt bidrag från Nordiska ministerrådet har skolmyndigheterna medverkat vid utvecklingen av nordbas – en Internetbaserad kunskapsbas
om forskning i Norden kring undervisning i modersmål, andraspråk
och undervisning av vuxna invandrare. Basen innehåller även översiktsartiklar över vart och ett av dessa områden.
Ansvaret för uppdateringen åvilar varje land. För upprätthållandet av basen ansvarade först Nordens Institut i Finland (NIFIN) och
därefter har ansvaret legat på det Nordiska skoldatanätet som fram
till sommaren 2007 var förlagd till Myndigheten. Därefter har ansvaret för uppdateringen av basen överförts till Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

6.5 INFORMATION TILL FLERSPRÅKIGA FAMILJER – PÅ FLERA SPRÅK
Skolmyndigheterna har utvecklat olika material för att informera
nyanlända och andra flerspråkiga och flerkulturella familjer om skolan i Sverige och om betydelsen av att barnen får stöd för att bibehålla och vidareutveckla sina språk.

47
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O våra barn och skolan
våra barn och skolan är ett informationsmaterial om skolan i Sverige som utvecklades av RHS i samarbete med SÖ/SIL redan 1982. Materialet bestod av ett häfte med foton och sparsamt med text samt en
handledning till studiecirkelledare och skolpersonal. Materialet utformades utifrån behov som framkom vid samtal med cirka 600 deltagare, tillika föräldrar, i grundläggande vuxenutbildning i Stockholm
och Nacka.
Vid den här tiden hade Stockholms stad ett program för nyanlända elever och deras familjer som omfattade en veckas introduktion. Trots detta menade våra informanter att de inte fått den
information som de behövde. Det hade visserligen ”vällt fram” en
massa information, men det mesta hade man inte kunnat ta till sig,
eftersom man inte kände till sammanhangen. De olika personer man
hade mött hade alla frågat om de hade några frågor, men de mest
angelägna frågorna hade man inte vågat ställa.
Det var dessa kursdeltagarnas frågor som vi försökte gestalta
genom bilder, t.ex. från en gymnastiklektion med både flickor och
pojkar. Frågorna på detta område gällde dels detta med samgymnastik, dels vilka kläder barnen förväntades ha med sig och varför
dessa inte var gratis när allt annat i skolan i Sverige är det.
En annan känslig fråga var duschningen, som vi illustrerade med
foto på en naken pojke. Denna bild väckte viss uppmärksamhet,
mest från svensk personal, men den fungerade bra för de frågor som
föräldrarna hade, t.ex. om pojkar och fickor också duschar tillsammans. Sexualundervisningen illustrerade vi med en tecknad bild ur
boken per, ida och minimum, som handlar om att få ett syskon48,
och religionsundervisningen illustrerades med tecknade bilder av
kyrka och moské.
Att både pojkar och flickor hade textilslöjd illustrerades av en
pojke vid en symaskin. Här visade det sig att det var vi som hade
haft förutfattade meningar. Det var inget märkvärdigt att pojkar
lärde sig att bli skräddare, men de turkiska papporna var imponerade av vilken fin symaskin som eleverna hade tillgång till!
Texterna var mycket kortfattade. Anledningen till detta var att vi
ville att häftet skulle användas som underlag för samtal. Vi ville inte
48

Denna bok presenteras i avsnitt 4.3.
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servera färdiga svar utan vi ville få föräldrarna att vilja och våga ställa
de frågor som de hade.
Detta material har bearbetats och reviderats flera gånger, senast
1999. Texthäftet kompletterades senare med en video som kom på
svenska (1990) och därefter översattes successivt till många språk.
Den uppdaterades och den reviderades versionen har också översatts till många, delvis ”nya” språk:

Videoversioner som fanns 1993

Reviderade videon 1999

arabiska

arabiska

albanska

albanska
bosniska

engelska

engelska

finska

finska

kinesiska
makedonska
kurdiska (syd och nord)
persiska

persiska

polska
tre romska varieteter
(arli, kelderash, lovara)
ryska
serbokroatiska
somaliska

somaliska

spanska

spanska

svenska

svenska

tigrinska

tigrinska

turabdinska

nyvästarameiska (turabdinska)
östassyriska (urmiska)

turkiska

turkiska

Information om materialet visades i samband med skolstarten hösten 1995 i tv-programmet anslagstavlan samt på tv-monitorer på
flygplatser och järnvägsstationer.
Ansvariga var Berit Almqvist, RHS, Mai Beijer, SÖ/SIL/Skolverket,
och Raija Wallenius, RHS/SÖ.
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Materialet kompletterades med boken förälder i ett nytt
land (RHS och Natura Förlag 1994). Detta material, som tar fasta
på föräldrarollen i brytningen mellan olika kulturer, gavs ut med
stöd från Skolverket och fanns även i en persisk version. Materialet
utarbetades tillsammans med föräldrar från olika länder och utprovades i samtalsgrupper med modersmålslärare och andra representanter för skolan. Följande är exempel på teman som behandlas:
– Bli svensk?
– Vem fostrar barnen?
– Ungdomar och brottslighet
– Samlevnadsundervisningen

Reflektion
våra barn och skolan-materialet fungerade väl i över 20 år, vilket
torde vara något av ett rekord för ett informationsmaterial. Numera
är det delvis inaktuellt men behovet av motsvarande material är
stort. Det som särskilt efterfrågas av de flerspråkiga familjerna och av
skolpersonalen är material som behandlar den svenska skolans syn
på kunskap och lärande, elevernas och lärarnas roller samt skolans
och samhällets värdegrund.
O våra barn och språken (RHS 1990)
Detta är ett utbildningsprogram om tvåspråkighet och om föräldrarnas och skolans roll för barnets språkutveckling. Målgrupp för
materialet var förutom föräldrar också personal i daghem och förskolor, skolor och lärarutbildningen.
Detta material bestod av:
– Videoprogram i tre avsnitt, totalt cirka 40 minuter. På engelska,
finska, spanska och svenska.
– Föräldrahäfte på svenska och finska samt en studiecirkelplan
– barnen, föräldrarna och språken – en fördjupningsbok
(Gunnar Tingbjörn). På svenska och finska.
Ansvariga för innehåll och uppläggning var Mai Beijer, SIL och Raija
Wallenius, SÖ. För videofilmerna anlitades UR. Producent var RHS.
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O finska som modersmål
I samarbete med Sverigefinska Riksförbundet utarbetade Skolverket under 1990-talet ett material för finskspråkiga föräldrar om modersmålets betydelse – modersmål, fadersmål, finska som kom
ut i flera utgåvor. En ny version med titeln att kunna språk är en
rikedom kom 2002.
O två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer
(2002)
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby gav tillsammans med Skolverket 2002 ut broschyren två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer. Råden grundar sig på aktuell kunskap om barns
språkutveckling och erfarenheter från föräldrar och personal i förskola och skola. Materialet har vidareutvecklats tillsammans med
Myndigheten och finns nu (2007) i 16 tvåspråkiga versioner.49
O växelvis på modersmål och svenska (2006)
Detta material behandlar språk- och kunskapsutvecklingen för flerspråkiga barn och ungdomar. Det kom ut i 17 språkversioner hösten
2006.50 En version för svenskt teckenspråk och svenska är under
framtagning.
Målgruppen är föräldrar och personal i förskola och skola samt
beslutsfattare. Den svenskspråkiga versionen har bl.a. använts i Myndighetens kontakter med de s.k. ”mångfaldskommunerna”, och den
engelskspråkiga versionen har fått stor användning även vid presentationer av den svenska flerspråkighetspolicyn vid internationella
kontakter.
Innehållet omfattar språkutveckling, föräldrarnas och far- och
morföräldrarnas roll för barnets språk- och kunskapsutveckling på
modersmålet samt vikten av kunskaper i svenska. Här behandlas
även matematik och engelska samt kunskapsbedömning, betyg och
kontakter mellan skolan och hemmen.
För texten svarar Mai Beijer och för illustrationerna Burhan
Misirli.
49

Albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, nordkurdiska, persiska, polska, romska/arli,
romska/lovara, ryska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinska och turkiska

50
Albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, romska/arli
ryska, somaliska, spanska, svenska, thailändska, tigrinska och turkiska
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O tema modersmål
De olika språkrummen på tema modersmål innehåller även information till föräldrar. I några språk har dessa rum blivit interaktiva mötesplatser, och Myndighetens ambition är att vidareutveckla
denna möjlighet att nå föräldrar på deras modersmål.
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7. Kompetensutveckling för
modersmålslärare
och om modersmål
och flerspråkighet
Modersmålslärarna är en av de grupper lärare som har högst andel
utan pedagogisk utbildning. Många modersmålslärare är dessutom
ensamma i sitt språk på sin skola eller t.o.m. i sin kommun och har
således inga kollegor att utbyta erfarenheter med.
För språk som tillkommit i den svenska skolan efter 1990 gäller
att det inte finns några modersmålslärare som fått sin grundutbildning i Sverige. Formellt finns möjlighet att studera modersmål som
breddning eller fördjupning inom utbildningen för både tidigareoch senarelärare, men inga studerande har valt detta fram till nu.
Sedan 2006 finns dock en grupp studerande i Malmö som siktar på
lärarkompetens med arabiska som modersmål.

7.1 GRUNDUTBILDNING FÖR MODERSMÅLSLÄRARE
I och med riksdagsbeslutet 1975 om att det skulle vara obligatoriskt
för kommunerna att erbjuda modersmålsundervisning blev det
också nödvändigt att ordna grundutbildning för modersmålslärare.
Sådan utbildning gavs i Malmö, Göteborg/Mölndal samt Stockholm
och utbildningen var på fyra terminer.
För att få tillträde till denna utbildning skulle den studerande ha
allmän behörighet från svensk gymnasieskola, eller motsvarande
från annat land, samt goda kunskaper i svenska liksom i modersmålet. För att skapa större likvärdighet vid bedömning av de sökandes språkkunskaper utarbetades test både för kunskaperna i svenska
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och i modersmålet. Efter genomgången utbildning blev den studerande behörig s.k. lärare 22.
Antalet språk skiftade under de dryga tio år som denna utbildning
pågick. Ett uppskattat inslag i utbildningen var den s.k. hemlandspraktiken. För vissa språk var det inte möjligt att besöka de länder de
studerande kom från – t.ex. när det gällde de kurdisktalande från Turkiet och studerande med rötter i Chile. Här anordnades i stället resor
till Sovjetunionen respektive andra länder i Latinamerika. Hemlandspraktiken för de tigrinsktalande gick via Sudan till den del av
Eritrea som EPLF-gerillan kontrollerade.
Samordningsansvarig på UHÄ var Staffan Lundgren som med
stort engagemang bidrog till att denna utbildning fick god status.
O möte med metodiklärarna vid hemspråkslärarlinjerna på
minv-utställningen (1984)
I september 1984 inbjöd MINV-utställningen metodiklärarna vid de
tre högskolorna till en studiedag. Förmiddagen ägnades åt information om SIL:s verksamhet inom minoritets- och invandrarområdet
och eftermiddagen åt samverkan kring läromedelsfrågor inom modersmålslärarutbildningen. Deltagarna kom från alla lärarutbildningarna och fördelade sig språkmässigt enligt följande:
Språk

Stockholm

Arabiska

1

Finska

2

Polska

1

Portugisiska

1

Serbokroatiska

1

1

1

Spanska

1

2

1

Turkiska

1

3 (varav
2 jugoslavturkiska)

1

Ungerska

1

Malmö

Göteborg/Mölndal

1
1

1

Det här ger viss vägledning om de aktuella språken. I Malmö pågick
även utbildning i danska, och som bilaga till anmälningen från
Stockholm bifogades en lista med totalt 40 namn, av vilken jag kan
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utläsa att det även pågick utbildning i åtminstone grekiska, italienska
och syrianska samt troligen ännu fler språk. Senare tillkom i Stockholm utbildning för lärare i tigrinska och persiska.
De flesta metodiklärarna hade endast ”fyllnadstjänstgöring” inom
modersmålslärarutbildningen och hade därför inte möjlighet att
delta i vår studiedag. Däremot deltog utbildningsledare från alla tre
högskolorna.
Efter denna kontakt inbjöd samtliga lärarutbildningar oss på SILMINV att regelbundet medverka i lärarutbildningarna.

7.2 KOMPETENSUTVECKLING FÖR RESURSPERSONER I FLYKTINGUNDERVISNING
Under ett par år omkring 1990 tog Sverige emot cirka 30 000 flyktingar från Kosova. Det rörde sig oftast om barnrika familjer, och
1992 uppgick antalet barn med albanska som modersmål till cirka
10 000. Det fanns endast ett fåtal modersmålslärare i albanska, och
albanska hade inte heller ingått bland de språk där det erbjudits modersmålslärarutbildning. Därför beslöt Skolverket att göra en akutinsats för att underlätta för kommunerna att anordna meningsfull
undervisning för dessa barn och ungdomar. Våren 1993 bad därför
Skolverket aktuella kommuner att i samarbete med SIV:s ansvariga
för de asylsökande utse deltagare till en veckokurs med kompetensutveckling för dels svenskspråkiga lärare i mottagningsklasserna, dels
albanska resurspersoner.
Kurserna var unika på så sätt att de samlade två målgrupper i
samma kurs och uppläggningen innebar att deltagarna blev tvungna
att samarbeta – trots språksvårigheter. Vid utvärderingen pekade de
svenska lärarna på att det var särskilt värdefullt i kursuppläggningen
att de fick vidga sina kunskaper om Kosova och flyktingarnas situation i Sverige. Den albanska gruppen menade å sin sida att det var
särskilt värdefullt att man inte bara fick information om skolan i
Sverige utan även tillfälle att diskutera sina uppfattningar om svenskt
skolväsende. De albanska deltagarna menade att de för första gången
i Sverige hade behandlats som vuxna människor med erfarenheter
som togs tillvara i det svenska samhället.
När det några år senare blev aktuellt att ta emot en ännu större
grupp flyktingar från övriga delar av det sönderfallande Jugoslavien
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anordnade Skolverket motsvarande kurser för resurspersoner främst
från Bosnien. Denna gång var de bosniska deltagarnas kurs två
veckor medan de svenska lärarna deltog under den andra veckan.51

7.3

SAMNORDISKA KURSER OCH TEMA MODERSMÅLS KONFERENSER
Följande samnordiska kurser anordnades för:
– lärare från Bosnien – 1997, finansierad av Nordiska ministerrådet
– lärare i somaliska – 1998, finansierad av respektive land
– lärare i arabiska – 1999, finansierad av respektive land.
Behovet av kompetensutveckling för modersmålslärare har varit ett
område som vår nordiska samarbetsgrupp52 hela tiden haft på sin
agenda. Genom att vi tilldelades medel från Nordiska ministerrådet
blev det möjligt att sommaren 1997 samla lärare, som undervisade
elever från före detta Jugoslavien, från alla nordiska länder till en
veckas erfarenhetsutbyte och information om skolan i Norden.
Spännvidden bland deltagarna var stor. Den som hade bott längst i
Norden hade kommit i början av 1970-talet till Sverige och den som
varit kortast tid hade bott två år på Island. Just dessa två deltagare
hade kommit hit av kärlek, några hade kommit som invandrare av
ekonomiska skäl medan flertalet var flyktingar undan krigen på Balkan.
Målet för kurserna var att ge modersmålslärare från de nordiska
länderna möjlighet:
– att lära känna skolsystemen i de olika länderna
– att få impulser från varandra genom erfarenhetsutbyte
– att få en breddad kompetens utifrån föreläsningar om Nordens
historia, pedagogik och metodik i modersmålsundervisningen och
språkfrågor
– samt visa på hur man kan fortsätta samarbetet lärare emellan och
finna samarbetsformer för elever i de nordiska länderna och ur51

Mer information om dessa kurser finns i Del 2, avsnitten Albanska och Bosniska.

52

Se nedan i avsnitt 10.2.
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sprungsländerna genom en introduktion av hur man kan använda
Internet.
Kurserna var mycket uppskattade och kontakterna mellan lärarna har
ofta fortsatt även efter kurserna. Vid kursen med de bosniska lärarna
var det endast en deltagare som hade erfarenhet av datoranvändning,
på den somaliska kursen fanns några som använde datorn som skrivverktyg – även om inte heller de hade upptäckt alla möjligheter som
Internet erbjuder. Ett resultat från den somaliska kursen blev att några
modersmålslärare fick handledning för att utveckla en webbplats för
de somaliska lärarna och eleverna i Norden. Detta var embryot till
tema modersmål. En motsvarande webbplats för undervisning i arabiska påbörjades efter den arabiska sommarkursen 1999.
Inslaget om skolan i Norden gav oss möjlighet att förklara skolans
och samhällets värdegrund. Detta var något nytt, också för lärare
som varit med länge. På både den somaliska och den arabiska kursen hade vi ett inslag där deltagarna fick bekanta sig med Storylinemetodiken.53 Även detta var något nytt. Många manliga lärare hade
uppenbarligen aldrig hållit i en sax och trots att de till att börja med
var skeptiska till att behöva tillverka pappersdockor (!) blev även de
intresserade och deltog med stort engagemang.54
Den planerade kursen för modersmålslärare i albanska sommaren
2000 blev inställd. Anledningen var att det nu åter öppnades möjlighet att besöka Kosova och många lärare föredrog att åka dit för
första gången på många år.
tema modersmål erbjuder vidgade möjligheter till kontakter
även mellan lärare i olika länder och de flesta språkrummen har besökare från både de nordiska länderna och andra mottagarländer
och ursprungsländer. På de komptensutvecklingsdagar som språkgrupperna anordnar finns ofta deltagare från övriga nordiska länder,
53
Storyline är en pedagogisk metod och ett förhållningssätt som först utvecklades i Skottland (1965).
Till Sverige kom den på allvar på 1990-talet. Typiskt för storyline är att undervisningen sker i form
av en berättelse som skapas av elever och lärare i klassrummet. Som hjälp för berättandet används
egenhändigt tillverkade dockor. Mer information finns på www.storyline.se.
54
Jag hade bespetsat mig på att plocka med mig några av de dockplanscher som de somaliska lärarna
hade åstadkommit men blev utan, för att dessa lärare själva ville ta med sig sina dockor. Och flera
av lärarna har, även om de inte följt metoden i sin undervisning, suttit med egna barn och klippt och
klistrat pappersdockor!
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och hösten 2006 förlade den somaliska gruppen sin kompetensutveckling till Helsingfors. Våren 2007 anordnade den turkiska gruppen tillsammans med ett vuxenutbildningsinstitut i Turkiet sin
kompetensutveckling i Ankara.
På Myndigheten har vi även försökt stödja kompetensutveckling
för lärare som undervisar i ”små” språk. Således inbjöd vi i januari
2004 sådana lärare till en gemensam konferens kring bl.a. Internets
möjligheter i språkundervisningen. Denna konferens ägde rum i
Gränna och den samlade cirka 75 lärare, med modersmålslärarna i
Jönköping som värdar. Här knöts många kontakter mellan lärare
som ofta arbetat i åratal utan att känna till några kollegor.
Själv återsåg jag här två lärare i kinesiska som hade deltagit i en
kurs som jag ledde för Vietnamflyktingar i Perstorp någon gång på
tidigt 1980-tal. Den ena hade då varit stödlärare för nyanlända ”högstadieelever” och den andra hade studerat sfi. Jag kände inte igen
dem, men de kom ihåg mig och menade att denna kurs hade haft en
avgörande betydelse för deras yrkesval.

7.4

SAMVERKAN MED KOMMUNER OCH ANDRA KONFERENSARRANGÖRER
De tre stora kommunerna och deras konferenser
Det har funnits ett nätverk mellan de modersmålsansvariga skolledarna i Stockholm, Göteborg och Malmö från tidigt stadium, även
om organisationen av modersmålsundervisningen ser olika ut i
dessa kommuner. För oss på nationell nivå har detta medfört att vi
enkelt kunnat vända oss till ”de tre stora” när vi behövt prova olika
idéer och förslag. Dessa tre kommuner har även samlat modersmålslärare från hela landet till rikskonferenser.
O många språk ‒ en satsning på framtiden, den 3‒4 april 2000
i stockholm
Konferensens tema var barn och ungdomar i den mångkulturella
skolan. Syftet var att visa på modersmålets betydelse för tvåspråkigheten och den kulturella identiteten. Konferensen arrangerades i
samverkan med Skolverket. Denna gång deltog främst modersmålslärare och skolledare ansvariga för modersmålsundervisningen.
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O många språk ‒ en satsning på framtiden, den 20‒21 november 2003 i göteborg
Underrubriken denna gång var utveckling och lärande för flerspråkiga barn och ungdomar i förskola och skola. Konferensen
samlade många deltagare, många fler än arrangörerna hade förväntat
sig. Den fick därför flyttas från Folkets Hus till kongresshallen i Svenska
Mässan i Göteborg. Själv medverkade jag med en plenarföreläsning
inför drygt 700 deltagare. Temat för min presentation var erfarenheterna från kartläggningen flera språk ‒ fler möjligheter.

Andra kommunkontakter och nyare nätverk
Under SIL-tiden var det bl.a. Botkyrka, Jönköping, Norrköping och
Upplands Väsby som hörde av sig ofta, som ”alltid” skickade deltagare
till SIL-MINV:s konferenser och som gjorde gruppbesök på MINV-utställningen. Även senare tog vissa kommuner, t.ex. Kristianstad, Norrköping, Umeå, Uppsala och Västerås, regelbundet kontakt med oss på
nationell nivå och inbjöd oss att medverka vid lokala studiedagar.
Flera medelstora kommuner har numera bildat regionala nätverk
kring frågor som rör undervisning av flerspråkiga elever. Detta har
skett bl.a. i Mälardalen, bland norrkommunerna i Stockholmsområdet och i Skåne. Även dessa nätverk brukar anlita oss på nationell
nivå som medverkande vid sina sammandragningar.
Genom att vi förlagt ansvaret för flertalet språkrum på tema
modersmål på olika kommuner, har vi fått en krets av skolledare
som vi har goda kontakter med och som vi kan konsultera vid behov.
Det är också dessa som svarar för uppläggningen av de studiedagar
och konferenser som anordnas av Temaplatsens språkrum.
Våren 2007 inbjöd vi tillsammans med Stockholms stad skolledare med ansvar för modersmålsundervisningen till en rikskonferens kring aktuella frågor och skolledarerollen. Deltagarantalet
uppgick till drygt 100 personer från cirka 60 kommuner.

Tvåspråkighet i fokus – Rikskonferenser 1996–2007
Britta Weiler och Ove Norberg hade båda lång erfarenhet som skolledare för samordning av undervisning i modersmål och svenska som
andraspråk när de 1990 startade inva ‒ språkpedagogiska institu-
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tet. De första åren arrangerade de kortare och längre kurser kring andraspråksinlärning för lärare och barnomsorgspersonal samt konferenser med specialinriktningar t.ex. för frivilligorganisationerna.
Mellan åren 1996 och 2001 arrangerade INVA rikskonferenser med
rubriken tvåspråkighet i fokus. Konferenserna äger fortfarande
rum årligen i mars på Folkets Hus i Stockholm och har kommit att
bli närmast en institution. Ansvarig för dessa konferenser är sedan
2002 Fortbildning AB. Konferenserna samlar deltagare från hela landet och antalet har skiftat mellan 400 och 600. Konferensen 2007
slog alla rekord med drygt 800 anmälda deltagare.
Inledningstalare vid den första konferensen var dåvarande utbildningsministern Ylva Johansson. Inledningstalare vid 2007 års
konferens var professor Henning Johansson. Under årens lopp har
många framträdande kulturpersonligheter medverkat, t.ex. Emerich
Rooth, Kay Pollak, Anita Dorazio, Syster Karin från Alsike kloster och
författaren Gunilla Lundgren. Samma gäller för många forskare inom
flerspråkighetsområdet, och jag har också själv medverkat som plenarföreläsare. Vid parallellseminarierna brukar praktiker presentera
sina arbetssätt.
Vid 2007 års konferens meddelade arrangören att från och med
2008 kommer rubriken ändras till flerspråkighet i fokus.
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8. Interkulturellt
synsätt i
undervisningen
8.1 SPRÅK- OCH KULTURARVSUTREDNINGEN
Termen ”interkulturell undervisning” användes första gången i officiella undervisningssammanhang i Sverige i Språk- och kulturarvsutredningens betänkanden olika ursprung ‒ gemenskap i sverige
(SOU 1983:57) samt kunskap för gemenskap (SOU 1983:58).55 Dessa
betänkanden ledde till att riksdagen 1985 fattade beslut om att undervisningen i alla skolformer ska präglas av ett interkulturellt synsätt.
Bakgrunden var de förändringar inom undervisningen som blivit
nödvändiga på grund av det ökande antalet elever med annan kulturbakgrund än den svenska. Lärare som i sina klasser mötte elever
med nära anknytning till andra länder och kulturer insåg att de inte
kunde fortsätta att undervisa om dessa som något som låg ”långt
borta”. I klasser med elever från olika länder i Mellanöstern kunde
det t.ex. vara aktuellt att vidga perspektivet när man behandlade den
politiska situationen i detta område jämfört med hur problemen
presenterades i läroböckerna. Motsvarande förändringsbehov fanns
i snart sagt alla ämnen.
Likaså hade fostran till internationell förståelse och respekt för
andra människor och deras uppfattningar fått en ny dimension, när
det ”annorlunda” faktiskt fanns i den egna gruppen, i klassen, på
skolan.

55

Utredare var generaldirektör Birgitta Ulvhammar och sekreterare var Bertil Jacobsson. Jag svarade
för betänkandet kunskap för gemenskap, där vi bl.a. föreslog ett nationellt centrum för modersmålsundervisning, något som blev verklighet i form av MINV-enheten vid SIL.
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Själva introduktionen av termen ”interkulturellt” föregicks dock
av intensiva diskussioner i utredningens sakkunniggrupp. Här fanns
personer som menade att det var onödigt med ytterligare en term
och att det räckte mer än väl med flerkulturell, tvärkulturell, multikulturell, multietnisk och pluralistisk och att det dessutom fanns en
risk att benämningen interkulturell skulle blandas ihop med internationell. Vi som förordade termen interkulturell menade däremot
att denna term stod för något nytt, nämligen en ömsesidighet där
de olika kulturerna både skulle dela med sig av sina erfarenheter och
ta emot nya impulser.

Interkulturellt synsätt i undervisning och läromedel
SÖ och SIL utarbetade 1986 en broschyr med titeln interkulturellt synsätt i undervisning och läromedel, vilken tar upp
olika sätt att ta tillvara den mångkulturella verkligheten i skolan och
samhället och hur man kan utveckla ett interkulturellt perspektiv i
undervisningen.
De definitioner som introducerades i denna broschyr var:
– interkulturell – som står för en process där människor med olika
språk och kulturer påverkar varandra
– mångkulturell – som beskriver ett tillstånd.
Genom att använda dessa definitioner anslöt sig utbildningsmyndigheterna i Sverige till samma terminologi som vid denna tidpunkt
började användas inom Europarådets projekt kring dessa frågor. De
förtydliganden som gjordes har också visat sig vara användbara.

Interkulturell undervisning:
– gäller alla elever
– är inte ett ämne utan ett förhållningssätt som ska tillämpas i alla ämnen
– skapar förutsättningar för ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan och närsamhället
– startar en process på väg mot samhörighet mellan grupper inom det
svenska samhället och mot internationell solidaritet.
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Här konstateras att grunden till ett interkulturellt synsätt finns redan
i Lgr 80 där det står:
Det är skolans uppgift att fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer. Det är också
skolans uppgift att fostra eleverna att förstå och känna samhörighet med minoritetsgrupper inom vårt eget land. Skolan
måste göra aktiva insatser för att eleverna skall förstå utvecklingsländernas problem och vårt beroende av dessa länder.
Informationsbroschyren innehåller även kriterier för läromedelsval
och läromedelsutformning:
1. Läromedel skall bidra till en känsla av egenvärde hos alla elever.
2. Läromedel skall återge Sveriges etniska, religiösa och kulturella mångfald.
3. Läromedel skall främja ömsesidig medvetenhet, förståelse och respekt
mellan olika etniska, religiösa och kulturella grupper i det mångkulturella svenska samhället.
4. Läromedel skall genom ett globalt perspektiv spegla det universella i all
mänsklig erfarenhet och alla människors och samhällens beroende av
varandra.
5. Läromedel skall förmedla ett förhållningssätt till kunskap där ett undersökande arbetssätt är grunden.

Ansvariga för denna broschyr var Mai Beijer, SIL och Raija Wallenius, SÖ.
För att sprida denna information inbjöd SIL och SÖ i september
1986 lärare och skolledare till en konferens i Lärarnas hus i Stockholm som samlade över 200 deltagare. Göteborg och Upplands
Väsby hakade på och genomförde motsvarande konferenser. Broschyren interkulturellt synsätt, som hade tryckts i 25 000 exemplar, tog snabbt slut och behövde tryckas till. Den kompletterades
också med en inbladad version på engelska.

Reflektioner
Tjugo år senare kan vi konstatera att begreppet interkulturell är allmänt accepterat. Andelen elever med utländsk bakgrund i grund-
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skolan har i det närmaste fördubblats under den här tiden, och dessa
elever utgör nu omkring 18 procent av det totala antalet elever i skolsystemet.
När det gäller att anlägga ett interkulturellt perspektiv har detta
fått genomslag på skolor med många elever med flerkulturell identitet. Men fortfarande finns skolor där lärare inte anammat detta
synsätt och därför inte förbereder sina elever för det mångkulturella
samhälle där dessa ska verka som vuxna.

8.2

FANTASI SOM EN PEDAGOGISK RESURS – ETT UNESCOPROJEKT
1988
Det här Unescoprojektet gav oss som deltog möjlighet att prova och
vidareutveckla idéer kring interkulturell undervisning som inte begränsar sig till ett skolämne eller en viss undervisningssituation. Projektet skedde i samarbete mellan de nationella Unescokommittérna
i Finland och Sverige med Nina Rekola vid Utbildningsstyrelsen i
Finland och Mai Beijer på SIL som samordningsansvariga samt
Mario Salazar, författare, illustratör och musiker med rötter i Chile,
som pedagogiskt ansvarig.
Vi genomförde 13 studiedagar med 350 deltagande lärare som undervisade på majoritets- respektive minoritetsspråk samt förskollärare och lärarstuderande i Helsingfors, Stockholm, Kiruna, Olofström samt Torneå/Haparanda och Karesuando.56
Under studiedagarna fick deltagarna skapa berättelser utifrån boken
det finns inga fattiga fiskar – en bilderbok med lite text skriven
och illustrerad av Mario Salazar.57 Syftet var att deltagarna skulle prova
det arbetssätt som vi ville att de skulle introducera i sin undervisning.
Vår grundsyn har vi formulerat så här i rapporten till Unesco:

56

På de två sistnämnda platserna deltog lärare från båda länderna. Det var i båda fallen första gången
som ”vanliga lärare” möttes på detta sätt till en gemensam utbildningsdag över gränserna. Deltagarna
hoppades att detta skulle fortsätta!

57

Den kom ut 1987 på Tidens förlag på svenska, finska och spanska med bidrag från Unesco och SIL.
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fantasin som en pedagogisk resurs
För att vi ska förstå detta faktum att vi alla är människor som
bor på samma planet och att vi alla har ansvar för vår framtid
behöver vi använda vår fantasi.
Vi har ofta betraktat fantasin som något onyttigt, ett sätt att
fly från verkligheten. När det är precis tvärtom. För utan fantasi kan vi inte se bortom horisonten eller in i atomen eller
förstå hur andra människor tänker och känner. Barnen behöver utveckla sin fantasi. Den är nödvändig för att tillägna sig
ny kunskap, både när det gäller att förstå matematikens abstraktioner och att inse konsekvenserna av vårt handlande.

man kan det man vill kunna
… Vi ser det vi vill se. – För att belysa denna tes finns i boken
det finns inga fattiga fiskar exemplet ”Vilken färg har en
vit häst om natten?” Ställer vi denna fråga till barn brukar 80%
svara att den är vit, 10% tycker att det är en dum fråga medan
de övriga ser att den kan vara både grå, blå, violett och färgas
röd av soluppgången. Någon gång har alltså majoritetseleverna fastnat för en schablon och de bryr sig inte längre om
att se efter, hur det verkligen är. På samma sätt bygger vi upp
schabloner när det gäller människor. Vad skulle hända om vi
frågade, – Vad tänker vi på när vi hör ordet afrikaner? Ser vi
för oss människor på kontor eller universitet som planerar för
utvecklingen i sina länder?
Vår undervisning måste nå bortom förutfattade meningar
så att vi kan ta till oss ny kunskap. Och denna kunskap måste
vara meningsfull i betydelsen, att vi är beredda att använda
denna kunskap.

barnens erfarenheter är verklig kunskap
… Många barn i våra klassrum har mycket större erfarenhet
än lärarna av de verkligt avgörande problemen – krig, förtryck, ekonomiska och sociala orättvisor. Vi lärare måste vara
beredda att inte bara lyssna på barnen, vi måste vara beredda
att lära oss av dem… Om barnen får lära sig att värdera sina
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egna och kamraternas erfarenheter som verklig kunskap blir
detta också grund för demokratiskt tänkande…

att tänka fritt är en övning i solidaritet
Målet för vår undervisning är att fostra människor som är beredda att ta ansvar för varandra och hela vår planet. För detta
behöver vi öva oss att använda våra sinnen som fönster och
dörrar som är öppna mot verkligheten, i stället för att söka
sådan kunskap som endast bekräftar, att det vi ser stämmer
med den bild vi har av verkligheten…
Det fantastiska som hände under studiedagarna var att alla faktiskt
skapade berättelser och skrev ner dessa och att de gjorde det i grupp.
Visserligen beklagade man att det varit ont om tid, och man hade
använt mycket tid för att samtala med varandra för att enas om en
bild eller ett tema. Men de flesta kom tillbaka skrattande, för man
hade haft roligt. Skrattet var en viktig del i vår metod!
Man lär sig det man vill kunna. Man minns det som varit roligt.
Man vågar prova det här arbetssättet om man varit med om det och det
fungerat. Och många grupper var enormt stolta över sina berättelser.
Några skickade också senare in sina renskrivna och illustrerade berättelser!
För alla deltagare hade det varit en ny situation att ställas inför en
bok som konsekvent använder ett kvalitativt språk, även i den del
som vänder sig till de vuxna. Det gällde att hitta förhållandet mellan
den kunskap som man placerat i olika fack och den som glittrar på
ett annat sätt.

Reflektioner
Jag har burit med mig dessa erfarenheter och använt mig av dem i
olika sammanhang. Inför föredrag som jag ska hålla funderar jag
ofta över skillnaden mellan kvantitativ kunskap och kvalitativ kunskap. Vad är det jag vill åstadkomma?
Rapporten uppmärksammades på Unesco och vi fick förfrågan
om att utarbeta ett generellt material med denna grundsyn. Tyvärr
blev detta material inte färdigt. Mario återvände till Chile. SIL lades
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ner och det fanns inte utrymme för mig på Skolverket att arbeta med
sådana pedagogiska visioner.

8.3 DET INTERKULTURELLA PERSPEKTIVET I SKOLANS STYRDOKUMENT
I och med att Skolverket övertog det nationella ansvaret för skolutvecklingen blev det än tydligare uttalat att undervisningen ska ha ett
interkulturellt perspektiv. Detta synsätt återfinns i läroplaner och
kursplaner, och Skolverket utarbetade kommentarer till läroplanerna
där detta synsätt lyfts fram.
O överenskommet! fyra internationella överenskommelser
som ligger till grund för de nya läroplanerna (1995)
I förordet till den första upplagan skriver generaldirektör Ulf P.
Lundgren följande:
Om man ska vara riktigt nogräknad kan man tycka att de nyligen fastställda läroplanerna och kursplanerna för grundskolan och de frivilliga skolformerna borde utökats med
ytterligare ett måldokument; de internationella fördrag och
konventioner som Sverige förbundit sig att verka för i alla utbildningssammanhang. Dessa kompletterar och förtydligar de
värderingar läroplanen har som grund för fastställda mål. Regeringen gav också, i samband med att läroplanen fastställdes,
Skolverket i uppdrag att göra de internationella fördragen tillgängliga och kända för dem som arbetar i skolan.
De överenskommelser som ingår är:
– FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
– FN:s konvention om barnets rättigheter
– FN:s rekommendation om utbildning för internationell förståelse
– FN:s deklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor.
En ny upplaga av överenskommet! utkom 1999. Här har Skolverket
lagt till Salamancadeklarationen som innehåller den handlingsram
för undervisning av elever med behov av särskilt stöd som hade antagits 1994.

146

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.21

Sida 147

interkulturellt synsätt i undervisningen

O långt borta. och nära (1996)
O far away. close at hand (1996)
I denna läroplanskommentar presenterar inledningsvis fyra personer med olika erfarenheter sina tankar när det gäller det mångkulturella samhället och vad detta betyder för undervisningen.58 I den
text som följer på dessa essäer redogörs för hur innebörden i begreppet internationalisering förändrades under 1980-talet och fram
till Lpo 94.
Efter denna genomgång studeras läroplanerna utifrån innehåll
och grundläggande principer och internationaliseringsarbetet definieras utifrån tre specifika kunskapsområden:
– ökade språkkunskaper
– ökade kunskaper om det egna kulturarvet
– ökad kunskap om andra kulturer och trosuppfattningar.
Ansvarig för detta material på Skolverket var Lena Olsson. Inger
Andersson, Umeå universitet, anlitades som expert.

8.4

METODIK I FLERKULTURELLA KLASSER
Skolverket stödde 1993 utvecklingen av boken fjorton språk i
klassen där läraren Max Strandberg beskriver sitt arbetssätt i flerkulturella klasser år 4‒6. Hans metod innebar att eleverna arbetade
med teman och sökte fakta, bl.a. genom att de intervjuade vuxna i
sin omgivning och sammanställde materialet i egenhändigt illustrerade häften. Eleverna fick stöd i arbetet genom att de fick lära sig intervjuteknik. I början hade de också stöd av författaren Gunilla
Lundgren, som visade hur de kunde formulera sina texter.
I boken nordiska vägar till flerspråkighet59 ingår nordiska
exempel på interkulturell undervisning i mångkulturella klasser. Ett
av exemplen från Sverige är vad hände under vikingatiden i

58

Barnläkaren Lars H Gustafsson, universitetslektorn i religionskunskap Boel Westerberg, fysikern vid
Lunds Tekniska Högskola Bodil Jönsson och professorn i freds- och konfliktforskning Björn Hettne.

59

Boken presenteras i avsnitt 10.2.
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våra ursprungsländer? ‒ ett interkulturellt perspektiv där
Max Strandberg beskriver sin temaundervisning.
Båda dessa böcker har rönt stor efterfrågan från lärarutbildningarna och inom olika slags kompetensutveckling både för svenskspråkig personal och modersmålslärare.

Samiskt perspektiv
År 1994 gav Skolverket i samarbete med HLS förlag ut boken sápmi
‒ samiskt perspektiv för undervisning. Här ges exempel på hur
lärare och elever i undervisningen i olika ämnen enligt kursplanerna
för grundskolan kan välja ett samiskt perspektiv för sitt kunskapande. Denna bok kom även att användas som modell av lärare med
elever från andra etniska grupper som sökte vägar för att få in flera
perspektiv i sin undervisning.

8.5 KULTURMÖTEN – ISLAM
Från mitten av 1980-talet fick vi på SIL-MINV allt oftare frågor från
kommuner och skolor om islam. Oftast var dessa frågor föranledda
av konflikter på den enskilda skolan kring sådant som hade att göra
med att elever vägrade delta i olika aktiviteter, men det fanns också
ett positivt intresse bland den svenska personalen på förskolor och
skolor för islam som religion. På SIL-MINV sammanställde vi information om lämpliga material för barn och vuxna om islam och
inbjöd lärare och förskolepersonal till temadagar:
O temadag den 10 maj 1989
Folkens museum Etnografiska i Stockholm.
Målgrupp: SO-lärare, klasslärare, modersmålslärare och övrig
personal.
– Om islam och muslimer i Sverige och världen, Åke Sandler
– Barnuppfostran och kulturmöten – att växa upp i Turkiet och
Sverige, Gülseren Ergün-Engström och Anna-Greta Heyman
– Läroböckernas bild av andra kulturer och deras religioner, Åke
Sandler.
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O temadag den 26 oktober 1989
Folkens museum Etnografiska i Stockholm.
Målgrupp: Personal i förskolan som arbetade med muslimska
barn.
– Om islam och muslimer i Sverige och världen, Åke Sandler
– Jag minns – om årets och livets traditioner i Iran, Fatime Behros
– Barnuppfostran och kulturmöten – att växa upp i Turkiet och
Sverige, Gülseren Ergün-Engström.
Några kommuner sammanställde egna informationsmaterial och
kom överens om vilka regler som skulle gälla t.ex. för deltagande i
simning respektive ledighet vid muslimska högtidsdagar. Vid det här
laget hade också de allra flesta kommuner förstått detta med behovet av alternativ skolmat av olika anledningar.
O religionssymposium på aspenäs gård utanför göteborg
den 21‒23 oktober 1992
För att uppmärksamma religionernas roll i det allt mer mångkulturella Sverige inbjöd SIV hösten 1992 till ett tredagars religionssymposium. Inledare var SIV:s generaldirektör Christina Rogestam.
Antalet deltagare uppgick till cirka 75 som representerade forskning,
olika samfund och församlingar samt myndigheter. Följande ämnen
diskuterades:
– Religionsbegrepp och religionsfrihet – principfrågor och erfarenhetsutbyte
– Religion och religiositet i vardagen (kristendom och islam)
– Utbildning – Pedagogik i ett livsåskådningsperspektiv
– Vård – Gör inte andliga behov till invandrarbehov
– Rättsväsendet – På heder och samvete, Heder och ära.
O arabvärlden och muslimska barn i svenska skolor, malmö
i januari 1994
Frågorna om islam fick ny uppmärksamhet i samband med att det
blev möjligt att etablera fristående skolor med arabisk/muslimsk
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profil. Med anledning av den debatt som uppstod inbjöd fortbildningsenheten vid Lunds universitet i samarbete med Värner Rydénskolan i Malmö till en konferens i januari 1994 med temat
arabvärlden och muslimska barn i svenska skolor. Medverkade gjorde bl.a. professorn i islamologi Jan Hjärpe och rektorn vid
Värner Rydénskolan Emmanuel Morfiadakis. Syftet var att ge bakgrundskunskap och handlingsberedskap med tanke på det ökande
antalet muslimska barn i svenska skolor.
O utredningsuppdrag kring fristående skolor med religiös
profil (1996)
År 1996 fick Skolverket följande uppdrag:
att göra en kartläggning av fristående skolor med inriktning
mot en avgränsad grupp inom det svenska samhället, att analysera de problem som kan vara förknippade med sådan inriktning samt föreslå åtgärder som syftar till att minska de
eventuella segregerande effekterna och underlätta integrationen i det svenska samhället.
Uppdraget redovisades genom rapporten barn mellan arv och
framtid ‒ konfessionella, etniska och språkligt inriktade
skolor i ett segregationsperspektiv (Skolverket dnr 97:810)
Ansvarig för detta arbete var Staffan Bolin.
Av sammanfattningen framgår att de skolor som uppvisade den
tydligaste problembilden var de muslimska och arabiska skolorna.
Undersökningen gav emellertid inte stöd för en enbart negativ bild
av någon av de skolinriktningar som ingick i undersökningen. Det
gick inte heller att identifiera något behov av omedelbara förändringar i det befintliga regelverket för skolan.

8.6 DEN MÅNGKULTURELLA PARKEN
På Skolverkets uppdrag utarbetade Hans Ingvar Roth vid Centrum
för multietnisk forskning vid Uppsala universitet skriften den
mångkulturella parken ‒ om värdegemenskap i skola och
samhälle (1998). Följande är exempel på teman som behandlas:
– Värdegemenskapen i det mångkulturella samhället
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– Historien som boja eller som språngbräda
– En identitetsfrämjande undervisning
– Friskolan som kritisk reaktion
– Nationella symboler i det mångkulturella samhället.
Författaren introducerar ”den mångkulturella parken” som en metafor för det multikulturella samhället. Boken har bl.a. använts i rektorsutbildningen kring värdegrundsfrågor.
De tankar som framförs i boken har bidragit till att skolmyndigheternas arbete med interkulturellt perspektiv i undervisningen har
uppmärksammats även utanför Sverige. Av den anledningen tog vi
som på Skolverket arbetade med undervisningsfrågor som rörde de
flerspråkiga och flerkulturella eleverna initiativ till att boken översattes till engelska – the multicultural park (1999). Denna version rönte stor efterfrågan och trycktes till i två omgångar.

Reflektioner
Efter det att den engelskspråkiga versionen av ”parkboken” hade
kommit ut spanade jag noga in alla parker jag passerade. Inspirerad
av det jag såg fyllde jag ”mitt interkulturella samhälle” med de här allegoriska personerna:
De infödda pensionerade schackspelarna samsas med de jämnåriga inflyttade boulespelarna. Varje dag hälsar de artigt på
varandra men umgås egentligen inte. Fast båda grupperna förfasar sig över de gapiga skateboardåkarna. Mammorna i sandlådan har fått sällskap av papporna, som ställer andra krav på
lekredskap. Hundägarna som hållit sig till sina promenadstigar
måste nu dela dessa med de unga männen som kommer farande på sina inlines med datorn på ryggen. På bollplanen
pågår organiserad verksamhet med fotbollsskola. Dansbanan
är riven och här finns i stället avgiftsbelagda tennisbanor. I koloniträdgårdarna som finns i parkens utkant odlas tomater,
paprikor, squash och kryddörter. Den gamla kiosken med tre
skrangliga bord, som traditionellt hade börjat servera strutglass
på Valborgsmässoafton, har ersatts av en åretruntservering med
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både kebab, pizza och sallader på ekologiskt odlade grönsaker.
Men allt är inte idyll i vår park. Alla får inte vara med och leka
i sandlådan. Alla är inte ense om principerna för barnuppfostran. Vissa aktiviteter är så dyra att alla inte har råd. Det langas
sprit och knark i buskagen. Och åsikterna går isär mellan de
som vill satsa på nya aktiviteter och de som menar att parken
främst är till för de äldre som ju faktiskt anlagt denna park!
Det här var utgångspunkten – fast kryddad med exempel från italienska
parker – när jag våren 1999 föreläste på universitetet i Torino om hur vi
i Sverige ser på behovet av utveckling av undervisningen i ett samhälle
som blir allt mer interkulturellt. Fördelen med ”parken” som metafor
för ett mångkulturellt samhälle jämfört med ”smältdegeln” eller
”fruktsalladen” är att den är dynamisk och befolkad av människor.
Denna metafor ger också utrymme för diskussioner om vilka som har
rätt att vara med och bestämma om vår gemensamma framtid.

8.7 FRAMGÅNGSALTERNATIV
Det här var ursprungligen ett regeringsuppdrag till Skolverket som
kom att utvidgas till ett flerårigt analys- och utvecklingsprojekt. Jag
väljer att lämna en utförlig redovisning eftersom detta arbete har
fortsatt relevans för ställningstaganden till vad vi lägger i begreppet
”framgång i skolan”, och hur vi väljer att beskriva detta, om vi inte
nöjer oss med effekter som kan mätas genom betygen.

Etapp 1 – Framgångsrikt på utanförskapsskolor – regeringsuppdraget
Regeringen uppdrog i regleringsbrev för 2000 åt Skolverket:
att kartlägga och granska hur olika tillvägagångssätt används
i undervisningen i skolor med elever med ett stort antal nationaliteter och språk samt sprida goda exempel på detta.
Skolverket redovisade detta uppdrag till regeringen 2001 genom rapporten framgångsrikt på utanförskapsskolor (Skolverket, dnr
2000:2381) med bilagan framgång ‒ vad är det? mötet mellan
innanförskap & utanförskap i skolan (Malmö högskola).
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Ansvarig för regeringsuppdraget på Skolverket var Mai Beijer. Ansvarig på lärarutbildningen i Malmö var sociologen Mikael Stigendal.
Det här var ett efterlängtat uppdrag! Det var positivt utformat och vi
hade fått en möjlighet att lyfta fram sådana skolor som vi visste arbetade medvetet och uthålligt med att ge elever med utländsk bakgrund
en bra ingång till det svenska samhället. De skolor vi valde ut uppfyllde de kriterier som vi utvecklade på ett tidigt stadium i utredningsarbetet. Men hur skulle vi förklara varför de var ”goda exempel”?
Detta syntes inte i betygen. Vi behövde hjälp med en förklaringsgrund
och vände vi oss därför till lärarutbildningen i Malmö. Tack vare att
den ansvariga utbildningsledaren Olle Holmberg anlitade sociologen
Mikael Stigendal öppnades våra ögon för nya perspektiv.
Det faktum att vi i vår analys valde att se de aktuella skolorna utifrån ett samhällsperspektiv synliggjorde dessa skolors unika uppgift,
nämligen att ge förutsättningar för eleverna att ta steget från utanförskap till innanförskap,60 i stället för att fokusera på ”brister” hos
elever med utländsk bakgrund och skolornas ansträngningar att
genom olika insatser ”kompensera” dessa brister.
Vid värderingen av olika pedagogiska tillvägagångssätt utgick utredningen från följande förutsättningar för dessa utanförskapsskolors verksamhet:
– Skolorna i områden präglade av utanförskap är den viktigaste arenan i
samhället för relationen mellan innanförskap och utanförskap.
– Utvecklingen i hela det svenska samhället bestäms i stor utsträckning av
det som sker på utanförskapsskolorna. Dessa skolor är inte längre några
undantag. Andra skolor kan inte utgöra måttstockar för dessa skolor. Dessa
skolor måste leva upp till sina egna framgångskriterier.
– Framgång på utanförskapsskolor handlar om hur väl personalen lyckas ta
tillvara utanförskapets kvaliteter. Skolornas särskilda uppgift är att stödja
eleverna så att de blir delaktiga i samhället och genom sina kunskaper
och erfarenheter kan påverka och förändra innanförskapet.

60
Termerna innanförskap och utanförskap är hämtade från sociologin. Dessa termer förklaras i rapporten. Vid den här tidpunkten var dessa begrepp ”nya” i skolsammanhang och kategoriseringen
skolor i områden präglade av utanförskap (utanförskapsskolor) uppfattades av en del som provokativt.
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Kriterier och mått för framgångsrika skolprocesser
I undersökningen ingick i olika utsträckning totalt 15 förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor. Av de resultat som framkom var
det inte möjligt att med säkerhet säga om skolorna hade lyckats med
sina initiativ när det gäller olika pedagogiska tillvägagångssätt. En
viktig orsak till detta var att det saknades mått på kompetenser som
hör samman med läroplansmålen.
Utredningen visade likaså på att det behövs både kriterier och
mått för processframgång för att kunna fånga in kvaliteter i skolans
verksamhet som hör samman med läroplanernas långsiktiga mål.
Exempel på ett sådant mål är medinflytande för elever – något som
är särskilt betydelsefullt på skolor vars elever utgör spjutspetsar för
erfarenheter, kunskaper och kulturer som skulle kunna vara berikande för hela det svenska samhället.

Kriterier för framgångsrika utanförskapsskolor
Under utredningsarbetet blev det tydligt att skolorna i områden
präglade av utanförskap har en tillkommande uppgift vid sidan av
de uppgifter som alla skolor har. Dessa skolor behöver även erbjuda
förutsättningar för eleverna så att de kan och vill ta steget från utanförskap till innanförskap. Dessutom behöver eleverna bli rustade så
att de genom att förmedla sina erfarenheter och kunskaper också
kan påverka och förändra innanförskapet.
Skolverket formulerade en kriterielista, för att ge underlag för diskussioner på utanförskapsskolor som vill prova nya vägar för att utveckla sin skola, så att den bättre motsvarar det specifika uppdrag
de har. Listan bygger dels på generella erfarenheter av förutsättningar
för en god lärmiljö, dels på erfarenheter som enligt utredningen hade
visat sig vara framgångsrika.61
Kriterierna var följande:
• Helhetssyn på lärande och lärmiljön
– helhetssyn när det gäller innehållet i undervisningen
– utveckling av demokratisk kompetens hos barn och unga som
61
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även innefattar förmåga att delta i och påverka demokratiska
beslutsprocesser
– variation när det gäller arbetsmetoder
– profileringar utifrån skolans val
– deltagande i skolutvecklingsarbete
– internationella kontakter och projekt.
• Språk och kommunikation
– integrering av modersmål och svenska som andraspråk i den
ordinarie undervisningen
– kompetensutveckling för modersmålslärare och lärare i svenska
som andraspråk
– satsningar för att göra alla lärare ansvariga för elevernas språkoch begreppsutveckling
– utveckling av användningen av andra språk än verbalspråk, t.ex.
teckenstöd, bild, musik, dans och drama.
• Relationer mellan lärare och elever och eleverna sinsemellan
– en subjektorienterad syn på eleverna
– positiva förväntningar på elevernas förmåga
– utveckling av personliga relationer mellan lärare och elever som
bygger på tillit och respekt
– utveckling av förmågan att göra egna, underbyggda etiska ställningstaganden
– utveckling av fungerande relationer med andra som baseras på
demokratiska värden.
• Samverkan med föräldrar och närsamhället
– utveckling av samverkansformer där föräldrarna får vara en resurs i skolutvecklingen och för det egna barnets kunskapsutveckling
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– kontakter med andra samhällsinstitutioner, föreningar och företag i närsamhället.
• Medvetenhet om utanförskapsskolornas särskilda uppgift
– Utanförskapsskolan ska ge förutsättningar för eleverna att
kunna, våga och vilja ta steget från utanförskap till innanförskap och göra dem rustade att genom sina erfarenheter och
kunskaper kunna påverka och förändra innanförskapet.

Kommentarer
Att vi hade hittat rätt bekräftades av reaktionerna från utanförskapsskolorna och den glädje dessa skolor gav uttryck för: ”Äntligen
har någon förstått och satt ord på det som vi arbetar för!”
En anledning till varför denna redovisning till regeringen inte fick
det gensvar inom Skolverket som den förtjänade var antagligen att
redovisningen tidsmässigt sammanföll med Skolverkets lansering av
analysverktyget SALSA, med vilket man kan bedöma kommuners
och skolors samlade betygsresultat i ett riksperspektiv. I detta sammanhang passade inte vår problematisering av betygen in. Så här
presenterade vi vår syn på betygen i rapporten till regeringen:

Betygens begränsningar (sid. 21)
Det mått på framgång som står till buds i skolan är begränsat
till betygen. Det betygen mäter är elevernas framgång i förhållande till skolans kunskapsmål och det är lärarna som svarar för denna mätning. Det förekommer inte heller mätningar
av de framgångsaspekter som hör samman med de samhällskrav som uttrycks i läroplanens långsiktiga mål och som eleverna i Malmöintervjuerna lyfter fram som avgörande för att
skolan ska vara framgångsrik. Därför kan inte betygen utgöra
den enda grunden för utredningens ställningstagande när det
gäller att lyfta fram vissa skolor såsom ”goda”.
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Påverkbara förutsättningar
Utredningen har inte heller någon hjälp vid jämförelserna
mellan skolor och resultaten av skolornas pedagogiska tillvägagångssätt av den analys av skilda förutsättningar för olika
skolor som redogörs för i Skolverkets rapport samband mellan resurser och resultat,62 eftersom även denna studie
bygger på de traditionella betygen. Däremot ger den analys
som studien visar på när det gäller vilka de olika förutsättningar är underlag för reflexioner som rör det här regeringsuppdraget. De tre förutsättningarna som visar sig ha starkast
samband med medelbetyget i grundskolans avgångsklasser
och som enligt studien kan förklara 42 procent av variationen
i medelbetyg mellan skolorna är: föräldrarnas utbildningsbakgrund, andelen pojkar och andelen elever med utländsk
bakgrund.
Den ”självklara” reaktionen på uppgiften om pojkarna är:
Vad måste skolan göra för att inte missgynna pojkarna? Ingen
kommer på tanken att felet skulle ligga hos pojkarna. Här
pågår också både forskning och utvecklingsarbete.63
När det gäller reaktionerna på uppgiften om elever med invandrarbakgrund är det ofta tvärtom och ”felet” förläggs till
dessa elever. Det är deras bristande språkkunskaper (i svenska)
eller skolavbrotten eller föräldrarnas ointresse eller oförmåga
att stödja barnen osv. som är orsak till de dåliga betygen.
På de skolor som vi besökt i samband med detta uppdrag
har lärare och skolledare påfallande ofta återkommit till formuleringar om att ”deras elever inte är fel”.
Föräldrarnas utbildning som en positiv förutsättning för
skolframgång uppvisar i Skolverkets kartläggning starkast
samband med skolresultaten i form av betyg. Detta samband
är inte någon nyhet och reaktionen här är snarast, att det här
kan man inte göra något åt.
Analysen i Malmörapporten motsäger inte detta, men
samband mellan resurser och resultat. en studie av landets grundskolor med elever
i årskurs 9. Skolverkets rapport nr 170 (1999).

62

olikheter en brist eller tillgång? undervisningsformer, pedagogiska metoder och innehåll i ett genusperspektiv. Ett referensmaterial från Skolverket (1997).

63
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reflektionerna kring vilka förhållanden i dessa uppväxtmiljöer
som är gynnsamma visar, att även här kan finnas möjligheter
att påverka skillnaderna i elevernas olika förutsättningar.
Många utanförskapsskolor erbjuder sina elever läxhjälp. Skolorna satsar på bibliotek och lokaler där elever kan få studiero
och handledning. Eleverna har tillgång till datorer där de kan
söka information på Internet, också på modersmålen.
Satsningarna på samverkan med föräldrarna gäller inte enbart information från skolan och ”det svenska innanför” till
föräldrarna utan ambitionsnivån är oftast högre. Skolorna vill
att föräldrarna ska vara delaktiga i sina barns skola.

Alternativa mått för framgångsrika processer och resultat i
skolan
Trots att vi arbetade under tidspress tog vi hjälp av eleverna för att
utveckla nya mått på framgångsrika processer i skolan, och eleverna
bidrog med tips på hur man skulle kunna mäta framgången. Eleverna medverkade t.ex. vid utformningen av en enkät som utformades som en webbplats och som besvarades av deras klasskamrater.
Enkätfrågorna knöt an till de kriterier på processframgång som projektgruppen ställt upp:
– långsiktiga och kortsiktiga mål med utbildningen
– inre relationer (lärande, lyssnade och tillit)
– medinflytande (innehåll och arbetsformer)
– mening (känslor inför olika ämnen i skolan).
Svaren medgav även analys av hur processen gynnar respektive missgynnar olika kategorier av elever.
I rapporten skriver vi även följande:

Tre slutsatser möjliggörs av enkätanalysen (sid. 24):
För det första synliggör enkäten en rad problem i skolorna.
Det är problem som inte syns när bara betygen används som
måttstock. Synliggörandet av problemen kräver i grunden
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också en annan definition av framgång än den som betygen
ringar in. Framför allt måste skolprocessen göras viktig. Dessutom måste andra resultat lyftas fram än bara de som betygen mäter.
Den andra slutsatsen gäller samband mellan problem och
etnicitet. Sambandet aktualiseras i uppdragsdirektiven. Skolorna som vi skall intressera oss för i uppdraget karakteriseras
utifrån ”nationaliteter och språk”. Även Skolverkets undersökning om resurser och resulterat64 poängterar sambandet
mellan problem och etnicitet, särskilt hos första generationens
invandrare.
Vi drar en annan slutsats. I de flesta av våra frågor syns det
inget samband med etnicitet… I flera frågor där det syns ett
samband förknippas inte invandrarna med problemen utan
elever födda i Sverige.
Vi vill inte påstå att man har mätt fel i Skolverkets rapport.
Skillnaderna mellan våra slutsatser beror på olika framgångsdefinitioner. Skolverksrapporten grundar sig på betygens
framgångsdefinition. Vår rapport grundar sig på en förnyelse
av synen på framgång i skolan.
Den tredje slutsatsen gäller vilken framgång vi kan få syn
på. I det kompakta mörker som de dåliga betygen frammanar
syns det ändå några ljusglimtar… De flesta ungdomarna på
utanförskapsskolorna ger uttryck för framtidstro, trots dåliga
betyg och alla skriverier i pressen.

Etapp 2 – Vägar till framgångsalternativ – Behov av komplement till betygen
Trots den tveksamhet som Skolverket visat inför redovisningen av
regeringsuppdraget beslöt man att finansiera en uppföljning. En
starkt bidragande orsak till detta var de positiva reaktionerna på redovisningen på utanförskapsskolorna. Detta nya uppdrag lades ut
på Regionalt utvecklingscentrum vid lärarutbildningen på Malmö
högskola (RUC) med Mikael Stigendal som projektledare.
Syftet var att utveckla alternativ och komplement till betygen i da64

Skolverkets ovan nämnda rapport nr 170.
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gens skola. Detta gjordes i samarbete med elever, föräldrar, personal
och skolledning på tio grund- och gymnasieskolor varav de flesta
även ingått i underlaget till etapp 1.65 Eftersom fokus nu skulle ligga
på komplement till betygen uteslöts förskolan; däremot ingick en F–
5-skola. Samtliga skolor utom två finns i områden som präglas av
utanförskap.
Projektet diskuterade möjligheten att även ta med några ”innanförskapsskolor” men avstod från detta på det här stadiet. Perspektivet att det här egentligen gäller alla skolor har dock funnits med
under hela processen.
Erfarenheterna från denna etapp redovisas i delrapporten vägar
till framgångsalternativ (Malmö högskola 7 ⁄ 2002). Analyserna
från intervjuerna med de 140 medverkande lärarna och föräldrarna
möjliggjorde följande slutsatser:
– Genom att gå i skolan ska eleverna skaffa sig en bas för att leva och
verka i det framtida samhället.
– Meningen med betygen är att de ska mäta hur väl eleverna har
lyckats att kvalificera sig för att klara ett samhällsliv. Men betygen
mäter inte hela den bas som eleverna behöver. Mycket av det som
fördes fram vid intervjuerna mäts inte av betygen, t.ex. hur viktigt
det är med framtidstro och mångkulturell kompetens. Enligt intervjuerna är det fortfarande till stor del faktakunskaper som ligger till grund för betygsättningen och inte kunskap även i form av
förståelse, färdighet och förtrogenhet.
– Avsaknaden av andra mått på framgång än betygen leder till att
andra framgångar hamnar i skuggan; bristen på uppmärksamhet
för sådana framgångar gör både elever och personal missmodiga.
– Betygen får också särskilda konsekvenser för relationerna mellan
innanförskaps- och utanförskapsskolorna. En ojämlikhet skapas
därför att betygen mäter elevernas insatser utan att ta hänsyn till
skillnader i utgångsläge.

65

Bredbyskolan (Stockholm), Internationella skolan i Gårdsten (Göteborg), Hjulstaskolan (Stockholm), Kroksbäcksskolan (Malmö), Råslättskolan (Jönköping), Stordammen (Uppsala), Vivallaskolan (Örebro), Örtagårdsskolan (Malmö), St Botvids gymnasium (Botkyrka) och Skärholmens
gymnasium (Stockholm).
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Denna etapp tydliggjorde vad olika grupper vid dessa skolor menar
kännetecknar en framgångsrik skola. Alla var överens om att det
man uppfattade som betydelsefull kunskap i ett framtidsperspektiv
inte uppmärksammas av det som betygen mäter. Alla betonade behovet av nya kriterier och mått på framgång i skolan som komplement till betygen. Det framstod också klart att dessa mått måste vara
stabilt förankrade i definitioner av framgång – annars kan de lätt
framstå som godtyckliga.

Kommentarer
Ett mått på hur viktigt skolledarna vid dessa skolor uppfattade detta
projekt kan vara det faktum att alla rektorer (utom en) som vi inbjöd
till upptaktsmötet ställde upp, trots snäv framförhållning och tiden
– två dagar i början av december! Dessutom kunde projektledningen
under dessa dagar boka in tider för skolbesök och skolledarna garanterade att de skulle vidtala personal och föräldrar som skulle besvara våra frågor vid dessa besök.
Mikael Stigendal hade som medarbetare i denna etapp Göte Rudvall, Lars Larheden och Jan Nilsson vid lärarutbildningen i Malmö.
Som samtalspartner på Skolverket hade jag Åsa Tinglöw Arvór.
Rektorerna och deras medarbetare på skolorna inbjöds till ett arbetsmöte den 15‒16 maj 2002 kring projektrapporten som de fått i
förväg i manusform. Diskussionerna var engagerade, och de tjänade
även som grund för uppläggningen av den avslutande etappen, där
tre skolor skulle medverka.

Etapp 3 – Framgångsalternativ – Utveckling och utprovning av
alternativa kriterier och mått på vad som är framgångsrikt i
skolans arbete
Mikael Stigendal ansvarade även för den avslutande etappen vars huvudsyfte var att pröva och utvärdera alternativa kriterier och mått på
vad som är framgångsrikt i skolans arbete. Detta utvecklingsarbete
skedde i samarbete med tre grundskolor – Internationella skolan i
Gårdsten (Göteborg), Hjulstaskolan (Stockholm) och Kroksbäcksskolan (Malmö).
Under denna etapp överfördes projektet från Skolverket till den
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nystartade Myndigheten för skolutveckling. Projektet slutfördes hösten 2003. Slutrapporten redovisades i februari 2004 för verksledningen, som beslöt dels att rapporten skulle tryckas med ekonomiskt
bidrag från Myndigheten, dels att Mikael Stigendal hade frihet att
utforma denna redovisning utifrån sina utgångspunkter. Boken fick
titeln framgångsalternativ ‒ mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap (Studentlitteratur 2004).
Vid nedanstående redovisning utgår jag från skrivningarna i projektrapporten. I de avslutande kommentarerna i avsnittet vad hände
sen? tar jag upp skillnaderna mellan dessa skrivningar och det som
kom med i boken.

Elevernas medverkan skapar legitimitet
I denna tredje etapp, liksom under de tidigare, hade eleverna en
framträdande roll. Det är elevernas behov av kunskaper och kompetenser för att framgångsrikt klara ett samhällsliv som har utgjort
kärnan i detta utvecklingsarbete. Genom att ge eleverna denna centrala roll räknade vi också med att arbetet skulle berikas med mycket
erfarenhet, idéer, fantasi och kreativitet.
I kapitel 6 i slutrapporten redogörs för processen under denna avslutande etapp. Här framgår de villkor som gäller, om man på allvar
vill att eleverna själva ska få bestämma och definiera vad som är viktiga kompetenser för just dem. Här beskrivs också hur lärarna ledde
arbetet och hur komplicerat det är att leda utan att ta över. Här redogörs även för hur projektet behövde ompröva ett av målen för utvecklingsarbetet, när verkligheten visade att man var inne på ett farligt spår!

Projektets uppdrag
Mikael Stigendals uppgift när det gällde slutrapporten var att sammanfatta erfarenheterna från detta utvecklingsarbete, som började
med ett positivt formulerat regeringsuppdrag där regeringen efterfrågade ”goda exempel” från skolor som annars oftast beskrivs som
problematiska, och den process som synliggjort behovet av komplement till betygen och de meritvärden som används vid jämförelser
mellan skolor. I uppdraget ingick också att Mikael Stigendal skulle redogöra för den teoretiska grund han utgick från vid utformningen

162

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.21

Sida 163

interkulturellt synsätt i undervisningen

av projektet och den samhällssyn och kunskapssyn utifrån vilka han
analyserade skolans mål såsom de beskrivs i läroplaner och det betygssystem som används för att mäta måluppfyllelsen på elevnivån.
Manus till slutrapporten diskuterades vid ett seminarium i december 2003 med deltagare från skolor som ingick i etapp 2, de tre
skolorna i etapp 3 samt medarbetare från Myndigheten. Synpunkterna från detta möte beaktades vid utformningen av rapporten och
påverkade förslagen.

Slutrapporten
Nedanstående redogörelse är en sammanfattning av min föredragnings-pm (2004-02-09) som följde slutrapportens disposition.

Kapitel 1
Här beskrivs Malmö Lärarhögskolas medverkan under regeringsuppdraget och hur detta uppdrag omtolkades så att fokus
blir dels elevernas relation till samhällslivet dels lösningar på
detta grundläggande problem.

Kapitel 2
Kapitlet innehåller en analys av varför dagens samhällssituation gör det möjligt att hamna utanför och de konsekvenser
detta medför för hur man ska förstå skolans situation. Här lanseras begreppet ”utanförskapsskolor” som får dessa skolor att
framstå i en annan belysning. Från att ha utgjort den svenska
skolans beklagliga undantag hamnar skolorna i centrum, därför att det som händer här har avgörande betydelse för hela
samhällsutvecklingen.

Kapitel 3
Frågan varför barn ska gå i skolan är vägledande i detta kapitel. Svaren söks i läroplanerna. Analysen av läroplanernas samhällssyn visar att läroplanerna inte bekräftar förekomsten av
konflikter och motsättningar och den osäkerhet som känne-
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tecknar dagens samhällsliv. Detta försvagar läroplanernas relevans och medverkar till att många elever inte känner igen sig
i den samhällssyn skolan ger uttryck för.
I läroplanernas kunskapssyn finns däremot en stor potential. Här gäller resonemangen hur den skulle kunna utvecklas
ytterligare, framför allt genom ett klargörande av kunskapens
subjekt och genom att målen som gäller kreativt skapande och
social kompetens överordnas de andra målen och även sätts i
samband med frågan om samhällslivets drivkrafter. Till läroplanernas största förtjänster hör enligt projektets erfarenheter
alla riktlinjer med anknytning till elevernas medbestämmande.

Kapitel 4
Här ställs frågan om vad som är ”framgång” i skolan i relation
till samhällslivets krav. Svaren hämtas från intervjuerna under
etapp 1 och 2 med elever, föräldrar, skolpersonal och skolledare. Analysen av dessa svar synliggör en rad problem i skolorna som inte syns när bara betygen används som måttstock.
Framför allt behöver skolprocessen göras viktig. Dessutom
måste andra resultat av skolan lyftas fram än de som betygen
mäter.
Intervjusvaren handlar enbart om typer av framgång som
det inte sätts betyg på. Det eleverna lägger störst vikt vid gäller processen, t.ex. arbetsformerna, medinflytande, relationer
till lärare, lärarnas eget samarbete och föräldrarnas delaktighet. Även de vuxna lägger stor vikt vid processerna i skolans
vardagsliv, t.ex. elevaktiva arbetssätt, synliggörandet av varje
elev, demokrati, förtroendefulla relationer och samarbetet
med föräldrar. Svaren säger också en hel del om resultat som
betygen inte täcker in. Stolthet, självkänsla, framtidstro, etik
och social kompetens är sådant som åren i skolan också behöver resultera i.

Kapitel 5
Här ställs frågor om betygen och det betygen mäter och vilken
relevans detta har för den framgång som krävs för ett funge-
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rande samhällsliv. I intervjuerna framgår att det till stor del
fortfarande är faktakunskaperna som ligger till grund för betygsättningen, trots målen i läroplanerna som talar om vikten
av att lära sig kunskap i form av även förståelse, färdighet och
förtrogenhet.
Betygens monopolställning medför att andra framgångar
hamnar i skuggan och inte syns mer än för de närmast berörda.
Här riktas även kritik mot analysverktyg som tar betygen
som givna. Detta kapslar in problemen med att betygen mäter
fel, mäter för mycket, mäter för litet, mäter olika, dömer ut på
förhand, överskuggar andra framgångar, underminerar processen och därigenom faktiskt försvårar inlärningen av den
nödvändiga basen.

Kapitel 6
Här beskrivs processen i etapp 3 som hade som sin utgångspunkt i att annat än det betygen mäter skulle behöva en
mycket bättre uppmärksamhet i form av dokumentation, bedömningar eller mått.
Arbetet i projektet har gett en rad lärdomar om svårigheterna för den subjektivering av eleverna som krävs för att
”framgångsalternativ som koncept” ska kunna fungera. Detta
gäller framför allt betydelsen av gamla strukturer, elevernas
anpassning till dessa strukturer, bristen på elevdemokrati i
skolans vardag, svårigheterna för en frihet i åsiktsutbytet samt
behovet av utvecklad lärarkompetens.
Det arbete som eleverna lade ner på sina urval och definitioner av alternativa kompetenser och försöken att hitta mått
på dessa, utgör en viktig grund till projektets slutsats, nämligen att alternativa elevresultat – t.ex. samarbetsförmåga, ansvarstagande och mångkulturell kompetens – inte ska mätas
eller ens bedömas utifrån en och samma mall för alla elever.
Risken är alldeles för stor för att mått och gemensamma mallar utvecklas till ideal för ”den skötsamma eleven”. I stället förordar projektet individuellt anpassade utvecklingsdokument
som fokuserar på den enskilda elevens utveckling.
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Däremot både kan och ska skolprocesserna mätas. Det är
måtten på skolprocesserna som kan matcha betygen och klargöra förutsättningarna för resultaten i skolan.

Kapitel 7
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av de frågeställningar som projektet har behandlat, de slutsatser man kommit
fram till och förslag på lösningar som är tänkta att ha en allmän och långsiktig giltighet.

Kapitel 8
I kapitel 8 framförs fem konkreta förslag på satsningar men
eftersom dessa inte fick genomslag förkortar jag här presentationen av dessa, trots att vi lagt ner mycken möda på våra förslag.

1. Mätningar av processframgång
Projektet föreslår att det utvecklas webbaserade enkätmoduler
för mätning av processframgång i skolan. Enkätfrågorna ska
bygga på definitioner av processframgång med förankring i läroplanerna.

2. Framgångsalternativ som utvecklingskoncept
Förutom nationellt användbara enkätmoduler för mätning av
skolprocesser föreslår projektet att det även utvecklas webbaserat stöd för att klasser, skolor och gärna även enskilda elever
själva ska kunna utveckla definitioner och mått på framgång.

3. Utvecklingsdokument för alternativa kompetenser
De individuellt anpassade utvecklingsdokument som projektet
förespråkar ska inriktas på utvecklingen av den enskilda elevens
personliga, kreativa, sociala och samhälleliga kompetens. Projektet har kommit fram till åtminstone nio sådana kompetenser.
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Projektet menar att förslaget som förs fram ska uppfattas
som underlag för vidare diskussioner. Samma gäller de slutsatser som projektet kommit fram till när det gäller hur dessa
kompetenser ska bedömas.
Projektet menar också att utvecklingsdokumenten ska utgöra en grundbult i individuella utvecklingsplaner och vid utvecklingssamtal.

4. Forskning i samarbete med utanförskapsskolor
Projektet stödjer myndighetens förslag om att ”staten behöver
initiera mer forskning om vilka effekter som mer homogena förskole- och skolmiljöer ger och om hur de diskreta processer ser
ut som fortsätter att leda till stora skillnader mellan socioekonomiska grupper vad det gäller studieresultat”. Projektet vill dock
framhålla att det är viktigt att forskningen inte bara får vara problemorienterad utan också måste få vara möjlighetsorienterad65.

• Nationell webbplattform för framgångsalternativ
Projektet föreslår att det skapas en nationell webbplattform
för de olika satsningarna på framgångsalternativ, dvs. en samlingsplats för både processmätningar, skolutveckling i linje
med Framgångsalternativets koncept, utvecklingen av utvecklingsdokument och forskning.

Vad hände sen?
Återigen var timingen för presentationen av resultaten från arbetet
med framgångsalternativ dålig! Myndigheten hade ännu inte
hittat sin roll inom skolutvecklingsområdet. Det fanns visserligen
ett intresse hos enskilda medarbetare för det projektet hade utvecklat, men det fanns inget forum för dem som önskade ta vid. Just då
fanns det inte heller pengar till nya projekt.
De som var tveksamma undrade:
Hör inte betyg och bedömning till Skolverkets ansvarsområde? Fast inte kommer väl Skolverket vilja gå vidare med
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något som innehåller kritik mot de egna analysverktygen? Hur
förhåller sig förslagen i detta utvecklingsarbete till Myndighetens uppdrag att kompetensutveckla lärare för rättvisare betygssättning? Och arbetet med de individuella utvecklingsplanerna? Det kanske vore bäst om det här togs hand om av
kommunerna?
Som en kompromiss kom verksledningen fram till att resultatet
skulle spridas i bokform med ekonomiskt stöd från Myndigheten –
utan att Myndigheten lade sig i utformningen. Konkret innebar detta
att Mikael Stigendal fick möjlighet att utforma boken som ett debattinlägg och inspirationsmaterial för skolor och skolpersonal.
Han inbjöd mig att läsa hans manus, och vi kom gemensamt fram
till att rapportens förslagskapiel, där vi hade lagt ner mycken omsorg i förhoppningen om att det skulle vara möjligt att fortsätta utvecklingsarbetet på Myndigheten, måste omarbetas. I boken
framgångsalternativ finns i stället ett avslutande kapitel med
sammanfattning av de slutsatser som arbetet hade lett fram till:
• Vad är problemet? Läroplanen, Integrationen i skolan, Betygen.
• Vilka är lösningarna? Skapa komplement till betygen! Subjektivera
eleverna! Utveckla läroplanen!
Gunnareds stadsdelsnämnd i Göteborg tog initiativ till en avslutningskonferens i november 2004 med rubriken så blev det och så
fortsätter vi. Här skissades möjliga utvecklingslinjer inom några
EU-projekt, och det blev möjligt att avtacka de medverkande eleverna som fick var sitt exemplar av boken.

Kommentarer
Mikael Stigendal och jag hade inte träffats innan han kom med i regeringsuppdraget. Vi hade under hela processen stort utbyte av varandra och våra intentioner stämde väl överens. Vi blev båda
besvikna över det tveksamma mottagandet från Myndighetens sida.
De avsnitt i boken som haft högst läsvärde enligt vad vi har erfarit på
Myndigheten är:
– Beskrivningen av elevernas arbete med att formulera kompeten-
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ser, som eleverna själva menar är avgörande för att de ska nå de
mål de menar är viktiga både i det korta perspektivet och när de
ser på framtiden. Vi hade trott att det skulle gå att hitta mått på sådana kompetenser men vi kom fram till att detta inte är önskvärt.
Men dessa kompetenser behöver formuleras och följas upp genom
att man utvecklar andra former för att synliggöra dessa.
– Analysen av läroplanernas samhälls- och kunskapssyn och kapitlet om betygen och de konsekvenser betygens monopolställning
medför när det gäller andra framgångar. Detta har blivit än viktigare att lyfta fram med anledning av den pågående debatten om
mer betyg tidigare. Även signalerna om den aviserade översynen
av kursplanerna med tydligare renodling av kunskapsmålen visar
att den analys som gjordes inom framgångsalternativ-projektet är högaktuell.

För att den nyanlända eleven ska nå framgång i matte behövs inte
mer prov eller betyg. I stället måste skolan erbjuda en undervisning
som bygger på det eleven kan, även om dessa kunskaper är på ett
annat språk än svenska.
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9. Skolans
värdegrund
– och samhällets
9.1 ”VI OCH DOM” SAMT ”DEN ETIK SOM FÖRVALTAS AV KRISTEN
TRADITION”
Under SÖ- och SIL-tiden reflekterade vi mycket kring attityder till
invandrare och förhållandet ”vi och dom”. Tre personer som jag hade
som förebilder var SIV:s förste generaldirektör Kjell Öberg, ”flyktingadvokaten” och Sveriges förste DO Peter Nobel samt författaren
Harald Ofstad.66 Som grund för våra ställningstaganden fanns känslan av samhörighet och solidaritet med människor som lever under
förtryck och i ekonomiskt svåra förhållanden.
I vårt utvecklingsarbete hade vi anledning att fundera över skillnaderna mellan att komma till Sverige som invandrare med siktet
inställt på att arbeta och spara pengar för att kunna återvända och
skapa bättre levnadsvillkor för sig och sin familj, och att tvingas
lämna sitt land och sin kamp för ett bättre samhälle och leva som politisk flykting i väntan på att få möjlighet att återvända.
På 1970-talet var frågorna kring återvändandet ständigt aktuella.
Detta hade direkt inverkan på undervisningsplaneringen: Hur
mycket svenska behöver jag som flykting lära mig om jag ändå ska återvända? Hur mycket modersmål måste barnen få med sig om de ska
kunna återvända?
Grunden för att införa ämnet hemspråk var invandrar- och minoritetspolitikens grundprinciper – jämlikhet, valfrihet och samverkan
Författare till boken vårt förakt för svaghet, nazismens normer och värderingar ‒ och
våra egna (1972, nytryck 1979 och 1987).

66
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vilka riksdagen hade beslutat om 1975. Och så här formulerades detta
i slutbetänkandet från Invandrarpolitiska kommittén (SOU 1984:58):
Likvärdiga möjligheter förutsätter särskilda insatser från samhällets sida för att överbygga språkhandikapp och undanröja
andra svårigheter för invandrare i den nya miljön. Kulturell
valfrihet förutsätter att de som önskar vidmakthålla sitt kulturarv ges samhällets stöd.
Invandringen skiftade karaktär under 1980-talet och majoriteten av
de nyanlända utgjordes nu av flyktingar, varav många kom från länder utanför Europa. Detta medförde att fokus flyttades från ”det
möjliga återvändandet” till frågor om ”integration”. Många hade
upplevt krig och andra trauman och detta fick även pedagogiska
konsekvenser.
Även värdegrundsfrågorna behövde uppmärksammas utifrån nya
perspektiv. I debatten talade man om ”kulturkrockar”, och islam utgjorde den grund på vilken många människor i Sverige formade sina
liv. Konflikter i världen berörde direkt hundratusentals människor
som hade sökt fristad i Sverige.
Det är utifrån denna samhällsutveckling som behovet av ett interkulturellt synsätt i undervisningen växer fram. Några av de värdegrundsteman vi lyfter i den ovan presenterade broschyren
interkulturellt synsätt är:
• Samlevnad ur ett interkulturellt perspektiv. Lärarens attityder till
livsåskådningsfrågor är avgörande för att man i klassen ska uppnå
en atmosfär där alla elever vill och vågar föra fram sina åsikter.
• Din kultur, min kultur, vår litteratur. Vilken litteratur och film är
viktig för våra elever? Svenska språket är ett ”litet” språk. Invandrareleverna kan hjälpa till att öppna dörrar till litteratur som inte
är översatt.
Det var i denna verklighet som skolans grundläggande värden formulerades i Lpo 94 och fick lydelsen:
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och
hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor
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och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden
som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelser
med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Reflektioner
Skrivningen i Lpo 94 är en strålande sammanfattning av inte bara
skolans värdegrund utan även det svenska samhällets. Men utifrån
mitt engagemang i de mångkulturella frågorna tyckte jag redan när
vi hade dessa formuleringar på remiss på Skolverket, att det var onödigt att plocka in detta med kristen tradition och västerländsk humanism och att man lika väl kunde hänvisa till FN:s deklaration om
de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är jag fortfarande imponerad
av formuleringen ”som förvaltats av”.
Något som jag då inte var på det klara över, men som jag har blivit uppmärksam på undan för undan är, att det i Lpo 94 saknas perspektivet att det finns konflikter i vårt samhälle. Så här formulerar
Mikael Stigendal detta i boken framgångsalternativ:
Det är absolut inget fel på de ideal som läroplanen förespråkar… Men skillnader i levnadsvillkor kan försvåra förståelsen. Kan den elev vars föräldrar känner sig kränkta på grund
av språk eller bakgrund känna igen sig i skolans bild av ett
samhällsliv utan kränkta människor där alla har samma
värde? Finns det inte en risk att dessa elever upplever skolan
som en förberedelse till ett samhällsliv som inte existerar?

9.2 NÄR ORD BLIR HANDLING (1993 OCH 1995)
Regeringen anvisade 1992 medel till Skolverket, SIV, Statens Ungdomsråd och KUR för insatser mot främlingsfientlighet och rasism. De
fyra myndigheternas arbete skulle syfta till ”att direkt eller indirekt påverka ungdomars normer, attityder och förhållningssätt till invandring,
invandrare och etniska grupper”. För Skolverket angav regeringen att
målet skulle vara ”att få fram goda exempel på insatser i skolan som kunnat påverka attityder och normer samt att sprida dessa goda exempel”.
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Insatserna utvärderades av Umeå universitet med Inger Andersson som ansvarig.
Skolverket lämnade under det första året (läsåret 1992 ⁄ 93) bidrag
till 23 kommuner för deras projekt och redovisade dessa genom broschyren när ord blir handling (1993) som utarbetades av Suss
Forssman Thullberg under ledning av Bertil Jacobsson. Broschyren
skickades till samtliga skolor.
Inför 1994 ⁄ 95 utformade Skolverket ett projekt som fördelade
dessa särskilda medel. I broschyren när ord blir handling (1995)
redogörs för de sammanlagt 40 skolornas utvecklingsarbete. Materialet utformades så att det skulle kunna fungera som ett inspirationsmaterial för andra skolor. Ansvarig för utformningen var även
denna gång Suss Forssman Thullberg.
Det tredje projektåret beslöt Skolverket att överlåta åt RHS att i
samverkan med Elevorganisationen svara för urvalet av projekt som
skulle få bidrag. Sex projekt genomfördes i samverkan med RHS och
22 med Elevorganisationen, där ett av projekten dessutom omfattade elevkårer vid nio skolor.

9.3

MOT FRÄMLINGSFIENTLIGHET OCH RASISM
Våren 1994 sammanställde Skolverket en pm främlingsfientlighet och rasism ‒ åsikts- och yttrandefrihet i skolan. Syftet
var att den skulle vara ett stöd för undervisningsråden i Skolverkets
fältorganisation i kontakter med skolpersonal. Materialet utarbetades av Suss Forssman Thullberg. Underlag till sammanställningen
hämtades bl.a. från Justitieombudsmannens utlåtanden med anledning av granskningar inom skolområdet. I februari 1995 skickades
denna pm även ut till skolledare och lärare.
Följande områden behandlas i denna pm:
– Vad säger läroplanen?
– En skyldighet att handla – med kraftiga begränsningar
– Vad säger lagen?
– Affischering
– Flygbladsutdelning
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– Utställningar
– Politisk information i undervisningen
– Textgranskning
– Musik och kläder.
Därutöver beviljade Skolverket produktionsstöd för läromedel avsedda att användas för att informera om bl.a. Förintelsen och om
rasistiska symboler.

9.4 SKOLA I UTVECKLING – VÄRDEGRUNDSPROJEKTET
Inom ramen för Skolverkets projekt Skola i utveckling (1996‒1998)
fanns ett delområde med rubriken värdegrunden i praktisk tilllämpning.67 Jag var kontaktperson för 8 av de 31 skolorna som ingick i denna del av projektet.
Vår delrapport har rubriken gemensamhet i mångfalden. I den
framträder en bild av hur förändringar i samhället sätter spår i skolan.
Både problemen och de olika lösningarna som skolorna presenterade
för varandra aktualiserade frågor om relationer mellan olika grupper
i skolan men också om makt och kulturell dominans. Vi sammanfattade våra erfarenheter med att hävda ”att erkänna (inte dölja) olikheter och att diskutera dem kan ses som en förutsättning för att utveckla en
verksamhet som accepterar pluralism och kulturell mångfald”.
Det låter väldigt teoretiskt men faktum är att mötena med skolledare, lärare och elever på dessa skolor var oerhört stimulerande och
uppläggningen av projektet gav möjlighet att låta dem utforma sina
egna utvecklingsinsatser. I vårt delprojekt kom exempelvis de medel
som skolorna fick till sitt utvecklingsarbete att till övervägande del
användas för ömsesidiga besök på varandras skolor.
Visst anordnade man även kompetensutveckling kring värdegrundsfrågor för all personal på de egna skolorna, men de pedagogiska samtalen hos varandra blev den stora behållningen. Och fortfarande finns
de deviser som F–5-skolan Stordammen i Uppsala lärde ut till rektorer
och lärare vid Marielundsgymnasiet i Norrköping, uppsatta som stora,
vackra utsmyckningar i trappuppgångarna på denna gymnasieskola!
67
Hela detta mångfasetterade utvecklingsarbete sammanfattas i rapporten när inget facit finns...
om skolutveckling i en decentraliserad skola, av Carlgren och Hörnqvist (Skolverket 1999).
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9.5

LÅT OSS TALA OM FLICKOR (2000)
Invandrarflickornas situation har funnits med i diskussionerna så
länge jag har varit med. När någon lyft dessa flickors villkor har detta
skett i all välmening, även om det ofta skett utifrån en svensk tolkning snarare än flickornas egen upplevelse av sin livssituation. Men
visst finns det situationer, där det är nödvändigt att reagera och självklart får inte flickor, vare sig i Sverige eller andra länder, utsättas för ingrepp som kvinnlig omskärelse, annat våld eller tvångsgifte! Och visst
förekommer det att flickor inte ges samma möjligheter till studier och
yrkesval som deras bröder.
Under 1996 och 1997 hade några unga kvinnor med utländsk bakgrund blivit mördade av nära manliga släktingar. Enligt massmedia
hade gärningsmännen förklarat dåden med att de ogillade kvinnornas levnadsvanor. Debattörer och politiker krävde hårdare markering mot våldsmännen och ett erkännande av att förtryck förekommer i vissa kulturer mot flickor och kvinnor.
Men det fanns också en motbild, där kvinnor och flickor från de
utpekade kulturerna opponerade sig mot den generella offerbild
som målades upp.
Våren 1999 uppmärksammades flickorna situation igen i massmedia. Denna gång var fokus riktat mot tidiga skolavbrott och tonårsäktenskap som arrangerades av familjen, ibland mot flickans vilja.
Därför kändes det riktigt att regeringen hösten 1999 gav Integrationsverket i uppdrag att studera situationen för flickor med annan
etnisk och kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningens. Uppdraget gällde att studera:
– i vilken omfattning det förekom generations- och kulturkonflikter som fick till följd att flickor med annan etnisk och kulturell
bakgrund än majoritetsbefolkningen antingen sökte samhällets
stöd för att flytta hemifrån eller drabbades av psykisk ohälsa
– hur vanligt det var att flickor avbryter sin skolgång till följd av graviditet, äktenskap eller andra familjeskäl.
Denna studie gjordes i samråd med flera myndigheter och organisationer, däribland Barnombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, Skolverket och Socialstyrelsen. Studien redovisades med rapporten låt
oss tala om flickor (Integrationsverket 2000:6). Med denna titel
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ville Integrationsverket och vi andra som deltagit i utredningen
”sätta flickorna i centrum men inte som offer utan som självständiga
människor med egna viljor, styrkor och strategier”, såsom det är formulerat i förordet till rapporten.
I rapporten redovisas även åtgärder och metoder som kan användas för att stärka ställningen för flickor som befinner sig i utsatta situationer. Det förhållningssätt som rapporten är ett uttryck för gör
att den fortfarande känns aktuell, även om den har några år på
nacken när det gäller de statistiska uppgifterna.

9.6 STARKARE ÄN DU TROR (2003)
Regeringen gav 2002 Skolverket i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till skolor om skolans roll och möjligheter att förebygga konflikter mellan individ och familj där orsaken kan vara patriarkala
strukturer. I mars 2003 övergick ansvaret för uppdraget till Myndigheten som utarbetade boken starkare än du tror (2003).
Detta uppdrag visade sig vara grannlaga. Bakgrunden var den
medvetenhet som fanns i samhället om patriarkalt våld, hedersmord
och vissa ungdomars mycket utsatta situation. Den debatt som hade
följt på mordet av Fadime Sahindal 2002 blev polariserad och reducerades ofta till ett antingen/eller när det gällde förklaringarna till
bakgrunden och orsakerna till mordet. Alla debattörer, myndigheter
och organisationer var dock mitt i denna debatt överens om att om
vi ska kunna förhindra att tragedin upprepas, så måste vi hjälpas åt
att förebygga att våld uppstår och främja goda livsvillkor.
Vi som ingick i arbetsgruppen valde att fokusera på skolans möjligheter att stötta elever och deras familjer. Själva materialet är en
till formatet liten skrift som innehåller olika slags förklarande texter, intervjuer och samtal. Tyngdpunkten ligger på texter som ska
hjälpa lärare och elever att reflektera över frågor om hedersbegreppet, genusstrukturer och makt, etnicitet samt skolans möjligheter att bidra till att konflikter inte uppstår. Men här finns också
ett avslutande avsnitt – när konflikten blir akut – där vi ger
konkreta råd till de ansvariga på skolan om de måste agera omedelbart.
Suss Forssman Thullberg svarade för de allmänna texterna och
slutredigeringen av materialet. I arbetsgruppen ingick Mai Beijer,
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Emily Broström och Agneta Nilsson. Intervjuer och artiklar är skrivna
av olika författare.
Det här är ett material som förtjänar att lyftas fram även när frågorna kring s.k. hedersmord inte är lika framträdande i debatten.

Rösta

på!

Sverige behöver flerspråkiga personer!
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10. Internationella
kontakter

10.1 NYTTIGA OCH NÖDVÄNDIGA KONTAKTER
Inom arbetet med mångfaldsfrågor är det viktigt att följa skolutveckling och forskning i andra länder och att ha internationella kontakter. Här har Internet underlättat möjligheterna på ett radikalt sätt.
Rapporter och debattartiklar finns numera tillgängliga direkt. Det
är också lättare att kontakta personer via e-post, även då kontakterna sker på annat språk eftersom man inte behöver fundera över
brevuppställningar och artiga hälsningsfraser.
Numera är det realistiskt att initiera och hålla igång internetbaserade nätverk för en specifik arbetsuppgift eller ett projekt, samtidigt
som det naturligtvis fortfarande gäller att personliga möten och
besök på skolor och myndigheter inte kan ersättas ens av de mest
avancerade webbplatserna. Dessutom underlättas personliga möten
nu genom de ekonomiska möjligheterna som finns för gemensamma projekt och nätverk inom EU och Europarådet.
Kunskap om vad som sker i andra länder och hur man där motiverar sitt sätt att ta sig an frågor kring flerspråkighet, integration, måluppfyllelse osv. ger anledning till reflektion och impulser till nytänkande. Under perioder när exempelvis modersmålsundervisningen
i Sverige varit ifrågasatt av vissa politiker och debatterats i massmedia
har det varit ovärderligt att kunna visa dels hur andra länder hanterar
sin flerspråkiga undervisning, dels hur de motiverar sina ställningstaganden. Med en ständigt förbättrad tillgång till källor på Internet går
det exempelvis inte längre att komma med påståenden som att modersmålsundervisning är något som endast finns i Sverige.
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10.2

NORDISKT SAMARBETE OCH GRANNARS STÖD I SVÅRA
SITUATIONER
Det har sedan mitten av 1980-talet funnits en informell grupp med
representanter för utbildningsministerierna i Danmark och Norge,
Utbildningsstyrelsen i Finland och Skolverket/Myndigheten som
träffas ett par gånger per år för erfarenhetsutbyte kring undervisning och läromedel för elever med utländsk bakgrund.
År 1995 utsåg Nordiska ministerrådet ”en ledningsgrupp för samnordiska projekt för undervisning av tvåspråkiga elever” som fick
finansiellt stöd ur anslaget för Nordiskt skolsamarbete (NSS). Till
denna ledningsgrupp utsåg respektive lands utbildningsministerier
samma personer som ingått i den informella gruppen. Dessutom
knöts en representant för Island till gruppen.
Samarbetet fortsätter även nu, när gruppen inte längre får bidrag
från NSS. Förutom att vi träffas brukar vi ha kontakt per e-post i
samband med nya utredningar och uppdrag, förslag på ändringar
av bestämmelser för undervisningen för de flerspråkiga eleverna, debatter i massmedia m.m. Vi informerar likaså varandra om aktuella
konferenser som antingen berör oss handläggare eller som kan vara
av intresse för modersmålslärare och andraspråkslärare. När tiden
medger gör vi även studiebesök på skolor och institutioner och får
på så sätt möjlighet att diskutera pedagogik med praktiker.
Denna nordiska grupp har genomfört följande samarbetsprojekt:

EU Comenius 2 – How to help minority children to become
multilingual
Inom detta EU-finansierade projekt utarbetades 1996 en bok med
titeln nordiska vägar till flerspråkighet där de fem nordiska
länderna bidrog med artiklar om olika sätt att stödja elevernas andraspråksinlärning och deras modersmål och ursprungskultur. Vid
denna tidpunkt rådde det enighet i de nordiska länderna kring synen
på flerspråkighet som något att arbeta för. Utifrån denna samsyn lyfter boken fram lärande exempel på klassrumserfarenheter och undervisningsmodeller. Bidragen från Sverige utgjordes av en beskrivning av modersmålets betydelse vid inlärning hos barn med funktionsnedsättning, temastudier i mångkulturella klasser samt språkbedömning i modersmål enligt en modell från Botkyrka kommun.
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Därutöver ingick presentationer av de nordiska ländernas organisation av undervisningen.
Boken översattes till engelska (nordic roads to multilingualism) i syfte att göra det möjligt att presentera vår syn för andra EUländer. Böckerna har använts i lärarutbildning och fortbildning, i
olika EU-sammanhang och vid andra internationella kontakter.
Böckerna trycktes i Finland men kunde beställas i respektive land.
Böckerna fanns också tillgängliga på Internet på Isländska skoldatanätet.

Nordlexin
Nordlexin är en samverkan kring utveckling av lexikonframställning
där man tar tillvara erfarenheter från det svenska Lexinprojektet vid
utveckling av egna tvåspråkiga lexikon. Det finns bilaterala avtal mellan Sverige och Norge respektive Sverige och Island. Det har även
funnits motsvarande avtal med Danmark.

Nordbas
Detta är en översikt över nordisk forskning kring modersmål, andraspråk och tvåspråkighet. Uppbyggnaden av Nordbas finansierades av Nordiska ministerrådet.68

Samnordiska kurser för modersmålslärare
Ett antal samnordiska kurser för modersmålslärare har anordnats:
– för lärare från Bosnien – finansierad av Nordiska ministerrådet (1997)
– för lärare i somaliska – finansierad av respektive land (1998)
– för lärare i arabiska – finansierad av respektive land (1999)
Syftet med dessa kurser var att erbjuda modersmålslärare och andra
resurspersoner i de nordiska länderna möjlighet:
– att lära känna skolsystemen i de olika länderna
68
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– att få impulser från varandra genom erfarenhetsutbyte
– att få en breddad kompetens utifrån föreläsningar om Nordens
historia, pedagogik och metodik i modersmålsundervisningen och
språkfrågor
– samt visa på hur man kan fortsätta samarbetet och även finna
samarbetsformer där man använder sig av Internet.69

Språkbedömningar
Frågor kring behovet av metoder och material för bedömning av
språkutvecklingen i modersmål och andraspråk är ett återkommande tema vid den nordiska gruppens möten. Även om diskussionerna inte har lett till ett gemensamt diagnosmaterial har de
bidragit till att vi i Sverige fick en vidgning av diagnosmaterialet
språket lyfter som nu omfattar underlag för processutvärdering
av de flerspråkiga barnens båda språk.7o

10.3

SAMVERKAN MED NÅGRA URSPRUNGSLÄNDER OCH
MOTTAGARLÄNDER
Det är värdefullt för undervisningen av flerspråkiga elever att ha
kontakt med elevernas ursprungsländer. Sådana kontakter kan innebära bättre möjligheter att få tillgång till läromedel, ge förutsättningar för samverkan kring kompetensutveckling för modersmålslärare och bidra till ökad förståelse bland den svenskspråkiga personalen för ursprungslandets kultur och utbildningstradition. Dessvärre är sådana kontakter inte möjliga i de många fall där eleverna
och deras familjer tvingats lämna dessa länder på grund av krig, förföljelse eller andra omständigheter som utesluter officiella kontakter. Samarbetet med ursprungsländer ser därför olika ut och omfattningen skiftar. Men också här har Internet inneburit ökade möjligheter till kontakter både mellan enskilda lärare och för oss som
arbetar på nationell nivå.

69

För mer information se avsnitt 7.3 samt respektive språk i Del 2.

70

För mer information, se avsnitt 4.10.
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Kontakter med Finland
De officiella kontakterna mellan utbildningsmyndigheterna i Finland och Sverige sker på departementsnivå. Endast vid speciella tillfällen har jag som handläggare inbjudits till möten mellan länderna
och då för att presentera t.ex. ett utredningsuppdrag eller annat pågående arbete. På senare år har frågorna oftast gällt orsaker till den
relativt sett låga andelen elever med finska som modersmål som deltar i undervisning i och på finska.
Under SÖ-tiden fanns en särskild handläggare med ansvar för ”de
finska frågorna” som hade täta kontakter både med de Svensk–finska
och Finsk–svenska utbildningsråden samt med Utbildningsstyrelsen i Finland. På SIL-MINV fanns också handläggare med kompetens för ”finska frågor”, även om dessa inte arbetade uteslutande med
detta. Samarbetet gällde då främst import av läromedel och kompetensutveckling för modersmålslärare.
Även på Skolverket sköttes ”de finska frågorna” av personer som
också hade andra arbetsuppgifter. På Myndigheten är det tema
modersmål ‒ finska som svarar för kontakterna, och vid de årliga
konferenser som denna arbetsgrupp arrangerar finns ofta medverkande från Finland.

Kontakter med Grekland och Jugoslavien
Det har tidigare funnits något som kallades ”blandade kommittéer”
mellan utbildningsmyndigheterna i Grekland och Sverige respektive
Jugoslavien och Sverige. Initiativet kom från dessa båda länder, vilka
kände ansvar för sina utvandrare och ville medverka till att deras
”barn i utlandet” fick kunskap i ursprungslandets språk och kultur.
Dessa kommittéer bildades i slutet av 1970-talet och medlemmarna möttes växelvis i Sverige och ursprungslandet. Från svensk
sida leddes dessa möten av SÖ:s generaldirektör och någon från Utbildningsdepartement. I Grekland och Jugoslavien svarade utbildningsministerierna tillsammans med arbetsmarknadsministerierna
för dessa möten. Agendan (år från år) såg ut ungefär så här:
– Information om utvecklingen inom förskolan, föredragande IngaBritta Åstedt från Socialstyrelsen
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– Modersmålsundervisningen i grund- och gymnasieskolan, föredragande Bertil Jacobsson, SÖ
– Grundutbildning och kompetensutveckling för modersmålslärare,
föredragande Staffan Lundgren, UHÄ
– Läromedel och lexikon, föredragande Mai Beijer, SIL (jag kom
med i början av 1980-talet)
– Studiebesök på förskolor, skolor samt möten med lärarutbildare.
Ett konkret resultat från överläggningarna med Jugoslavien var avtalet med förlaget Svjetlost i Sarajevo, vilket innebar att svenska läromedelsbeställningar till förlag i olika delrepubliker i Jugoslavien
kanaliserades via detta förlag. Kommunerna kunde nu beställa läromedel på olika varieteter av serbokroatiska, makedonska och turkiska utan byråkratiskt krångel. Jugoslavien utarbetade också en
påkostad läromedelsserie avsedd för ”de egna barnen utomlands”.
Vissa lärare och föräldrar uppfattade dock detta material som propagandistiskt och avstod från att använda det.
Återkommande kontroversiella frågor gällde huruvida Grekland
skulle få skicka egna lärare för modersmålsundervisning i grundskolan. Från svensk sida var vi inte villiga att ta emot dessa som modersmålslärare, eftersom modersmålsundervisningen skulle följa de
svenska kursplanerna och lärarna från Grekland saknade erfarenhet
av svensk skola. På ett tidigt stadium hade Sverige dock gått med på
att ta emot ett begränsat antal sådana pedagoger och under en period bedrevs således lördags- eller eftermiddagsundervisning ledd
av dessa pedagoger parallellt med den reguljära modersmålsundervisningen.
En del modersmålslärare i Sverige var rädda för att deras elevunderlag skulle minska, och i dessa kommuner framförde man att
denna extra undervisning var en belastning för barnen. I praktiken
visade det sig att det var de medvetna föräldrarna som skickade sina
barn till denna extra undervisning, samtidigt som just dessa barn
var flitiga i den reguljära modersmålsundervisningen i och på grekiska.
Ett annat kontroversiellt inslag var kritiken från Jugoslavien mot
att Sverige gett ut svensk-kroatiskt lexin, förutom svensk-

183

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.21

Sida 184

mest språk

serbokroatiskt. År efter år fick jag förklara att syftet med Lexinlexikonen var att underlätta för invandrare i Sverige att lära sig
svenska. Därför utgick vi från ett underlag på inlärarnas modersmål
som låg så nära deras språkbruk som möjligt. Vår avsikt hade inte
varit att lägga oss i språkdiskussionerna i Jugoslavien!
Mötena skedde med officiella tolkar för att alla skulle få tala på sitt
språk. Vid ett av mötena i Grekland var detta med tolkning närmast
onödigt, eftersom det på den grekiska sidan fanns flera deltagare som
tidigare varit modersmålslärare i Sverige. Likaså talade den biträdande ministern som ledde mötet bra svenska.
Dessa möten sammanfattades i officiella protokoll på engelska.
Detta var en procedur vars allvar jag hade svårt att begripa. Det tog
alltid många timmar i anspråk, och vi som inte deltog i skrivandet
skulle ändå finnas till hands för att justera ”våra paragrafer” (som vi
dessutom hade skrivit färdigt i förväg).
Vid ett tillfälle visade det sig att det inte fanns en skrivmaskin med
latinska bokstäver på det grekiska utbildningsministeriet utan vi fick
förflytta oss till utrikesministeriets lokaler. Denna gång gav vi som
inte deltog i skrivandet upp och satte oss till bords för avslutningsmiddagen innan protokollet var klart. Vid ett annat tillfälle befann
vi i den svenska delegationen oss på ett hotell mitt emot delrepublikens kontor i Sarajevo där protokollskrivandet skedde.71 I flera timmar sprang ”kurirer” med utkast mellan oss och dem som svarade
för protokollet. Och i både Grekland och Jugoslavien var det vanligt
med massmediebevakning när de två delegationsledarna undertecknade protokollet och vi överlämnade presenter till varandra.
Det sextonde och sista mötet mellan myndigheterna i Sverige och
Grekland ägde rum i Aten i maj 1993. Här konstaterades att samarbetet hädanefter borde finna nya former pga. Sveriges medlemskap i EU.
Det sista mötet mellan utbildningsmyndigheterna i Sverige och
Jugoslavien ägde rum i början av november 1990 i Belgrad, Sarajevo
och Mostar. Vid detta möte var det tydligt att det blåste nya politiska
vindar i Jugoslavien. Man hade inte brytt sig om att skaffa tolkar
utan vi talade engelska och tyska. Delegaten från Kroatien anklagade
Sverige för att inte göra tillräckligt för de barn som härstammade
71

Detta hotell förekom ofta i bild under kriget i Sarajevo eftersom det var där de utländska journalisterna bodde.
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från Kroatien. Jag kunde då replikera med att vi tagit fram ett svenskkroatiskt lexikon. Besöket fortsatte till Sarajevo, och här beslutade
vi oss för att gemensamt försöka anordna ett internationellt seminarium kring interkulturell undervisning sommaren 1991 i Split eller
Dubrovnik. På Svjetlost berättade förlagschefen att det pågick revidering av alla kursplaner och läromedel.
Från Sarajevo fortsatte vi med bil på vindlande vägar, där det pågick intensivt vägarbete, till Mostar. Här mötte vi lärare och skolansvariga och blev bjudna på en magnifik lunch av stadens viktigaste
industri, Aluminiumkombinatet. Det var utbildningschefen som,
när han körde oss upp på berget ovanför staden för att visa oss utsikten, talade om att situationen var känslig och att det kunde bli
krig – något som verkade helt främmande för oss.72
De kontakter Skolverket och Myndigheten haft sedan dess med
före detta Jugoslavien har främst gällt lexikonutveckling och dessa
kontakter har skett genom universiteten i Sarajevo, Zagreb och Belgrad. De språkforskare i Sarajevo som anlitades för svensk‒bosniskt lexin medverkade även vid en temadag kring det bosniska
språket som Skolverket anordnade i augusti 1997 i samarbete med
Lärarhögskolan i Stockholm.

Turkiet
På grund av den politiska utvecklingen i Turkiet på 1980-talet blev det
inte aktuellt att bilda motsvarande ”blandad kommitté” med Turkiet.
Däremot fick jag möjlighet att hösten 1980 besöka Turkiet inom ett Europarådsprojekt. Tolv deltagare från sju länder besökte under en vecka
förskolor och skolor och mötte ansvariga för utbildningen. Detta var
strax efter militärkuppen, vilket präglade vårt besök i hög grad.73
72

Delegationen leddes denna gång av SÖ:s generaldirektör Erland Ringblom som strax före avresan
fått reda på att SÖ skulle läggas ner. Han lämnade oss efter överläggningarna i Belgrad och åkte hem
för att meddela detta till sin personal. Representant från departementet var Peter Karlberg som nu
arbetar på Myndigheten. Han hade just inga kunskaper om behoven av insatser för de flerspråkiga
eleverna och vi tog tillfället i akt för att informera honom, bl.a. under kvällen i Mostar, då vi satt
under den gamla bron som sedan förstördes under kriget.
73

Det var nu jag lärde mig ordet curfew – utegångsförbud. Utegångsförbudet innebar att vi i gruppen fick många tillfällen på kvällarna att diskutera både det vi upplevt under dagens studiebesök och
situationen i våra länder. Hela natten satt tysta män i lobbyn och bara väntade. En morgon, i gryningen, gjordes en razzia.
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I början av 1990-talet tog Turkiet förnyad kontakt med myndigheterna i Sverige, och i september 1997 tog Skolverket emot ett besök
från utbildningsministeriet i Turkiet. De turkiska besökarna fick
träffa skolledare från Botkyrka, Malmö och Stockholm som på lokal
nivå var ansvariga för dels undervisning för elever som härstammar
från Turkiet, dels kompetensutveckling för turkiska modersmålslärare. Delegationen fick likaså träffa modersmålslärare och elever.
Lunch åt vi på S:t Görans gymnasium där maten serverades av turkisktalande elever från skolans restaurangprogram. Sedan fick delegationen träffa elevrepresentanter på Tensta gymnasium. Dessa
presenterade sin skola och talade om sina framtidsplaner. En av flickorna (klädd i traditionella blommiga byxor och med huvudduk) berättade om sitt specialarbete inom fysik som hon hade utarbetat
tillsammans med Tekniska högskolan. – Det var inte bara de turkiska
delegaterna som var imponerade!
Syftet med detta upplägg var att visa det decentraliserade ansvaret i Sverige. Även vid återbesöket i Turkiet i december 2002 var de
kommunansvariga och modersmålslärarna i majoritet i den svenska
gruppen.74
Konkreta resultat från dessa möten är att flera lärar- och elevgrupper genom sina kommuners engagemang besökt Turkiet. För
tema modersmål ‒ turkiska ledde besöket till att vi har tillgång till
alla de Utbildningsradioprogram från Turkiet som våra lärare bedömer som användbara.

Kontakter med andra mottagarländer
Under 1980-talet kontaktades SÖ och SIL av ytterligare länder som efterfrågade motsvarande regelbundna kontakter som de som Sverige
etablerat med Finland, Grekland och Jugoslavien. Den bedömning
som gjordes var dock att de nya språkgrupperna till största delen utgjordes av flyktingar som inte önskade att Sverige tog sådana kontakter. I stället utvecklades kontakterna med andra mottagarländer,
främst de nordiska men även med Nederländerna, dit en grupp från
Utbildningsdepartementet och företrädare för SÖ, SIL och Socialstyrelsen åkte för överläggningar, vilka sedermera resulterade i erfa74
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renhetsutbyte kring undervisning i modersmål och andraspråk och
samverkan kring läromedelsinformation och import.
Under 1980-talet besökte grupper på nationell nivå även Ungern
och Storbritannien. Andra kontakter initierades av UHÄ som ansvarade för samordningen av grundutbildningen för modersmålslärare. I samband med de lärarstuderandes hemlandspraktik gavs
möjligheter till kontakter som även var nyttiga för arbetet med läromedel på SIL-MINV.

10.4

INTERNATIONELLA KONFERENSER
Under min Skolverks- och Myndighetstid har jag medverkat med
föreläsningar om svensk syn på interkulturell undervisning, flerspråkighet och läromedelsfrågor vid konferenser och seminarier i
Australien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Storbritannien och Österrike.
Jag vill här lyfta fram två internationella konferenser som i hög
grad har påverkat min syn på utbildningens betydelse i ett globalt
perspektiv.

Education for Cultural Democracy – A Global Perspective (1994)
Denna konferens ägde rum den 19‒24 maj 1994 i Adelaide, Australien. Arrangör var International Association for Intercultural Education (IAIE).
Vid denna konferens presenterade jag ett ”paper” med temat the
samic perspective.75 Bland deltagarna i mitt seminarium fanns representanter för Australiens ursprungsbefolkning aboriginerna, och
de blev mycket intresserade av den svenska sameundervisningen och
vår ambition att utveckla ett interkulturellt synsätt i all undervisning. Dessa personer fungerade även som värdar vid det studiebesöksprogram som arrangerades efter konferensen, där några av oss
utländska deltagare (bl.a. den modersmålsansvariga vid utbildningsministeriet i Vanuatu och en representant för Unesco i Schweiz)
besökte olika former av undervisning av aboriginer. Förutom för75

Detta tema uppfattades uppenbarligen som ”exotiskt” av arrangörerna, som hade kopplat samman det med en presentation av education in context of civil war in sudan.
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skolor och skolor fick vi även träffa vuxna aboriginer som deltog i alfabetisering samtidigt som de höll på med skapande verksamhet i
form av måleri och musik.
Det andra bestående minnet, förutom mötet med dessa representanter för Australiens urbefolkning, blev insikten om hur stort
det engelska språket är! Vi var bara ett tiotal deltagare från Europa
och Nordamerika, övriga deltagare kom från cirka 35 länder i Oceanien, Asien och Afrika. Men antagligen var det bara jag och den
andra deltagaren från Sverige som inte hade haft engelska som undervisningsspråk!
Jag fick också i gåva en rapport från en forskarkonferens på en Söderhavsö, som jag dessvärre förlagt, men där jag lärde mig mycket om
hur man värderar kunskap i andra kontexter än den västerländska.

Intercultural Learning in a Multicultural Society (1995)
Skolverket deltog i den pedagogiska planeringen, och stödde genomförandet ekonomiskt, av konferensen Intercultural Learning in
a Multicultural Society som ägde rum i maj 1995 i Rinkeby. Konferensen öppnades av utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Medverkade
gjorde bl.a. Europarådets generalsekreterare Daniel Tarschys, chefen
för OECD:s internationella center för migrationspolicy i Wien Jonas
Widgren, ordföranden för Europarådets kommission mot rasism och
främlingsfientlighet Frank Orton, före detta ÖB i Sverige Bengt Gustafson, avdelningschef Kajsa Savolainen från Unesco samt politiker
på riks- och lokalnivå och forskare från många länder.
Samtliga medverkande var överens om att situationen var alarmerande i vårt mångkulturella samhälle och att vi alla är beroende
av utvecklingen – inte enbart i våra egna länder eller den europeiska
gemenskapen utan i lika hög grad även globalt. Talarna betonade
också att om vi ska ha en möjlighet att motverka de destruktiva krafter som utgör ett allvarligt hot mot en fredlig och demokratisk utveckling är det nödvändigt, att vi förändrar undervisningen så att
den erbjuder reella förutsättningar för ett interkulturellt lärande på
alla nivåer i våra utbildningssystem.76
Från denna konferens finns en utförlig rapport the rinkeby conference: intercultural
learning in a multicultural society, Kommunförbundet Stockholms län (1997).

76
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10.5

EU-PROJEKT
Förutom det samnordiska projektet nordiska vägar till flerspråkighet deltog jag under min Skolverkstid i fyra projekt inom
EU Comenius 2-programmet för interkulturell undervisning och
undervisning för invandrar- och flyktingelever.
O progretto transnazionale per alunni rifugiati (1996‒1998)
Samordnarland var Italien. Idén till detta projekt uppstod under ett
seminarium i Edinburgh i november 1995, där vi som var deltagare
från Italien, Nederländerna och Sverige konstaterade att alla tre länderna tagit emot relativt många flyktingar från före detta Jugoslavien och att länderna sinsemellan hade mycket olika officiell policy
när det gällde mottagande och undervisning av flyktingelever.
Vi kom fram till att det skulle vara intressant att i ett EU-projekt
prova om dessa olikheter på policynivå också har betydelse för lärares sätt att närma sig flyktingeleverna och deras föräldrar.
Projektet kom till stånd genom att EU beviljade en förlängning av ett
pågående interkulturellt projekt som koordinerades av Provveditorato
agli Studi (motsvarande länsskolnämnden) i Udine i norra Italien.
Svenska partners blev Skolverket och Internationella språkenheten i
Norrköping. Nederländerna representerades av ett nationellt utvecklingscentrum med uppgift att koordinera undervisningen av flyktingar
och tre medelstora kommuner. Comeniusprojektet UK Project for Intercultural Education skulle svara för en processutvärdering. Vi inbjöd
även Lärarutbildningen i Klagenfurt som partner. Detta fungerade dock
inte och de lämnade projektet efter det första året.
Under de två projektåren kom aktiviteterna att bestå av att lärare
och skolledare i Italien, Nederländerna och Sverige träffades och arbetade tillsammans med att försöka definiera vad som är väsentligt
vid mötet med flyktingelever och deras föräldrar. Vid de seminarier
som ägde rum i Italien deltog förutom medlemmarna i projektgruppen även andra italienska deltagare. De svenska och nederländska lärarna och skolledarna kom härigenom att medverka till
kompetensutveckling när det gäller andraspråk, föräldrakontakter
och interkulturell undervisning för en avsevärt större grupp förskolpersonal, lärare, skolledare och beslutsfattare än den projektet
ursprungligen åtagit sig.
Detta projekt har dokumenterat sina erfarenheter dels i en skrift-
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lig rapport, dels genom videoinspelningar. Det var tydligt att professionella lärare bemöter flyktingbarn på ett klokt sätt, oberoende
av hur den officiella policyn är utformad, och att lärare är intresserade av att ta till sig av varandras erfarenheter. En för mig oväntad
erfarenhet var att vi i Sverige har mer gemensamt med Italien än
med Nederländerna när det gäller synen på barn och lärande, i varje
fall när det gäller de yngre barnen.
Positivt har också varit att kontakterna har fortsatt både mellan
lärare och mellan oss ansvariga långt efter att projektet avslutades.77
O intercultural education materials (1997)
Samordnare var Universitetet i Ghent, Belgien. Skolverket avstod
från att delta som partner i detta projekt men medverkade i den materialkatalog som projektet producerade genom att presentera tio
svenska material inom det interkulturella området – intercultural education materials ‒ a selective guide to good
examples within the european union. Katalogen översattes även
till franska – outils pédagogiques interculturels ‒ un inventaire sélectif de bons exemples dans l’ union européenne –
och fick stor spridning. Detta resulterade i många förfrågningar om
de svenska materialen och vår policy flera år framöver.
O eurodice ‒ resultatspridning från comenius 2-projekt
(1998‒2000)
Samordnare var utbildningsministeriet i Italien. Övriga partners var
utbildningsministerierna i Portugal och Spanien, Skolverket samt
Centrum för forskning kring romer vid universitetet i Sorbonne.
Syftet med projektet var att sprida erfarenheter från interkulturella och transnationella projekt i partnerländerna genom en tryckt
katalog över projekten och en cd-rom. Från Sverige tog vi, förutom
projekt som koordinerats av Sverige, även med några projekt som
koordinerats av andra nordiska länder.
De aktuella svenska projekten fick även möjlighet att presentera
sitt arbete vid ett internationellt seminarium i Stockholm i maj 2000
– processer i interkulturella⁄internationella eu comenius2 projekt.
77
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Samordnare för Sverige var Marianne Skardeus, EU-programkontoret och Mai Beijer, Skolverket.
O kriterier för bedömning av läromedel för interkulturell
undervisning (1999‒2001)
Samordnare var Centrum för interkulturell undervisning vid Universitetet i Ghent, Belgien. I detta projekt ingick förutom Skolverket även Nationellt centrum för rådgivning kring läromedel för
interkulturell undervisning (PAREL) i Nederländerna.
Målet var att ta fram ett material kring interkulturell undervisning för främst läromedelsproducenter och författare. Rapporten
fick namnet us them ours ‒ points for attention in designing
interculturally sound learning materials (2000).78 Den översattes även till tyska.
Representanter för Skolverket var Mai Beijer och Kerstin Weyler.

10.6

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INTERNATIONELLA KONTAKTER
Den politiska kartan i Europa förändrades radikalt under 1990-talet
genom Sovjetunionens sönderfall och upplösningen av före detta
Jugoslavien. För en del invandrare i Sverige innebar detta att de inte
längre var flyktingar utan i stället behövde vänja sig vid en identitet
som exempelvis Sverigeester (eller utlandsester i motsats till hemmaester), Sverigerumäner osv. För andra innebar utvecklingen att
de måste ta ställning i konflikterna på Balkan och efter årtionden
som jugoslaviska invandrare identifiera sig som bosnier, kroater, makedonier eller serber.
Även för personer med rötter i Chile m.fl. länder i Sydamerika
och Eritrea blev det aktuellt att byta identitet från flykting till invandrad svensk.
För modersmålseleverna har dessa förändringar inneburit att de
i många fall fått ökade möjligheter att besöka sina/föräldrarnas ursprungsländer – något som i sin tur medfört ökad motivation att
utveckla språkfärdigheter i modersmålen.
Genom e-post har antalet förfrågningar från studerande och forskare från olika länder ökat kraftigt. Tidigare var det lite speciellt om
78

Mer om innehållet i denna skrift finns i avsnitt 2.2.
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det kom ett brev från utlandet; numera kommer e-post från olika
länder nästan dagligen. Oftast rör det sig om brevväxling inom olika
samarbetsprojekt men det kommer också förfrågningar kring modersmåls- och andraspråksinlärning, den svenska organisationen av
undervisningen för nyanlända invandrar- och flyktingelever och om
material för interkulturell undervisning.
I några fall har sådana frågor lett till upprepade kontakter. Bland
annat har en forskare i Hongkong lagt fram en avhandling om undervisning av invandrarelever i Sverige. I Japan har jag med några års
mellanrum haft kontakt med Nationella etnologiska museet i Osaka
som först hade hittat information om the multicultural park på
Internet och som därefter efterfrågade nordic roads to multilingualism.
De läromedel som Skolverket och Myndigheten har utarbetat på
romani chib efterfrågas från Storbritannien, Tjeckien, Ungern, USA
m.fl. länder, och när det gäller Lexinlexikonen rör det sig om hundratals förfrågningar i veckan från olika länder. Även tema modersmål röner stort intresse och den ansvarige Mats Wennerholm har
deltagit i konferenser i Europa, Hongkong och USA kring modersmålsundervisning och IT-baserade läromedelsresurser. Och dagligen sker kontakter mellan redaktörerna för de olika språkrummen
på tema modersmål och samarbetspartners i ursprungsländerna
och andra mottagarländer.

Några exempel på ”nya kontakter”
Chile
Chiles ambassad tog under slutet av 1990-talet kontakt med skolmyndigheterna i Sverige på olika nivåer för att etablera ett samarbete mellan länderna. Detta resulterade i att Stockholms stad genomförde flera
utvecklingsprojekt kring undervisning på spanska – bl.a. anpassning
av ett IT-baserat läromedel för elever med funktionsnedsättning och
distanskurser i spanska som modersmål i gymnasieskolan.
Hösten 1999 inbjöd Skolverket i samarbete med Stockholm skolledare och politiker i övriga kommuner till ett seminarium för att
informera om det arbete som pågick i Stockholm och om erbjudandet från Chile att ta emot modersmålslärare för kompetensut-
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veckling i Chile. Detta resulterade i att även Malmö och Göteborg
tackade ja till erbjudandet att skicka modersmålslärare till Chile.
Skolverket gick också in med ekonomiskt stöd för fortsatt utveckling av IT-baserade distanskurser i spanska.

Estland
Mai Beijer och Skolverkets bibliotekarie Margareta Rosenqvist Soliman
medverkade hösten 1998 i ett seminarium kring multinational
schools i Ida-Virumaa i Estland. Seminariet inleddes med ett studiebesök där de internationella deltagarna fick möta lärare och elever
vid olika skolor i detta område av Estland, där övervägande delen av
befolkningen är ryskspråkig. Vi besökte Narvas enda estniskspråkiga
grundskola och träffade ansvariga och föräldrar till barn som deltog i
den frivilliga modersmålsundervisningen (på kvällstid eller lördagar)
för de olika minoriteterna – t.ex. ingermanlänningar, judar, ukrainare
och vitryssar förutom de etniska ryssarna.
Själva seminariet var avsett som kompetensutveckling för dels lärare som undervisar på ryska, dels lärare som undervisar ryskspråkiga elever i estniska. För de flesta lärarna var det första gången som
de kom i kontakt med idéer kring undervisning i ”majoritetsspråk
som andraspråk”.
För de estniska lärarna var det oväntat att vi i Sverige förespråkar
att alla barn med ett annat modersmål än majoritetsspråket även ska
ha rätt att studera sitt eget modersmål.
minorities education in the eu (den 24‒26 oktober 2006)
Mai Beijer och Mats Wennerholm deltog som Sveriges delegater i en
internationell konferens – Minorities Education in the EU – i Tallinn i oktober 2006. Bakgrund till denna konferens, med deltagare
från tio länder samt Sankt Petersburg och Pskov i Ryssland, var att
Estland från höstterminen 2007 successivt skulle införa undervisning på estniska i minst tre ämnen vid de ryskspråkiga gymnasierna.
De utländska deltagarna beskrev den flerspråkiga undervisningen i
sina respektive länder. Det blev en mycket intressant genomgång,
som Mats och jag dokumenterade i en rapport som överlämnades till
regeringen.
Organisationen skiftar men det förekommer modersmålsunder-
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visning med statligt stöd i samtliga länder som var representerade
vid denna konferens, utom i Frankrike.79
Det andra temat var utvecklingen av språkundervisningen i EU,
något som i hög grad även berör oss i Sverige.
Vår presentation disponerade vi på så sätt att jag först gav en
snabb introduktion där jag betonande vikten av modersmålsundervisning och banden mellan Sverige och Estland. Därefter demonstrerade Mats tema modersmål och möjligheter att utveckla språkundervisningen med stöd av Internet. Vi delade ut fakta om den tvåspråkiga undervisningen i Sverige i form av en pm samt broschyrerna två språk eller flera? samt växelvis på modersmål och
svenska. Vårt bidrag rönte stort intresse och jag ombads att, förutom att vi skulle lämna dokumentation av vår föredragning, även
skriva en artikel med personliga reflektioner som arrangörerna
skulle publicera i en utbildningstidskrift.

Litauen
curriculum development for social inclusion ‒ regional
seminar for baltic and scandinavian countries, (den 5‒8
december 2001)
Detta här var ett seminarium i Vilnius, i en serie som Unesco arrangerade runt om i världen. Vi medverkande fick i förväg definierade
frågeställningar som vi hade att följa vid våra presentationer. Detta
kändes både styrande och som en trygghet. För arrangörerna innebar det att inläggen blev fokuserade och det underlättade deras sammanställning av den skriftliga rapporten. Jag hade skrivit vår presentation, men det blev Staffan Bolin från Skolverkets kontor i Lund
som fick framföra den, eftersom jag inte hann fram i tid.
De frågeställningar som vi förväntades kommentera var följande:
1.

Defining social inclusion: What is meant by social inclusion?

Här redogjorde vi för det som vi i Sverige sammanfattar som en skola
79

Det var inte första gången som jag hörde påståenden som att det inte finns några minoriteter i
Frankrike och att det därför inte är aktuellt med undervisning i andra språk. Dessutom lär sig alla
invandrare franska på kort tid och får därefter medborgarskap. På min fråga under nästa kaffepaus,
varför det då finns tvåspråkiga gatuskyltar i t.ex. Perpignon fick jag ett mycket ”taggigt” svar.

194

18268 mest_sprak_del1.qxd:Layout 1

08-04-28

15.21

Sida 195

internationella kontakter

för alla – att vi har lagar som garanterar att alla barn och unga som
bor i Sverige har tillgång till kostnadsfri utbildning oberoende av var
de bor och oberoende av vilken etnisk eller annan minoritets- eller
majoritetsgrupp de tillhör.
Därefter redogjorde vi för vårt skolsystem, som också har som
ideologisk grund idén att alla barn och unga har rätt att gå i en gemensam skola, samt att detta i praktiken inte fungerar, eftersom vi
främst i storstädernas etniskt segregerade bostadsområden har skolor där andelen elever med utländsk härkomst uppgår till närmare
100 procent samt att motsvarande skolor även finns i mellanstora
kommuner, om än med inte lika hög andel elever med utländsk härkomst. I dessa områden är andelen arbetslösa bland de vuxna högre
än genomsnittet och andelen familjer som är beroende av socialbidrag är hög. Detta leder till att sådana områden präglas av utanförskap. För skolans del medför det behov av särskilda insatser, för att
även dessa skolor ska kunna förbereda eleverna så att de när de blir
vuxna både kan och vill bli delaktiga och ta ansvar i samhället.
Vi redogjorde även för framväxten av fristående skolor med ”en
egen profil” som attraherar föräldrar från en viss etnisk grupp, religiös grupp eller språkgrupp.
2.

Patterns of social exclusion and challenges for education: What
social groups are most affected by various forms of discrimination and social exclusion? What are the main factors of vulnerability that pose a threat to social cohesion in the Baltic Sea
region and Scandinavia? What are the challenges posed to
education systems by the phenomenon of social exclusion?

De grupper i Sverige som är mest utsatta för risken för utanförskap
(social exclusion) är olika marginaliserade grupper, både av svensk och
av utländsk härkomst. Barn från sådana familjer är överrepresenterade både när det gäller elever i grundskolan som inte når de nationella målen och ungdomar som inte fortsätter till gymnasieskolan eller
som avbryter sina gymnasiestudier i förtid. Det är också dessa barn
och ungdomar som löper störst risk för att hamna i missbruk och kriminalitet. Likaså är det främst bland dessa ungdomsgrupper som högerextremistiska och rasistiska grupper rekryterar nya medlemmar.
Vi redogjorde för den långvariga diskrimineringen som romer,
samer samt meänkielitalande varit utsatta för, men också att dessa
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grupper numera är erkända som nationella minoriteter och att Sverige har förbundit sig att verka för en utveckling av dessa minoriteters möjligheter i samhället.
3.

Educational responses: What are the various experiences of educational reform in general, and of reform of curricula content
in particular, in responding to these challenges? How are life
skills contextualized and what place do they occupy in educational strategies to promote social inclusion? How do these appear in curricula frameworks and in various curricula areas?

Här presenterade vi läroplanens värdegrund samt några av de material som Skolverket utarbetat (och som fanns tillgängliga på engelska) där olika aspekter av värdegrunden lyfts fram:
• Democracy in Swedish Education
• Far away, close at hand. The new curricula and the concept
of internationalisation
• The Multicultural Park. A study of common values at
school and in society
• Good Reading and Writing Skills – For realising individual
potential
• Love! You can really feel it, you know! Talking about sexuality and personal relationships in school
Vi tog även upp åtgärder riktade mot särskilda grupper, t.ex. undervisning i svenska som andraspråk, modersmålsundervisning samt
insatser för romer.
4.

Evaluation and research: What impact assessment and evaluation has been conducted on curricula reform in the area of
life skills? What lessons have been learnt?

Vi började med att säga att det återstår mycket att göra när det gäller utvärdering av i vad mån läroplanerna ger det stöd och den vägledning elever och lärare behöver i arbetet med att utveckla
livskunskap (life skills). Våra ansträngningar i Sverige framstod som
riktiga, samtidigt som vi konstaterade att villkoren i de övriga deltagande länderna var generellt sett mycket tuffare.
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Reflektioner
Ibland har jag undrat över nyttan med att lägga ner stor möda på
att sammanställa rapporter från sådana här konferenser. Vem läser
dessa rapporter utom de närmast berörda?
Men denna gång fick jag erfara att i varje fall en annan person
läste mitt bidrag – på Internet på franska!80 Detta ledde till att jag
blev inbjuden att medverka vid den konferens som jag redogör för
nedan under rubriken Irland.

Romer i Tjeckien
I juni 2002 deltog jag som stipendiat inom EU:s Arionprogram i en
studievecka kring utbildning för den romska minoriteten i regionen
Ústi nad Labem i Tjeckien. Arrangörer var Pedagogiskt Centrum i
Ústi nad Labem som är ett statligt fortbildningscentrum för lärare
och skolledare i denna region i nordvästra Tjeckien. Medarrangör
var Centrum för romska studier vid pedagogiska fakulteten vid J E
Purkynê universitetet i Ústi nad Labem.
Vi var nio utländska deltagare från England, Frankrike, Irland,
Nederländerna, Portugal, Skottland, Spanien och Sverige. Alla var vi
på något sätt involverade i utbildning av romer/resande i våra respektive länder. Våra erfarenheter var ändå så skiftande att detta
medförde att vi ställde vitt skilda frågor till föreläsarna och vi noterade även olika förhållanden vid studiebesöken.
De slutsatser som vi drog vid vår gemensamma rapport till EU
visade dock, att vi var eniga i våra omdömen om hur vi uppfattar
situationen för de romska eleverna i Tjeckien och om det vi menar
behöver utvecklas om målet är att de romska barnen och ungdomarna ska integreras i samhället.
Jag har sammanställt en utförlig rapport från detta besök som jag
lämnade till Internationella Programkontoret samt en version på
engelska som skickades till EU-Arionprogrammet.

80
Föredraget publicerades i Unescos rapportserie prospects som utkommer på arabiska, kinesiska,
engelska, franska, ryska och spanska, Unesco (2003 ⁄ 125).
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Kurdistan
studiebesök i diyarbakir (oktober 2004)
Hösten 2004 hade jag under en vecka förmånen att delta i ett studiebesök i Diyarbakir i östra Turkiet tillsammans med tre flerspråkiga lärare
från Västerås. Det primära syftet var att förbereda det besök i Diyarbakir som Centrum för tvåspråkighet i Västerås planerade att göra med
elever i gymnasieskolan som deltar i modersmålsundervisning i nordkurdiska. Detta besök kunde också genomföras hösten 2005, och ett
återbesök med elever från Diyarbakir ägde rum i november 2006. Både
våra och elevernas resor har finansierats med EU-medel.
Från detta besök har jag skrivit en utförlig rapport som återges i
sammanfattning i Del 2 – Kurdiska. Syftet med min rapport var dels
att dokumentera resan dels att den förhoppningsvis skulle fungera
som inspiration för andra kommuner att anordna motsvarande
resor med elever i modersmålsundervisningen.
Särskilt efterfrågad har den del varit som beskriver arbetet i några
kvinnoorganisationer: Selis – Rådgivningscentrum för kvinnor och
KA-MER – Kadin Merkezi – Kvinnocentrum som arbetar för att stärka
kvinnors ställning och motverka våld i familjen.

Irland
I juni 2005 godkändes iriska/gaeliska som officiellt språk i EU – således inte som ett nationellt minoritetsspråk, utan som det då senaste officiella EU-språket. Med anledning av detta anordnades
nedan beskrivna konferens på Irland.
ceist na dteangacha i gcóras oideachias na héireann ‒ the
issue of language in the irish education system (den 14 juli
2005)
Arrangör var Conradh na Gaeilge som är en organisation som arbetar med att stärka iriskan/gaeliskan i utbildning och samhälle.81 Konferensen ägde rum mitt under min semester, och som det visade sig
även under semestern för de flesta deltagarna. Jag hade inte varit på
81

Jag frågade om jag skulle använda benämningen iriska eller gaeliska och fick till svar att det inte
spelade någon roll, Men jag tyckte mig märka att de mer ”framåtsyftande” föredrog benämningen
iriska.
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Irland och tyckte att detta var ett spännande tillfälle att kunna besöka Dublin och få lite mer än bara ”turistintryck”. Arrangören betalade resa samt hotell även under en extra dag. Jag var imponerad
av att så många deltagare kom, till och med fler än arrangören räknat med.
På förmiddagen när jag hade mitt pass fanns cirka 120 personer i
salen. Det tunnades ut under eftermiddagen, men det var inte så
konstigt eftersom det här var årets första strålande sommardag!
Jag hade förhört mig om vilket/vilka språk som skulle vara aktuella och fått förklarat för mig att de flesta skulle tala engelska men att
det också skulle finnas simultantolkning. Det började med att utbildnings- och vetenskapsministern Mary Hannifin inledde på iriska.
Sedan använde alla talare iriska utom jag, en fransyska samt företrädaren för lärare i moderna språk. Tydligen bemödade sig de medverkande alldeles extra för detta historiska tillfälle. Dessutom hade
de som talade före mig svårt att hålla tiden och när det var dags för
mitt pass låg vi efter en timme.
Nästan alla hade power point-presentationer med massor med
välgjorda bilder (fast ganska stereotypa konstaterade jag efter den
tionde föreläsaren). Jag hade endast ett stycke overhead och talade
”fritt” (även om jag hade allt nedskrivet). Det blev ett livligt och uppskattat avbrott i raden av de mer formella föredragen.
Jag delade ut ett faktaunderlag i form av en pm som i stort följde
det som vi framförde i Litauen (se ovan), men med tydligare betoning på de nationella minoriteternas situation i Sverige. Detta underlag använde arrangören också i sin konferensdokumentation.
Jag hade just ingen aning om vilken status iriska har och hur levande språket är. Jag lärde mig mycket! Sent på eftermiddagen
brände det också till. Då begärde några ”gamlingar” ordet och framförde med emfas, att ”vanliga lärare” absolut inte skulle få undervisa
i iriska – för detta behövdes mycket mer lingvistisk utbildning. Annars var alla uppfyllda av de nya möjligheterna att kunna erbjuda
undervisning i iriska på bred front.
Jag träffade en av deltagarna från denna konferens i november
2006 i Tallinn på en konferens om minoritetsspråksundervisning (se
ovan). Han kom väl ihåg mig och jag erinrade mig honom när han
talade om att han hade varit gästföreläsare i keltiska språk i Uppsala.
Nu arbetade han i Belfast och han beskrev den nya situationen i
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Storbritannien och Nordirland med stor inflyttning av EU-medborgare, bl.a. 500 000 polacker, som ställer nya krav på beredskap för
undervisning i många språk. Det är inte längre tillräckligt att erbjuda
de nyanlända eleverna endast ”mer undervisning i engelska”!

Reflektioner
Tendensen när det gäller språkfrågorna är entydig i de europeiska
sammanhangen – inte minst hos samarbetsorganisationerna som
Europarådet, EU och OECD. Alla våra länder behöver utveckla undervisningen i många språk. Det räcker inte längre med ”tröskelnivå” i engelska, som var det första samarbetsprojektet inom
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Europarådets arbete med språk. Det räcker inte med att erbjuda en
kvalitativt förbättrad undervisning i de traditionella skolspråken i
enlighet med Framework, den gemensamma ramkursplanen för
moderna språk. Europarådets satsningar på de nationella minoritetsspråken är en fortsatt viktigt insats, och den gemensamma europeiska ramkursplanen för romani chib är ytterligare ett steg i rätt
riktning. Men nu talar man i allt fler sammanhang även om betydelsen av Migrant languages, vilket kan översättas både med ”invandrarnas språk” och ”de invandrade språken”.
Flerspråkighet är ett betydelsefullt kännetecken för Europa!
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Insatser för olika
språkgrupper
nedan redogörs för insatser för respektive språkgrupp. Beskrivningarna är olika omfattande. Insatserna för de nyare grupperna skildras mer ingående. Syftet med de här
redogörelserna är att erbjuda de verksamma modersmålslärarna en historik över ”hur
det hela började” och en presentation av personer som svarat för viktiga insatser för att
utveckla undervisningen i de olika språken. Vid vissa språk finns även personliga reflektioner från min sida. Dessa gäller ofta personer som betytt mycket även för min personliga kunskapsutveckling.
De statistiska uppgifterna är hämtade från Skolverkets statistik för läsåret 2006/07.
Det totala antalet elever som detta läsår var berättigade att studera modersmål i
grundskolan var 148 674 vilket är 15,4 procent av det totala antalet elever i grundskolan.
83 042 av de berättigade eleverna deltog i modersmålsundervisningen. Detta motsvarar i genomsnitt 55,9 procent av de berättigade eleverna.
Insatser som beskrivs:
O om det har funnits särskilda uppdrag eller kartläggningar
O om Skolverket/Myndigheten anordnat kompetensutveckling
O om SÖ/SIL/Skolverket/Myndigheten stött utgivning av läromedel
O om det finns lexikon i Lexin-serien
O om det finns informationsmaterial på modersmålet till familjerna
O om det finns ett eget språkrum på webbplatsen Tema Modersmål
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äsåret 2006 ⁄ 07 deltog 5 130 elever i modersmålsundervisning i albanska, som var det näst största
språket när det gäller antalet deltagare. Andelen av de
berättigade eleverna som deltog var också högt, 66,9
procent, jämfört med genomsnittet som ligger på 55,9
procent. Och så här började det:
Insatserna för den albanska gruppen utgör det första
exemplet på hur Skolverket tog sig an nya grupper.
Denna uppläggning kom att bilda modell för insatser
för senare anlända grupper.
Inför skolstarten hösten 1992 kontaktade flera kommuner Skolverket för att få reda på vilka regler som
gällde för asylsökande barn. Orsaken var tillströmningen av asylsökande familjer främst från Kosova. Skolverket kontaktade Utbildningsdepartementet och
diskuterade regelverk och behovet av extra insatser.
Skolverket kontaktade även SIV för att få uppgift om antalet asylsökande barn (0‒16 år) och vilka språk som var
aktuella i gruppen.
Antalet barn som var berättigade undervisning i och
på albanska uppskattades till uppemot 10 000. Aktuella
språk var förutom albanska även serbiska, kroatiska och
makedonska. Dessutom fanns 5‒600 romska barn vars
språkförhållanden det var svårt att få besked om.
Skolverket och SIV träffades i augusti 1992 och diskuterade utbildningsinsatser för albanskspråkiga resurspersoner och information till kommuner om gällande
regler för undervisningen av de asylsökande eleverna.
Överläggningarna ledde till att Skolverket fick i uppdrag
att tillsammans med SIV och efter samråd med Kommunförbundet utreda hur skolverksamheten skulle organiseras för asylsökande barn som vistades på SIV:s
förläggningar.Detta uppdrag beskrivs ovan i avsnitt 1.2.
Hösten 1992 fanns tiotalet behöriga modersmålslärare i albanska av vilka dock inte alla tjänstgjorde inom
skolan. Några av dessa lärare hade pedagogisk utbildning från hemlandet och de hade fått sina behörigheter
från SÖ på grund av lång tjänstgöring. Det har inte förekommit någon modersmålslärarutbildning i albanska
i Sverige. I början av 1992 hade på initiativ från nyanlända lärare bildats en albansk lärarförening, men flertalet av medlemmarna i denna förening hade inte
kontakt med undervisningen i Sverige.
Det fanns inga läromedel i och på albanska produce-

L

rade i Sverige. De flesta lärare använde egna stenciler.
Inför läsåret 1992 ⁄ 93 fanns ingen möjligt att köpa böcker
vare sig från Albanien, där det var behov av revidering av
alla läromedel efter maktskiftet och där det dessutom
rådde pappersbrist, eller från Kosova.
Det som dock var på gång på Skolverket var:
O Utveckling av ett svensk-albanskt lexin-lexikon
O Översättning till albanska av informationsvideon våra
barn och skolan som blev klar i september 1992
O Utveckling av materialet råd för undervisning av
asylsökande elever
I oktober 1992 samlade Skolverket en mindre grupp modersmålslärare och andra albanskspråkiga resurspersoner
till ett tredagars arbetsmöte på Skepparholmens kursgård
utanför Stockholm. Syftet var att få underlag för Skolverkets insatser för att förbättra undervisningen av de albanspråkiga eleverna. En dag gick dock åt till att diskutera
den fråga som låg deltagarna närmast. Alla var nämligen
upprörda över invandrarministerns uttalande i en tv-intervju, där hon, som svar på en fråga om hur hon uppfattade den debatt som blossat upp kring stölder som
enligt uppgift hade begåtts av flyktingar från Kosova, hade
sagt – Det är deras kultur! Den lösning vi kom fram till
var, att Skolverket skulle sammanställa ett informationsmaterial om Kosova som skulle skickas till skolorna.
Material om Kosova
Skolverket utvecklade följande material:
O fakta om albanien och kosova – Ett häfte med
basfakta om Kosova samt en förteckning över material som var användbara vid information bland
svensk skolpersonal och elever. Materialet blev klart i
december 1992. Detta material kompletterades i oktober 1993. En tredje version sammanställdes 1999 och
den lades även ut på Skolverkets hemsida.
O den kämpande skolan – En videofilm utarbetad
av journalisterna Milaim Zeka och Anne-Marie Boström om de albanskspråkiga elevernas ursprungsland. Filmen har ett tydligt barnperspektiv och den
gjordes i en albansk och en svensk version och blev
klar i september 1994.
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Läromedel i form av kopieringsunderlag
Deltagarna i detta första arbetsmöte gick igenom de
böcker på albanska som Skolverket hade tillgång till82
och valde ut sådana som de menade skulle kunna användas i denna akuta bristsituation. Skolverket kopierade upp dessa böcker eller utdrag ur böckerna. Kopieringsunderlagen spreds till självkostnadspris till skolor
och förläggningarnas barnverksamhet med tillstånd från
författarna i Albanien och Kosova.
Sammanlagt kom kopieringsunderlaget att bestå av följande material:
1. Böcker för yngre barn (förskola och yngre skolbarn)
10 sagoböcker med enkel text, dikter och bilder. Totalt 500
sidor.
2. Böcker för yngre skolbarn. Läslära och fem andra böcker.
Totalt 512 sidor.
3. Böcker för mellanåldern. Huvudsakligen berättelseböcker.
5 böcker. Totalt 522 sidor.
4. Böcker för högstadieåldern. 3 böcker för litteraturundervisningen. Totalt 515 sidor.
5. En legend i diktform som hör till den centrala albanska
kulturskatten. 85 sidor.

svenska lärarna ökade sina kunskaper om Kosova och
flyktingarnas situation i Sverige. Den albanska gruppen
fick inte bara information om skolan i Sverige utan även
tillfälle att diskutera sina uppfattningar om svenskt skolväsende. De albanska deltagarna menade dessutom, att
de för första gången i Sverige hade behandlats som
vuxna människor med erfarenheter som togs tillvara i
det svenska samhället.
Läromedel utarbetade av Albanska lärarförbundet
På Skolverkets uppdrag sammanställde Albanska Lärarförbundet på initiativ av ordförande Bedri Paci fem
böcker som utkom under 1993‒94. Böcker innehåller texter och övningar hämtade ur läromedel från Kosova och
Albanien. Urvalet är gjort utifrån elevernas behov i Sverige. Även här hade vi fått garantier för att författarna och
utgivarna inte hade något emot att vi använde deras material på detta sätt. Böckerna blev efterfrågade och har
tryckts till i olika omgångar. Numera har dessa böcker utgått eftersom det finns annat lämpligare material.
abc – läsinlärning och läsutveckling
liber leximi 2 – Texter och övningar för yngre skolbarn
dituri natyre dhe shoqerie– oä för mellanåldern

Introduktionskurser för resurspersoner våren 1993
Skolverket genomförde under februari – mars 1993 fem
veckolånga kurser för albanskspråkiga lärare/lärarassistenter och svenska lärare i mottagningsklasser. Totalt deltog cirka 150 personer från 50 kommuner. Kurserna var
spridda geografiskt från Sunderbyn i Norrbotten till Helsingborg i Skåne. Övriga platser var Södertälje, Hola i
Ångermanland och Karlskoga. Som kursanordnare anlitades INVA Språkpedagogiska institutet och vid varje kurs
medverkade någon regional representant från Skolverket.
Kurserna samlade två målgrupper till samma kurs
och uppläggningen innebar att dessa deltagare måste
samarbeta trots språksvårigheter. Vid utvärderingarna
pekade deltagarna på följande som särskilt värdefullt i
kursuppläggningen: Att kursdeltagarna fick ta del av
kunskaper och erfarenheter från båda länderna. De
82

Läroböcker från MINV-utställningen och barnböcker från bibliotek och privatpersoner
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fakte mbi gjegrafine dhe historine – geografi och historia
albanska 4 – Litteraturantologi för äldre elever

URAT TONA – Våra broar – Läromedel i albanska
urat tona 1 utkom 1997 och är den första läroboken för
undervisning i albanska som är nyskriven utifrån elevernas behov i Sverige. Den är utarbetad efter samma
modell som böckerna moji mostovi som presenteras i
avsnitt 4.5. urat tona 1 är avsedd att hjälpa eleverna att
uppnå kursplanens mål för vad de ska kunna vid slutet
av femte skolåret. Vissa texter lämpar sig även för äldre
elever.
urat tona 2 utkom 2000. Innehållet ger underlag för
att hjälpa eleverna att uppnå kursplanens mål för vad de
ska kunna vid slutet av nionde skolåret. Många texter
kan även användas i gymnasieskolan. Vid urvalet av texter har lärarna utgått från teman som: Alla är vi männi-
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skor, Fred på jorden, Humanism och rättvisa, Mänskliga
relationer, Det albanska språket, Religionerna, Konsten,
Ungdomskulturen m.fl.
Målsättningen med båda dessa böcker är, att de ska
ge eleverna läsupplevelser och stödja dem i deras utveckling till tvåspråkiga och flerkulturella individer.
Svensk-Albanskt lexikon
1994 utkom svensk-albanskt lexinlexikon, 17 000
ord. Det kom i en andra upplaga 1999. Därefter har det
reviderats och utökades 2004 till 28 500 ord och finns
nu även på Internet. Den senaste versionen granskades
både i Albanien och i Kosova vid Universitetet i Pristina.
Information till familjerna
O våra barn och skolan – video på albanska, RHS
1992
Behovet av ett informationsmaterial till föräldrarna var
akut. Det förekom negativa rykten om den svenska skolan bland de asylsökande familjerna. Delvis berodde
detta på missförstånd. De nyanlända familjerna var inte
beredda på den variation som förekom när det gällde
omfattning och uppläggning av undervisningen. Oroliga föräldrar frågade, – Varför får mina barn bara undervisning halva dagar? Varför har vår skola ingen albansk
lärare? Det låg nära till hands att tolka olikheterna som
godtycke eller till och med diskriminering. Detta påskyndade också Skolverkets och SIV:s kartläggning som
1993 resulterade i ett tydligare regelverk för undervisning
av asylsökande elever i grundskolan.
O två språk eller flera? råd till flerspråkiga
familjer – albansk version 2002 och tilltryckt senast
2006
O växelvis på modersmål och svenska – albansk
version, 2006
De flesta skolbarn med modersmål albanska i Sverige är
numera födda här. Inom den albanska gruppen finns en
stark medvetenhet om det egna språkets betydelse för
identiteten. För dessa familjer erbjuder dessa material
en bekräftelse på, att den väg de väljer när de fortsätter
att hålla fast vid modersmålet har stöd hos skolmyndigheterna i Sverige och i internationell forskning.

Mer information om båda dessa material finns i avsnitt 6.5.
Seminarium kring undervisning av kosovoalbanska
ungdomar 1999
Under 1990-talet tog Sverige emot mer än 25 000 kosovoalbaner. En del av dessa hade visserligen återvänt, men
i början av 1999 fanns åter ett akut behov av att ta emot
flyktingar undan kriget i Kosova. Sverige beslutade därför att man skulle ta emot ytterligare 5 000 flyktingar
inom ramen för FN:s, NATO:s och EU:s räddningsaktion
i Kosova. Dessa flyktingar skulle få tidsbegränsade
uppehållstillstånd.
Det här innebar att skolan behövde ha beredskap att
ta emot ungdomar som behövde skolundervisning men
inte passade in i det gällande regelverket. Skolverket
inbjöd därför i juni 1999 albanskspråkiga lärare som
hade erfarenhet av undervisningen i Sverige och lärare
och skolledare som nyligen kommit från Kosova till ett
arbetsseminarium. Syftet var att dessa skulle få möjlighet att framföra sina bedömningar av vilket innehåll i
undervisningen som bäst skulle svara mot dessa ungdomars behov. Vid detta möte deltog även representanter
för SIV:s regionkontor och en observatör från Finland.
Vid det här laget hade Skolverket skaffat sig omfattande kunskap om hur undervisning för barn och ungdomar som kommit till Sverige undan krig och förföljelse kan organiseras. Anledningen till att Skolverket
ändå valde att samla dessa två albanskspråkiga grupper
tillsammans med SIV-personal var, att Skolverket ville
få igång en diskussion om hur man, inom de regler och
kostnadsramar som förelåg, skulle kunna anordna en
undervisning som skulle utgå från dessa ungdomars
behov. Vår ambition var att de nya kunskaper som ungdomarna utvecklade i Sverige skulle komma till nytta
när de fick möjlighet att återvända, men också om de
blev kvar och skulle fortsätta sin skolgång här.
Den politiska utvecklingen i Kosova innebar, att den
väntade tillströmningen av flyktingar avstannade redan
i juli och därmed minskade även det akuta behovet av att
utveckla särskilda undervisningsgrupper för dessa ungdomar. I några kommuner anordnades ändå sommarkurser för ungdomarna. Lokala enheter inom Migrationsverket (den myndighet som tillkommit efter SIV)
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blev mer medvetna om behovet att ge fler asylsökande
ungdomar möjlighet att studera vidare på gymnasial
nivå. Från Skolverket och Migrationsverket fördes fram
behovet av förändringar i regelverket kring asylsökande
ungdomars möjligheter till skolgång. Den 1 januari 2001
trädde också en lagändring i kraft som innebär, att asylsökande ungdomar upp till 18 år numera har samma rätt
till gymnasieplats som övriga ungdomar.
Studiedagar för modersmålslärare
Tillsammans med modersmålsundervisningen i Malmö
genomförde Skolverket i januari 2001 studiedagar för
albanskspråkiga modersmålslärare på Äspögården i
Skåne. Antal deltagare uppgick till 35 varav sex kom från
övriga nordiska länder. Programmet bestod av grupparbeten kring kursplaner och lokala arbetsplaner i grundoch gymnasieskolan, betygssättning samt presentationer
av läromedlen urat tona 1 och 2. Här skedde även en
första presentation av den planerade satsningen på en
webbplats för modersmålsundervisning i albanska.
Tema Modersmål
Ansvaret för utvecklingen av tema modersmål ‒
albanska förlades till Malmö och materialet blev tillgängligt på Internet i början av 2003. I mars samma år
anordnade arbetsgruppen studiedagar i Malmö som
samlade albanska lärare från hela landet. Ansvaret för
tema modersmål ‒ albanska fördes vidare till Landskrona kommun och här har årligen anordnats studiedagar med stort deltagande från hela landet.
Reflektioner
Mina kunskaper om Kosova var obefintliga, när jag i slutet av 1980-talet började få frågor om elever från Kosova
och om deras språk. Tidigare invandrare från området
hade kommit hit som arbetsinvandrare och det var endast en del av dessa familjer som hade önskat modersmålsundervisning i albanska. Barnens skolspråk hade
varit serbokroatiska. De få albanska modersmålslärare
som vi hade kontakt med på SIL efterfrågade böcker från
Albanien. Det faktamaterial om Kosova som vi tog fram
var således något som jag själv behövde i hög grad. Och
vi insåg att här fanns en oroshärd som skulle medföra
att ännu fler flyktingar skulle söka sig hit.
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Jag kom att under drygt tio år arbeta nära med
många personer som har svarat för utvecklingsarbetet
för de albanskspråkiga eleverna. Den första resurspersonen vi på Skolverket fick kontakt med var en svensk
lärare i naturorienterande ämnen som heter Ullmar
Kvick. Han hade lärt sig albanska på egen hand. Intresset för detta språk hade han fått i tonåren då han ägnade
sig åt kortvågsradio och stötte på Radio Tirana. När han
långt senare fick möjlighet att tillsammans med en
grupp från Svensk-albanska vänskapsförbundet komma
till Albanien upptäckte han, att hans språkkunskaper
faktiskt fungerade. Han sammanställde en liten ordlista
och skrev till och med dikter på albanska, dock fortfarande utan att ana hur användbara hans språkkunskaper
skulle bli för många människor!
Ullmar var med som tolk under vårt första arbetsmöte
med albaner och fungerade då även som ”kulturtolk” när
jag hade svårt att förstå deltagarnas reaktioner på det som
jag framförde, t.ex. att det inte var möjligt för Skolverket
att utfärda ”dekret om de albanska elevernas ärlighet”
något som deltagarna önskade. Ullmar var med på de
ovan beskrivna kurserna med resurspersoner och ingick
i redaktionen för urat tona 1 där han översatte de texterna som handlar om Sverige. Han förmedlade kontakten med Svjetlana Mihali i Tirana som har språkgranskat
de olika versionerna av det svensk-albanska lexinlexikonet.
Bedri Paci var nästa person som hjälpte oss initialt.
”Hans” lärarförening hade fått i uppdrag att sammanställa två böcker, en för yngre och en för äldre elever, utifrån de befintliga böckerna. När lärargruppen skulle
avrapportera sitt arbete visade det sig att de hade gjort
klart underlag för 7‒8 böcker. Skolverket hade inte
medel för att trycka alla, och det slutade med en kompromiss med de fem böckerna som beskrivs ovan.
Journalisten Milaim Zeka var också med på det första
arbetsmötet. Han hade många kontakter med media i
Sverige och var engagerad i de albanskspråkiga sändningarna på Sveriges Radio. Han hade kommit till Sverige några år tidigare som politisk flykting. Trots detta
ville han försöka ta sig till Kosova för att göra en film, som
skulle förklara bakgrunden till varför de albanska eleverna
hade blivit tvungna att lämna sina hem. – Jag var mycket
orolig när han gav sig av på denna filmning och var lättad
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när den svenska tv-journalisten Anne-Marie Boström
kontaktade mig från Kosovas huvudstad Pristina och bad
mig skicka ett rekommendationsbrev åt henne, så att hon
skulle kunna fullfölja filmningen. Milaim hade blivit
tvungen att stanna i Makedonien och filmade där.
Milaim återvände så snart detta var möjligt till Kosova
och arbetar där som journalist. För några år sedan träffades vi hemma hos hans familj som bor kvar i Stockholm.
Han berättade då, att han hade startat en journalistutbildning enligt svensk förebild och att detta var hans bidrag till upprättandet av ett demokratiskt Kosova.
Rizah Sheqiri hade arbetat med barnprogram på
Radio Pristina och kontaktade Skolverket för att han
hade skrivit en barnbok som han vill att vi skulle ge ut.
Detta var inte aktuellt, men i stället knöt vi honom till
redaktionsgruppen för urat tona 1 och det blev han
som drog det tyngsta lasset med denna bok. Förutom att
han själv skrev många av texterna engagerade han även
sina barn att skriva bidrag. Han bor kvar i Sverige och
arbetar som modersmålslärare och författare.
Ramadan Rexhepi är en av de tidiga modersmålslärarna i albanska och den enda som hade lång erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Han deltog i arbetet
med urat tona 1 men framförallt har vi honom att
tacka för urat tona 2. Med stor omsorg valde han
teman och texter och provade dessa på sina elever. Hans
erfarenheter var också viktiga, när vi sommaren 1999
planerade utbildningen för de gymnasieelever som
skulle komma och som endast skulle få tidsbegränsade
uppehållstillstånd.

Våren 2006 då vi på Myndigheten avslutade ett helt
annat utvecklingsprojekt där vi hade haft med elever,
kom jag att tala med två gymnasieelever som hade sina
rötter i Kosova. Båda hade varit tillbaks dit under sommaren 2005 och de vittnade om hur viktigt det hade
varit att de behållit sitt modersmål. Jag kunde inte låta
bli att fråga om de kände till urat tona 2 och då utbrast
den ena, – Ja, och den är jättebra och det är min lärare
som har gjort den! Och han är också jättebra!
Det här är de personerna som betytt mest för mig.
Men det finns flera som gjort viktiga insatser i utvecklingsarbetet: Lexikonöversättaren Sadulla Zendeli Daja,
alla övriga i urat tona redaktionerna och de som svarar för tema modersmål ‒ albanska. Slutligen vill jag
nämna Burhan Misirli som också kommer från Kosova
även om hans modersmål är turkiska. Han har samordnat arbetet med urat tona böckerna och svarar för
många av illustrationerna i dessa.
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rabiska är nu det språk som samlar flest deltagare
i modersmålsundervisningen i grundskolan. Läsåret 2006⁄07 uppgick antalet elever som var berättigade
att läsa arabiska som modersmål till drygt 25 000 av
vilka 17 412 deltog vilket motsvarar 67,9 procent av de
berättigade. Sedan ett par år har det även kommit i gång
tvåspråkig undervisning på arabiska dels i klasser där
den första läsinlärningen sker på modersmålet dels i matematik för äldre och nyanlända elever. De muslimska
fristående skolorna har ofta en del undervisning på arabiska, även om merparten även där sker på svenska.
De arabiskspråkiga eleverna har sina rötter i många länder, de flesta i Mellanöstern (Irak, Libanon, Palestina och
Syrien). Flertalet är muslimer men många är kristna och
även bland modersmålslärare finns båda religionerna representerade. Detta ställer särskilda krav på lärarnas kompetens. Det är också viktigt att lärarnas talade arabiska
förstås av eleverna även om undervisningen avser ”modern
standardarabiska” som är det gemensamma språket. Det
talade språket skiftar nämligen högst avsevärt.

A

Checklista för läromedelsval
Min första kontakt med arabiska lärare ägde rum vid slutet av 1970-talet när vi på SÖ skulle sammanställa en arabisk läromedelsförteckning. Deltagarna i arbetsgruppen
representerade olika bakgrunder. Jacqueline Garefeldt kom
från Libanon, Oraib Qamhawi från Palestina, hennes man
från Kuwait, en kom från Syrien och en från Nordafrika.
Vid vårt första möte tog Jacqueline initiativet med att säga,
– Vi vet alla vad som har hänt men nu gäller det våra elever.
Och för deras skull måste vi kunna samarbeta!83
Det blev en förteckning även om arbetet inte löpte
friktionsfritt. Det visade sig att en av de böcker som någon
i gruppen valt, och som var relativt enkel att köpa in, innehöll formuleringar som var kränkande mot israeler, –
kan man använda sådana texter i undervisningen i Sverige?
I en matematikbok för lågstadiet användes kalashnikovs
i exempel på addition, – är detta lämpligt? Några böcker
hade texter som handlade om islamska traditioner, – hur
stämmer detta med svensk religionsfrihet?
Det vi gjorde var att vi sammanställde en checklista för
läromedelsval utifrån en slags minsta gemensam nämnare.
83

Kriget i Libanon hade flammat upp och alla berördes av den massaker som pågick i Beirut.

Vi insåg att vi inte kunde kräva att böcker från andra länder
skulle stämma helt överens med svensk värdegrund, men vi
skulle inte ta med böcker i våra förteckningar vars innehåll
stred mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Denna princip kom till användning många gånger och
under årens lopp har jag blivit mer och mer uppmärksam
på, hur tydligt läromedel speglar den ideologi som är förhärskande i det landet varifrån böckerna kommer. Så också
i Sverige, även om det är lätt att man blir hemmablind.
Läromedel
Arabiska är ett världsspråk och inlärare finns i många länder och de har också olika grad av språkbehärskning. Det
finns således gott om böcker som även passar eleverna i
Sverige. Det gäller bara att hitta dem! Lärarna i arabiska är
överlag välutbildade och har kontakter i ursprungsländerna eller andra mottagarländer. Under 1980-talet köpte
Bibliotekstjänst årligen in barnlitteratur på arabiska genom
sina inköpare som besökte Bokmässan i Kairo.
Våren 1982 besökte jag under två veckor Beirut där min
man Göran studerade. Den politiska situationen var tämligen stabil för tillfället även om det rådde utegångsförbud
efter mörkrets inbrott. Första morgonen i Beirut ringde
Jacqueline Garefeldt och väckte mig. Hon hade åkt ”hem”
för att överraska mig! Tack vare henne fick vi vara med om
den första offentliga konserten i Libanon på många år,
uppleva Medelhavsområdets mest kända magdansös och
fira maronitisk påsk i bergen ovanför staden Jounieh tillsammans med hennes stora familj. Hennes syster var lärare för internflyktingbarn och hon beskrev hur hennes
elever definierade ordet fred, – Fred är det när det inte pågår
skjutning och vi kan gå till skolan! Jacqueline hade ordnat
så att jag fick möta ansvariga från utbildningsministeriet.
Vi besökte även det tryckeri som svarade för läromedelsframställningen för de offentliga skolorna. Libanon
hade fått svenskt bistånd för återuppbyggandet av landet i
form av en båtlast papper avsedd för tryckning av läroböcker. Som tack för detta fick jag på SIL:s vägnar ta emot
en stor sändning läroböcker för modersmålsundervisningen. Dessa böcker delade vi ut till de skolor som ville
använda böcker från Libanon84.
84

Redan i juni invaderade Israel ånyo Libanon. Min man evakuerades
till Cypern men kunde återvända på hösten till Beirut. Och händelserna sommaren 2006 väckte många minnen till liv!
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Det har således inte funnits någon större anledning att
stödja utveckling av arabiska läromedel i Sverige. Dock
har Skolverket gett stöd för tryckning av två böcker som
en gymnasielärare M. Zouhai Al-Adhami i Stockholm
hade gett ut i stencilform.
O inledning till den arabiska litteraturen, Skolverket 1992
O kortfattad arabisk grammatik, Skolverket 1993
Dessa böcker motsvarade uppenbarligen ett behov eftersom de blev efterfrågade och även behövde tryckas
till. Numera är de utgångna och författaren har återfått
rättigheterna.
Lexikon
Arabiska var det första språket för vilket lexinprojektet
utarbetade ett s.k. minilexin. Lexikonet som kom ut
1987 bestod av ett begränsat urval ord (cirka 5 000) som
förutom ett basordförråd omfattade de s.k. samhällsorden och de ord till vilka det finns illustrationer. Översättningen gjordes på SIV och tekniskt var ordlistan
mycket primitiv. Vi hade inte tillgång till dataprogram
för att skriva både från höger till vänster och vise versa.
I stället fick vi skriva den arabiska texten på en skrivmaskin och klippa och klistra in översättningen manuellt!
För att åstadkomma ett större svensk-arabiskt lexikon,
som dessutom skulle omfatta fler varieteter än enbart den
arabiska som talas i Mellansöstern, anlitade Lexinprojektet
två översättare som skulle samverka. Trots att dessa sökt
uppdraget tillsammans fungerade inte samarbetet och arbetet slutfördes av en översättare Nael Y Touqan. Nu var
inte längre översättningen det stora problemet, i stället var
det den tekniska sidan. Men tack vare de kontakter som
översättaren hade i Mellanöstern fick han tillgång till ny
programvara och kunde föra samman den svenska Lexinordbasen med alla dess möjligheter med program för arabiska. Det dröjde till 1986 innan svensk-arabiskt
lexinlexikon (17 000 ord) kom ut. Detta utvecklingsarbete innebar ett viktigt tekniskt genombrott, som Lexinprojektet har haft nytta av vid arbetet med andra språk
som skrivs med ”modifierade” arabiska alfabet såsom persiska och sydkurdiska. Den tekniska utvecklingen har gått
svindlande fort och Lexin har ofta legat i framkanten!
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2005 kom så det svensk-arabiska lexin på 28 500
ord och numera finns detta lexikon även på Internet.
Ansvarig för denna översättning är samma person som
för 17 000 ords versionen. Granskare var denna gång
Oraib Qamhawi.
De cirka 1 700 bildorden som ingår i Lexinlexikonen
har kompletterats med ljud och sedan våren 2006 finns
de online med text och ljud i en trespråkig version på
arabiska, engelska och svenska. Ansvarig för detta arbete
har varit Kamal Mavane.
Information till familjerna
Tillströmningen av arabiskspråkiga invandrare har ökat
markant från senare delen av 1980-talet och framåt. Behovet av information till familjerna är stort och samtliga de informationsmaterial till familjerna som Skolverket och Myndigheten utarbetat har därför tagits fram
i arabiska versioner.
våra barn och skolan – arabisk version RHS, 1992 och
1999. En video om förskola och skola i Sverige. Denna video
kompletterade texthäftet som var på ”enkel svenska”.
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer –
arabisk version, 2002, reviderad och tilltryckt 2004 och
2006.
växelvis på modersmål och svenska – arabisk version,
2006

Många barn med modersmål arabiska i Sverige är numera födda här. Inom den arabiskspråkiga gruppen
finns familjer där det är svårt att hålla kvar barnens intresse för modersmålet, särskilt för läsning och skrivning. Samtidigt som andra familjer är medvetna om att
arabiska är ett världsspråk och kunskaper i detta språk är
användbara i vuxenlivet, även för dem som växer upp i
Sverige. Dessa broschyrer visar på fördelarna med flerspråkighet och att kunskaper i modersmål har stöd hos
skolmyndigheterna i Sverige och i internationell forskning. Alla tre materialen presenteras ovan i avsnitt 6.5.
Långt dessförinnan hade Skolverket också gett produktionsstöd till en arabisk version av Leonore Arnbergs
mer omfattande bok om flera språk i familjen så blir
barn tvåspråkiga, Solen förlag, 1993
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Nordisk sommarkurs 1999
Sommaren 1999 samlades 25 lärare i arabiska från samtliga nordiska länder utom Island till en veckas kompetensutveckling. Dessa lärare hade sina rötter i 15 länder.
Många av lärarna från Norge kom ursprungligen från
Nordafrika medan majoriteten av lärarna från Danmark, Finland och Sverige kom från Mellanöstern. Om
inte förr så blev det nu tydligt för mig, att utbildade arabiskspråkiga personer från vitt skilda länder förstår varandras talade språk.
Men visst var detta ett område som diskuterades livligt
under de här dagarna. Alltså hur ska vi undervisa barn
vars talade språk hemma skiljer sig från skolans och läromedlens språk?
Majoriteten av dessa lärare hade lång erfarenhet av att
undervisa elever i Norden. En del var öppna för nya impulser medan andra kände sig trygga i det de var vana vid.
Somliga var mycket intresserade av den pedagogik som
presenterades under arbetspasset om storyline-metodiken, andra ställde sig avvaktande85. Samma gällde presentationen av barnlitteratur på arabiska där förläggaren
Mona Henning visade på både översättningar av svenska
barnböcker såsom pettsson och findus och modern
arabisk skönlitteratur. Å andra sidan varierade även mottagandet av föreläsningen som gällde arabisk grammatik.
Däremot hade ingen något att invända mot min danska
kollega Johannes Bangs föreläsning om utvecklingen av
den demokratiska skolan i Norden.
Sammantaget var stämningen synnerligen positiv och
en höjdpunkt var den fantastiska dikt som en av deltagarna framförde vid avslutningsmåltiden och som han
hade sammanställt i enlighet med arabisk poesitradition. Sådana attribut som jag tillskrevs i denna dikt lär
jag aldrig mer komma ens i närheten av!
Tema Modersmål
Från hösten 1999 stödde Skolverket en grupp lärare i Norrköping som ville utveckla en webbplats för arabiska. Detta
var tekniskt krångligt. På den här tiden var det inte möjligt att skriva arabiska på de datorer som skolorna hade
tillgång till. Vi menade att det inte var lämpligt att utveckla
85
Storyline är en pedagogisk metod och ett förhållningssätt som presenteras i avsnitt 7.3.

material som inga lärare kunde få tillgång till. Den enda
lösning som därför fanns till hands var att redaktörerna
lade in hela textsidor i form av scannade bilder. Detta
medförde att de under första tiden endast kunde korrekturläsa sina bidrag på skärmen som negativ text! – Tekniken har utvecklats och numera verkar det inte finnas några
större skillnader rent tekniskt mellan de redaktioner som arbetar med latinska respektive andra alfabet.
Tillgången till arabiskspråkiga webbplatser har ökat
enormt och den stora utmaningen är numera att göra ett
bra urval av länkar utifrån undervisningens behov i Sverige. Den arabiska redaktionen består av personer från
flera orter Lärarna har hittills samlats årligen i Norrköping. 2007 års studiedagar ägde dock rum i Jönköping.
Reflektioner
Att det uppstod en alldeles speciell relation mellan mig
och Jacqueline Garefeldt torde redan ha framkommit.
Hon tog emot mig och min man i sitt Beirut och gjorde
min vistelse där till något alldeles speciellt. Hon deltog i
min mors begravning, eftersom hon på grund av oroligheterna i Libanon inte haft möjlighet att närvara vid sin
fars. Vi sörjde tillsammans när Israel åter invaderade Libanon. Hon deltog även i annat utvecklingsarbete än det
som gällde arabiska. Således var hon med i referensgruppen för häftet Interkulturell undervisning som presenteras i avsnitt 8.1. När vi skulle välja vilka böcker som skulle
vara med i temat min litteratur, din litteratur, vår
litteratur i detta häfte, kom vi fram till att vi ville ta
med Kafkas processen. Vi fyra som ingick i redaktionsgruppen och som hade tagit studenten ungefär samtidigt
fast i skilda länder och världsdelar, hade nämligen starka
minnen av just denna bok. Vi hade samtliga haft prov på
den och fått bra betyg – utan att ha läst boken! Någon
hade sett filmen, någon hade sett den på teater och själv
hade jag läst en sammanfattning.
Oraib Qamhawi har jag känt lika länge. Även henne har
jag vänt mig till vid andra tillfällen än enbart utvecklingsinsatser för arabiska. Hon medverkade i didaktikboken
mer än ett modersmål och det var hennes föreläsning
om språkutveckling och motiven för modersmålsundervisningen i Sverige, som i hög grad var orsak till de albanska resurspersonernas positiva reaktioner vid de kurser
våren 1993, som jag redogör för ovan i avsnittet Albanska.
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äsåret 2005 ⁄ 06 deltog cirka 4 000 elever i modermålsundervisningen i bosniska i grundskolan. För
de språk som inte tillhör de tio största anges statistik för
läsåret 2005 ⁄ 06. I Skolverkets statistik redovisas bosniska
tillsammans med kroatiska och serbiska. Siffran här bygger på en skattning av den procentuella fördelningen.
Undervisning i bosniska förekom i 225 kommuner vilket
är det högsta antalet för alla språk.

L

Sverige tog under några år i början av 1990-talet emot
80 000 flyktingar från Bosnien. Detta är den största flyktinggruppen som Sverige hittills tagit emot från ett enskilt land. Nedanstående fakta om bosnierna är hämtade
ur den pm om flyktingar från bosnien-hercegovina som jag sammanställde 1993 på Skolverket.

BOSNIERNA – VILKA ÄR DE?
O antalet flyktingar från bosnien
Sverige har hittills (december 1993) tagit emot cirka
50 000 asylsökande från Bosnien-Hercegovina. Landet är erkänt av FN och har ambassad i Sverige. Enligt regeringsbeslut i somras ska asylansökningarna
från bosnierna visserligen behandlas individuellt,
men ”alla” kommer att få permanent uppehållstillstånd (PUT). SIV räknar med att det inom ett år tillkommer minst 20 000 anknytningsfall. Vidare räknar
SIV med att regeringen kommer att ge tillstånd till ytterligare cirka 10‒12 000 kvotflyktingar från Bosnien.
Totalt rör det sig således om minst 80 000 personer
som ska få sina kommunplaceringar fram till nästa
sommar.
O vilka är bosnierna?
Majoriteten av flyktingarna från Bosnien är ”etniska
muslimer”. Det var i slutet av 1960-talet som de bosniska muslimerna tillerkändes status av "nation", vi
skulle kunna översätta begreppet nation här som etnisk folkgrupp, på samma nivå som serber och kroater etc. Som bosnisk muslim behöver man inte
nödvändigtvis vara religiös muslim, även om den religiösa identiteten i många fall nu förstärkts av kriget.
Enligt SIV:s skattningar är 30‒40 procent av bosnienflyktingarna serber och en mindre del kroater.
O vilket språk talar bosnierna?
I det forna Jugoslavien fanns i strikt mening inget officiellt språk, även om det som man kallar serbokroatiska hade en särställning genom att det var
modersmål för ca 75 procent av jugoslaverna (kroater,

serber, etniska muslimer och montenegriner). Lingvisterna brukar tala om att det finns två varianter av
språket: den västliga och den östliga. Skillnaderna
återspeglar Jugoslaviens historia. Östvarianten som
används i områden som var ockuperade av turkarna
i flera hundra år har t ex fler turkiska låne-ord än
västvarianten, medan västvarianten som används i
områden som tidigare lydde under Österrike-Ungen
har fler tyska. Den östliga/serbiska som bygger på den
ekaviska varianten skrivs i allmänhet med kyrilliskt
alfabet, medan den västliga/kroatiska som bygger på
den (i)jekaviska varianten alltid skrivs med latinskt.
Bosnien-Hercegovina är ett område där de båda varianterna möts. Ur lingvistisk synvinkel är skillnaderna inte stora. Det rör sig om vissa regelbundna
uttalsskillnader, ett fåtal grammatiska särdrag och
olikheter i ordförrådet. Det finns inga svårigheter för
en serb, montenegrin, kroat, bosnier att förstå varandra.
O bosniernas utbildningsbakgrund
Barnen från Bosnien har ofta vistats på daghem, deltagit i någon form av ”6-årsverksamhet” och gått i en
8-årig grundskola som påminner om den svenska.
Trots att dessa barn haft svårigheter med att fullfölja
sin skolgång under de senaste två åren, kan vi räkna
med att flertalet har en kunskapsmässigt stabil grund
att bygga vidare på. De flesta flyktingbarnen brukar
också tycka att skolan är en plats där de känner trygghet. Vi måste dock vara medvetna om att alla dessa
barn – och även de vuxna i deras omgivning – både
sett våld på nära håll, många gånger varit utsatta för
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våld och ibland själva utövat våld. Därför måste vi
vara förberedda på de svårigheter som kan komma i
dagen, när de yttre omständig- heterna stabiliserat
sig för familjerna. Det som kommunerna behöver
planera för inom grundskolan är således för undervisning av de cirka 10 000 asylsökande barnen som
nu deltar i asylundervisningen, för 5‒6-åringarna
som kommer att bli skolbarn nästa år samt de barnen som beräknas komma hit som anknytningsfall.
Ungdomarna i gymnasieåldern har haft ännu svårare att fullfölja sin skolgång under kriget. Alla ungdomar i Bosnien brukade fortsätta sina studier efter
grundskolan antingen vid någon yrkesförberedande
skola eller ett (teoretiskt) gymnasium. I Sverige har
ungdomar som är över grundskoleåldern hittills inte
varit berättigade till någon undervisning i väntan på
uppehållstillstånd. Nu har förläggningarna enligt särskild instruktion från SIV (1993-09-23) fått tillåtelse
att ordna undervisning i svenska som andraspråk för
asylsökande vuxna och ungdomar från Bosnien. Syftet med denna undervisning är, ”att ge en god grund
för den framtida integreringen”. När uppehållstillstånden är klara och ungdomarna fått sina kommunplaceringar har de rätt till gymnasieplats. Totalt
rör det sig om uppemot 10 000 bosniska elever som
inom ett år kommer att söka sig till gymnasieskolan.
De har begränsade kunskaper i svenska och deras
ämneskunskaper motsvarar inte heller exakt det som
gymnasieskolan förväntar sig av elever som gått igenom svensk grundskola, t ex har de sällan läst engelska. Men av det vi hittills känner till kan vi förmoda, att majoriteten av dessa ungdomar är motiverade att fullfölja sina studier.
De vuxna bosnierna har ”relativt god” utbildningsbakgrund. Enligt en inventering som gjorts av
Bosnien-Hercegovina Riksförbund finns bland de
asylsökande ca 300 lärare.
O hemspråksundervisning och tillgången på
lärare
På många orter i Sverige finns utbildade/behörighetsförklarade hemspråkslärare i serbokroatiska.
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Dessa lärare är kompetenta att undervisa både bosniska, kroatiska och serbiska elever och oftast vana
vid att undervisa i ”språkligt blandade grupper”.
Skolverket har nu kontaktats av många kommuner och enskilda föräldrar/lärare som undrar, hur de
ska ställa sig till särskilda undervisningsgrupper eller
om det är rimligt att t ex en serbisk lärare undervisar
i kroatiska. Svaret är, att det är kommunens ansvar
hur man organiserar undervisningen. Det som gäller
vid anställning är kompetens och inte nationalitet eller
etnisk eller religiös bakgrund. Skollagen 2 kap. §§ 3‒4
reglerar anställningen.
När det gäller nyanlända elever kan det finnas pedagogiska skäl att ordna speciella grupper. Dessa elever har framförallt större behov av studiehandledning än andra hemspråkselever. Samtidigt som det
givetvis är både nyttigt och roligt för de nya eleverna
att i hemspråksundervisningen möta jämnåriga som
talar samma språk och som kan hjälpa till med introduktionen i det svenska samhället.
O tillgång till läromedel
Före Jugoslaviens sammanbrott var tillgången god på
läromedel för undervisning i serbokroatiska. De jugoslaviska materialen påminner mycket om de
svenska och det fanns även en utgivning speciellt för
jugoslaviska barn som växer upp utomlands.
Idag är det inte möjligt att importera läromedel
från Serbien eller Bosnien och de läromedel som utkommer i Kroatien följer nya språknormer. Som en
akutinsats har Skolverket därför sammanställt ett kopieringsunderlag med texter för olika stadier. I detta
urval ingår texter både med latinskt och kyrilliskt alfabet. Lärarens och hemspråksassistentens uppgift
blir att ur detta samlade material välja texter och övningar utifrån sina elevers behov.
O behovet av lärare för studiehandledning
och syo
De tvåspråkiga (serbokroatiska) hemspråkslärarna som
redan arbetar i skolan kommer att ställas inför delvis
nya uppgifter, även om många av dem har lång erfa-
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renhet också av studiehandledning. Givetvis är det
dessa lärare som har de bästa förutsättningarna att
hjälpa de nyanlända bosniska eleverna genom att de
dels behärskar elevernas modersmål dels känner till
den svenska skolans målsättning, innehåll och arbetsformer och kan förmedla information om sådant, som eleverna kan förväntas komma att möta i
det svenska skolsamhället och i framtiden.

Kompetensutveckling
O skolverkets kurser för bosniska resurspersoner och svenska lärare
Under november 1993‒januari 1994 genomförde INVA
Språkpedagogiska Institutet på Skolverkets uppdrag fyra
kurser för bosniska resurspersoner och svenska lärare i
”mottagningsklasser”. De bosniska deltagarnas kurs omfattade två veckor. De svenska deltagarna anslöt under
3‒4 dagar. Intresset för dessa kurser var mycket stort och
vid anmälningstidens slut hade Skolverket fått in 187 anmälningar till 100 platser och vi blev tvungna att säga
nej till många kvalificerade sökanden. En del av dessa
kunde dock beredas plats på de nya kurstillfällena senare
under våren 1994. Arbetsgruppen som utarbetade uppläggningen av kurserna bestod av: Ove Norberg och
Britta Weiler från INVA, konsulenten Åsa Tinglöw Arvór,
skolkurator Maria Päss och läraren Jörgen Niklasson.
Kurserna förlades till följande konferensanläggningar:
Sandö U-Centrum, Kramfors, 30 nov–10 dec 1993
Röda Korsets Folkhögskola, Mariefred, 6‒17 dec 1993
Sundsgårdens Folkhögskola, Helsingborg, 10 jan‒21 jan
1994
Tokeryds Herrgård, Jönköping, 17 jan‒28 jan 1994
Uppläggningen följde i stort den Skolverket hade haft vid
motsvarande kurser för de albanska resurspersonerna.
Skillnaden var att de bosniska deltagarna nu fick mer tid
för att få information om den svenska skolan och dess
mål, innehåll och metodik. Skolbesöken kunde följas upp
genom samtal med skolledare och lärare. – I ett fall kom
de svenska gymnasieeleverna som haft besök av de bos-

Men dessa lärare kommer inte att räcka till för det
stora behovet. Det är därför angeläget att kommunerna tar tillvara den pedagogiska kompetens som
finns bland de nyanlända bosniska lärarna och ser till
att dessa får sådan kompetensutveckling, att de kan
hjälpa till med informationen till elever och föräldrar
och på sikt även svara för studiehandledning i olika
ämnen.

niska lärarna på spontant besök till kursgården, därför att
de ville lära sig mer om Bosnien! Det anordnades besök
på museer samt på företag där bosnierna fick information om arbetsmarknadens villkor i Sverige. De bosniska
deltagarna fick också möjlighet att dela med sig av sina
erfarenheter av den undervisning som de bosniska flyktingeleverna hade varit med om. Så här uttrycker sig de
bosniska deltagarna i en av utvärderingarna:
Det här var ett helt nytt Sverige. Vi kände oss åter som
nyttiga människor. Vi fick värdighet. Vi är oerhört tacksamma för allt vi lärt på så kort tid. Nu känner vi åter förtröstan!
De svenska lärarna hade gärna varit med längre. De
gemensamma föreläsningarna om barn och familjer i
krig samt pararbetet med de bosniska lärarna är något
som de svenska deltagarna lyfter fram i sina utvärderingar. Och att man hade gråtit och skrattat tillsammans!
Skolverket genomförde under april–augusti 1994 ytterligare två kurser för personal som undervisade elever
från Bosnien. Denna gång var målgruppen ”team” bestående av ”bosniska resurspersoner som kommunen
anlitar som hemspråkslärare/hemspråksassistenter” och
svenska klasslärare, sv2-lärare och syopersonal. Dessa
kurser omfattade 5 dagar för de bosniska deltagarna och
3 dagar för de svenska. Uppläggningen var:
Dag 1‒2 (bosniska deltagare) Om skolan i Sverige –
ideologi och organisation, studiebesök i grundskola/
gymnasieskola samt möten med svenska skolledare och
föräldrar
Dag 3‒5 (bosnier och svenskar) Om identitet och kultur, Barn och familjer i kris, Samverkan i undervisning
samt erfarenhetsutbyte
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Dessa kurser ägde rum på Sunderbyns Folkhögskola
utanför Luleå och Nordiska Folkhögskolan i Kungälv
nära Göteborg. Omdömena från dessa kurser var lika
positiva som från de fyra tidigare kurserna. – Tack INVA
och Skolverket för en kalasbra vecka!
O regionala konferenser
Under april 1994 anordnade Skolverket i samarbete med
SIV och AMS fyra regionala konferenser kring undervisning för bosniska elever. Målgrupp var skolpolitiker,
skolledare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen
samt ansvariga för elevvård och syo. Mer om detta finns
i avsnitt 1.3.
O samnordisk kurs 1997
Till denna kurs som finansierades med medel från Nordiska ministerrådet inbjöds lärare från samtliga nordiska
länder, även från Island som tagit emot ett mindre antal
konventionsflyktingar från Jugoslavien. Den isländska
deltagaren hade arbetat åt FN och i detta sammanhang
träffat sin isländska make. Majoriteten av deltagarna
hade själva nyligen kommit som flyktingar, även om det
bland deltagarna från Sverige fanns några med lång erfarenhet av modersundervisningen här. För flera deltagare innebar kursen att de återfann vänner som de
tappat kontakten med på grund av kriget och flykten.
Andra knöt nya kontakter och stämningen under denna
strålande sommarvecka på Äspögårdens kursgård på
Sveriges sydspets präglades av stark känsla av gemenskap.
Ett uppskattat inslag var föreläsningen om psykiska
reaktioner på trauman av Mirko Takac, som var en av de
första skolpsykologerna i Sverige med utländsk bakgrund. Även min föreläsning om de nordiska ländernas
gemensamma och länge krigiska historia och den roll
som utbildningen och folkrörelserna har haft för samhällsutvecklingen i de nordiska länderna väckte intresse
och föranledde diskussioner kring vad som behövs för
en fredlig samexistens på Balkan. Eller om något sådant
överhuvudtaget är möjligt?
Det angelägnaste inslaget var föreläsningarna av
språkforskaren Senahid Halilovic från Sarajevo. Han
hade under kriget, när det var omöjligt att bedriva undervisning vid universitetet, sammanställt den första
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grammatiken över det bosniska språket. En otrolig prestation!
O studiedag för lärare som undervisar bosniska
elever augusti 1997
Vi passade också på och inbjöd samtliga lärare i Sverige
som undervisade bosniska elever till en studiedag i
Stockholm kring det bosniska språket med Senahid
Halilovic som huvudföreläsare. Hans inställning till detta
språk var mycket ödmjukare än de militanta modersmålslärarnas. En deltagare försökte provocera honom
och frågade vilken språkform han använde vid exempelvis hälsningsfraser. Han tittade vänligt på frågeställaren
och sade, – Jag svarar på samma sätt som den som hälsar
på mig!
Läromedel
För elever från Bosnien sammanställdes, på motsvarande sätt som för de albanskspråkiga eleverna, ett kopieringsunderlag med texter för elever i olika åldrar. Här
kunde urvalet göras av lärare med god kunskap om den
svenska skolan. Detta material kunde därför användas,
förutom vid undervisning av de nyanlända flyktingeleverna, även av andra elever med rötter i olika delar av
f.d. Jugoslavien. Behovet av sådant material blev akut,
eftersom det inte längre var möjligt att importera läromedel från områden i krig eller sådana som omfattades
av FN: s bojkott.

Kopieringsunderlaget bestod av följande:
Läsinlärning med latinskt alfabet. Introduktion till kyrilliskt
alfabet, 130 sidor
För år 1–3, 300 sidor
För år 4–6, 300 sidor
För år 7–9, 300 sidor

Moji Mostovi – Mina broar – bosnisk version, 1995
Detta läromedel som presenteras utförligt i avsnitt 4.5
utgår från en mångkulturell syn på verkligheten och ger
underlag för en undervisning som gagnar elevernas utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell
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identitet. Ansvariga för den bosniska versionen var
Senada Angelova, Zlatko Lukic, Burhan Misirli och
Mehmed Muhedinovic.
Lexikon
Arbetet med svensk-bosniskt lexinlexikon påbörjades 1995. Som utgångsmaterial hade översättarna 17 000
ordsversionerna av svensk-serbokroatiskt och
svensk-kroatiskt lexin. Uppgiften var att revidera det
befintliga ordurvalet och komplettera med översättningar till de tillkommande dryga 11 000 uppslagsorden.
Det pågick arbete med förnyelse av språket i Bosnien
och översättarna i Sverige fick mycket stöd från forskare
vid universitetet i Sarajevo. När svensk-bosniskt
lexikon kom ut 1999 var det den första tvåspråkiga bosniska ordboken överhuvudtaget. Detta lexikon har efterfrågats i stor utsträckning och har reviderats och
tryckts till senast 2005. Lexikonet finns även på Internet.
Information till familjerna
våra barn och skolan – video på bosniska RHS, 1999
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer –
bosnisk version, 2002, omtryckt 2004
växelvis på modersmål och svenska – bosnisk version,
2006

När vi sökte översättare och inläsare för den reviderade
versionen av våra barn och skolan (den tidigare versionen hade varit på serbokroatiska) bemödade vi oss
om att denna version skulle ha ett så ”neutralt” språk
som möjligt, så att denna version skulle kunna användas
av alla familjer från det forna Jugoslavien. Samma gäller
de två andra informationsmaterialen.
Medvetenheten om det egna språkets betydelse är
stor inom den bosniska gruppen, där språket blev en

identitetsmarkör i samband med att Bosnien Hercegovina lösgjorde sig från Jugoslavien. Men tiden går och
många unga hittar partners utanför den egna gruppen.
Sådana flerspråkiga familjer är en viktig målgrupp för
dessa material, som visar på hur det är möjligt att utveckla kunskaper i många språk. Mer information om
de tre materialen finns i avsnitt 6.5.
Tema Modersmål
Sedan 2005 finns ett språkrum tema modersmål ‒ bosniska. Ansvaret för detta språkrum ligger i Trollhättan.
Tillsammans med arbetsgrupperna för de kroatiska och
serbiska rummen inbjöds lärare i bosniska till en gemensam konferens 2005 i Halmstad där de övriga arbetsgrupperna finns. Arbetsgruppen för bosniska är
mycket aktiv och numera träffas också de bosniska lärarna till egna studiedagar.
Kommentarer
Den tveksamhet som till en början hade funnits hos
Skolverkets ledning kring behovet av statliga insatser för
utveckling av material, metoder och kompetensutveckling för modersmålsundervisningen upphörde i och
med denna omfattande flyktinginvandring. Nu rådde
enlighet kring målen för detta arbete såsom de formulerades i skolverkets handlingsplan för frågor som
rör utbildning av invandrare och flyktingar:
Bred kompetens för hithörande frågor inom Skolverkets organisation
God beredskap för insatser av Skolverket vid behov (ex. för
asylsökande eller mot främlingsfientlighet)
Upparbetade kontakter för samverkan och information med
andra myndigheter, organisationer och högskolor
Aktuell överblick av situationen inom de områden som Skolverket enligt denna plan skall uppmärksamma.
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verige ligger långt från Afghanistan och detta är
anledningen till att relativt få flyktingar sökt sig hit
därifrån trots att krig, ockupationer och förföljelser präglat området under lång tid. En del afghanska flyktingar
kom hit i början av 1980-talet, merparten har kommit
under 1990-talet. De nyanlända är oftast anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd. De flyktingar från
Afghanistan som Sverige har tagit emot talar antingen
dari eller pashto. Många har god utbildningsbakgrund
och inom gruppen finns lärare och andra resurspersoner,
som arbetar aktivt för en god kvalitet i modersmålsundervisningen. Utmärkande är att lärare på eget initiativ
utarbetat läromedel, eftersom det inte har varit möjligt
att importera böcker vare sig från Afghanistan eller från
andra mottagarländer. Skolmyndigheterna i Sverige har
på grund av medelsbrist inte kunnat prioritera bidrag till
tryckning av böcker på dessa språk. I stället satsar Myndigheten numera på utveckling av it-baserade material.
Majoriteten av eleverna med rötter i Afghanistan som
bor i Malmö-Lund talar pashto, medan darispråkiga är
vanligare i Stockholmsområdet. Undervisning i dari
förekom läsåret 2005⁄06 i 68 kommuner och i pashto i 39
kommuner. Antalet deltagande i modersmål dari var 839
och pashto 581. Vuxna med minst gymnasial utbildning
från Afganistan kan förstå varandra eftersom de fått undervisning i båda språken. Språken är besläktade, men
skillnaderna är ändå stora och det finns exempelvis fler
bokstäver i pashtoalfabetet. Dari är mer likt persiska
(farsi) och samma teckenuppsättning används när man
skriver dessa språk.

S

Kompetensutveckling och Tema Modersmål – Dari
och Pashto
I januari 2002 samlade Skolverket 27 lärare i dari och
pashto till en gemensam kompetensutveckling på Vår
Gård utanför Stockholm. Även några lärare från Danmark och Finland deltog. Syftet var att lärarna skulle:
O få kunskap om skolsystemen i de nordiska länderna
och upptäcka likheter och skillnader både mellan
skolsystemen i Norden och mellan elevernas ursprungsland och respektive mottagarland
O genom erfarenhetsutbyte få impulser från varandra
till nytta för modersmålsundervisningen

O genom föreläsningar och diskussioner kring metodik
och språkfrågor få en breddad kompetens
O genom en introduktion till hur de kan använda Internet i modersmålsundervisningen få kunskap om
hur de kan samarbeta med varandra.
För kvällsprogrammet svarade en mycket populär ”folksångare”. All sådan musik hade varit förbjuden under
talibanregimen och det här inslaget var därför mycket
uppskattat. Och alla deltagarna sjöng med!86
Vid detta möte presenterades även en preliminär version av tema modersmål ‒ dari som modersmålsläraren Rahim Gahfori utvecklat på Skolverkets uppdrag.
Sedan dess har detta språkrum utvidgats till att även
omfatta material och länkar för pashto. Temaplatsen
innehåller mycket egenproducerat material beroende på
att det inte funnits så många andra webbplatser att länka
till men även här förändras situationen snabbt. Likaså
ökar antalet besökare på temaplatsen både från Sverige
och övriga Norden och från andra länder. Under de senaste två-tre åren har personer som arbetar med tema
modersmål ‒ dari och pashto haft möjlighet att besöka Afgahanistan och etablera kontakter både med nationellt och regionalt ansvariga för utbildningen.
IT-baserat läromedel för gymnasieelever
Under 2006 har lärare i dari och pashto på Myndighetens uppdrag arbetat med ett it-baserat läromedel för
gymnasieskolans kurser i modersmål. De två språkgrupperna har haft gemensamma planeringsmöten och
i viss utsträckning delat upp skrivandet mellan sig. Huvudansvariga har varit Rahim Ghafori och Ali Rasulzada.
Materialen finns samlade i ”mappar” med rubriker som:
• Språk och språkhistoria (ursprunget är gemensamt men
språken har senare gått åt olika håll)
• Litteratur (olika genrer, författarporträtt samt exempel ur
författarnas produktion)

86
Stämningen var ungefär som om svenskar hade befunnit sig i ett
flyktingläger långt från Sverige och de ansvariga överraskande lyckats
engagera Sven-Bertil Taube!

221

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.30

Sida 222

mest språk

• Några svenska författare (Astrid Lindgren och författare
som ungdomar läser såsom Henning Mankell)
• Geografi (olika regioner och folkgrupper i Afghanistan)
• Historia (från ”urtid till nutid”)
• Kända personer (från Afghanistan, Sverige och övriga världen)
• Berättelser från ungdomar som växer upp i Sverige respektive Afghanistan
• Miljöfrågor

Texterna är nyskrivna och språket har olika svårighetsgrader. Författarna provar också möjligheten att sammanställa studieuppgifter i anslutning till texterna.
Dessa kommer inte vara av typ ”faktakontroll” utan avsikten är att stimulera eleverna att utifrån det de läst reflektera, argumentera och ta ställning.
Reflektioner
Det hade varit enklare för oss på Myndigheten om
afghanerna hade haft ett språk! Samtidigt som vi kan
konstatera att det bland de ansvariga för utvecklingsar-
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betet på dessa språk finns vilja att samarbeta, där så är
möjligt. Min suck gäller det faktum att det antagligen
hade varit möjligt att göra mer, om vi inte hela tiden haft
att ta ställning till om pengarna räcker för båda språken.
Detta är exempelvis anledningen till att vi inte kunnat
prioritera framtagning av informationsmaterial på dari
och pashto även om behovet finns. Det första materialet som har kommit är en pashtoversion av växelvis på
modersmål och svenska som blev klar 2007. Samma
gäller lexikon. Vi har nu visserligen landat i att det är
mer angeläget för pashto än dari, eftersom många darispråkiga kan använda svensk-persiskt lexin.
Samarbetet med företrädarna för denna grupp betyder mycket för mig. Här finns en stark vilja att hjälpa barn
och ungdomar att bibehålla och utveckla en afghansk
identitet, som inte bygger vidare på de starka motsättningar som finns i ursprungslandet. I stället bemödar sig
lärarna om att föra vidare värderingar som kan utgöra en
grund för en demokratisk utveckling också där. Modersmålsundervisningen är mer än språkundervisning. De
här ungdomarna är flerspråkiga och flerkulturella och
möter det svenska samhällets värdegrund även i modersmålsundervisningen.
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It is difficult to judge how far to kick the ball with a patch over one
eye. With two healthy eyes we do not see double, we see three
dimensionally!
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ngelska var läsåret 2006 ⁄ 07 det sjunde största språket när det gällde deltagande i modersmålsundervisningen i grundskolan. Antalet elever som deltog i
modersmålsundervisningen var 3 950. Dessa utgjorde
52,3 procent av de berättigade eleverna, vilket är 3,6 procent lägre än för genomsnittet.
Eleverna som läser modersmålsengelska har rötter i
många länder. Första försöket att underlätta läromedelsvalet för modersmålslärarna i engelska gjordes redan på
1970-talet på SÖ. Ambitionen var att hitta material som
även speglade ”natur och kultur” i de olika ursprungsländerna. Arbetsgruppen kontaktade därför aktuella ambassader och fick genom dessa adresser till en mängd förlag
som de tillskrev och bad att dessa skulle skicka information om och provexemplar av lämpliga material. Efter
någon tid började det strömma in paket med böcker till
SÖ. Ibland var böckerna gratis men vissa förlag, särskilt de
som skickat många, ville ha betalt både för materialen och
för frakten. Och böcker fortsatte att komma under flera år!
Denna inventering visade, att läroböckerna i engelska
från olika delar av världen ändå väldigt ofta handlade
om Mr och Mrs Smith och deras två barn som bodde i
England och om deras specerihandlare Mr Brown, the
Milkman, the Parliament osv. De material som bäst motsvarade behovet i Sverige var faktiskt material för elever
i Storbritannien med engelska som andraspråk. Detta
medförde att vi inte behövde leta runt om i världen,
utan lärarna och inköparna kunde vända sig till producenter av andraspråksmaterial i Storbritannien. Sådana
material var också intressanta för de ansvariga för utvecklingen av läromedel i svenska som andraspråk eftersom här fanns innovativa förebilder.
På SIL fanns en avdelning med engelskt material, råd-

E
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givare för engelska en eftermiddag i veckan och det anordnades studiedagar för modersmålslärare.
Lexikon
Att Lexin-projektet, trots att det finns många lexikon till
och från engelska, ändå satsat på ett svensk-engelskt
lexikon beror på, att även engelsktalande invandrare har
behov av det specifika ordurvalet och de förklaringar och
sakupplysningar som finns i lexin-lexikonen men saknas
i andra. Många engelsktalande invandrare och utländska
studerande har dessutom begränsade kunskaper i engelska, som inte är deras modersmål utan har varit underviningsspråk i ursprungslandet och/eller blivit umgängesspråk i familjen här i Sverige. Förklaringarna i lexikonet
ges därför på ”enkel engelska”. svensk-engelskt lexinlexikon online är likvärdigt sökbart från svenska och
från engelska. Här finns även ett stort antal användare förutom primärmålgruppen.
Information på engelska
Det har hela tiden funnits tillgång till olika slags engelskspråkigt informationsmaterial om skolan i Sverige
och om flerspråkighet eftersom material på engelska
också behövs vid internationella kontakter. Förutom
skolmyndigheternas material finns material om skola
och utbildning i Sverige som ges ut av Svenska Institutet. tema modersmål har översatt ”sakinformationen”
till engelska men inte satsat på ett engelskt språkrum.
Anledning till detta är att det finns närmast obegränsat
med användbart material på engelska på Internet. Numera finns ofta även webbplatser i elevernas ursprungsländer som innehåller information som är användbar i
undervisningen i Sverige.

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.30

Sida 225

Finska

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.30

Sida 226

mest språk

änge var finska det övervägande största modersmålet, numera ligger det på femte plats. Andelen elever med finska som modersmål som deltar i modersmålundervisningen var läsåret 2006⁄07 endast 41,9 procent, vilket är mer än 14 procentenheter lägre än för genomsnittet. Fortfarande finns dock särskilda insatser för
den finskspråkiga elevgruppen eftersom finska numera
är ett erkänt nationellt minoritetsspråk.

L

Läromedel
hemspråk 1 var det första läromedelsprojektet som jag
blev involverad i på SÖ. Det är en bildbok helt utan text.
Avsikten var att den skulle kunna användas i alla språk
och att eleverna och lärarna skulle samtala kring bilderna och arbeta med egenproducerade texter. För de
finskspråkiga lärarna utarbetades dessutom en handledning på finska. Boken användes i stor utsträckning,
även om många lärare också föredrog att köpa in mer
traditionella böcker. Under 1980-talet var det vanligt
med ”finska klasser”, således undervisningsgrupper med
enbart finskspråkiga elever eller klasser med hälften elever med finska och hälften med svenska (och andra modersmål). För denna undervisning behövdes läromedel
på finska i olika ämnen. Eftersom kursplanerna i våra
länder överensstämmer tämligen väl, var det möjligt att
använda material från Finland.
Läromedelsinformation
På SÖ fanns under 1980-talet konsulenter som var ansvariga för ”de finska frågorna”. På SIL hade vi också
handläggare som svarade för läromedels- och metodfrågor inom den finskspråkiga undervisningen. Vi
hade täta kontakter med Utbildningsstyrelsen och läromedelsförlag i Finland.
Den första läromedelsförteckningen som utarbetades
på SÖ gällde läromedel på finska. Ansvarig för detta arbete var Irja Heino, som fanns på Finlandshuset och arbetade där med litteratur och läromedel. Hon åkte även
runt med en ”bokbuss”. På relativt kort tid sammanställde hon en kommenterad förteckning med läromedel
i och på finska med uppgifter om innehåll och svårighetsgrad för varenda bok.
[Nästa förteckning som vi skulle utarbeta gällde läro-
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medel för svenska som andraspråk87. När vi anlitade
denna arbetsgrupp utgick vi från den tid det hade tagit
för Irja att utarbeta den finska förteckningen. Det vi inte
hade insett var, att vi här hade haft en ”levande uppslagsbok” med total koll på all utgivning och ett stort litteraturintresse. Den svenska förteckningen tog flerdubbelt
längre tid att få fram.]
Den läromedelsutställning som vi byggde upp på
SÖ/SIL omfattade både läromedel och barnlitteratur på
finska. Vi utarbetade även en lista med ”faktaböcker för
barn” som skulle kunna användas som alternativa läromedel. Denna lista kom att användas främst av biblioteken som köpte in böcker på finska. Tillsammans med
den finska lärarföreningen, andra organisationer och
förlag anordnades under 1980-talet årligen studiedagar
och konferenser kring metoder och material för undervisningen i och på finska.
puffi ‒ pedagogiskt utvecklingsarbete för
finska var ett flerårigt projekt som SÖ på regeringens
uppdrag tog initiativ till och som fullföljdes på Skolverket. Jag var inte själv direkt involverad men följde arbetet med stort intresse. Ansvarig forskare var Henning
Johansson som då fanns på universiteten i Umeå och
Luleå. Under 1990-talet fanns riktade medel för den
finskspråkiga undervisningen som Skolverket hade att
fördela till pedagogiskt utvecklingsarbete på finska och
till sommarverksamhet för finskspråkiga barn.
Lexikon
Det dröjde innan Lexinprojektet tog initiativ till ett
svensk-finskt lexinlexikon. Anledning till detta var
att det fanns andra lexikon, men när ordurvalet i Lexin
hade utökats till 28 500 uppslagsord, blev det aktuellt att
utarbeta ett sådant som kom ut 1996. Detta lexikon hörde
även till de första som blev tillgängliga på Internet. Många
av eleverna i modersmålsundervisningen var nu andragenerationselever med goda kunskaper i svenska men
med begränsat ordförråd på finska. Vuxna finskspråkiga
hade behov av att utveckla både sitt svenska och sitt finska
språk. Vi har hoppats på att Finland skulle utveckla ett
motsvarande lexikon från finska till svenska. Tyvärr har
detta inte kommit till stånd.
87
Svenska som andraspråk fanns ännu inte som ett eget ämne, men
vi arbetade för detta.
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Information till familjerna
O modersmål, fadersmål ‒ finska
I samarbete med Sverigefinska Riksförbundet utarbetade
Skolverket ett material för finskspråkiga föräldrar om
modersmålets betydelse modersmål, fadersmål,
finska som kom ut i flera utgåvor. En omarbetad version
med titeln att kunna språk är en rikedom kom 2002.
våra barn och språken, SIL/SÖ/RHS 1990
Det här är ett utbildningsprogram om tvåspråkighet och om
föräldrarnas och skolans roll för barnets språkutveckling
som består av:

media och utbildningsinstitutioner i Finland. Denna arbetsgrupp har årligen arrangerat nationella konferenser
för finsktalande pedagoger.
Distanskurs
Hösten 2006 startade Myndigheten i samarbete med
Sofia Distansundervisning utveckling av en distanskurs
i finska för ”äldre grundskoleelever”. Arbetet pågår och
förhoppningsvis kan Myndigheten erbjuda en kurs för
distansundervisning från läsåret 2008 ⁄ 09. Materialet
kommer även kunna fungera som kompletterande läromedel i lärarledd undervisning.

videoprogram i tre avsnitt – finsk version
föräldrahäfte – finsk version
barnen, föräldrarna och språken – en fördjupningsbok,
Gunnar Tingbjörn. Fanns även i en finsk version
våra barn och skolan – video finsk version, 1997 och 1999
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer – finsk
version, 2002
växelvis på modersmål och svenska – finsk version, 2006
Dessa material presenteras närmare i avsnitt 6.5

Tema Modersmål
Finska var ett av de första språken som startade på tema
modersmål våren 2001. Redaktörerna för Temaplatsen
samarbetar med Sveriges finska lärarförbund och olika

Reflektioner
Irja Heino och konsulenterna Marja Liedbaum och Raija
Wallenius blev personliga vänner som jag har umgåtts
med också utanför arbetet. Även om Irja flyttade vidare
till Biblioteksstjänst i Lund fortsatte vi att träffas under
många år. Vi firade Marjas 50-årsdag kort innan hon dog
i cancer. Raija fortsätter jag att arbeta ihop med och vi
umgås oftare nu när hon återvänt till Stockholm från arbete på Nordiskt institut i Finland (NIFIN) och vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn.
Andra viktiga personer när det gäller de finska frågorna har varit Marketta Tiuraniemi och Jan Skogman
på SIL-MINV. Tom Hagman och Joukku Lahdenperä i
Botkyrka var viktiga kontakter för oss på SÖ redan
under pionjärtiden.
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äsåret 2005 ⁄ 06 deltog 953 elever i 46 kommuner i
grundskolans modersmålsundervisning i grekiska.
De allra flesta av dessa elever är födda i Sverige. I många
fall är även deras föräldrar födda här. Men såhär började
det:
De grekiska invandrarna i Sverige på 1970-talet var
till största delen arbetare som svenska företag hade rekryterat från norra Grekland. Modersmålslärarna kom
ofta från Aten eller andra större städer och hade kommit
till Sverige av politiska skäl eller för att studera. Vid den
här tiden användes fortfarande i statsförvaltningen liksom i undervisningen i Grekland ett kanslispråk ”katarevoussa”, medan folket talade det som kallades ”dimotiki”. I Sverige kom lärare fram till att undervisningen
i modersmål skulle gälla dimotiki. Detta medförde att
det inte var lämpligt att importera statliga läromedel
från Grekland. Men det fanns tillgång till användbart
material hos kommersiella förlag och många kommuner köpte de böcker de behövde från Cypern.
I och med att man gick över till dimotiki i Grekland
blev det även möjligt att använda de statliga böckerna
och sådana tillhandahölls gratis av ambassaden i Stockholm och generalkonsulatet i Malmö.
Skolmyndigheterna i Sverige och Grekland hade till
att börja med mycket täta kontakter genom den s.k.
”blandade kommittén”, som beskrivs ovan i avsnitt 10.3.
En återkommande fråga vid dessa kommittémöten var
de lärare som grekiska staten skickade till Sverige. Dessa
fick lön från Grekland och deras undervisning samlade
många barn. I vissa kommuner uppfattades den här
verksamheten som något negativt, eftersom den ”belastade” barnen med extra lektioner antingen efter skoldagens slut eller på lördagarna. Fast det var nog snarare så
”att mycket vill ha mer”! I varje fall verkade de barnen
som jag träffade inom denna verksamhet mycket nöjda
med denna möjlighet att träffa andra barn med samma
språk- och kulturbakgrund.

L

Symposium för grekiska hemspråkslärare i Tällberg
1984
SÖ inbjöd i augusti 1984 modersmålslärare i grekiska till
ett tredagars symposium med forskare från Grekland.
Medverkade gjorde även lärarutbildare och forskare från
Sverige samt jag som representerade SIL. Antal deltagare

var: 15 föreläsare, kursansvariga och representanter från
Sverigegrekiska organisationer samt 30-talet modersmålslärare från 23 kommuner.
Forskarna från Grekland informerade om de återvändande barnens språksituation i Grekland utifrån sina erfarenheter i Aten och Ioannina. Miodrag Stankovski redogjode för sin forskning av språkinferens hos serbokrotisktalande elever i Lund/Malmö. Christos Tsiparis informerade om lärarutbildningen och Horst Löfgren från
Lund presenterade sin undersökning av den pedagogiska
situationen för invandrarbarn i den svenska skolan. Hans
undersökning fick utstå en hel del kritik.
Lexikon
Att grekiska inte hörde till de första språken inom lexinprojektet berodde på att det fanns andra svensk-grekiska/grekisk-svenska lexikon, även om dessa inte
utarbetats utifrån invandrarnas behov utan var tillkomna
med tanke på svenskspråkiga som ville lära sig ”nygrekiska”. När ett av dessa förlag skulle revidera sitt grekiska
lexikon kontaktade de som översättare Christos Tsiparis,
som dock menade att det aktuella lexikonet inte motsvarande de kvalitetskrav som han ansåg vara absolut
nödvändiga. I stället förordade han att förlaget skulle
utgå från Lexinordbas. SIL tecknade också en sådan överenskommelse med förlaget som emellertid efter någon
tid drog sig ur projektet. Resultatet blev att SIL och senare
Skolverket kom att fullfölja översättningen till grekiska.
Detta översättningsuppdrag vidgades till att omfatta
28 500 ordurvalet. Materialet granskades i olika omgångar i Grekland och när det slutligen kom ut 1999,
mottogs det mycket positivt. Det blev även det första lexikonet med ett icke-latinskt alfabet som lades ut på Internet.
Information
Förhoppningsvis stämmer uttrycket ”hälsan tiger still”,
för Skolverket och Myndigheten har inte prioriterat grekiskspråkiga familjer i informationssatsningarna under
senare tid. Det finns inte ens ett grekiskt rum på tema
modersmål, trots att även lärare i grekiska är i behov
av kontakter med kollegor. De allra flesta elever som nu
väljer att delta i modersmål grekiska är födda i Sverige.
Lärarna har ofta lång erfarenhet av modersmålsunder-
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visning, men vi står här inför en generationsväxling som
ingen ännu på allvar har tagit tag i.
Reflektioner
Grekiska var ett av de stora språken på 1970-talet. Min
första intervju med en modersmålslärare skedde med en
grekisk lärare i Uppsala och hon gav mig en introduktion till hur invandrarbarnen bemöttes i den svenska
skolan som jag har haft stor nytta av.
Vid denna tid fanns i Uppsala grekiska forskare och
högskolestuderande liksom greker som kommit hit av
ekonomiska skäl. De svenska lärarna visste inte om den
grekiska pappan som arbetade på Akademiska sjukhuset
var forskare eller städare, om städaren var en student
som behövde finansiera sina studier eller om han jobbade med siktet inställt på att återvända till Grekland för
att där starta en liten restaurang. – Enligt hennes erfarenhet medförde detta, att de svenska lärarna behandlade de grekiska barnen med större respekt än många
andra invandrarbarn.
I Uppsala fanns också flera grekiska föreningar med
sinsemellan starka politiska motsättningar. Den grekiskortodoxa kyrkan hade etablerat sig här och tog aktiv del
i familjernas liv i Sverige. Företrädare för dessa organisationer fick jag kontakt med i samband med ett ”versioneringsprojekt”, där SÖ tillsammans med TRU skulle
ta fram översättningar av några tv-program som handlade om relationer i svenska familjer med tonåringar.
Marita Dahlqvist från TRU och jag hade föresatt oss att
företrädare för de aktuella grupperna (greker och
spansktalande) skulle svara för urvalet. Men den grekiska
arbetsgruppen bara växte och växte. Alla föreningar samt
församligsföreträdare skulle delta i mötena och de kunde
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inte enas om vilka program som skulle vara med. Till slut
sa jag ifrån att nu fick det vara nog! Då fick jag frågan, –
Vem är det som bestämmer? Jag slog näven i bordet så glas
och tallrikar hoppade och röt, – Det är jag som bestämmer! Först blev alla paffa, för så uppträder inte svenskar!
Men vi kom bra överens i fortsättningen och arbetet blev
snart klart. Flera deltagare sade också till mig, att äntligen
hade någon behandlat dem som likvärdiga. De var trötta
på alla välmenande personer som aldrig ställde några
krav!
Det jag lärde mig av detta var, att inte bygga upp samarbete kring undervisningsfrågor med invandrarföreningar som ofta har andra syften, utan i stället förlita
mig på lärare, elever och resurspersoner med pedagogisk erfarenhet.
Det är tre greker som jag gärna vill lyfta fram som betytt mycket för mig: Förre rektorn för modersmålsundervisningen i Malmö Emmanuel Morfiadakis som jag
lärde känna redan på SÖ-tiden, metodiklektorn vid Lärarhögskolan i Stockholm Jannis Garefalakis som var en
viktig kontakt med modersmålslärarutbildningen så
länge den pågick och Iakovos Dimetriades som länge var
biträdande rektor i Botkyrka och numera är rektor i
Upplands Bro.
Det som är annorlunda med dessa tre jämfört med
de flesta ”språkföreträdare” som jag annars lyfter fram
är, att det är endast marginellt som vårt samarbete gällt
de grekiska eleverna. I stället har dessa personers erfarenheter betytt mycket för min kunskapsutveckling när
det gäller övergripande frågor kring organisation och
planering av modersmålsundervisningen, modersmålsdidaktik, kompetensutveckling och kunskapsbedömningar.
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samband med kartläggningsuppdraget kring
undervisningssituationen för de nationella minoriteterna 2001 gav Skolverket i uppdrag åt Susanne Sznajder- mann Rytz att sammanställa en beskrivning av
situationen när det gäller jiddisch i Sverige. Denna artikel ingår som bilaga i rapporten undervisning i och
på de nationella minoritetsspråken ‒ kartläggning av situationen, Skolverket dnr 2000:3438 och
bildar utgångspunkt för Myndighetens insatser inom
området.
tema modersmål ‒ jiddisch har inriktning på

I

Sarah Schulman - student
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språk och kultur. Arbetsgruppen samarbetar med
Judiskt Kulturcenter i Stockholm. Minst två konferenser eller kulturarrangemang genomförs gemensamt
varje år. Temaplatsen är idag en viktig resurs för jiddisch
språk och kultur i Sverige.
Hösten 2006 påbörjade Myndigheten i samarbete
med Sofia Distansundervisning utvecklingen av en webbaserad nybörjarkurs i jiddisch. Denna kurs blev färdig
hösten 2007 och förhoppningsvis kommer denna satsning medföra ökade möjligheter för barn och unga att
utveckla kunskaper i detta språk.
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äsåret 2005 ⁄06 deltog 1 485 elever i 55 kommuners
modersmålsundervisning i kinesiska (mandarin och
kantonesiska). Antalet deltagare i vietnamesiska var 779.
Och så här började det:
Sverige tog 1979 efter vädjan från FN:s flyktingkommissarie emot ”båtflyktingar” som ursprungligen kom
från Vietnam, men som hade bott i åratal i överfulla
läger i Sydostasien. Med ”sinovietnameser” fick vi en benämning som talade om att de kom från Vietnam och
var kineser. Det här var en välplanerad uttagning som
för Sveriges del gällde etniska kineser. De som svarade
för uttagningarna bemödade sig om att få med ”hela familjen”. Det fanns även en ambition att det i grupperna
skulle finnas ”resurspersoner” för hälsofrågor och gärna
även lärare.
Mottagandet gick i stort sätt smidigt. Flyktingarna
var angelägna om att få börja arbeta och det fanns arbete för dem. För modersmålsundervisningens behov
anordnades en snabbutbildning av lärare som innebar
en tolv veckors internatutbildning på en kursgård i
”mörkaste” Småland. De flesta deltagarna hade mycket
begränsade kunskaper i svenska. Jag vet inte hur det var
med deras pedagogiska erfarenheter. Det är tveksamt
hur mycket de kunde tillgodogöra sig av den information som erbjöds.
Jag var själv där två dagar och skulle tala om läromedel i undervisningen i kinesiska. Det är en av de mer bisarra upplevelserna under min yrkeskarriär. Jag hade åkt
dit dagen innan mitt pass för att bilda mig en uppfattning om vilken nivå jag skulle lägga mig på. Jag var också
med under förmiddagens lektioner som en av de ordinarie kursledarna svarade för. Jag insåg då att hans undervisning låg på en omöjlig nivå, både språkligt och
teoretiskt. Efter lunch var det min tur. – Jag vet inte ens
om det hade hjälpt om vi haft tolk! Jag försökte vara så
konkret jag kunde och demonstrerade bilder och böcker.
– Fast jag hade inget material på kinesiska! Deltagarna
satt rakt upp i sina bänkar med händerna på bordet. Alla
brett leende men annars ingen reaktion! Jag hade ingen
aning om någon uppfattade någonting av det jag sade!
Efter en knapp timme höll jag på att bli desperat. Då var
det fortfarande dryga timmen kvar till eftermiddagskaffet. Sedan skulle jag hålla på ytterligare någon timme. I
ren desperation frågade jag, om det möjligen finns en
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kassettbandspelare. Jag hade nämligen strax innan jag
åkte från Stockholm fått ett kassettband med vietnamesiska barnsånger som hade spelats in på en förläggning
i Norge. Jag ursäktade mig och sa, att det här visserligen
inte är kinesiska men att det är barn från Vietnam som
sjunger! Och så spelade vi bandet. – Då började en
kvinna på första bänkraden att gråta, sedan en till och en
till… Jag hann fundera, – Vad är det jag nu ställt till med?
Men samtidigt märkte jag att det gick en stark rörelse
genom hela gruppen och plötsligt sjöng alla med! – Det
var deras sånger! De var också vietnameser! – Nu gick
det att kommunicera trots språkbarriären och alla deltog i den fortsatta läromedelspresentationen. Sedan ordnades det fram ytterligare bandspelare och hela natten
pågick kopiering. När morgonen grydde hade originalet
kommit bort. Jag är övertygad om, att den som lade beslag
på detta hade mycket större nytta av det än jag någonsin
mer skulle ha haft!
Några år senare blev det kris. På den arbetsmarknad
som tagit emot dessa vientnamflyktingar blev det aktuellt med uppsägningar och eftersom dessa kommit sist
in blev det de som fick gå först. Då blev det också uppenbart att många inte lärt sig särskilt mycket svenska.
För att komma i fråga för nya arbeten måste flyktingarna kunna svenska. Det var sfi-lärarna som gjorde oss
på SIL uppmärksamma på, att det saknades lexikon och
grammatiska jämförelser mellan kinesiska och svenska.
Och den viktigaste upptäckten var, att dessa vuxna föredrog ordlistor på vietnamesiska framför kinesiska!
SIL genomförde därför 1987 en kartläggning av behoven av läromedel. Vi frågade också vilket språk dessa material skulle ges ut på. Ansvarig för kartläggningen var
Siv Nordell. I undersökningen deltog skolledare, lärare i
svenska som andraspråk, sfi och modersmål samt elever
i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. De behov som
framkom kan sammanfattas i dessa punkter:
Det behövdes material om Vietnam för svensk personal.
Bristen på kunskap om dessa flyktingars bakgrund och livssituation var påfallande.
Det fanns stort behov av ett svensk-vietnamesiskt lexikon.
Ett svensk-kinesiskt skulle också vara bra, men ett sådant
borde kunna utvecklas av andra intressenter.
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Elever och lärare skulle behöva ett kontrastivt material mellan svenska och vietnamesiska och mellan svenska och kinesiska.
För modersmålsundervisningen fungerade import av kinesiska läromedel från Hongkong väl. Läromedel på vietnamesiska kunde köpas via Norge.

Lexikon
1991 utkom svensk-vietnamesiskt lexin (5 000 ord).
Översättare var modersmålsläraren Nguyen Minh Hung.
Granskningen skedde vid Universitetet i Bergen under
ledning av Marianne Haslev.
Det gick inte att hitta en kvalificerad granskare i Sverige. Norge hade tagit emot fler ”båtflyktingar” och i
deras fall rörde det sig om etniska vietnameser. Därför
fanns här mer kunskap om det vietnamesiska språket
och kulturen. Från det granskningsmöte i Bergen som
Hung, Kiros Fre Woldu och jag deltog i minns jag att
översättaren hade fastnat på orden ”röda hund” och
”scharlakansfeber”. Båda förklarades i den svenska ordbasen som ”infektionssjukdomar som ger röda utslag”
Men vietnamesernas utslag är inte röda. Dessutom översattes dessa sjukdomar olika i de referenslexikon på engelska respektive franska som översättaren hade tillgång
till. En annan stötesten var ordet ”skolk”. Detta före-

kommer inte i ett samhälle där det är ett privilegium att
få gå i skola. (Det fanns ett ord för att ”maska på arbetet”.)
Bildserie
Skolverket utarbetade 1993 en diaserie med 66 bilder
från vietnam. Detta var möjligt eftersom en frilansjournalist, Johan Åsard, gjorde en reportageresa till
Vietnam och han tog massor av bilder som vi fick tillgång till. Till dessa bilder sammanställde han ett informationshäfte som gavs ut på svenska och vietnamesiska.
Det nytagna bildmaterialet uppskattades mycket av
modersmålslärarna i vietnamesiska och kinesiska,
medan intresset från svensk personal för denna elevgrupp hade svalnat.
Tema Modersmål – Kinesiska och Vietnamesiska
Två modersmålslärare i kinesiska respektive vietnamesiska kontaktade 2002 Myndigheten och sade att de ville
utveckla egna språkrum. Trots att våra möjligheter att
bidra ekonomiskt var begränsade, ville de ändå sätta
igång och så har det fortsatt. Dessa lärare har även varit
drivande när det gäller mattebegrepp som är ordlistor
på många språk som modersmålslärare i Kristianstad
har utarbetat och som numera finns tillgängliga på
tema modersmål.
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äsåret 2005 ⁄ 06 deltog cirka 580 elever i grundskolan i modersmålsundervisning i kroatiska. Sådan
undervisning förekom i 57 kommuner. Antalet elever är
framräknat propotionellt ur Skolverkets statstik där eleverna i bosniska, kroatiska och serbiska samredovisas.
Fram till Balkankrigen i början av 1990-talet hade jag
visserligen varit medveten om att det fanns skillnader
mellan de kroatiska och serbiska varieteterna av det
”sydslaviska språket”, att de kroater som jag kom i kontakt med oftare var uttalat religiösa och romerska katoliker, men också att de flesta identifierade sig som
”sekulariserade jugoslaver”. Det brände till i samband
med framtagningen av de första Lexinlexikonen och här
blev ju resultatet två lexikon, varav ett svensk-kroatiskt. Några kommuner erbjöd modersmålsundervisning i kroatiska, men den stora majoriteten av eleverna
fanns i blandade undervisningsgrupper och undervisades i serbokroatiska. Modersmålslärare som var utbildade i Jugoslavien visste hur de skulle förhålla sig till
språkvarieteterna och de som utbildades i Sverige fick
kompetens för båda. Läromedlen som användes importerades via förlaget Svjetlost i Sarajevo och i SIL:s läromedelsförteckningar och på MINV-utställningen fanns
sida vid sida läromedel från olika delar av Jugoslavien.

L

Moji Mostovi – kroatisk version
Detta läromedelsprojekt beskrivs utförligt i avsnitt 4.5.
En av de tre i den ursprungliga arbetsgruppen var Mijo
Tomasevic med rötter i Kroatien. Den bok vi skissade på
var ”en slags Nils Holgerssons resa genom Jugoslavien”,
alltså om geografi, historia och kultur på barnens villkor. I stället blev det tre böcker (bosniska, kroatiska, serbiska). Dessa böcker har en uppläggning som gör att det
är möjligt att använda dem parallellt. Innehållet är identiskt till cirka 60 procent och särskiljande är det som rör
geografi, traditioner och religion. För den kroatiska versionen svarade Gordon Bevanda, Zlatko Seserin och Mijo
Tomasevic.
Denna läromedelsserie uppmärksammades även i
Kroatien och jag hade en korrespondens med en f.d.
politisk rådgivare som jag hade träffat i Belgrad vid
möten med ”blandade kommittén med Jugoslavien”88.
88

Detta samarbete beskrivs i avsnitt 10.3.

Vid upplösningen av Jugoslavien hade han blivit avskedad och återvänt till Kroatien, där han arbetade med att
utveckla ett ”interkulturellt synsätt” för all undervisning.
Lexikon
För arbetet med revidering och utökning av ordförrådet i svensk-kroatiskt lexin till 28 500 svarade Mirko
Hrupelj. Han medverkade även i det ursprungliga översättningsarbetet på SIV. Arbetet drog ut på tiden på
grund av de språkreformer som genomfördes i Kroatien
efter det att landet blivit självständigt. Dessa reformer
har omfattat både stavning och förändringar i ordförrådet. Lexikonarbetet underlättades av att översättaren
numera är bosatt i Kroatien och hade nära till granskare
och andra referenspersoner. Denna utökade version
utkom 2001.
Detta lexikon ger möjlighet till breddning av det
svenska språket för de kroatiskspråkiga invandrare som
är bosatta i Sverige, samtidigt som det erbjuder möjligheter för dem att hålla kontakt med språkutvecklingen i
Kroatien.
Information till familjerna
Inget av materialen våra barn och skolan, två språk
eller flera eller växelvis på modersmål och
svenska finns i kroatisk version, trots att informationen om vägar till flerspråkighet är aktuell även i kroatiskspråkiga familjer. Första versionen av våra barn
och skolan var på serbokroatiska och vi vet att de bosniska versionerna av de nyare broschyrerna är användbara även för kroatiskspråkiga. Det gäller bara att informationen inte blockeras av känslomässiga hinder.
Tema Modersmål
Sedan 2004 finns ett språkrum tema modersmål ‒
kroatiska. Denna webbplats har blivit en viktig mötesplats för kroatiska lärare, som ju ofta är ensamma i
sina kommuner.
Reflektioner
Min inställning till kroatiska var länge ambivalent. Det
var jobbigt att under mötena i ”blandade kommittén”
varje gång behöva försvara varför vi i Sverige, förutom
det svensk-serbokroatiska lexin, även gett ut ett
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svensk-kroatiskt. Varje gång fick jag förklara att syftet med Lexinlexikonen är främst att underlätta för invandrare i Sverige att lära sig svenska. Inlärningen
underlättas om de studerande kan utgå från ett underlag där modersmålet ligger så nära deras eget språkbruk
som möjligt. Och att vi inte hade haft för avsikt att lägga
oss i språkdiskussionerna i Jugoslavien.
Vid det sista mötet hösten 1990 i denna kommitté
blev vi plötsligt anklagade av en representant för Kroatien, som vid denna tidpunkt ännu inte var självständigt, för att Sverige inte gjort någonting för de kroatiska
eleverna. Denna anklagelse framfördes på ett så provokativt sätt, att det nu inte alls kändes positivt att beskriva
det vi faktiskt gjort.
Kanske just för att jag varit så ambivalent, uppfattade
jag det som ”löftesrikt” när vi våren 2002 på Skolverket
kontaktades av Kroatiska ambassaden i Stockholm som
frågade om vi kunde ta emot ett studiebesök från utbildningsministeriet i Zagreb. Dessa personer med en
biträdande utbildningsminister i spetsen ville komma
till Sverige för att studera hur vi organiserar vår undervisning i minoritetsspråk. Vi anlitade Mijo Tomasevic,
som nu var rektor i Eslöv, för att organisera detta besök.
Genom sin kulturkompetens och sin långa erfarenhet av
modersmålsundervisningen i Sverige blev uppläggningen av studiebesöket mångsidig och synnerligen intressant. Delegationen besökte först Malmö och fick där
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del av hur vi i Sverige ser på denna undervisning på nationellt plan och hur den förverkligas i en storstad där
mer än hälften av eleverna är flerspråkiga. Andra dagen
var vi i Eslöv. Här fick delegationen träffa kommunpolitiker i en mindre kommun samt göra studiebesök i
grundskolan och den integrerade särskolan. Under detta
besök fanns en känsla av gemenskap som är svår att annars uppnå vid den här typen av officiella möten.
Jag har således haft anledning att samarbeta med
Mijo Tomasevic i olika sammanhang. Jag har ringt till
honom och rådfrågat om t.ex. vad han anser om möjligheterna för att samla lärare till en viss kompetensutveckling eller hur man kan organisera undervisningen
för nyanlända flyktingar i en mindre kommun. Våra
personliga möten har varit mångordiga och vi har haft
svårt att ”hålla oss till saken”. Men just därför har jag lärt
mig mycket som varit ovärderligt för mitt arbete.
En annan person med kroatiskt ursprung som jag
uppskattar mycket är skolkuratorn Maria Päss. Hon har
medverkat i skolmyndigheternas kompetensutvecklingssatsningar kring elever med trauman även innan
krigen bröt ut på Balkan. Det var hon som först visade
mig på de villkor som dessa elever och föräldrar har som
utgångsläge, när de möter den svenska skolans undervisning. Det hon då delade med sig av, blev den kunskapsbas varifrån jag har vidareutvecklat mitt engagemang för dessa elever och deras familjer.
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leverna talar olika varieteter av kurdiska. De vanligaste är nordkurdiska (kurmanci) och sydkurdiska
(sorani). Nordkurdiska skrivs numera alltid med latinskt
alfabet och det finns en allmänt accepterad ortografi. Sydkurdiska skrivs med ett ”modifierat arabiskt alfabet” och
även här finns en gemensam ortografi. Muntligt kan dessa
grupper förstå varandra och till de konferenser som skolmyndigheterna anordnar inbjuds kurdiska lärare tillsammans. Vid diskussioner om läromedel brukar språkgrupperna arbeta var för sig. Antal deltagande i modersmålsundervisning läsåret 2005 ⁄ 06 var:

E

– Sydkurdiska 2 942 i 52 kommuner
– Nordkurdiska 2 873 i 80 kommuner
Kartläggning
På SÖ/SIL genomfördes i början av 1980-talet en kartläggning av kurdernas språk och behovet av läromedel.
Majoriteten av de kurder som fanns i Sverige då talade
nordkurdiska. Den huvudsakliga bokproduktionen på
detta språk skedde vid denna tidpunkt i dåvarande Sovjetunionen och där användes det kyrilliska alfabetet. En
del nordkurdisktalande som kommit till Sverige från Syrien och Libanon skrev sitt språk med arabiskt alfabet.
Bland kurderna från Turkiet användes det latinska alfabetet fast med åtminstone tre olika stavningssätt.
Tillsammans med företrädare för gruppen kom skolmyndigheterna i Sverige fram till, att det här skulle vara
lämpligast att använda det latinska alfabetet. Efter samråd med kurdiska institutioner i olika länder enades
man om en gemensam ortografi.
Läromedel på nordkurdiska
O Läromedel utvecklade inom SIL:s utvecklingsarbete
Den lärargrupp som svarat för språkanalysen utvecklade
även ett läsinlärningsmaterial och utarbetade enkla
sagohäften och övningsmaterial. Samordningsansvarig
för detta arbete var Siv Nordell.
em bixwinin 1 – Läsebok 1, SIL 1985
em bixwin in 2 – Läsebok 2, SIL 1989
em biniwisin – Arbetsbok för kurdiska, SIL 1986
kurdiska bokstavskort, SIL 1983
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listiken zaoken kurdan ‒ Lekar och ramsor från Kurdistan, SIL 1985
cük ü pire ‒ Gumman och den lilla fågeln, SIL 1985
zeman ‒ Tiden, SIL 1991
siffror på kurdiska, SIL 1991
färger på kurdiska, SIL 1991
eferi kurdi dibin ‒ Övningsbok, SIL 1988
ferbuna zimane ‒ Vi övar vokaler, SIL 1991
vi jobbar med bilder ‒ material för förskolan, SIL
1991
O Läromedel utgivna med produktionsstöd
Redan innan arbetsgruppen för nordkurdiska enats
kring den gemensamma ortografin och påbörjat utvecklingen av de ovan listade materialen, utgavs med
stöd från SIL en läslära och en serie med berättelseböcker
på nordkurdiska skrivna av M Emîn Bozarslan. Läsläran
hade han gett ut i Turkiet och detta var en anledning till
varför han blev tvungen att fly. Han lyckades dock rädda
undan några exemplar av denna bok. Läsläran som gavs
ut med produktionsstöd var således ett nytryck. Berättelseböckerna utgår från traditionella sagor.
Några andra exempel på material utgivna med produktionsstöd:
kurdiya sirin 1 ‒ läsebok, Apec 1992
kürce dilbilgisi ‒ grammatik, Jina nu, 1992
geografi om kurdistan ‒ nordkurdisk version, Apec
1993
kurdisk historia ‒ nordkurdisk version, Apec 1990
bingehen rastnivisandina kurdiyer ‒ kurdiska skrivregler, Arif Zerevan, Nefel 1997,
framtidens kurdiska ‒ ett it-baserat material, Arif
Zerevan
Detta material utvecklade Arif Zerevan i samarbete med
sex kurdiska organisationer i Sverige och andra länder
och med ekonomiskt stöd från EU-Comenius pro-
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grammet och Skolverket. På grund av de höga produktionskostnaderna kunde projektet tyvärr inte fullföljas,
även om de delar som färdigställts höll hög klass.

regnbåge, 1989 samt regnbåge läs- och skriv –
övningsbok, 1992, ersattes av

O Böcker utvecklade på Skolverket
sagird dicin dibistanê ‒ kurdisk läsebok för år 1‒3,
Skolverket 2002
Denna bok utgår från att eleverna kan läsa på svenska
och/eller kurdiska. Texterna är nyskrivna och knyter an
till barnens verklighet i Sverige utifrån teman som familjen, skolan, närmiljön och naturen. Läromedlet har
utvecklats utifrån en mångkulturell syn och avsikten är
att stärka elevernas personliga utveckling till tvåspråkiga
individer med dubbel kulturell identitet. Av den anledningen innehåller materialet också fakta, sagor, traditioner, dikter och sånger från Kurdistan.
I arbetsgruppen ingick: Husamettin Aslan, Sabiha
Otlu, Amed Tigris, Haluk Öztürk

bokstavskort för sydkurdiska

dergûsa nasnameyê ‒ nordkurdiska för år 9 och gymnasieskolan, Skolverket 2002
Innehållet i denna omfattande bok (220 sidor) är ordnat utifrån följande ämnesområden: historia, litteratur,
utvandring och deportation samt geografi och religion
i Kurdistan. I förordet beskriver författarna, som alla är
erfarna lärare, hur de samlat materialet och de ger också
anvisningar om hur materialet kan användas av eleverna
i deras inlärning. I materialet ingår bidrag från kurdiska
ungdomar t.ex. deras minnen från Kurdistan, tankar om
språk och identitet. Likaså finns här något om IT, intervjuteknik, brevskrivning samt kurdisk musik, även dagens kurdiska populärmusik.
Denna imponerande bok har en spännande layout
och ett mycket rikt bildmaterial.
I arbetsgruppen ingick: Haydar Diljen, Azad J Erdem,
Remzi Kerîm och Mahmûd Lewendî, som även svarade
för layouten.
Läromedel på sydkurdiska
O Läromedel utvecklande inom skolmyndigheterna
Inom sydkurdiska har Sirwa Azez på skolmyndigheternas uppdrag utarbetat läromedel för olika ålderar. Böckerna har efterfrågats kommit ut i flera versioner.

regnbågens färger, läsutveckling med övningar, 1999

rezber, sydkurdisk läsebok för år 6 och uppåt, 1992,
ersattes av
gelarêzan ‒ sydkurdisk läsebok år 6 och uppåt,
1999
ashti ‒ sydkurdisk lärobok för gymnasieskolans kursplaner a och b, Skolverket 2001, Ersätts av en bearbetad
och utökad version, Myndigheten för skolutveckling
2007
O Läromedel utgivna med produktionsstöd
prins hatt, översättning till sydkurdiska, Fadir Jaf, Ordgruppen 1991
fakta om geografi ‒ sydkurdisk version, Apec 1991
svensk geografi på sydkurdiska, Apec 1992
geografi om kurdistan ‒ sydkurdisk version, Apec
1993
vet du vad..? 1001 frågor, Fahmi Kakaee, Nawros förlag, 1997
Fahmi Kakaee gav ut flera böcker, däribland läseboken
germiyan som kom ut 2000 också med produktionsstöd från Skolverket. Hans övriga böcker kunde dock
inte få stöd eftersom de inte uppfyllde villkoren för ”totalt bristområde”.
sydkurdiskt läromedel för år 2‒4 respektive
år 5‒7, Shaokat Amedi, 2002 Silar HB
Författaren hade utarbetat de här materialen i en stencilutgåva. Genom produktionsstödet kunde dessa ges ut
i bokform.
Ny analys av läromedelsbehovet i kurdiska
Fram till mitten av 1990-talet fick de flesta läromedelsprojekt i kurdiska ekonomiskt stöd från skolmyndigheterna. Därför kom det ut vissa ”parallellmaterial” bl.a.
flera läsläror och text- och övningsböcker till samma
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målgrupper. Nu började det bli svårt att motivera stöd
till fler böcker av samma sort. Det var också klart att en
del av de böcker som kommit ut inte riktigt motsvarade
elevernas behov. Detta gällde även det första läsinlärningsmaterialet som utarbetats på SIL-MINV. Numera
kunde nämligen majoriteten av eleverna i modersmålsundervisningen i kurdiska redan läsa på svenska. Det
som behövdes för modersmålsundervisningen var således inte alfabetiseringsböcker utan material som eleverna skulle kunna använda för sin fortsatta språk- och
kunskapsutveckling. Därför blev det inte heller aktuellt
med omtryckning av detta material. Det var också tydligt att det saknades material för något äldre elever, på
enkelt språk och med ett innehåll som berör ungdomar.
För att ta reda på mer om de aktuella behoven samlade
Skolverket lärare i både nord- och sydkurdiska till:
Kurser och konferenser
O arbetsseminarium kring metoder och läromedel på kurdiska, 3‒4 december 1998 på vår gård
utanför stockholm
Intresset för att delta i detta seminarium var mycket
stort. Eftersom antalet platser var begränsat skedde uttagning utifrån principen geografisk spridning. Kurdiska
läromedelsförfattare hade förtur. Resultatet av detta seminarium blev, att Skolverket tillsatte två nordkurdiska
arbetsgrupper som utarbetade de ovan beskrivna läromedlen sagird dicin dibistanê – kurdisk läsebok
för år 1‒3 och dergûsa nasnameyê ‒ nordkurdiska
för år 9 och gymnasieskolan. Det blev även klarlagt
att det inte längre fanns ekonomiskt utrymme för stöd
till andra läromedel på nordkurdiska.
För sydkurdiska skulle Skolverket även fortsättningsvis kunna ge produktionsstöd till sådana material som
kompletterade de läromedel som Skolverket själv utvecklade. Däremot fanns det inte heller här utrymme för
stöd till ”parallellmaterial”.
O konferens för kurdiska lärare 2001
Nästa konferens för kurdiska lärare anordnades av
Språkcentrum i Stockholm i april 2001. Detta möte samlade 50-talet lärare i nord- och sydkurdiska. Programmet bestod av presentation av de pågående läromedelsprojekten och arbetet med utvecklingen av tema
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modersmål – kurdiska. Syftet var också att lärarna
skulle diskutera bildandet av ett eventuellt nätverk.
Numera har Myndigheten beslutat, att de medel som
man disponerar för stöd till läromedel för modersmålsundervisningen till övervägande del ska användas till utveckling av tema modersmål och till IT-baserade
material som görs tillgängliga på denna webbplats.
Lexin
För nord- och sydkurdiska utarbetades s.k. mini-lexin
(5 000 ord) 1998 respektive 1992. Ett svensk-nordkurdiskt lexin om 28 500 utkom hösten 2006. Ett motsvarade svensk-sydkurdiskt lexin blev klart i maj
2007.
Information till familjerna
Det finns lika stort behov av information till familjer
som talar nord- som sydkurdiska. Men när pengarna
inte räckt till har myndigheterna prioriterat material på
nordkurdiska. Anledningen är enkel. Eftersom nordkurdiska skrivs med latinskt alfabet kan sydkurdiskspråkiga (med viss möda) läsa text på nordkurdiska
medan det inte fungerar vice versa på grund av att sydkurdiska skrivs med annat alfabet.

våra barn och skolan – video på sydkurdiska RHS 1993 och
på både syd- och nordkurdiska, 1999
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer –
nordkurdisk version, 2002 samt nytryck 2004
växelvis på modersmål och svenska – nordkurdisk version,
2006

Mer information om dessa material finns i avsnitt 6.5.
Tema Modersmål – Kurdiska
Beslut om att Skolverket skulle satsa på ett språkrum för
kurdiska fattades senhösten 2000 och medel överfördes
för uppbyggnaden till Västerås kommun. Snart fanns en
preliminär version på nordkurdiska. Drivande i detta arbete har varit Haydar Diljen Othlu som haft gott stöd
från den dåvarande rektorn för modersmålsundervisningen i Västerås Joachim Götz. Snart tillsattes även en
grupp för ett sydkurdiskt språkrum. tema modersmål
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‒ kurdiska har från starten varit ledande både när det
gäller tekniken och innehållet. Här finns mycket eget
material och även länkar till annat pedagogiskt material.
Ett exempel på sådant är tio korta tv-filmer producerade
av BBC som är versionerade till kurdiska och genom publiceringen på temaplatsen lätt tillgängliga både i hemmen och i förskolan. Den kurdiska arbetsgruppen
inbjuder årligen lärare med båda varieteterna av kurdiska till välbesökta konferenser i Västerås.
Rapport från studiebesök i Diyarbakir oktober 2004
Hösten 2004 hade jag under en vecka förmånen att delta
i ett studiebesök i Diyarbakir tillsammans med tre flerspråkiga lärare från Västerås. De övriga deltagarna var:
Haydar Diljen Otlu, modersmålslärare och samordningsansvarig för webbplatsen tema modersmål ‒
nordkurdiska vid Centrum för tvåspråkighet i Västerås. Han har sin lärarutbildning på turkiska inom turkisk litteratur och samhällsvetenskapliga ämnen från
Diyarbakir.
Sabiha Otlu, förberedelseklasslärare med kompetens i
svenska som andraspråk och nordkurdiska som modersmål samt behörig Ma/NO lärare i Sverige. Innan hon
kom till Sverige hade hon skaffat sig en lärarutbildning
på turkiska i naturvetenskapliga ämnen i Diyarbakir.
Zekeriya Mustafa, modersmålslärare i nordkurdiska. Ursprungligen från norra Irak med kurdiska som modersmål. Kom till Sverige via flyktingläger i Iran. Talar även
arabiska och persiska. Han har nu återvänt och arbetar
med internationella kontakter i den kurdiska delen av
Irak.
Syftet med denna resa var att förbereda det besök i
Diyarbakir som Centrum för tvåspråkighet i Västerås
planerade att göra med elever i gymnasieskolan som deltar i modersmålsundervisning i nordkurdiska89.
Vårt program bestod av:
O Besök hos kommunala och statliga myndigheter
89
Detta besök kunde genomföras hösten 2005 och ett återbesök med
elever från Diyarbakir ägde rum i november 2006. Både vår resa och
de svenska elevernas finansierdes med EU-medel. De åtta kurdiska elevernas och de tre pedagogernas resa hösten 2006 bekostades med
medel från bl.a. Folke Bernadottes Minnesfond och Västerås stad.

O Skolbesök
O Besök hos anordnare av undervisning i kurdiska
O Möte med lärarfacket
O Möten med kvinnoorganisationer
O Sightseeing i Diyarbakir och andra historiskt intressanta platser
O Deltagande i kulturevenemang
Introduktionen vid besöken
Besöken hos kommunrepresentanter, den statliga skoladministrationen, skolbesöken, lärarfacket, de kurdiska
kurserna och kvinnoprojekten inleddes med att jag presenterade syftet med vårt besök; att jag arbetar på den
statliga nivån med frågor som rör undervisning av flerspråkiga barn, unga och vuxna, att vi i Sverige har ett
decentraliserat samhällssystem och att vi på nationell
nivå uppskattar att Västerås kommun har tagit initiativ
till detta EU-projekt, vars syfte är ett ömsesidigt möte
mellan ungdomar från Sverige som har rötter i det här
området och gymnasieungdomar i Diyarbakir. Haydar
översatte det jag sade till turkiska eller kurdiska beroende på vilka vi besökte. Därefter presenterade de andra
deltagarna sig själva. Eftersom Zekeriya inte talar turkiska gjorde han det på kurdiska och Haydar frågade om
han skulle översätta till turkiska, något som nästan aldrig behövdes. Över 90 procent av invånarna i Diyarbakir
är nämligen kurder och även om man inte får undervisa
i och på kurdiska i skolan, så finns språket här som ett
synnerligen aktivt inslag vid personliga kontakter mellan
människor, i affärer och andra verksamheter. Sedan
något år tillåts massmedia på kurdiska liksom produktion av litteratur och kurdisk musik och teater.
Därefter talade jag – i olika omfattning beroende på
målgruppen – om EU-samarbete kring språkundervisning, de nationella minoritetsspråkens ställning inom
Europarådet, rätten till modersmålsundervisning i Sverige, språkutveckling hos flerspråkiga barn, föräldrarnas
betydelse för barns språk- och identitetsutveckling, behovet av läromedel och metodutveckling, webbplatsen
tema modersmål, Lexin-lexikonen på kurdiska. Totalt
blev det tio sådana presentationer, förutom de korta pre-
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sentationerna vid klassrumsbesöken och hos kvinnoprojekten.
Sedan presenterade Haydar det planerade elevbesöket
och syftet med detta. Även hans presentation blev olika
lång beroende på behovet av samverkan kring genomförandet av elevernas kommande besök.
Överallt väckte materialet två språk eller flera?
råd till flerspråkiga familjer ‒ nordkurdisk version stort intresse. Frågeställningarna är aktuella även i
detta samhälle där trycket från majoritetsspråket är
mycket starkt.

Centrala kommunen som omfattar stadens fattigaste
områden. Han var inte lika insatt i skolfrågorna och
samtalet kom mer att handla om andra frågor t.ex. behovet av att få fram bostäder för de 20 000 personer som
blivit bostadslösa på grund av saneringen kring ringmuren och i slumområdena i denna del av staden. Han
berättade också att det fanns planer på att rusta upp Mariakyrkan och armeniernas kyrkoruin92.
Besöket hos den tredje borgmästaren var likt de övriga besöken. Vi presenterade oss, bjöds på te och samtalade en stund.

Möten med ansvariga i kommun och stat
Den officiella delen av besöket började på Storstadskommunens90 kontor där vi träffade den kvinnliga organisatören av vårt besök, kanslichefen Muazzez Onur
Özder. Hon tog emot oss men blev hela tiden avbruten
av olika personer som ville lämna papper, få underskrifter och det var minst sagt rörigt! Hon var stressad men
log hela tiden uppmuntrande åt oss och till sist kunde vi
framföra det vi ville säga och då hon verkade hon ganska
intresserad. Vi bjöds också på det första glaset te. (Det
blev åtskilliga glas under resten av veckan.)
Sedan fick vi träffa vice borgmästaren Yusuf Akün.
Han är kurd liksom de andra två borgmästarna som vi
träffade. Han är lärare i botten och hade varit aktiv i lärarfacket. Jag höll min första presentation och här betonade jag särskilt ”europaaspekten” och tryckte på att det
är viktigt att modersmålsundervisningen inte uppfattas
som alternativ till majoritetsspråket utan som ett nödvändigt komplement. Han verkade mycket kunnig. Eftersom han hade datorn påslagen frågade vi om han
kände till tema modersmål, vilket han inte gjorde. När
vi demonstrerade språkrummen på kurdiska och turkiska blev han mycket intresserad. Han önskade oss
lycka till med resten av besöket och bjöd på lunch91. –
Det var också här som vi avslutade vårt veckolånga
besök.
Nästa besök var hos borgmästaren Ali Riza Cicekli i

Möte med skolchefen för Diyarbakir provinsen
Turkiet är ett centralistiskt samhälle och alla studiebesök
av vårt slag måste godkännas av den statliga administrationen. Vi träffade den statliga skolchefen, som ansvarade för utbildningen i provinsens 32 kommuner och 833
byar. Besöket började något stelt men vi fann snart varandra och han hjälpte oss med ytterligare ett skolbesök
och ringde själv till en förskola och ordnade med ett
besök även där.
Skolchefen var insiktsfull om än försiktig i sina kommentarer, men blev så engagerad att han till och med
följde oss ut på gården och visade på den vida utsikten
mot Tigris och det nya universitetet.
Skolbesök
De gymnasieskolor som vi besökte hade valts ut av
Storstadskommunen med tanke på att skolorna skulle
kunna ta emot våra elever under deras besök. Vår presentation här hade därför betoning på vilka de eleverna
är som väljer att läsa kurdiska och att de även har en
kurs med målet ”aktiv tvåspråkighet”.
Skolbesöken följde samma mall: Först en kort presentation av gruppen och syftet med besöket hos rektor i närvaro av några biträdande skolledare eller lärare, sedan
rektorns presentation av skolan, överlämning av presenter, klassrumsbesök med samtal med elever, möte med lärare, fotografering. Vid dessa besök, liksom vid flera andra
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Miljonstaden Diyarbakir är uppdelad i olika ”kommuner” med egen
förvaltning. Vi besökte tre sådana.

91

Vi hade undrat lite hur det skulle bli med luncherna eftersom det var
ramadan och många restauranger var stängda under dagen. Men det
fungerade bra. Ibland åt vi ute, andra dagar på hotellet.
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Två mycket gamla kyrkor som vi hade besökt första dagen. Mariakyrkan hade fram till 1970-talet haft en stor församlig. Nu sköttes kyrkan av några familjer som bodde inom det inhägnade området. Den
stora armeniska kyrkans tak hade rasat, men i en alkov samlades en
liten församlig till gudstjänst varje vecka trots att de saknade präst.
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tillfällen, deltog journalister och särskilt klassrumsbesöken uppmärksammades i kurdiskspråkiga media.
I min reserapport redogör jag utförligt för dessa
besök, då vi samtalade med alerta elever och engagerade
lärare. I denna rapport finns även foton som bekräftar
uttrycket att ”en bild säger mer än tusen ord”.
Det extra skolbesöket som regionskolchefen ordnade
åt oss var på den skola där Sabiha hade undervisat när
hon under dramatiska omständigheter blev tvungen att
lämna Diyarbakir 1981. Det här var hennes första återbesök och det blev särskilt starkt, eftersom det visade sig
att den nuvarande rektorn är en släkting som hon inte
hade sett på 23 år!
Förskola
Endast någon enstaka procent av barnen i Diyarbakir
har möjlighet till förskola. I hela 1,5 miljonstaden finns
hittills bara fem förskolor i offentlig regi. Det finns en
del privata förskolor typ ”öppen förskola”. Totalt har
cirka 5 procent tillgång till någon förskoleverksamhet.
Den förskolan som vi besökte är mycket välutrustad,
all personal hade adekvat utbildning, lokalerna var rymliga och de barnen som finns här hela dagarna får tre
mål mat, övriga mellanmål. Föräldrarna betalar en avgift
som ska täcka kostnaderna för mat, utrustning, lekmaterial och böcker.
Kulturcentrum, teater- och konsertbesök
Under söndagens rundtur besökte vi Kurdiska kulturcentret. Så här på söndag förmiddag fanns här främst
unga studerande som läste tidningar och samtalade i
centrets kafé. Några flickor i gymnasieåldern kom med
sina traditionella musikinstrument för att få undervisning. Det fanns musikkassetter och CD-skivor att köpa.
I en del av huset håller man på och inreder traditionellt
möblerade rum, i källarplanet pågick undervisning i
folkdans. De ansvariga ordnade så att vi kunde äta lunch
på en närbelägen kurdisk restaurang. Maten var väldigt
god. Vårt sällskap var det enda så här dags, eftersom de
flesta tycktes hålla på fastereglerna under ramadan.
På söndag kväll var vi på teater och såg en komisk
pjäs av en kurdisk författare som är bosatt i Tyskland.
Det var första gången som mina kurdiska medresenärer
överhuvudtaget såg teater på sitt modersmål.

På tisdag kväll var vi tillsammans med ”tusen” ungdomar på popkonsert med en av de absolut populäraste
kurdiska sångarna. Sabiha och jag behandlades som VIPpersoner och fick sitta på stolar nära artisterna. Den övriga publiken stod upp och levde med i musiken. Ibland
blev det spontan dans. Arrangör var en studentförening
och utanför fanns poliserna som bevakade detta arrangemang.
Undervisning i kurdiska och möte med lärarfacket
2004 fick de två första kurserna i kurdiska tillstånd att
starta dels i staden Batman dels i Diyarbakir. Det här är
”de skyltfönster” som Turkiet visar upp för omvärlden.
– Se här, visst får det undervisas i kurdiska! Det som oftast inte nämns är att denna undervisning är kringgärdad av massor med restriktioner.
Vi mötte representanter för lärarfacket på måndag
kväll. Uppslutningen var stor. Min presentation här hade
fokus på modersmålslärarnas situation i Sverige och behovet av samarbete kring kompetensutveckling. Diskussionen blev livlig med många frågor kring språk och
språkutveckling, men även kring deras krav på konkreta
beslut när det gäller kurdiska språkets ställning.
Sista kvällen kom ordföranden för facket till vårt hotell och överlämnade en tjusig plakett i rött sammetsfodral som tack för vårt besök och våra insatser för
flerspråkig undervisning i och på modersmål.
Kvinnoprojekt
Fredagen ägnade vi åt kvinnoprojekt och gjorde ett
besök i en traditionell by strax utanför Diyarbakir.
Sabhia och jag satt inne i det finaste huset tillsammans
med kvinnor och flickor medan byfogden och männen
visade Haydar och Zekeriya moskén, skolan och ruinen
efter den armeniska kyrkan. De nuvarande kurdiska byborna kommer ursprungligen från gränstrakterna i norr
men blev tvungna att flytta därifrån och köpte den här
marken 1974.
Selis – Rådgivningscentrum för kvinnor
Selis är ett rådgivningscentrum för kvinnor. Här arbetar
cirka 35 kvinnor på frivillig basis med att ge råd i sociala,
juridiska och ekonomiska frågor. Dessa kvinnor är advokater, kuratorer, sociologer, lärare, läkare, barnmor-
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skor, sjuksköterskor, studerande och hemmafruar och
man arbetar i team som leds av tre samordnare. Organisationen samarbetar med Advokatsamfundets kvinnogrupp som tar hand om kvinnor med mer
komplicerade problem.
Man har även startat ett habiliteringscenter tillsammans med Diyarbakir Storstadskommun och Läkarsamfundet. Här får kvinnor som har allvarliga psykosociala problem stöd. Många kvinnor är utsatta för våld
och sexuellt utnyttjande på grund av familjens ekonomiska utsatthet, krigstrauman och den kulturkrock inflyttningen från byarna till storstad har medfört.
Verksamheten startade i april 2002 och är numera
välkänd bl.a. genom att den har uppmärksammats i
radio och tv. Förutom individuell rådgivning arbetar
man med seminarier kring mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, frågor kring hälsa och kvinnosjukdomar, barnuppfostran och relationer i familjen, familjeplanering och hur man kan leva som ensamstående
kvinna (ofta med barn).
KA-MER – Kadin Merkezi – Kvinnocentrum
Denna verksamhet grundades 1997 men arbetet hade
påbörjats 1995. Under de första två åren reste tolv kvinnor runt i olika delar av Turkiet och intervjuade kvinnor
i städer och på landsbygden, för att ta reda på vilka frågor som berörde dem mest och vad de behövde hjälp
med. Utifrån dessa erfarenheter bestämde gruppen sig
för att koncentrera sin verksamhet till åtgärder ”för att
stärka kvinnors ställning och motverka sådant våld i familjen som finns av tradition i vår kultur.”
Under de år som gått har organisationen genomfört
flera studier samtidigt som man stöttat en mängd kvinnor. När gruppen började sitt arbete möttes de av skepsis från alla håll. Nu är detta centrum erkänt och
samarbetar med stat, kommuner och frivilligorganisationer. Man har verksamhet på flera orter och kan ordna
skyddat boende även i västra Turkiet för de kvinnor som
måste komma undan långt från sin familj.
Under 2003 genomförde centrumet en studie av ”hedersrelaterat våld”. Från denna finns en tvåspråkig rapport på turkiska och engelska alismayacagiz! ‒ we
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will not get used to! ‒ killings in the name of honour (ISBN 975-342-464-7). Bidrag till detta projekt fick
man bl.a. från Sverige genom Anna Lind.
En viktig erfarenhet i detta projekt var, att ”hedersmord” inte endast är aktuellt när det är frågan om ”förlorad oskuld” utan att den främsta anledningen är att
männen vill hålla kvar kvinnorna i beroendeställning
och ”hedersmord” är då straff för olika slags ”olydnad”.
Rapporten avslutas med slutsatser kring vad som är statens ansvar när det gäller att förändra synen på ”hedersmord”, ändringar när det gäller lagstiftning, vad politiska
partier behöver göra och hur mukhtarer och imamer och
lärare behöver involveras i förändringsarbetet.
Reflektioner
Min första kontakt med kurder och deras språk var på
SÖ i slutet av 1970-talet då jag fick en fråga från en modersmålslärare som undrade om han kunde ge betyg i
turkiska fast han hade undervisat i kurdiska? Eleverna
önskade få betyg i modersmål men ville inte att det
skulle stå kurdiska i betygsdokumentet eftersom familjerna brukade besöka Turkiet på somrarna. När jag 1980
besökte utbildningsministeriet i Ankara inom ett Europarådsprojekt, ställde en av deltagarna en fråga till den
turkiska mötesledningen om minoriteter i Turkiet. Svaret kom blixtsnabbt, – Vi har inga minoriteter i Turkiet!
Numera är modersmålsundervisning i kurdiska inget
som elever och lärare smusslar med i Sverige, även om
det fortfarande är svårt för kurderna i Turkiet att få undervisning i sitt modersmål. Men i Sverige är kurderna
en stor och respekterad minoritetsgrupp.
Bland sydkurdiskspråkiga har jag främst samarbetat
med Sirwa Azez. Hon började som modersmålslärare
men har vidareutbildat sig och arbetar numera som
svenskspråkig lärare i data och matematik i gymnasieskolan. Det är också främst hon som har påverkat min
bild av kurdernas situation under Sadam Husseins
skräckvälde. Nu gläder jag mig tillsammans med henne
åt den utveckling som sker i de kurddominerade områdena i norra Irak, där hon tillsammans med sin man har
tagit initiativ till och stöder en skola i Suleymania som
bygger på ”svensk värdegrund”.
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Harri hakkee hattua
Siika-silmä sinien
Lohi lorun löytää

Meänkieli
(tornedalsfinska)
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ntal deltagande i grundskolans modersmålsundervisning i meänkieli har under de senaste åren
utvecklats snabbt. Läsåret 2005⁄06 deltog 1 089 elever i
sådan undervisning.
Mina första kontakter med undervisning i meänkieli
skedde medan jag deltog i det samiska läromedelsarbetet
på 1980-talet. Samtidigt pågick nämligen visst utvecklingsarbete för som det då kallades ”tornedalsfinska”. Vid
Länsskolnämnden i Norrbotten fanns flera inspektorer
och konsulenter som var djupt engagerade i revitaliseringen av detta språk. Det de planerade var att ta fram
en grundbok för detta språk, något som dock visade sig
vara ett alltför omfattande projekt. I stället utarbetades
ett par tematiska häften kring seder och bruk samt om
grammatik. Med medel från Allmänna arvsfonden utgavs också en bok med ordspråk, rim och ramsor. Min
insats här var synnerligen begränsad, det jag kunde bidra
med var råd kring läsbarhet och illustrationer. Inom arbetet med de särskilda medlen för läromedel på finska
som SÖ och senare Skolverket hade att fördela användes
en del för utveckling av läromedel på meänkieli. De
meänkielitalande eleverna registrerades under den här
tiden oftast under finska i modersmålsstatistiken.
Mer information om förutsättningarna för meänkieli
finns i Skolverkets rapport till regeringen undervisning

A

248

i och på de nationella minoritetsspråken ‒ kartläggning av situationen, 2001, som finns som pdf-fil
på Skolverkets hemsida www skolverket.se.
Tema Modersmål – Meänkieli
Myndighetens kontakter med undervisning i och på meänkieli sker inom tema modersmål där meänkieli
sedan 2003 har ett eget språkrum. Denna temaplats är
idag en viktig och ofta anlitad resurs för undervisning
på språket och om meänkieli språk, kultur och utbildning. Arbetsgruppen består av två redaktörer och ett tiotal skribenter som kontinuerligt bidrar med material.
Tre konferenser har hittills hållits i Pajala. Den första
konferensen någonsin i Sverige där konferensspråket var
meänkieli arrangerades av arbetsgruppen i april 2005.
Konferenserna 2006 och 2007 ägde rum i Korpilombolo
i samband med byns kulturvecka i början av december.
IT-baserad kurs i meänkieli
Hösten 2006 påbörjade Myndigheten, i samarbete med
Sofia Distansundervisning, utvecklingen av en webbaserad kurs i meänkieli. Kursen blev klar hösten 2007. Förhoppningsvis kommer denna satsning medföra ökade
möjligheter för barn och unga att utveckla kunskaper i
detta språk.
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e flesta iranier som kom till Sverige under 1970talet var högskolestuderande, ofta med s.k. ”shahen-stipendier”. De läste företrädelsevis data och andra
tekniska ämnen eller så skulle de bli tandläkare. Samtidigt kom en del regimkritiska flyktingar. På flera universitetsorter, såsom Linköping och Uppsala, märktes
att det fanns starka motsättningar mellan dessa grupper.
Min första kontakt med denna problematik var en ansökan om bidrag till tryckning av ett läromedel för
svenskundervisning för persiskspråkiga vuxna. Av ren
tillfällighet upptäckte vi på SÖ att det persiska förordet
till detta material var utformat som en politisk pamflett.
Ett annat tillfälle var då jag kontaktades av en grupp
iranska studerande som sökte bidrag till tryckning av en
ordlista som de hade utarbetat. Studenterna var så försiktiga så att de ville träffa mig i bostaden i Uppsala och
några kom dit iklädda ”rånarhuvor”. Det politiska maktskiftet 1979 som tvingade shahen att avgå innebar att
många studenter inte kunde återvända hem. En del av de
politiska flyktingarna återvände, men många kom tillbaka när de såg vad som hände i Iran efter det att ayotollah Khomeini kommit till makten. Den nya regimen
och kriget mellan Iran och Irak medförde att allt fler
flyktingar sökte sig hit. Senare tillkom anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd.
I modersmålsundervisningen i grundskolan var persiska läsåret 2006 ⁄ 07 det fjärde största språket med 4 148
deltagare. Andelen av de berättigade eleverna som deltog
var 64 procent vilket är 8 procentenheter högre än genomsnittet.

D

Informationsmaterial om Iran och iranska barn i
Sverige
O bilder från iran ‒ 80 diabilder med texthäfte
på svenska och persiska
Till en början var våra kunskaper om Iran begränsade.
Många lärare hade exempelvis svårt att skilja mellan
Iran och Irak trots att dessa länder var i krig med varandra. Kunskaperna om elevernas språk- och utbildningsbakgrund var likaså bristfälliga. Detta var orsaken
till att SIL-MINV utarbetade en diaserie bilder från
iran som bestod av 80 bilder och ett 40 sidigt fakta- och
metodhäfte i en svensk och en persisk version. För urvalet av bilderna svarade tolken och översättaren Yvonne
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Åström-Ghadein som hade bott 12 år i Teheran, modersmålsläraren Mehran Vakil och jag som också svarade för
texten i häftet.
Materialet blev mycket efterfrågat och spreds till AVcentraler, skolor och förläggningar. Det köptes även av
privatpersoner eftersom många flyktingar inte hade
egna bilder från sitt ursprungsland. Att materialet väckte
starka känslor fick vi erfara genom brev och telefonsamtal. Förutom alla positiva omdömen beskylldes vi
också för att vara kommunister och gå Muhjahedins
ärenden respektive vara lierade med Israel, eftersom vi
tagit upp bahai-religionen som har sitt centrum i Tel
Aviv.
Även Iranska ambassaden hörde av sig och en officiell delegation besökte SIL och träffade vår överdirektör
Carin Beckius.
Så här presenteras materialet i inledningen i häftet:
Materialet har i första hand sammanställts för de
barn och ungdomar som kommer från Iran. Avsikten är att de i hemspråkundervisningen i förskolan och skolan ska få möjlighet att bekanta sig
med olika sidor av Iran. De elever som har egna
minnen får möjlighet att tala om det de minns.
De som kanske till och med är födda utomlands
får möta vardagsbilder, som ett komplement till
massmediernas bilder som oftast speglar det
våldsamma.
Bilderna visar olika delar av Iran; störfisket i
Kaspiska havet kompletteras av fiskebilder från
Persiska viken. Vi kan följa årstidernas växlingar,
odlingscykeln, landskapet som växlar från ökenområdena där det blåser heta, torra vindar till de
snöklädda Elbursbergen norr om Teheran. Här
finns bilder från städer, byar och marknadsplatser. Människor i olika yrken, barn som leker, går
i skolan eller som är tvungna att hjälpa till med
familjens försörjning. Här finns några bilder från
historiska minnesmärken såsom Persepolis som
grundades på 500-talet f. Kr. vilken tillsammans
med bilden av ett eldtempel från förislamisk tid
och en miniatyrmålning från 1500-talet får exemplifiera det rika persiska kulturarvet som
sträcker sig över 3 000 år.
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Vi valde medvetet bort vissa bilder. Den enda
bilden som får illustrera kriget mellan Iran och
Irak är av en pojke, som står i ruinerna av det
som till för några dagar sen var hans hem. Vi har
sett på bilder från fronten, döda kroppar och
sönderskjutna tanks, soldater som sjungande far
ut i kriget och mödrar som jublande sörjer sina
stupade söner. Men vi har funnit alla dessa bilder
egentligen obegripliga för oss som inte upplevt
krig på detta sätt. Flyktingeleverna som har varit
med bär ofta på inre bilder som är mångfaldigt
ohyggligare, än de vi skulle kunna visa.
Det här är en sammanfattning av inledningen. Innehållet i häftet består härutöver av bildbeskrivningar, fakta
om historia, religion, skola och utbildning, befolkningsgrupper, kartor samt en källförteckning som även fungerade som hänvisning till fördjupningslitteratur.
O om ni bara visste ‒ iranska barn berättar,
redaktör Mina Assadi, Arbik 1990
Mina Assadi var förutom att hon arbetade som modersmålslärare och rådgivare på SIL-MINV även en efterfrågad poet och föreläsare. Under sina resor runt om i
Sverige träffade hon många elever som fick förtroende
för henne och som efteråt skrev brev till henne. En del av
dessa samlade vi i denna bok. De flesta breven är sorgliga och Mina tolkade dem som rop på hjälp. AnnaGreta Heyman på Arbik förlag medverkade vid urvalet
och för översättningarna svarade Yvonne ÅströmGhadein. Det här var ett svårt material både när det
gällde barnens och ungdomarnas texter och vad beträffade Minas förord. Hon var djupt engagerad och ville
förmedla de känslor dessa brev väckt hos henne. Det
språk som hon använde i sina kommentarer fungerade
säkert på persiska, men det kändes alldeles för ”brutalt”
på svenska. Vi hade jobbiga diskussioner kring detta och
till sist landade vi i ett slag kompromiss. För det viktiga
var ju att eleverna fick komma till tals.
O jag minns ‒ om traditioner, seder och bruk i
iran ‒ på persiska, Fatime Behros-Falsafi, SIL 1988
O en dotter berättar ‒ om seder och traditioner
i iran ‒ på svenska, Fatime Behros-Falsafi, SIL 1990

O bildmapp till seder och traditioner i iran, 1991
Det som författaren minns är seder och traditioner från
sin barndom, ungdom och sitt liv som vuxen kvinna,
hustru och mor i Tabriz i norra Iran. Det hon berättar om
är traditioner som har att göra med livets skiften, att vänta
barn, reaktioner och förhoppningar kring barns födelse,
barnramsor för pojkar och flickor, fester som har att göra
med frieri och giftermål, pilgrimsfärder till Kerbala och
Mecka och tankar och seder kring död, sorg, begravning.
Dessutom återspeglar berättelserna händelser under ett
år, olika helger och naturens växlingar. Likaså ingår några
traditionella sagor eller snarare legender.
Personerna som är i fokus skiftar. Det är barnet som
upplever de vuxna och deras agerande, det är tjänstekvinnan som har kunskap om äldre föreställningar som
besvärjelser vid sjukdom och annat hotfullt, mormor
som vet hur det var förr, pappan som är mer skeptisk till
det gamla och mamman som finns mitt i de olika traditionerna.
Den här uppläggningen ger möjlighet att återge de
olika personernas språkbruk. Här kommer också in det
vanligt förekommande bruket av ordspråk.
Det ursprungliga syftet var att modersmålslärare och
föräldrar antingen skulle återberätta de olika episoderna
eller läsa högt för de yngre barnen. Från högstadiet och
uppåt skulle eleverna själva kunna läsa texterna – som är
spännande – och samtala och göra jämförelser med egna
erfarenheter.
Det var svenska förskollärare som uppmärksammade
oss på SIL på att de också ville få del av innehållet i denna
bok. Tillsammans översatte författaren Fatime Behros
Falsafi, Yvonne Åström Ghaderi och jag dessa berättelser.
Vi gjorde även vissa förtydliganden som vi arbetade in i
Fatimes text och kompletterade den med ett avsnitt som
innehåller förklaringar om namnbruk och andra sakupplysningar, den religiösa kalendern, skolan och maten
i Iran. Vi lade också till några recept. Denna version
illustrerades med detaljrika ”moderna miniatyrmålningar” av Fershteh Fazeli.
Den persiska versionen saknade illustrationer. Därför gav vi ut en separat bildmapp med alla illustrationerna från den svenskspråkiga versionen. Och vi är
många som har ramat in dessa vackra bilder!
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Den svenska versionen av boken blev mycket efterfrågad och har tryckts till i flera omgångar. Den recenserades på Svenska Dagbladets kultursida av Sigrid Kahle.
Något som ju inte är särskilt vanligt när det gäller läromedel!
Läromedel
Från SIL:s första läromedelsinventering för persiska
minns jag, att vi hittade två böcker bland de material
som vi sent omsider fått från Iran. Den ena var en kartbok för skolbruk där kartor med USA saknades helt. Den
andra var en faktabok för barn om den lilla bävern. Det
var en förtjusande bilderbok, som dock försetts med en
kompletterande faktaruta som förklarade att bävrarna
hade gått till imamen och gift sig innan de fick sina
ungar! De övriga böckerna har jag för mig att lärarna
bedömde som användbara. Ett problem var dock, att
importen tog väldigt lång tid och att det var svårt att få
fram information om böckerna fanns i lager. Detta var
utgångsläget när vi på SIL-MINV startade utveckling av
läromedel för modersmål persiska.
O persiska bokstavskort, Shadi Mohadjer-Shirwani
Larsson, SIL 1988
Materialet består av flera uppsättningar av de persiska
bokstäverna tryckta på klippark av kartong och med anvisningar om hur man kan arbeta med bokstavsträning
enligt LTG-metoden med det persiska alfabetet. Shadi
utvecklade detta material under sin utbildning till modersmålslärare vid Lärarhögskolan i Stockholm.
O läsinlärning- och språkutveckling på persiska,
materialet består av tre böcker; Fereydoon Ghorashi,
SIL 1988.
alfabetets land ‒ bokstavsinlärning
vänskapens land ‒ fortsatt språk-, läs- och skrivutveckling
didaktik och språkutveckling bland iranska
barn som lever utomlands
Pedagogisk rådgivare vid utvecklingen av detta material
var den Sverigechilenske författaren Mario Salazar som
också svarade för illustrationerna i de tre böckerna.
Materialet är en vidareutveckling av den metod som
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i Sverige kallas LTG. Författaren hade i flera år arbetat
enligt denna metod med barn som skulle lära sig läsa
(oftast ominlärning) på sitt modersmål, i en omgivning
där ett annat språk är det dominerande majoritetsspråket. alfabetets land inleds med en fantasifull dikt om
hur bokstäver och ljud möts. Därefter följer en tematisk
uppläggning. Urvalet av teman har författaren gjort utifrån sina tidigare erfarenheter av vilka bilder som eleverna valde att arbeta med. Varje tema inleds med en
text, som också bygger på de tidigare texterna som eleverna gemensamt kom fram till, fast nu är de bearbetade för en fast lärgång för bokstavsinlärningen. Alla
texterna slutar med en öppen fråga. Nästa steg är att barnen tillsammans med föräldrarna ska samtala kring
denna viktiga fråga. Nästa lextiontillfälle ska gruppen
tillsammans skriva en ny kort text och rita egna bilder.
Även i vänskapens land finns både färdiga texter som
utgångsmaterial för samtalen och utrymme för egna, allt
längre texter.
SIL anordnade introduktionskurser för lärare och föräldrar som var intresserade av att prova på denna metod
som bevisligen hade varit framgångsrik. Det är komplicerat att samtidigt hantera två språk och två alfabet, men
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här fungerade detta. Materialet blev mycket efterfrågat,
trots att det ställde annorlunda krav på lärarna.
O vi moderna flickor ‒ texter för mellanåldern
på persiska, Fatime Behros-Falsafi, SIL 1987
Denna bok innehåller vardagsberättelser från Iran.
Dessa nyskrivna texter handlar om skolan, fritidssysselsättningar, vänskap. Författaren skriver på ”enkel persiska” som är anpassad till elevernas språk- och läsfärdighet.
Parallellt med SIL:s insatser pågick också utgivning av
läromedel på persiska, ibland med produktionsstöd. Det
producerades också läromedel på persiska i andra mottagarländer, t.ex. USA.
O läromdel på skolmyndigheten
Det är först cirka 15 år senare som det åter blir aktuellt med statligt stöd till utveckling av läromedel för undervisningen i persiska. Övervägande delen av eleverna
i modersmålsundervisningen är numera födda utanför
Iran. Deras kunskaper i modersmålet är begränsade
jämfört med situationen på 1980-talet. Bristen är mest
uppenbar inom gymnasieskolans modersmålskurser.
Den andra gruppen där det saknades lämpligt material
var elever i ”mellanåldern” för vilka det behövdes meningsfulla texter på ett enklare språk.
En arbetsgrupp under ledning av Nahid Biglari med
erfarenhet av gymnasieundervisning fick 2002 i uppdrag
att utveckla ett material. Innehållet skulle motsvara behovet av texter för undervisning enligt kursplanerna för
modersmål i gymnasieskolan. Textmaterialet blev klart
hösten 2005 och publicerades på tema modersmål ‒
persiska. Under 2006 kompletterades dessa texter med
illustrationer. För gymnasieelevernas behov menar vi på
Myndigheten att en publicering på Internet är att föredra, eftersom det ger möjlighet att göra urval utifrån
efter elevernas behov. Det går också lätt att komplettera
med länkar till andra texter, bilder och ljud.
Samtidigt fick en arbetsgrupp i uppdrag att utveckla
ett material för undervisning i grundskolans år 4‒6.
Dessa texter och bilder blev klara hösten 2006. Här
gjorde Myndigheten den bedömningen, att eleverna på
den nivån är mest betjänta av att få sitt undervisningsmaterial i bokform. Boken blev klar våren 2007.

Lexikon
För persiska utarbetades först ett svensk-persiskt
mini-lexin (5 000 ord) som kom ut 1991. Ansvarig för
denna översättning var Khosrow Rashavi. Han hade sin
arbetsplats i rummet bredvid mig på SIL och jag följde
nära hans ansträngningar att hitta de närmaste motsvarigheterna på persiska till de svenska uppslagsorden.
Han var mycket omsorgsfull och frågade ofta om ord
och uttryck. – Vad är det för skillnad mellan ”snår” och
”buskage”? Kan man tala om hallonbuskage eller fungerar bara ”snår” i detta fall, eller kanske ”buske”?
Jag lärde mig också att det inte finns ett särskilt ord
för ”bär” på persiska. – Vad är egentligen ”ett bär”? Att
lingon och blåbär är ”bär” vet vi, men inte är väl körsbär
”bär”? Och hur är det med jordgubbarna, lärde vi inte i
skolan att dessa egentligen är skenfrukter?
Det var också han som gjorde mig uppmärksam på
hur många stående uttryck vi har på svenska som talar
om kyla: hålla huvudet kallt, ha is i magen, få kalla fötter,
frostiga leenden osv.
När vi skulle utöka det svensk-persiska lexikonet
till att omfatta 17 000 ord blev Khosrow Rashavi granskare och för översättningen av de tillkommande orden
svarade Akbar Behrooz. Denna version utkom 1995.
För närvarande pågår slutgranskningen av svenskpersiskt lexin, som omfattar 28 500. För översättningen av denna utökade version svarar åter Khosrow
Rashavi. Lexikonet beräknas komma ut 2008.
Information till familjerna
O på persiska om skolan i sverige, SIL 1987
Det här materialet är sammanställt av Fatime BehrosFalsafi. Hon utgår från RHS materialet våra barn och
skolan, som vid denna tid bestod av ett föräldrahäfte
och handledning till lärare. Andra källor var: tillsammans, om samlevnadsundervisningen, SÖ, våra
barn och språken, RHS, att lära sig läsa och
skriva en gång till ‒ på sitt andra språk, SIL och
hemspråksstöd för invandrar- och minoritetsbarn, Arbetsplan för förskolan, Socialstyrelsen.
O så blir barn tvåspråkiga, Leonore Arnberg – persisk version, Pinoccio förlag 1992
Denna bok om flerspråkighet i familjen finns även på
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engelska, finska och spanska. Den persiska versionen
utgår från den engelska och i exemplen görs jämförelser
mellan persiska och engelska. Anledning till detta var,
att många iranska föräldrar hade grundläggande kunskaper i engelska medan många fortfarande hade begränsad språkfärdighet i svenska. Boken kom ut på
persiska, med ekonomiskt stöd från Skolverket, tack vare
en energisk Sverigepersisk förläggare.
förälder i ett nytt land – ett studiecirkelmaterial – persisk
version, RHS 1994
våra barn och skolan – video på persiska, RHS 1993 och 1999
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer – persisk version, 2002 och 2006
växelvis på modersmål och svenska – persisk version, 2006

Mer om dessa föräldramaterial finns i avsnitt 6.5.
Kompetensutveckling och Tema Modersmål –
Persiska
O sil-kurser
SIL inbjöd modersmålslärare i persiska till kurser och
studiedagar. Den första kursen ägde rum på Hässelby
Slott i Stockholm i juni 1986. De 15 deltagarna kom från
10-talet kommuner. Några var relativt nya i Sverige, men
här fanns även två personer som varit modersmålslärare
i 12 år, dvs från allra första början. Flera av deltagarna på
denna kurs kom att medverka i olika läromedelsprojekt
bl.a. Mina Assadi och Fereidoon Ghorashi.
I september 1988 anordnades tre regionala konferenser kring föräldrarnas roll i barnens språkutveckling.
Dessa ägde rum i Stockholm, Göteborg och Borlänge i
samverkan mellan SIL och SIV. Till konferenserna inbjöds modersmålslärare och persiskspråkiga föräldrar.
För dem som inte behärskade svenska ordnades tolkning. Tema var det nya läs- och språkutvecklingsmaterialet som hade utarbetats av Fereidoon Ghorashi.
SIL anordnade en studiedag kring barnlitteratur på
persiska i november 1988. Denna studiedag blev snabbt
övertecknad och upprepades i maj 1989. Förutom föreläsningar av Mina Assadi och Pouran Naseh ingick
grupparbeten. De som arbetade i skolan fick bekanta sig
med materialen i den nya läromedelsförteckningen
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under ledning av Khosrow Razavi, som nu var lektor vid
Lärarhögskolan i Stockholm.
O iranska modersmålslärares kulturförening i
sverige
Denna förening har genomfört flera seminarier för modersmålslärare i persiska. För dessa kompetensutvecklingsinsatser erhöll föreningen bidrag från Skolverket
under åren 1997–2000. Föreningen anordnade också sitt
årsmöte 2001 i anslutning till nedan beskrivna Skolverkskonferens.
O samnordisk kurs för modersmålslärare som
undervisar i persiska 2001
Ursprungligen hade Skolverket planerat att inbjuda även
lärare som undervisar i dari till denna kurs. Persiska och
dari är nära besläktade språk och i flera kommuner anlitades samma personer för undervisning i båda dessa
språk. Efter kontakter med darilärarna kom Skolverket
dock fram till, att det skulle vara lämpligare att i stället
inbjuda lärare i dari tillsammans med lärarna i pasho.
(En sådan kurs ägde också rum i januari 2002.)
Till denna samnordiska persiska kurs kom tyvärr
endast två deltagare från övriga nordiska länder, men
annars var intresset stort och kursen samlade närmare
50 deltagare. Föreläsningarna spände över ett brett fält
och de svenskspråkiga föreläsningarna tolkades till persiska:
– Om skolan i Norden, Johannes Bang från Utbildningsministeriet i Danmark (på engelska)
– Vad är språkkunskaper, Britta Weiler från INVA Språkpedagogiska institutet
– Persiska språket och litteraturen, dr Ali Hasori
– Regeringsuppdraget om modersmål, rektor Katarina
Magnusson
– Temaplats Modersmål, Mats Wennerholm
– Om barn och trauma, leg psykolog Azra Abazari
Stort utrymme gavs åt gruppdiskussioner kring läromedel och behovet av nya material. Dessa diskussioner
ledde till skolmyndigheternas satsning på det ovan be-
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skrivna IT-baserade läromedlet för gymnasieskolan och
läroboken för ”mellanåldern”.
Tema Modersmål – Persiska
Utvecklingen av det persiska språkrummet på tema modersmål påbörjades hösten 2001. Samordningsansvarig har hela tiden varit den energiska modersmålsläraren
och läromedelsförfattaren Nahid Biglari. tema modersmål – persiska presenterades första gången vid en
konferens i samarbete med Modersmålsundervisningen
i Malmö i oktober 2002. Därefter har denna temaplats
årligen inbjudit lärare från hela landet till studiedagar i
Malmö, ofta med medverkan från föreläsare från olika
länder.
Reflektioner
Den första personen jag konsulterade för att få en ingång till persiska språket var professor Bo Utas i Uppsala. Jag kände till honom sedan gymnasietiden, då han
överraskade alla i sin omgivning med att efter studentexamen börja studera persisk litteratur på originalspråket. På den här tiden sågs detta som en udda inriktning,
även vid ett sådant gammalt lärosäte som Uppsala universitet. Men nu drygt 20 år senare var vi många som efterfrågade hans kunskaper. Hans hjälpte oss på SIL bl. a.
med att hitta översättare och granskare till det första
Lexinlexikonet.
Den andra som jag vill lyfta fram är Ferydoon Ghorashi, författare till det ovan beskrivna läs- och skrivutvecklingsmaterialet. Han var vid den här tiden modersmålslärare i Lund och hade genom svenska kollegor
kommit i kontakt med LTG-metoden och även skaffat
sig teoretisk kunskap om språk-, läs- och skrivutveckling. Han hade provat dessa kunskaper på sina elever
och kunde då konstatera att eleverna lärde sig mycket
mer språk genom denna metod än vid traditionell undervisning. Jag sammanförde honom med barnboksförfattaren och illustratören Mario Salazar som också
bodde i Lund. Marios hustru Antonia arbetade i en sammansatt svensk-spansk klass i Lund där all undervisning
skedde utifrån LTG-metoden och i form av temastudier.
Jag deltog aktivt i detta utvecklingsarbete som innebar att vi tog fram ett material som utgår från barnens
frågor samtidigt som läraren och föräldrarna hjälper

barnen att formulera sina tankar, först i bilder, senare i
enkla meningar och slutligen i form av egen fri textproduktion. Vi diskuterade olika lösningar och Fereydoon
provde dessa bland sina elever. Det blev tre spännande
böcker. Samtidigt som vi lärde oss mycket om varandras
ursprungskulturer och framtidsvisioner.
Fatime Behros kom jag att samarbeta med mycket
nära under flera år. Hon sökte upp oss på SIL därför att
hon ville skriva en läslära. Det kunde hon inte få stöd
till eftersom vi redan stödde Fereydoons arbete. I stället
kom hon och jag fram till att hon skulle prova att skriva
lästexter för elever i mellanåldern. Efter att ha läst hennes provtexter som Yvonne Åström Ghadein översatte åt
oss, insåg jag att det här skulle fungera. Fatimes texter
var realistiska men inte förutsägbara och de var inte moraliserande, som många andra texter på persiska.

255

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.31

Sida 256

mest språk

Det samarbete som vi hade under översättningen av
en dotter berättar ‒ om seder och traditioner i
iran var mycket speciellt. Fatimes svenska var vid den
här tiden fortfarande begränsad, Yvonne förstod Fatimes
persiska men hennes egen svenska räckte inte till för att
göra rättvisa åt Fatimes språk. Jag kan inte ett ord persiska, men vi samtalade om innehållet och kom gemensamt fram till en ”grovöversättning”. Sedan formulerade
jag om den och vi landade i en svensk språkform, som
enligt dem som kan persiska, inklusive Fatime, till och
med är mer uttrycksfull än originaltexten!93
Under hela denna process följde vi Yvonne kamp för
att få ut sin man från fängelset i Teheran. Familjen hade
lämnat Iran, därför att de inte ville att sönerna skulle bli
uttagna som soldater. Men eftersom maken inte fick något
kvalificerat arbete i Sverige, återvände han på försök till
Iran där han dock fängslades. Det var svårt att förstå att
Yvonne vågade åka dit själv för att se om hon kunde göra
någonting för honom. Det var fantastiskt att dela hennes
glädje när han blev frisläppt och även kunde lämna Iran.

93

Numera är Fatime en etablerad romanförfattare som skriver på
svenska. 2007 utkom hennes originalöversättning till svenska av Hafez
dikter (cirka 1320‒1390) vilka utgör en kulturskatt som fortfarande har
en mycket central ställning i persisk tradition.
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Mina Assadi är en färgstark personlighet. Hon arbetade som journalist i Teheran innan hon blev tvungen
att lämna Iran. Hon hörde till dem som försökte återvända när shahen hade störtats, men kom snart tillbaks
till Sverige. Här har hon arbetat som modersmålslärare
och skribent. Hon är också en omtyckt poet. Under den
tiden hon arbetade som rådgivare på MINV-utställningen träffades vi varje vecka och lärde känna varandra.
Det här innebar en unik möjlighet att komma nära en
annorlunda kultur. Hon visade mig på modern persisk
film, hon försökte förklara för mig den politiska utvecklingen i Iran och hon beskrev livfullt vad som var
svårt för henne att förstå i den svenska kulturen. Hon
blev t.ex. livrädd när hon upptäckte ett oväntat paket
som hängde på hennes dörr. Hon lät först kasta bort det,
men sedan tog nyfikenheten överhand. Och hon upptäckte att detta var blommor som jag hade skickat till
henne med anledning av att hennes bok hade kommit
ut!
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ntal elever som deltog i modersmålsundervisning i polska i grundskolan läsåret 2005 ⁄ 06 uppgick till 2 219 och sådan undervisning förekom i 89
kommuner. Det som har varit utmärkande för den
polska gruppen är, att eleverna eller deras föräldrar har
kommit till Sverige vid olika tidpunkter och av olika orsaker. Modersmålslärarna i polska bildade på ett tidigt
stadium en egen lärarförening. Genom denna kunde
skolmyndigheterna nå ut med information till denna lärargrupp och de polska familjerna på ett smidigt sätt.

A

Läromedel och metoder
Jag beskriver i avsnitt 4.2 vårt första försök på SÖ att
samla in elevuppsatser på polska. Detta misslyckas även
så till vida att det inte blev någon antologi med elevtexter. I stället satsade vi på en läsebok med lärarhandledning som skrevs av modersmålsläraren Sofia Wroblewska, som hade varit rektor för ett lärarinneseminarium
i Polen. Titeln var från en kollega till en kollega.
Under SIL-tiden hade vi i gång många aktiviteter på
polska tack vare den energiska rådgivaren Halina Lindqvist.
Hon utarbetade ett metodhäfte kring hur man kan arbeta
med sagor i modersmålsundervisningen och hon ledde
också den arbetsgrupp som 1988 tog fram läromedlet u nas
för elever i mellanåldern. Denna bok utgår från att eleverna
kan läsa på svenska. De ”nya” bokstäverna och de bokstäver som representerar andra ljud i polska jämfört med
svenska presenteras successivt. Texterna är nyskrivna och
utgår från elevernas verklighet i Sverige och sådant som de
kan möta vid besök i Polen. Stockholm presenteras i samband med att mormor kommer på besök för att delta vid
barnbarnets första kommunion. Arbetsgruppen gjorde
även en analys av vad eleverna studerade i den svenskspråkiga undervisningen och försökte följa upp detta i sina texter. Således handlar en text om hur familjen är på campingsemester i norra Sverige. – Äntligen är det dags att slå upp
tältet och göra upp eld. Barnen är trötta och hungriga. Maten
doftar och smakar. Myggorna surrar och sticks. – Här repeteras de fem sinnena och de barnen som inte kan benämningarna på polska lär sig dessa i ett naturligt sammanhang. För elever med högre grad av språkbehärskning
valde arbetsgruppen med tillstånd av de berörda förlagen
i Polen fördjupningstexter ur olika läromedel och samlade
dessa i en pärm med kompletterande material. Här fanns
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även extra övningar för de elever som behövde träna vissa
grammatiska konstruktioner.
Förutom dessa språkläromedel utkom med bidrag
från KUR svenska barnböcker av Elsa Beskov, Astrid
Lindgren och Lennart Hellsing i översättning till polska
tack vare en polsk förläggare på Bajka förlag i Sverige.
Lexikon
Inom Lexinprojektet utarbetades ett svensk-polskt minilexin (5 000 ord) som kom ut 1987. Inte långt därefter gav
samma översättare ut ett större svensk-polskt lexikon och
av den anledningen har Lexinprojektet inte gått vidare med
att utveckla mer omfattande lexikon för polska.
Information till familjerna
O våra barn och skolan ‒ video på polska, RHS, 1993
1993 var det självklart att polska hörde till de språk som
vi prioriterade när pengarna inte räckte för insatser på
”alla språk”. När detta material reviderades var det andra
språk som behövde prioriteras.
O två språk eller flera? råd till flerspråkiga
familjer ‒ polsk version, 2002 och 2006
O växelvis på modersmål och svenska – polsk version, 2006
Dessa föräldramaterial beskrivs närmare i avsnitt 6.5.
Tema Modersmål – Polska
Utvecklingen av det polska språkrummet på Tema Modersmål påbörjades 2004. tema modersmål ‒ polska
anordnade 2005 en konferens för cirka 50 modersmålslärare från hela Sverige i Borlänge. 2006 års konferens
ägde rum i Stockholm och 2007 i Göteborg.
Reflektioner
För undervisningen i polska används numera material
producerade i Polen. Det finns även gott om användbara
länkar. Lärarna som undervisar i polska är välutbildade
och har ofta lång erfarenhet, både av att undervisa elever som är födda i Sverige och nyanlända elever. Också
i detta språk är det aktuellt med generationsskifte bland
lärarna. Lösningen för denna språkgrupp är antagligen
flerämneslärare som kan undervisa i och på modersmålet och på svenska i olika ämnen.
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Romerna i Sverige
iksdagen beslöt i december 1999 att erkänna romerna som en av de fem nationella minoriteterna och
att romani chib med alla de varieteter som förekommer i
Sverige är ett officiellt nationellt minoritetsspråk94.
Antalet romer i Sverige uppgår (år 2007) till cirka
40‒45 000. Denna siffra bygger på skattningar eftersom
det inte förekommer någon registrering utifrån etnisk tillhörighet i Sverige. Kommunerna ska samla in uppgifter
om vilka elever som har ett annat modersmål än svenska,
eftersom de har skyldighet att erbjuda dessa elever modersmålsundervisning. Denna statistik ger dock endast en
viss indikation om antalet romska elever. I många romska
familjer används som umgängesspråk även det språk som
var majoritetsspråk i de länder de kommit från t.ex.
finska, bosniska eller makedonska. Resanderomer i Sverige talar i allmänhet svenska i familjen.

R

Romani chib
Romerna i Sverige talar olika varieteter av romani chib:
Svensk romani talas av resanderomer som beräknas
uppgå till minst 20 000. Deras kunskaper i romani chib
är begränsade, men det finns ett växande intresse bland
resande för att utveckla kunskaper i detta språk. Eftersom det här språket varit nedtecknat i begränsad omfattning finns stora variationer i det talade språket.
Kelderash talas främst av romer vars förfäder kom till
Sverige för cirka hundra år sedan. Även en del romer
som har kommit hit senare talar denna varietet. Antalet
kelderashtalande uppgår till ca 3 500.
Lovara talas av romer som kommit hit från olika delar
av Öst- och Centraleuropa. Antalet lovaratalande beräknas uppgå till ca 5 000. Beroende på i vilket land man
bott innan ankomsten till Sverige kan de lovaratalande
ha stora variationer i sitt språk, främst när det gäller ordförrådet. Denna varietet ligger ganska nära kelderash.
Kaale romani talas av de Sverigefinska romerna och
antalet beräknas uppgå till ca 4 500. Många kaaletalande
romer har goda kunskaper i finska, ibland är detta deras
starkaste språk. Bland de unga som växer upp i Sverige
94

Romani chib är den officiella benämningen för detta språk i Sverige
och det är den som jag använder i den här rapporten. Bland romerna
förekommer även andra benämningar såsom romanés. I dagligt tal på
svenska används numera ofta även romska.
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minskar kunskaperna i finska. Det finns även romer
som betraktrar sig som svenska kaale. Kaale ligger längre
bort från kelderash och lovari.
Arli är en vanlig varietet bland de romer som kom hit
under 1990-talet från Balkan och som beräknas uppgå
till 7‒8 000. Här finns ytterligare varieteter som är nära
besläktade med arli.
Mer om romani chib, dess varieteter och bakgrund
finns i boken sveriges sju inhemska språk, Hyltenstam, red. Studentlitteratur 1999.
Språkrådet håller på uppdrag av regeringen på att kartlägga språksituationen för romer i Sverige. Rapport från
denna kartläggning ska presenteras under våren 2008.
Utvecklingsarbete på SÖ
Under tidigt 1980-tal delade jag periodvis skrivbord med
de experter som arbetade inom SÖ:s projekt läromedel
på zigenska95 och som spelade in muntligt berättande
för att komma åt ordförråd och grammatik i romani chib.
Inom detta projekt fanns en arbetsgrupp som utvecklade
den första läseboken på detta språk i Sverige. Språket
fanns nedtecknat i olika länder men skrevs då utifrån
”värdlandets” ortografi. Detta försvårade användningen
av material producerade i olika länder, i varje fall bland
ovana läsare. Ambitionen inom SÖ:s projekt var därför,
att skapa en ortografi som skulle kunna användas även
internationellt, vilket skulle underlätta det ömsesidiga utbytet av romska texter mellan Sverige och övriga länder
med romsk population. De personer som arbetade med
ortografin, grammatiken och läseboken hade många kontakter med romer och romska institutioner i olika länder
och de presenterade sin språkanalys genom:
contribution à la discussion sur l’ortographe de la langue tsigane, Erik Ljungberg och Lambert Scherp, SÖ 1977
några huvudlinjer i utvecklingen av ett ortografiförslag beträffande det zigenska språket under åren
1977–1981 – en pm, SÖ 1982

95
Projektet hette först Läromedel i romanés. Det var den romska arbetsgruppen som ville byta till ”zigenska”. På den här tiden fanns bland
vissa romer en vilja att ”tvätta bort den negativa klang” som benämningen ”zigenare” fått i svenskt språkbruk. Den största riksorganisationen hette länge ”Nordiska Zigenarrådet”.
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Utvecklingsarbetet inleddes med en inventering av fonemförrådet (ljuden) samt utarbetande av ett förslag till ortografi inom kelderash och lovara (vlachvarieteterna inom
romani chib). I Paris anordnades i december 1977 en konferens i romafrågor och projektet inbjöds att delta i denna.
Analysrapporten skrevs därför på franska. Ortografiförslaget vann gehör hos deltagarna och efter hemkomsten
påbörjades arbetet med en textbok för att åskådliggöra tilllämpningen av den föreslagna stavningen. Boken distribuerades till deltagarna i konferensen för bedömning. Vid
utarbetandet av ortografiförslaget och senare textboken
strävade arbetsgruppen efter att i första hand ta hänsyn till:
– ordets etymologi (härledning)
– begränsning av diakritiska tecken (särskiljande tecken,
såsom ringen på bokstaven å i svenska)
– möjligheten att nyttja vilken skrivmaskin som helst med
latinska typer
– ett grafem (tecken) för varje fonem (ljud)
– möjligheten att undvika gemination (dubbelteckning för
att markera t.ex. kort vokal i ordet kall med dubbelkonsonant som i svenska eller lång vokal i kaale med dubbelvokal som i finska)
– enkelhet, som visserligen innebär viss ”trubbighet” i återgivandet. men i stället ökar möjligheten till gemensam
stavning av gemensamma ord med så små uttalsvariationer att de inte är betydelseskiljande
– att skriften skulle vara lätt att använda vid alfabetisering.

O amari sib ‒ den första läseboken på romani
chib i sverige, Lambert Sherp, red. och Erik Ljungberg, språkgranskare, SÖ 1979
I arbetsgruppen ingick: Jan Michaj, Monica Calderas,
Wladislaw Grondowsi, Johan Dimitri Taikon, Stefan
Lakatos. Boken illustrerades av Tord Nygren.
Alla författarna undertecknade sina texter i läseboken
med sina namn för att det skulle vara tydligt hur ortografin fungerade i de olika varieteterna.
Vid den här tiden fanns fortfarande ett utbrett motstånd bland romerna i Sverige mot att överhuvudtaget
teckna ner detta språk96. Arbetsgruppen för denna första
96

Motsvarande motstånd fanns länge även bland romerna i Finland.

bok var pionjärer och fick utstå mycken kritik. Men
boken amari sib fungerade och många personer, som i
åratal deltagit i alfabetisering för vuxna på svenska utan
att ha lärt sig läsa ”knäckte läskoden” snabbt med hjälp av
denna bok. Utvecklingsarbetet fortsatte med att projektet
lät skriva ner en episk dikt o tari thaj e zerfi, översatte
några populära svenska barnböcker samt ruts bok från
Gamla testamentet. På SÖ påbörjades även översättning
av den svenska Lexinordbasens urval på 5 000 ord till
kelderash/lovara. Detta arbete kom dock av sig. Även
läromedelsutvecklingen avstannade i mitten av 1980-talet.
Analyser och regeringsuppdrag
Utgångspunkten för skolmyndigheternas insatser från
mitten av 1990-talet och framöver finns redogjorda för
i följande utredningar:
O romer i sverige ‒ tillsammans i förändring,
Kulturdepartementet Ds 1997:49
I detta analysarbete var romerna aktiva och både på
Skolverket och på Myndigheten har vi tagit fasta på den
princip som genomsyrar denna rapport, nämligen att
romernas måste få ha en aktiv roll i allt utvecklingsarbete som rör dem.
O romerna och den svenska skolan. hur ska skolsituationen för romska barn förbättras, Rapport till regeringen, Skolverket dnr 98:2652
1998 uppdrog regeringen åt Skolverket att ”undersöka
hur skolsituationen kan förbättras för romska elever samt
följa och utvärdera kommunernas insatser för dem”. Undersökningen omfattade Stockholm, Göteborg, Malmö,
Norrköping, Helsingborg och Lund. Den analysbild som
utredningen visade var komplex. De romska elevernas
utanförskap i den svenska skolan var stort och få elever
slutförde grundskolan, även om det också fanns en del
positiva erfarenheter.
Utredningens slutsats var att särskilda insatser för att
stödja de romska elevernas skolgång var motiverade. Resultatet blev att Skolverket fick i uppdrag att stödja utvecklingsarbete i syfte att förbättra romernas utbildningssituation.
O undervisning i och på de nationella minoritetsspråken ‒ kartläggning av situationen
2001, Skolverket, dnr 2000:3438
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Regeringen uppdrog 2000 åt Skolverket att kartlägga
skolsituationen för alla fem nationella minoriteterna. I
detta arbete skulle Skolverket ta fasta på utvecklingsperspektivet. För romernas del blev utgångspunkten de två
ovan nämnda utredningarna.
Ansvarig för den romska delen av denna utredning
var Frans af Schmidt som även hade medverkat i undersökningen 1998.
Mer om dessa utredningar samt om de som Skolverket genomförde 2005 och 2006 finns i avsnitt 1.6.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att skolmyndigheterna numera har god kunskap om utbildningssituationen för de romska eleverna och vi vet en hel del
om orsakerna till varför det ser ut som det gör. Det finns
också en samsyn kring vad som behöver göras för att de
romska eleverna utbildningssituation ska bli likvärdig
med de övriga elevernas. De insatser som skolmyndigheterna hittills svarat för ligger i linje med vad som behövs, men arbetet behöver breddas och intensifieras!
Information om romer
O pm ‒ fakta om romerna och deras utbildningssituation
Det finns stor efterfrågan från politiker, utbildningsansvariga, lärare, journalister m.fl. på information om romerna och deras utbildningssituation. Skolverket/Myndigheten har sammanställt en PM med basfakta som
uppdateras kontinuerligt. I samband med internationella kontakter har denna PM översatts till engelska.
O krut romer ⁄ zigenare ‒ om rätten till utbildning, nr 92 ⁄ 93 151 sidor
Detta specialnummer av krut utkom med ekonomiskt
stöd från Skolverket. Exempel på artiklar som ingår: Satsa
på förebilder, intervju med Stefano Kuzhicov, Reportage
från Gustav Adolfsskolan i Helsingborg och deras studiehandledningsverksamhet, Romani – ett språk som färdats, Kenneth Hyltenstam och Kari Fraurud, På scenen var
vi respekterade, Hans Caldaras, Katarina Taikon försvarade de förtryckta, Thomas Hammarberg och ett utdrag
ur Katarina Taikons bok katizi och swing, Två artiklar
av Gunilla Lundgren, Intervju med Isabel Fonseca och ett
utdrag ur hennes bok begrav mig levande. Dessutom
ingår litteraturlista och en filmförteckning.
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O é romani glinda ‒ den romska spegeln – en tidskrift
Denna tidskrift är numera den aktuellaste informationskällan för kunskap om romerna. Chefredaktör är
Fred Taikon som på ett initierat sätt speglar den komplexa situationen bland de olika romska grupperna i
Sverige. Här finns även tillbakablickar på hur det kunde
vara förr och utblickar på sådant som sker utanför Sverige. Även matrecepten på romani och svenska har högt
läsvärde!
O ur har radio- och tvprogram med spännande infomation om romer för elever i olika åldrar.
O i betraktarens ögon, Hans Caldaras, Prisma 2002
Det finns många böcker som handlar om romer; varifrån de har kommit, hur de har levt, hur majoritetsbefolkningen har diskriminerat dem, om utanförskap och
elände. Det här är en självbiografi skriven av musikern
och folkbildaren Hans Caldaras, född 1948. Han växte
således upp i 50-talets Sverige, gjorde sitt vägval som
vuxen i slutet av 60-talet osv. Styrkan hos denna bok är
att den är en beskrivning inifrån. Han skildrar visserligen också sådant som är sorgligt och upprörande, men
bilden är inte enbart svart eller vit. Här finns även nyanserna och färgerna! Dessutom är boken en hyllning
till en mamma som är bland det finaste som jag har läst.
Har du tid att endast läsa en bok om romerna, läs den
här!
Kompetensutveckling
Skolverkets kartläggningar visar, att det finns klara samband mellan hur väl romska elever lyckas fullfölja sina
studier och tillgången till kompetent romsk personal
som undervisar i modersmålet och som ger studiehandledning och erbjuder läxhjälp. Det råder stor brist
på sådan utbildad personal.
Skolmyndigheternas insatser inom utbildningsområdet har därför inriktats på att stimulera romska ungdomar och vuxna att våga satsa på utbildningar som på sikt
leder till arbete som förskollärare, lärare eller fritidspedagog. För många som saknar utbildningstradition ter sig
dessa utbildningar, som förutsätter gymnasiekompetens
plus 3‒4 års högskolestudier, som nästintill oåtkomliga.
Samtidigt visar erfarenheter från tidigare hemspråks-
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lärarutbildning för romer97, att utbildningar som inte ger
en fullvärdig kompetens medför, att de som genomgått
sådana inte betraktas som likvärdiga när de kommer ut på
skolorna, något som i sin tur återverkar på de romska elevernas status. Utbildningar som ger en snäv modersmålsoch kulturkompetens riskerar också att bli till ”återvändsgränder” när elevunderlaget minskar eller när det
inte längre finns projektmedel för extra personalresurser.
O grundläggande nivå
Kommunerna är skyldiga att erbjuda romer likaväl som
alla andra grundläggande utbildning. Vuxna romer som
behöver undervisning i svenska har rätt till sådan inom
grundläggande vuxenutbildning och sfi. Här har skett
ett trendbrott och fler och fler kommuner startar nu
grundläggande utbildning för vuxna romer.
O gymnasienivå
Det har under senare år skett en ökning av antalet
romska ungdomar som går vidare till gymnasieskolan.
Hur väl dessa studier lyckas beror på vilket stöd ungdomarna får från vuxensamhället. Förebilder är viktiga. Ju
fler romska ungdomar som fullföljer sina studier desto
större blir motivationen för dem som kommer efter.
Kommunen ska erbjuda vuxna romer gymnasial vuxenutbildning inom komvux eller hos annan utbildningsanordnare t.ex. studieförbund eller folkhögskola. Några
kommuner har kommit igång med sådan undervisning.
O nätverk för kommuner
Eftersom det är kommunerna som har ansvar för att alla
kommuninvånare ska ha likvärdig tillgång till grundläggande utbildning, har de nationella skolmyndigheterna inte satsat på direkt stöd till undervisning på dessa
nivåer. I stället har myndigheterna riktat in sig på information och nätverksskapande mellan kommuner som
satsar på utbildning av vuxna romer. En första nätverksträff för aktuella kommuner ägde rum hösten 2001 i
Helsingborg och nästa genomfördes i Malmö januari
2003. Vi kan konstatera att allt fler kommuner blir medvetna om sitt ansvar och behovet av särskilda insatser
Två kursomgångar genomfördes vid mitten av 1980-talet vid lärarutbildningarna i Stockholm respektive Malmö. Endast några personer som deltog i dessa utbildningar har fortsatt att arbeta inom skolan.

97

t.ex. i form av uppsökande verksamhet och anordnande
av särskilda undervisningsgrupper för vuxna romer.
O skapande verksamhet med romsk inriktning
För romska studerande på gymnasial nivå anordnade Skolverket under 2002 en gymnasiekurs i Skapande verksamhet
– romsk kultur. Detta var en pilotkurs som följde en nationellt godkänd kursplan inom gymnasieskolan och den
gav 100 gymnasiepoäng. Kursen var förlagd till Marieborgs
folkhögskola i Norrköping och genomfördes under fem
kurshelger med mellanliggande självstudier och arbetsuppgifter. Kursen planerades av romer i samarbete med lärare på folkhögskolan. Syftet var att stimulera ungdomarna
att våga satsa på fortsatta studier. Deltagarna – cirka hälften
kvinnliga hälften manliga – representerade alla i Sverige
förekommande romska grupper.
I den romska arbetsgruppen ingick: Sima Millon,
Soraya Post samt Domino Kai, som också tillsammans
med företrädare för folkhögskolan svarade för dokumentationen av kursen.
O planerad lärarutbildning för romska studerande
Skolverket har tillsammans med Malmö Högskola planerat för en studieväg för romska studerande inom den
etapputformade lärarutbildningen. Utbildningen ska ske
i etapper där den första etappen ska omfatta motsvarande fyra terminers heltidsstudier. Den ska även gå att
studera på halvfart och på distans. Målet är en högskoleexamen för pedagogassistenter. Den första terminen ska
vara gemensam med övrig lärarutbildning. Utbildningen ska vara påbyggbar på så sätt, att alla kurser inom
denna utbildning ska kunna tillgodoräknas vid fortsatta
studier inom samtliga lärarinriktningar.
Tyvärr har denna utbildning ännu inte kommit till
stånd på grund av att det inte funnits romska studerande
som varit beredda att satsa på denna utbildning.
O planerad utbildning för läromedelsproducenter
Myndigheten ansökte i juni 2005 tillsammans med
Romskt kulturcentrum i Stockholm och Utbildningsstyrelsen i Finland om ett transnationellt EU-EQUAL
projekt kring utveckling och produktion av läromedel.
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Tyvärr fick projektet avslag, men analysarbetet kan tjäna
som underlag vid planering av framtida utbildningsinsatser. En slutsats som vi i planeringsgruppen var eniga
om var, att det är nödvändigt att romska deltagare i kvalificerande utbildningar får möjlighet att bredda sina
kunskaper inom t.ex. språk och språkutveckling, samtidigt som de skaffar sig kunskaper inom det specifika
området som utbildningen avser. Likaså är finansieringsfrågan av avgörande betydelse vid rekryteringen.
De flesta ”unga vuxna” romer har familj, och det är nödvändigt att de har försörjning medan de studerar.
Läromedel
Skolverket samlade romska lärare och andra resurspersoner till kompetensutveckling när det gäller utveckling
av läromedel 1998 i Stockholm och 2001 i Höör.
Initiativet till de material som producerats inom skolmyndigheterna från 1990-talet och framåt har med
något undantag kommit från romerna själva. Ambitionen hos skolmyndigheterna har varit, att alla som har
idéer om material får handledning för att utveckla sina
idéer mer konkret. I de fall där det bearbetade förslaget
motsvarar behovet i undervisningen fattas beslut om
stöd till utveckling och produktion. I vissa fall kan det i
stället för utveckling inom Myndigheten vara aktuellt att
ge ekonomiskt stöd i samarbete med KUR.
Följande läromedel har utkommit sedan mitten av
1990-talet:
O amare anglune betivura – Traditionell läslära med
enkla texter och några dikter på lovara. Utkom 1996.
O somnakune vurmi – En textantologi på lovara med
traditionella berättelser, romska versioner av klassiska
sagor samt några översättningar av svenska berättelser. Utkom 1997.
O aven dzilaben – Sånger på kelderash med noter. Urvalet består av ”vanliga” barnsånger som Broder
Jakob, Blinka lilla stjärna, sånger som hör ihop med
helger såsom Luciasången samt några traditionella
romska visor. Utkom 1998.
O akana ginas romanes – Lärobok med i huvudsak
nyskrivna texter på olika varieteter av romska för elever i mellanåldern. Vissa av texterna lämpar sig även
för undervisning av vuxna romer. Utkom 1998.
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O sar keren le glati romane – Översättning till kelderash från engelska av tre berättelser om resandeungdomar i England och Frankrike. Materialet har
ursprungligen utarbetats inom ett EU projekt. Utkom
2000.
O so ame kerdam – Lärobok för barn och ungdomar
på kelderash. Innehåller i huvudsak nyskrivna texter
av romska ungdomar och vuxna. Utkom 2000.
O amaro ljil – Lärobok på arli för elever i ”mellanåldern”. Uppläggningen motsvarar Akina ginas romanes. Utkom 2001.
O ett spel mot droger – flera varieteter – Ursprungligen utarbetat i Danmark. Skolverket bekostade översättning till olika romska varieteter.
O bi kheresko bi limoresko – Utan hus utan grav En antologi med romska dikter från olika länder och
på olika varieteter av romani chib och svenska.
Utkom hösten 2002 på Wahlström & Widstrands förlag. (Distribueras via Myndigheten/Liber)
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snitt om romska ungdomar. Inspelningen skedde
under våren 2003 och programmen sändes i Malmö
hösten 2003. En videoversion finns att beställa från
Romedia, Internationell Musikförening, Folksångsgatan 165, 215 79 Malmö, www. Imf-romer.com.
O Tre barnböcker på kelderash utgivna på Podium förlag med stöd från KUR och Skolverket. Böckerna distribueras gratis till alla romska barn:
é pippi lungo strifna – Pippi Långstrump
o tareq o birevo la plajako – Tareq Bergets hövding
o aljosa – Aljosha Zigenarhövdingens son
O miro rakkar romani – Lärobok i svensk romani.
Utkom våren 2007. Detta är den första boken på
denna varietet och den ortografi som används har utvecklats inom Myndighetens utvecklingsprojekt.
O o ternesko – Läsebok på svensk kaale-romska.
Under tryckning 2007. Detta blir den första boken på
denna varitet.
O Utveckling av IT-baserade material på arli pågår
sedan 2006 i samarbete med arbetsgruppen på tema
modersmål ‒ romani.
O vishetens brunn – Romska ordspråk och talesätt på
kelderash och svenska. Utkom oktober 2002.
O nadja taikon. tjejen från tanto. Ett porträtt av en
romsk kvinna på lätt svenska och kelderash i samarbete med Stiftelsen för lättläst litteratur (LL-stiftelsen). För översättningen till kelderash svarade Fred
och Maja-Lena Taikon. Utkom 2003.
O svarta rosor ‒ kale ruze, romsk litteratur, kultur
och historia. Här ingår tolv författarporträtt och exempel från dessa författares produktion. Dessa författare verkar eller har verkat i olika länder. Utkom i
samarbete med förlaget Tranan 2003.
O mure anglune paramici ‒ sagor på romani chibkelderash, utkom 2004. Innehåller nio traditionella
sagor i romsk tappning. Avsedd för högläsning i hemmet, för språkstödjande samtal med förskolebarn och
som läsetexter i grundskolan. Avsikten är att sagorna
även ska versioneras till andra varieteter.
O kamlimos ‒ kärlek, 2003. Detta är en tv-serie i tio av-

Det arbetssätt som skolmyndigheterna valt för läromedelsutvecklingen, nämligen att låta de romska initiativtagarna själva ta ansvar för utvecklingen av materialen, har
varit framgångsrikt. För även om det kanske tar längre tid
att nå fram till ett färdigt resultat, eftersom det oftast rör
sig om personer utan tidigare erfarenhet av läromedelsproduktion, så får de involverade personerna under processen med sig erfarenheter av att kunna analysera
utbildningsbehov, planera utvecklingsarbete, utforma
texter och arbetsuppgifter, välja illustrationer m.m. Materialen som utarbetats på detta sätt utgår innehållsmässigt från målgruppens intressen och svarar väl mot
elevernas språknivåer och behov. För att det här arbetssättet ska fungera måste det givetvis finns tillgång till personer som kan handleda författarna när de behöver stöd.
De läromedel som tagits fram har fått positivt mottagande och de har även uppmärksammats i andra länder, bl.a. vid Europarådets konferens on the harmonisation of teaching materials in romani language
i Strasbourg i maj 2003 och vid kontakter inom EU Comenius programmet.
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Modersmålskurser för distansundervisning
I augusti 2006 påbörjades utveckling av Internet-baserade kurser i romani chib i varieteterna arli, keldersh och
lovara. Ansvarig för utvecklingsarbetet är Sofia Distans
som har lång efterenhet av distansundervisning av
svenska elever i utlandet. De romska kursutvecklarna
fick stöd från pedagogerna på Sofia Distans både med
uppbyggnaden av kursinnehållet och med tekniken.
Kurserna är klara och vi hoppas nu att dessa ska fungera
som stimulerande läromedel både i lärarledd undervisning och vid fjärrundervisning i de fall kommunerna
inte har tillgång till modersmålslärare. På sikt hoppas vi
att kunna utveckla motsvarande kurser för fler språkfärdighetsnivåer och på alla varieteterna.
Lexikon och språkutveckling
Myndigheten för skolutveckling har inom Lexin-projektet
bedrivit utvecklingsarbete med att ta fram svensk-romska
lexikon på olika varieteter. svensk-romskt ⁄ arli lexinlexikon som omfattar ca 28 500 uppslagsord med förklaringar och sakupplysningar är översatt av Baki Hasan och
granskad i Makedonien. Det blev klart hösten 2007.
Det romska Lexinarbetet sker i samverkan med forskare och språkutvecklare i och utanför Sverige bl.a. i
Makedonien. Detta utvecklingsarbete har rönt stort intresse även internationellt och har presenterats på konferenser bl.a. ett internationellt symposium anordnat av
Uppsala Universitet november 2002 och konferensen
roma in an expanding europe for the future som
anordnades av Världsbanken i Budapest i juni 2003.
Myndigheten anordnade den 18‒19 september 2003 i
Stockholm den första konferensen kring romani chib i
Sverige. Syftet med konferensen var dels att presentera
det pågående arbetet med lexikon och läromedel dels ge
tillfälle för romer att planera för en Romsk språknämnd
i Sverige. Deltagarna kom överens om att Romskt kulturcentrum skulle svara för det fortsatta planeringsarbetet för en sådan Språknämnd.
Ansvaret för Lexinprojektet överfördes 1 januari 2007
till språkrådet vid institutet för språk och folkminnen (SOFI). Detta Språkråd har fått regeringens
uppdrag att ansvara för utvecklingsarbetet med språk
och lexikon för romani chib i Sverige. Från den 1 juni
2007 finns två romer anställda vid SOFI.
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Information till familjerna
O våra barn och skolan – video på tre romska variteter, RHS 1993
O två språk eller flera? råd till flerspråkiga
familjer – romska/arli och romska/lovara, 2006
O växelvis på modersmål och svenska – romska/
arli, 2006
När vi sökte översättare för två språk eller flera var
det naturligt att en version skulle vara på arlivarieteten,
eftersom romer från Balkan utgör en stor grupp som
dessutom har kommit relativt sent till Sverige och där
det därför finns ett extra stort informationsbehov. Ansvarig för denna översättning liksom översättningen av
växelvis på modersmål och svenska är Baki Hasan.
Översättaren till lovara, Adam Schoppe, har god
språkkänsla. Vi hoppades att hans översättning också
skulle kunna förstås av de kelderashtalande, även om det
antagligen är lättare för många av dem att förstå honom
när han talar, än att ta till sig information i skriftlig form.
Mer information om dessa material finns i avsnitt 6.5.
Tema Modersmål
Den romska webbplatsen liknar den samiska på så sätt,
att den har en svenskspråkig förstasida och att man kan
länka därifrån till sidorna med lovara respektive arli. I
Vänersborg och Trollhättan finns två aktiva redaktörer
för arli. De startade sitt arbete under 2005 och har på
kort tid skapat en uppskattad och eftertraktad informations- och kommunikationsplats. Det sker en snabb utveckling internationellt av webbplatser för och om
romer. För romer i Sverige innebär detta, att de får användning för sitt språk i nya sammanhang. Det faktum
att det finns välgjorda webbplatser är också viktigt ur
identitetssynpunkt.
Webbplatsen för lovara byggdes upp så sakteliga
under 2003‒2004. Under 2006 har arbetet kommit i
gång igen och Myndighetens avsikt är att utveckla
webbplatsen till att omfatta alla varieteter.
Arbetsgruppen för tema modersmål ‒ romani inbjöd i maj 2007 till studiedag i Göteborg kring material
och metoder för undervisning i romani.
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Samverkan med romer och romska organisationer
samt externa kontakter
I allt utvecklingsarbete när det gäller förskoleverksamhet
och undervisning i grundskola, gymnasieskola och olika
former av vuxenutbildning samarbetar Myndigheten med
romer. Myndigheten har kontakter med Justitiedepartementet och deras Delegation för romska frågor. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen genomförde
Myndigheten en konferens i juni 2003 kring behovet av
romska utbildningssatsningar inom högskolan.
Några av de romska läromedlen har kommit till stånd
tack vare initiativ från romska organisationer på lokal
nivå.
Myndigheten har medverkat vid olika internationella
konferenser. Detta har medfört att Myndigheten fått
kontakt med romska organisationer och utbildningar i
olika länder. Likaså deltar Myndigheten i Europarådets
utvwecklingsarbete kring ”en ramkursplan för romani
chib”, a curricullum framework for romani, CFR,
2007. De internationella kontakterna har intensifierats
under de senaste åren, inte minst tack vare möjligheten
att vidmakthålla kontakter via Internet.
Reflektioner
Jag var inte involverad i utvecklingsarbetet med romska
läromedel på SÖ, även om jag följde det på nära håll (delade skrivbord!). Jag har inget svar utan endast funderingar kring varför det statligt stödda läromedelsarbetet
avstannade vid mitten av 1980-talet och fram till dess att
företrädarna för föreningen Vorta Drom i Helsingborg
uppvaktade oss på Skolverket 1995.
En förklaring kan vara att det blev oklart vem som
hade ansvaret för detta när SÖ:s läromedelssektion lades
ner 1982 och den dåvarande regeringen också fattade beslut om att SIL skulle läggas ner. Fast det senare blev inte
av när den nytillträdda regeringen hösten 1982 upphävde
detta beslut. En annan förklaring kan vara, att det ändå
inte kom igång ett eget skrivande inom gruppen trots
att det nu fanns en ortografi. Kanske borde skolmyndigheterna ha ordnat skrivarkurser? Eller berodde avbrottet på, att de aktiva romerna under denna tid var
engagerade på annat håll och stred för att romerna
skulle bli bättre integrerade inom alla områden, inte enbart inom skolan?

Utvecklingsarbetet från mitten av 1990-talet har för
min del inneburit många möten med romer som satsar
massor med tid och arbete på att den unga generationen romer ska få likvärdiga förutsättningar som andra
barn och ungdomar i Sverige. Även om jag professionellt endast har följt deras arbete inom utbildningsområdet ser jag hur samma personer ofta är aktiva inom
olika föreningar och flera samhällssektorer.
Nedan presenterade personer har gjort viktiga insatser inom läromedelsutvecklingen. Några av dem har
kommit att betyda mycket för mig även på det personliga planet. Detta gäller också de svenska medarbetarna
som jag samarbetat med kring ”romafrågor”.
Aleka Stobin är en av nyckelfigurerna när det gäller de
Sverigefinska romernas utbildningsfrågor under 1970och 1980-talen. När vi återsågs på Skolverket 2000 hade
han börjat misströsta, eftersom det hände så lite i Sverige
medan utvecklingsarbetet i Finland hade tagit fart. Han
och jag hade ett långt samtal under kursen i Höör 2001,
som resulterade i att han lovade ställa upp som resursperson i två Sverigefinsk-romska projekt. Men kort därefter avled han. Detta innebar ett svårt avbräck för
utvecklingen inom kaalevarieteten av romani chib. Och
ännu finns det inte någon som helt har kunnat fylla hans
plats.
Stefano Kuzhicov kom tillsammans med Mihajl Berta
till oss på Skolverket med sin idé om ett läsinlärningsmaterial på lovara och de fullföljde arbetet på nolltid,
när de fick löfte om ekonomiskt stöd för utgivningen.
Det här blev avstampen för den läromedelsutveckling
som är i gång och som förhoppningsvis har sådan kraft
att den inte går att hejda. Stefano Kuzhicov hör till de
romer som är engagerade inom alla områden och som
kämpar på trots många svårigheter både vid mötet med
den svenska byråkratin och internt.
Monica Calderas ingick i arbetsgruppen för den första läseboken och hon var också en av de första modersmålslärarna i romani/kelderash. Nu finns hon mest
med i bakgrunden, eftersom hon har varit duktig på att
i stället föra fram sin son Erland Kaldaras Nikolizsson.
Erland har utvecklat olika läromedel. Boken so ame
kerdam var den första. Här medverkade även Erlands
far Ivan Nikolizsson och andra personer i denna familj.
Detta bokprojekt startade som en idé om ”ett häfte med
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sånger och dikter” och utvidgades snart till att gälla ett
mångsidigt ”basmaterial”. Boken är skriven på kelderash,
men eftersom de romska elevgrupperna kan består av
barn med olika varieteter finns här ordlistor även på lovara. Och elever och lärare uppmuntras till att se variationerna i språket inte som något som antingen är rätt
eller fel, utan som exempel på rikedomen hos romani
chib!
Tack vare denna färgstarka familj har jag fått möta
vardagsverkligheten hos unga människor som vill föra
vidare romskt språk och kultur till sina barn. Under den
här tiden har Erland gift sig och fått barn. Det var när
han upptäckte att det inte räckte vid godnattstunderna
att bara återberätta sagorna i de svenska böckerna, som
han tog sig för och översatte klassiska sagor som Askungen, Den fula ankungen och Kejsarens nya kläder
m.fl. till romska. – De traditionella romska berättelserna
får barnen del av genom farmor Monica!
Denna familj har, förutom de läromedelsprojekt som
jag listat ovan, öppnat en permanent ”historisk” utställning med romska kläder, föremål m.m. och ett bibliotek där de genomför olika utbildningar för romska
ungdomar och kvinnor och tar emot studiebesök från
förskolor och skolor. De startade våren 2006 i samarbete
med Malmö kommun en romsk förskola. Bröderna har
en egen musikgrupp Gypsy Brothers, pappa Ivan leder
interkulturell musikundervisning. Erland har startat en
riksorganisation för romska ungdomar som gjort studieresor bl.a. till Ungern…
Jag blir alltid lika glad när Monica eller Erland kontaktar mig, trots att det ofta också medför nya arbetsuppgifter för mig!
Baki Hasan har sina rötter i Makedonien och Milja
Grönfors kommer ursprungligen från Finland. Båda har
goda kunskaper i sina egna varieteter av romani chib
och är öppna för andra. De kontaktade mig, därför att
de hade en idé om en lärobok där det skulle finnas texter på flera varieteter av romani chib. Deras egna varieteter ligger egentligen långt ifrån varandra, men de
trodde att de skulle kunna välja språk i sina texter, som
med hjälp av ordlistor skulle fungera för olika användare. Det blev en metodiskt intressant bok, även om den
kanske kom lite för tidigt för vissa personer, framförallt
sådana som var osäkra på sitt språk.
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Baki skrev därefter en egen bok på arli och blev sedan
expertanställd på Skolverket med uppgift att utveckla ett
svensk-romskt ⁄ arli lexikon. Han hade också andra
uppgifter bl.a. översättningar och analyser och han höll i
planeringen och genomförandet av språkkonferensen
2003. Under en period arbetade han på halvtid för Stockholms stad och svarade för planeringen av Romskt Kulturcentrum. Under 2006 ⁄ 07 arbetade han på Sofia
Distans med utvecklingen av distanskursen för romska/
arli och är sedan i juni 2007 anställd vid SOFI.
Även han har bildat familj under den här tiden och
våra samtal brukar, förutom det som gäller det direkta
arbetet, även röra sig kring många andra områden.
Angelina Dimiter-Taikon är en duktig lärare för de romaklasser som finns på Nytorpsskolan i Stockholm.
Hon är också en sådan person som finns med i olika
sammanhang. Hon har samarbetat med andra skolor i
Sverige och inom internationella EU-projekt. Bakgrunden till ”Ordspråksboken” är att hon och maken Mikael
Demetri tillsammans med några vänner på skoj började
”tala genom ordspråk” Detta ledde till att de sedan mer
medvetet samlade in romska ordspråk och talesätt. Därifrån var steget inte långt till jämförelser med motsvarande svenska talesätt.
Mitt tokigaste minne av Angelina är från kursen i
Höör 2001 då hon lurade i mig, att romer av religösa skäl
inte kan äta ”Guds lilla lamm”. När anledningen i stället
var att hon fortfarande hade för sig, att ”lamm smakar
kofta”! Men detta avslöjade hon först några dagar senare.
Hon gjorde en viktig insats under kursen skapande
verksamhet där hon fungerade som extra mamma för
de deltagare som annars kanske inte hade fått åka iväg på
en internatkurs. Efter denna kurs genomförde hon ett
samarbetsprojekt med sin romaklass och romsk undervisning i Norrköping.
Angelina och jag representerade Sverige vid Europarådets konferens on the harmonisation of teaching
materials in romani language i Strasbourg i maj
2003. Vi hade kommit överens om att hon skulle börja
vårt inlägg genom att framföra hälsningar från de
romska eleverna på romani chib. Detta innebar ett
trendbrott. Nu talade flera delegater romani, i varjefall
under pauserna. Hon ingår nu i den arbetsgrupp vid Europarådet som håller på och utvecklar den sameurope-
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iska kursplanen för romska språket, CFR. Hon är också
samordnare för vårt pilotprojekt som utprovar denna
kursplan som beräknas kunna antas av 30-talet länder
under 2008.
Nadja Taikon är huvudperson i den LL-bok där Skolverket bekostade översättningen till romani chib. Nadja
var, liksom sin kusin Monica Calderas, en av de första
modersmålslärarna i romani chib. Hennes insatser för
att stötta romska kvinnor och barn har varit omfattande. Hon var oftast bubblande glad när vi möttes. Sista
gången hade hon köpt blå ögonskugga och en matchande sjal till mig, därför att jag vid ett tidigare möte
hade påpekat att hon var så fin i sin makeup! Hennes
plötsliga död sommaren 2004 kom som en chock för oss
alla som kände henne.
Jasmine Rosenqvist kom till Skolverket och presenterade en idé om ett litet ABC-material på svensk romani.
Hon var nybliven mamma och ville så gärna föra vidare
något av sitt kulturarv till sin dotter. Hon kände också
ett ansvar för att sprida kunskap om resandekulturen.
Inom Skolverkets romerprojekt tyckte vi att det här var
alldeles för viktigt för att bara bli ett enkelt häfte.
Jasmine har fått hjälp av forskaren Kari Fraurud med
nedteckningen, eftersom det inte funnits någon enhetlig
ortografi för svensk romani. Vi har tillsammans med
Raija Wallenius utvidgat innehållet som nu täcker in

olika områden: familjen, aktiviteter under årets gång,
kläder, hästen m.m. Här finns också enkla dialoger och
anvisningar hur man kan vidareutveckla egna fraser.
Raijas och Burhan Misirlis illustrationer bidrar ytterligare till ökad kunskap om hur resande i Sverige har haft
det tidigare och hur de lever nu. Boken presenterades
vid ett lanseringsmöte i maj 2007.
Allan Swartz och jag har efter en del missförstånd
kommit att samarbeta mycket konstruktivt under de senaste åren. Allan har tagit ansvar för att utarbeta ett material för svensk kaaleromska. Det här är ett verkligt
pionjärarbete. Det är tveksamt om någon som inte haft
Allans ihärdighet skulle ha rott i land detta projekt. Ett
lyckokast har varit att han fick som ”bollplank” Britta
Olsson som bistått honom med konstruktiva råd och en
stor portion uppmuntran.
Gunilla Lundgren ligger bakom många av materialen
om romer och sådana som utarbetats tillsammans med
romer. Gunilla har funnits med i de här sammanhangen
sedan 1970-talet. Det är tack vare hennes breda kontaktnät, också utanför Sverige, som de två litteraturantologierna överhuvudtaget har varit möjliga att ta fram.
Gunilla är en person med ödmjuk framtoning samtidigt
som hon är drivande och har den uthållighet som behövs för att det ska ske utveckling. Det har varit mycket
lärorikt att få samarbeta med henne!

269

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.32

Sida 270

Samiska

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.32

Sida 271

samiska

nder min sö och sil-tid hade jag förmånen att
delta i det utvecklingsarbete inom läromedelsområdet på samiska som leddes av Gösta Andersson på
Länsskolnämnden i Norrbotten och där en rad ambitiösa samiska lärare svarade för det konkreta arbetet. Det
jag lärde mig av detta arbete har utgjort en viktig kunskapsbas vid motsvarande arbete med andra språk.
Under den här tiden utarbetade sameprojektet läromedel på tre varieteter av samiska och för elever med
mycket varierande språkfärdigheter i sitt modersmål.
Till att börja med saknades fastställda ortografier för
både lule- och nordsamiska och det pågick ett intensivt
terminologiskt arbete. Här gällde det att komma överens
med motsvarande språkföreträdare och läromedelsutvecklare i Norge och Finland. Arbetet med att ta fram
en ”heltäckande” antologi över samisk litteratur var ett
tidskrävande projekt. Och mig avskräckte denna erfarenhet från att nappa på några förslag om litteraturantologier fram tills nu när det är möjligt att bygga upp
textsamlingar på nätet.
Förutom böcker togs även fram pedagogiska spel,
planscher med dräktdetaljer och med benämningar och
användningsområden för olika delar av renhorn, diabildserier med djur och växter och sameslöjd, sångkassetter samt en textlös bok med vackra foton. Avsikten
med denna bok var att både samiska och andra elever
skulle samtala kring dessa bilder, söka fakta genom in-

U

tervjuer med äldre samer, i böcker och på museer samt
skriva egna texter till bilderna.
För undervisning i och på samiska och om samer,
samisk kultur och skönlitteratur utarbetade SIL och
Sameskolstyrelsen under ledning av Mikael Svonni en
omfattande läromedelsförteckning 1984. Den kom
att fungera som en viktig referens under många år. 1990
genomförde SIL en kartläggning samerna i svenska
läroböcker. Samisk expert i denna läromedelsgranskning var bibliotekskonsulenten Inga Britt Blindh.
Utförlig information om förutsättningarna för det
samiska utvecklingsarbetet finns i Skolverkets rapport till
regeringen undervisning i och på de nationella
minoritetsspråken ‒ kartläggning av situationen,
2001. Denna rapport finns som pdf på www.skolverket.se.
1991 överfördes ansvaret för utvecklingen av sameläromedel till Sameskolstyrelsen. Skolverket utarbetade dock
i samarbete med Sameskolstyrelsen och den samiska ungdomsorganisationen Sáminourra samt HLS förlag ett interkulturellt metodmaterial med titeln sápmi ‒ samiskt
perspektiv ‒ en idébok för undervisning, 1994.
Denna bok visar på en interkulturell metod för elevernas
kunskapsinhämtande samtidigt som den kan användas
som ett material om samerna. Avsnitten i boken utgår
från de då nya kärnämneskursplanerna och övergripande
kunskapsområden och perspektiv såsom miljöaspekter,
det nordiska perspektivet och kvinno- perspektivet.
Boken har rönt stor efterfrågan och även fungerat som
modell för hur man kan utgå från andra etniska perspektiv i undervisningen än det traditionellt svenska.
Kontakterna med den samiska undervisningen återknöts då Myndigheten 2003 inbjöd Sameskolan att utarbeta ett eget språkrum tema modersmål ‒ samiska.
Den samiska webbplatsen har en gemensam förstasida på
svenska och från denna når man de syd-, nord- och lulesamiska sidorna. Här finns generell information om språk
och rätt till undervisning och framför allt finns här pedagogiskt användbart material och länkar till andra samiska
webbplatser. Konferenser för samiska pedagoger har hållits i Kiruna, Tärnaby, Jokkmokk och Östersund.
Webbplatsen sköts av en grupp pedagoger från sameskolorna i Tärnaby, Jokkmokk, Gällivare och Karesuando.
Under 2006 svarade Myndigheten i samarbete med
Sameskolan för en särskild satsning för sydsamiska. Pro-
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jektet har tagit fram ett internetbaserat mediaförråd bestående av texter, bilder och ljud för undervisning i och
på sydsamiska. Här finns även material som föräldrar
kan använda för att stimulera sina barns språkutveckling på modersmålet.
Myndigheten samarbetar även med Samiskt Utbildningscentrum i Jokkmokk kring kursutveckling för modersmålsundervisning för vuxna med stöd av IT-baserat
material.
Inför 2008 finns nya medel för stöd till utveckling av
samiska läromedel och Myndigheten planerar tillsammans med Sameskolstyrelsen och Sofia Distansundervisning utveckling av IT-baserade kurser för distansundervisning, motsvarande dem som utvecklats för de
övriga nationella minoriteterna.
Reflektioner
Det jag lärde mig av utvecklingsarbetet inom Sameläromedelsprojektet har på ett avgörande sätt präglat
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mitt förhållningssätt i mina möten med andra språkgrupper. Härav följer också att de personerna som jag
mötte i detta sammanhang har betytt mycket för mig,
både professionellt men också på det personliga planet. Det är svårt att räkna upp alla; jag tackar redan i
förordet Göta Andersson som var den som hade huvudansvaret för projektet men jag vill också nämna läromedelskonsulenterna Mikael Svonni och Jon-Ola
Utsi. Och fortfarande menar jag att det inte finns
något vackrare ”sammanträdesrum” än slänten utanför Jon-Olas sommarviste i Vaisa sameby, där vi skrev
vår sammanfattande rapport om sameläromedel
under några strålande augustidagar i mitten av 1980talet. Andra för mig viktiga personer har varit: Britt
Allas Labba, Gun Aira, Kerstin Pitsa och Sigrid Stångberg, alla duktiga och kreativa pedagoger och läromedelsutvecklare. Och det var roligt att få samarbeta igen
med er under regeringsuppdraget om sydsamiska läromedel 2005⁄06!
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ntalet elever som läsåret 2005 ⁄ 06 detog i modersmålsundervisning i serbiska uppgick till cirka
3 500 och undervisning förekom i 165 kommuner. Deltagarantalet är uträknat propotionellt ur Skolverkets statistik där eleverna i bosniska, kroatiska och serbiska
samredovisas.
Serbokroatiska var ett av de stora invandrarspråken
under 1970-talet och början av 1980-talet. Eleverna kom
från olika republiker i Jugoslavien och samma gällde för
lärarna. Dessa var väl medvetna om att språket fanns i
olika varieteter och de försökte hitta läromedel som passade språkligt just deras elever. Böckerna importerades
från olika förlag och det man letade efter för yngre elever var böcker med latinskt alfabet. Lärarna var nämligen överens om att man skulle vänta med att ta upp
texter med kyrilliskt alfabet (som är det vanliga för serbiska) till skolår 5‒6. Eftersom det var svårt att hitta
ABC-böcker på serbiska med latinskt alfabet, skrev en
Sverigejugoslavisk författare en liten bok med bokstavsdikter med båda alfabeten som han fick produktionsstöd för. Men annars fungerade det med de importerade
böckerna, även om det fanns lärare och familjer som
reagerade mot att president Tito fanns med på bild i de
flesta böcker98. Det fanns läroböcker från Vojvodina,
som var avsedda för ungersktalande barn som hade serbokroatiska som skolspråk, som passade språkligt för en
del barn i Sverige. På MINV-utställningen gjorde vi
ingen åtskillnad mellan varieteterna och rådgivaren Vera
Stevenfeldt var kompetent att hitta böcker från alla delar
av Jugoslavien
Det är först mot slutet av 1980-talet som det uppstår
ett mer tydligt behov av ett annat slags läromedel för
modersmålsundervisningen i serbokroatiska som ledde
till att Skolverket utvecklade läromedlet moji mostovi ‒
mina broar som beskrivs i avsnitt 4.5.

A

Lexikon
Det var självklart att ett av de första Lexinlexikonen
skulle utvecklas för serbokroatiska. svensk-serbokroatiskt respektive svensk-kroatiskt, 17 000 ord utkom
98

Det producerades även läromedel på makedonska och turkiska i Jugoslavien. Också dessa böcker innehöll de obligatoriska bilderna av
Tito.
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1985. Att det blev två lexikon för de jugoslaviska invandrarna var inget som projektet hade planerat för, även om
det bland översättarna fanns före- trädare både för serbokroatiska och kroatiska. Revideringen och kompletteringen av svensk-serbokroatiskt lexikon till
svensk-serbiskt 28 500 ord kom av olika skäl att dra
ut på tiden. Att det till slut ändå blev klart, beror i hög
grad på insatser från den projektansvariga Kristina
Wester och de nya medarbetare som kunde knytas till
projektet. För den slutliga granskningen svarade professor Ljubisa Raijc vid universitetet i Belgrad. Detta lexikon kom ut 2005 och finns även på Internet.
Information till familjerna
Första versionen av videon våra barn och skolan var
på serbokroatiska. Den andra från 1999 är på bosniska.
två språk eller flera och växelvis på modersmål
och svenska finns enbart i bosnisk version, trots att informationen om vägar till flerspråkighet är aktuell även
i serbiskspråkiga familjer. Vi vet att de bosniska versionerna kan vara användbara. Det gäller bara att informationen inte blockeras av känslomässiga hinder.
Tema Modersmål – Serbiska
Sedan 2004 finns på tema modersmål ett serbiskt
språkrum. Det första mötet med modersmålslärare som
arbetsgruppen för detta språkrum inbjöd till anordnades 2005 i Halmstad tillsammans med lärarna i bosniska
och kroatiska. Senare möten har språkgrupperna samlats var för sig.

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.32

Sida 275

serbokratiska ⁄ serbiska

Reflektioner
En av de första samlingarna för modersmålslärare som
jag deltog i var en studiedag i Stockholm för jugoslaviska
lärare. Det var en märklig upplevelse eftersom det fanns
säkerhetsvakter på plats i aulan där vi höll till. Det här
var endast några år efter mordet på ambassadören
Rollovic och jag förmodar att det fanns en hotbild. Men
detta kom att prägla mina kontakter med de jugoslaviska
lärarna. Jag vet att de flesta hade kommit som invandrare och inte som politiska flyktingar och jag uppfattade
inte lärarna som speciellt nationalistiska. Trots detta
undvek jag att ta upp politiska frågor, något som jag
gjorde tillsammans med lärare som var flyktingar från
Chile, Eritrea, Palestina, Kurdistan osv. Därför hade jag
inte heller någon beredskap för de starka känslorna som

både föräldrar och lärare visade när krigen på Balkan
var ett faktum.
Jag kände djupt med Vera Stevenfeldt, som hade varit
en omtyckt lärare för de tvåspråkiga ”jug-klasserna” i
Stockholm, när hon plösligt inte accepterades av vissa
föräldrar. Vera var en av rådgivarna på MINV-utställningen och varje sommar använde hon veckor av sitt
sommarlov till att besöka förlag och lärarutbildningar i
olika delar av Jugoslavien för att hitta nya material och
metoder. Hon var kreativ och även lätt bohemisk och
det kunde ta år innan hon kom sig för att lämna in räkningar på det hon köpt. (Något som är besvärligt i en
byråkratisk administration.) Hon gjorde en viktig insats
som resursperson på den samnordiska kursen för bosniska lärare sommaren 1997.
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är det gäller antal deltagande i modersmålsundervisninen i grundskolan låg somaliska läsåret
2006 ⁄ 07 på sjätte plats med 3 991 deltagare. Andelen av
de berättigade eleverna som deltar i undervisningen ligger på 74,6 procent vilket innebar att somaliska låg högst
av alla språk, drygt 18 procentenheter högre än genomsnittet.
När det under hösten 1989 började komma upprepade förfrågningar från förläggningar och skolor om somalier, var vi på SIL-MINV tvungna att slå upp i uppslagsböcker och se efter var exakt Somalia ligger och
vilka språk som kunde vara aktuella. Vi ringde runt till
kommuner och hörde efter om de kände till några somaliska tolkar eller andra resurspersoner. Vi kontaktade
Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och fick en del information från deras forskare. Ansvarig för insatserna
på SIL-MINV för denna snabbt växande flyktinggrupp
blev Margareta Rosenquist Soliman.

N

Somalia för svenska elever och personal. Författare var
Christer Krokfors och Margareta Rosenquist Soliman.
Avsikten med denna bildserie var att den skulle utgöra ett komplement till de bilder av svält, hungersnöd
och kriget som speglade Somalia i massmedia vid denna
tid. Målgruppen var främst barn och ungdomar med
rötter i Somalia. En del av dessa var födda utomlands
och saknade egna minnesbilder från sitt ursprungsland,
andra hade kommit hit med bilder av inbördeskriget på
näthinnan. Flertalet av fotona har tagits av Christer
Krokfors och Bernhard Helander, en del bilder fick vi från
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bildarkiv. De somaliska flyktingarna hade sällan själva med sig fotografier
och var tacksamma för denna möjlighet att minnas
annat än krigets fasor.
Numera är situationen helt annorlunda. Det finns
massor med olika slags bilder från Somalia, Puntland
och Somaliland tillgängliga på Internet.

Information om Somalia
Det var inte bara vi på SIL som var okunniga när det
gällde Somalia och de flyktingar som nu kom i allt större
antal. Därför blev vår första åtgärd att sammanställa information till de ansvariga för undervisningen.
O språkpapper: somaliska, SIL-MINV januari 1990
Det här var den första informationen om Somalia som
SIL-MINV skickade ut till skolor och förläggningar. Det
innehöll fakta om landet och språket, skolan och invandringen till Sverige samt en litteraturlista. Nya läromedelslistor från SIL-MINV kom i april 1991 och från
Skolverket 1992 och 1998.
O somalia ‒ bakgrund och framtid, Nordiska
Afrikainstitutet 1992
Det här materialet var ursprungligen utarbetat för
temastudier på gymnasienivån i Danmark. Den svenska
versionen redigerades så att den skulle fungera som fördjupad information om Somalias land och folk. Materialet kompletterades av Christer Krokfors med ett kapitel
om den rådande politiska situationen.
O diaserie med 80 bilder, Skolverket 1993.
Till dessa bilder utarbetades ett fakta- och metodhäfte
med förslag på hur bilderna skulle kunna presenteras i
modersmålsundervisningen och vid information om
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Läromedel
O läromedel i form av kopieringsunderlag
Margareta Rosenquist Soliman fick kontakt med en
svensk-somalisk vänskapsförening och genom den med
en svensk biståndsarbetare, Eva-Lotta Pettersson som blivit tvungen att lämna Somalia i all haft. Dock hade hon
haft sinnesnärvaro att plocka med sig ett exemplar vardera av de läromedel som hade getts ut av utbildningsministeriet i Mogadishu. Dessa böcker, som rymdes i två
Domuskassar, var ovärderliga för oss i inledningsskedet
av utvecklingsarbetet på SIL-MINV och Skolverket99.
I augusti 1990 samlade vi en grupp somaliska resurspersoner som hjälpte oss att göra utdrag ur de statliga
läroböckerna och vi spred dessa i form av kopieringsunderlag till förläggningarna och kommunerna. Urvalet
bestod främst av skönlitterära texter: sagor, fabler och
poesi för olika åldrar. Texterna hämtades ur följande
böcker:
af soomaali buugga 2 och 3
soomaali dugsiga dhexe 7 och 8
taariikh fasalka labad
waxbarashada caafimaadka
Totalt omfattade kopieringsunderlaget cirka 500 sidor.

och deras behov av fördjupad kunskap om sitt ursprungsland.
suugaanta carruurta tix iyo tiraab – Sånger och
berättelser, 1992
maah-maaho iyo maanso soomaaliyeed – Ordspråk
och dikter, 1992
riwaayadda ‒ lära av misstagen, 1993
Nedteckningen av denna episka dikt gjordes i samråd
med författaren Hassan Hagi Abdillahi. Vi lärde oss nu
att teater har använts i Somalia i folkupplysningssyfte.
kordhi a woodaada ‒ Läs mer somaliska – från år 6
och uppåt, 1994
Boken innehåller både traditionella berättelser och nyskrivna texter som knyter an till elevernas verklighet
utanför Somalia. Dessutom ingår översättning av Astrid
Lindgrens berättelse mio min mio samt något om somalisk grammatik. Huvudansvariga var Ahmed A Awale
och Mohammed Sh Hassan.
dalagga iyio duunyada ‒ Om djur och växter i somalia, Yusuf Hassan, 1998.
Författaren till denna bok, avsedd för elever i mellanåldern, är modersmålslärare. Innehållet speglar djur och
växter i Somalia. Dessutom finns här arbetsuppgifter
som utgår från elevernas inlärningssituation i Sverige.

O läromedel utvecklade inom skolmyndighetens
utvecklingsarbete
Den första läroboken på somaliska skriven i Sverige var
ett läsinlärningsmaterial som modersmålsläraren Jama
M Omar hade utarbetat för sin undervisning i Stockholm. SIL-MINV/Skolverket övertog detta och Jama fick
möjlighet att vidareutveckla det och materialet kom ut
i en tryckt version 1992.
Jama står som redaktör även för de tre första materialen i nedanstående listning. Här rör det sig om nedteckning av traditionella muntliga berättelser, dikter och
ordspråk. Därefter fortsatte lärare inom den nybildade
Somaliska Hemspråkslärares Riksförening att utveckla
material utifrån elevernas vardagsverklighet i Sverige
99
Det somaliska skriftspråkets historia är kort. Den första boken på
somaliska gavs ut 1972. Ungefär samtidigt kom de ansvariga i Somalia
överens om att använda det latinska alfabetet. Vid slutet av 1970-talet
påbörjades en statlig utgivning av läromedel för grundutbildningen.
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Boken har fina illustrationer av Chris Lundin Mattsson.
Boken blev mycket efterfrågad och den trycktes om i en
reviderad version 2002.
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barashada afka hooyo, Osman Afka Aboker, 2000
Det här läsutvecklingsmaterialet ersatte Jama Omars läslära. Materialet utgår från att eleverna har grundläggande läsfärdighet på svenska. Texterna knyter an till
barnens vardagsverklighet i Sverige.
O läromedel utgivna med produktionsstöd
Somalierna fick snart kontakt med även andra utgivare och parallellt med Skolverkets utgivning utkom
under en femårsperiod ytterligare följande böcker och
annat material med produktionsstöd från Skolverket.
mana faay – En roman om en kvinna, African Triangle
1993
sheekooyinkii – Sagor ur tusen och en natt, African
Triangle 1994
somalisk grammatik, African Triangle 1998
video med skolsånger, Scansom 1997
video med danser vid bröllop, Scansom 1997
buraambur – Somaliska kvinnodikter, Scansom 1999
diiwaanka a maahaayda – Ordspråk med förklaringar, Scansom 1997
sheekooyinkii – Illustrerad sagobok, Scansom 1994
dahabkii cirka – En liten sagobok med bilder, Gemax
Förlag 1993
Detta lilla förlag gav senare ut ytterligare tre välillustrerade barnböcker på somaliska.
Därefter har främst förlaget Scansom fortsatt att ge
ut böcker på somaliska. Totalt har det fram till 2006
kommit ut cirka 150 titlar av exilsomalier varav 75 procent i Sverige. På tema modersmåls konferens våren
2006 fanns en utställning som omfattade merparten av
dessa.
O IT-baserade läromedel
På eget initiativ och med ekonomiskt stöd från Skolverket utvecklade modersmålsläraren Adan M Warsame
i Umeå tillsammans med Omer Aden Omer ett ordinlärningsmaterial på cd för yngre barn. Samma personer
har på Myndighetens uppdrag utvecklat ett material för
äldre elever som utgår från de möjligheter till flexibilitet
som IT-baserade material erbjuder.

Lexikon
Det blev Jama M Omar som tillsammans med en informantgrupp åtog sig att sammanställa svensksomaliskt minilexin på 5 000 ord som kom ut 1992.
Detta var en enorm prestation av dessa personer som
själva hade begränsade kunskaper i svenska. Materialet
kompletterades och kom ut i en reviderad upplaga 1995.
Det har länge funnits behov av ett större lexikon och ett
sådant som omfattar 28 500 uppslagsord utkom hösten
2006. Översättare är Sahardid Mahamoud Badil och
Mohammed Sh Hassan. Detta lexikon finns också på Internet.
Information till familjerna
Behovet av information till de somaliskspråkiga familjerna är stort och följande material som Skolverket och
Myndigheten har utarbetat har tagits fram i somaliska
versioner.
våra barn och skolan – video om skolan i Sverige – somalisk version, RHS 1991.
Denna film kompletterade texthäftet som finns på ”enkel
svenska”.
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer –
somalisk version, 2002, tilltryckt 2004 och 2006
växelvis på modersmål och svenska – somalisk version,
2006

Många barn med modersmål somaliska i Sverige är numera födda här. Inom den somaliskspråkiga gruppen
finns familjer där det är svårt att hålla kvar barnens intresse för modersmålet, särskilt för läsning och skrivning. Denna skrift visar på fördelarna med flerspråkighet och att kunskaper i modersmål har stöd hos skolmyndigheterna i Sverige och i internationell forskning.
Mer information om dessa material finns i avsnitt 6.5.
Kompetensutveckling
Somalierna fick inte möjlighet att delta i modersmålslärarutbildningen innan den i praktiken upphörde omkring 1990. Bland somalierna finns en del utbildade
lärare och andra personer med högskoleutbildningar
från Somalia eller andra länder. Men behovet av kompetensutveckling är stort.
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Intresset för den första rikskonferensen som Skolverket inbjöd till i samarbete med LINUS-utställningen på
Lärarhögskolan i Stockholm 1997 var mycket stort. Så
har det även varit fortsättningsvis. En del kommuner har
också berett möjlighet för sina somaliska lärare att fördjupa och bredda sin kompetens genom högskolestudier i olika ämnen.
Nordisk sommarkurs 1998
Sommaren 1998 samlade Skolverket 30-talet lärare i somaliska från samtliga nordiska länder utom Island till
en veckas kompetensutveckling på Aspö kursgård i
Sörmland. Majoriteten av dessa lärare hade 5‒10 års erfarenhet av att undervisa elever i Norden. Vid kursen
medverkade författaren till en nyutkommen grammatikbok. Deltagarna ställde sig tveksamma till författarens
anspråk på att denna skulle vara normativ. Däremot var
de flesta deltagarna öppna för nya pedagogiska impulser
i form av storyline-pedagogik100 och de möjligheter
som Internet skulle kunna erbjuda. Stämningen var
mycket positiv och kontakterna mellan lärare verksamma i olika länder har fortsatt.
Tema Modersmål
Under den samnordiska kursen 1998 väcktes intresse hos
flera deltagare för att lära sig mer om Internet och om
hur länkar med somaliskt material skulle kunna göras
tillgängliga för modersmålsundervisningen. Skolverket
bekostade handledning för två somaliska lärare som utvecklade en webbplats, som kom att utgöra ett av de första språkrummen på tema modersmål. Detta språkrum har vidareutvecklats och fler lärare har engagerats
i detta arbete. Sedan starten 1999 har arbetsgruppen inbjudit somaliska lärare i Sverige och övriga nordiska länder till kompetensutveckling. Den första konferensen
som gruppen arrangerade hösten 1999 i Stockholm samlade femtiotalet lärare varav tolv från de övriga nordiska
länderna. Deltagarantalet har därefter ökat för varje år.
Hösten 2006 genomförde arbetsgruppen studiedagar i
Helsingfors i samarbete med somaliska lärare och Utbildningsstyrelsen i Finland.

100
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Storyline metodiken presenteras i avsnitt 7.3.

Reflektioner
Det är svårt att välja ut enstaka personer ur denna aktiva
lärargrupp. Men visst är det några som har varit extra drivande och ihärdiga i kontakterna med oss på de nationella skolmyndigheterna. Den första är givetvis Jama M
Omar som kom med sitt läsinlärningsmaterial och övertygade oss på SIL-MINV om att vi skulle ge ut det. Jag har
också starka minnen av honom när han var nästan klar
med översättningen av lexikonet och hade ”tappat bort”
allt som han hade skrivit in på datorn! – Vi var alla noviser på datorer vid denna tidpunkt och saknade rutiner för
att ta säkerhetskopior. Tack och lov var Kiros Fre Woldu
som samordnade lexinarbetet kunnigare än vi andra, och
han lyckades hitta en firma som kunde rädda det mesta.
– Det var då jag lärde mig att nästan allt man skriver på
dator brukar finnas kvar, även om man själv inte kan hitta
det! – Jama har kunnat återvända till Somaliland där han
arbetar med utbildningsfrågor.
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Mohammed Sh Hassan kom likaså tidigt med i läromedelsarbetet. Han var en av de drivande i gruppen
med kordhi a woodaada ‒ läs mer somaliska. Därefter har han gett ut ett stort antal böcker och videofilmer på sitt förlag Scansom. Han fick produktionsstöd
för några av dessa, andra har kommit ut med bidrag från
Kulturrådet. Under vissa perioder har han bott i Kanada
där han samlat in muntligt traderade berättelser, dikter
och ordspråk. Han har även besökt Somalia i samma
syfte. En imponerande kulturgärning! – Personligen har
jag uppskattat mycket, att han vid sina Sverigebesök tagit
kontakt och informerat mig om det som han har haft på
gång, fastän han vet att skolmyndigheterna inte längre
har möjlighet att stödja hans utgivning.
Ahmed Youssuf Elmi var en av informanterna i lexikonarbetet. Han hade bott i Danmark och var den i lexikongruppen som kunde bäst ”skandinaviska”. Han var
även aktiv i vår första arbetsgrupp för somaliska läromedel. När jag tänker på honom ser jag framför mig en
leende person med en blomsterkrans i håret. Så såg han
nämligen ut på en affisch om kulturmöten från SIV.
Även han verkar numera i Somaliland.
Ali Mohamed Osman blev för mig beviset på att deltagaranpassad undervisning i svenska för invandrare ger resultat. Han ringde upp mig någon gång tidigt våren 1990.
Han hade fått mitt namn genom förra generaldirektören
på SÖ Birgitta Ulvhammar som han arbetat tillsammans
med vid Unesco i Paris där han representerade Somalia.
Nu var han flykting i Sverige och ville få råd om hur han
skulle gå vidare i det här samhället. Han börjades läsa sfi
i Linköping inom en försöksverksamhet med anpassad
undervisning för utländska akademiker. När vi träffades
på det första arbetsgruppsmötet i augusti 1990 dit jag inbjudit honom, talade han flytande svenska! Han fortsatte
sina studier och vi tappade kontakten, men jag vet att han
doktorerade i Linköping på en avhandlig med titeln the
strangers among us: the social construction of
identity in adult education. Numera arbetar han som
forskare vid Arbeidsforskningsinstitut i Oslo.
Yusef Hassan är en annan av de somaliska lärarna som
är besjälad av att göra ett så bra jobb som möjligt för
sina elever. Han kontaktade oss och visade ett nästan fär-

digt manus för modersmålsundervisning med faktainnehåll. Han berättade att det var tack vare att han som barn
vandrat runt med sin far och hans kamelhjordar och att
han som tonåring bott med sin morfar som var odlare,
som han blev intresserad av både djur och växter. Något
som inte var så vanligt i Somalia. Han fick möjlighet att
studera på universitet i Mogadishu där hans ämne var
juridik. Han hann även undervisa i juridik innan han
tvingades att fly. Vi tillsatte en referensgrupp som stödde
honom vid slutförandet av detta material. Han var också
en av de lärare på den samnordiska kursen som nappade
på förslaget att utveckla information på Internet för
modersmålsundervisningen. Den andre var Ahmed
Awale som också funnits med tidigt i läromedelssammanhangen.
Adan M Warsame lade jag först märke till vid konferensen för somaliska lärare 1997. Han förmedlade ett
medvetet förhållningssätt till sin undervisning och vi
knöt honom till vårt utvecklingsarbete. Han var den förste somalier som jag träffade på som stannade hemma
en period och tog hand om barnen, så att hans hustru
skulle kunna prova på att arbeta för att sedan utbilda sig
inom vården. – Fast när jag träffade honom efter den
första ”pappamånaden” suckade han och medgav, att ett
par egna ungar var jobbigare än en hel elevgrupp och
att han såg fram emot den samnordiska kursen som en
semestervecka!
Det är mycket tack vare hans insatser inom metodutvecklingen, som det var naturligt för oss att föra vidare ansvaret för tema modersmål ‒ somaliska från
Stockholm till Umeå och också lägga dit arbetet med ITbaserade läromedel för äldre elever.
Vi har inte lyckats knyta några kvinnor till läromedelsutvecklingen, vilket naturligtvis är en förlust. För det
har funnits kvinnor med på kurserna och på de studiedagar som anordnas av tema modersmål, även om de
inte varit många. De samtal jag har haft med dessa
kvinnliga deltagare har varit mycket spännande och jag
hoppas verkligen att vi inom en snar framtid kan få med
även kvinnliga lärare till utvecklingsarbetet. – Tänk bara
en sån sak, som att det finns en kvinnlig somalisk modersmålslärare i Sverige som är utbildad i idrott och engelska!
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äsåret 2006 ⁄ 07 fanns i grundskolan närmare 10 000
elever med spanska som modersmål. Andelen av
dessa som deltog i modersmålsundervisningen var 52
procent och spanska låg härigenom på tredje plats när
det gäller antal deltagande. Därutöver väljer inte så få
elever med rötter i spanskspråkiga länder att läsa
spanska som modernt språk. Det finns dock ingen statistik på hur vanligt detta är.
Den första stora gruppen spansktalande elever kom
från Chile i mitten av 1970-talet i samband med militärkuppen då president Salvador Allende störtades.
Andra spanskspråkiga elever kom likaså av politiska skäl
från Argentina, Nicaragua, Uruguay m.fl. länder i Latinamerika. Det fanns god tillgång på lärare och alla tre
aktuella lärarhögskolorna satsade på modersmålslärarutbildning i spanska.

L

Läromedel
Det fanns möjlighet att importera användbara läromedel för undervisningen i spanska. I samband med läromedelsinventeringarna på SÖ/SIL upptäckte våra resurspersoner att många läromedelsserier i Chile m.fl. latinamerikanska länder ursprungligen hade utarbetats i
Spanien. Därför var det både billigare och enklare att
köpa in dessa böcker direkt från de spanska förlagen.
Många bibliotek köpte in barnböcker och skönlitteratur
på spanska och det förmedlades också böcker och skivor
genom latinamerikanska föreningar och bokhandlare.
Det som saknades var ”övergripande” material när det
gällde historia och litteratur från hela Latinamerika. För
att täcka denna brist gavs följande böcker ut med ekonomiskt bidrag från SIL.
O läromedel utgivna med produktionsstöd från
sil
nuestra historia, Julio Millares och Graciela Taddey,
1986
Boken riktar sig till elever på mellan- och högstadiet.
Syftet var att väcka elevernas intresse för det förkoloniala och kolonialtidens Latinamerika. Första delen
handlar om Inkariket, den andra om den spanska erövringen. Båda avsnitten inleds med en berättelse om
barnens situation under denna tid, sedan följer faktaavsnitt. Boken avslutas med förslag till olika bearbetningar

t.ex. dramatiseringar. Så här presenterade författarna
själva sin bok, ”Den är avpassad för invandrarelevernas
behov av historiskt sammanhang utan heroiska övertoner.”
lationoamérica 500 años tomo 1 historia, Carlos
Boncam, 1988
Boken behandlar tiden innan spanjorernas ankomst till
kontinenten på 1500-talet och fram till våra dagar. Den
är avsedd för elever från år 9 och uppåt. Författaren
menar att den även är användbar som referenslitteratur
för lärarna, vilka sällan fått motsvarande överblick
under sin egen studietid i de aktuella länderna, som ju
ofta har varit i krig med varandra
latinoamerica a traves de su litteratura, Artigas
Lemes, 1988
Författaren är litteraturforskare och han inleder med att
presentera de litterära uttrycken som var typiska för de
indianska högkulturerna. Därefter följer en genomgång
av de olika litteraturhistoriska perioderna fram till
dagens författare i Latinamerika. Sist i boken finns en
textsamling. Boken var avsedd för gymnasieskolan och
vuxenutbildningen.
O inspirations- och metodmaterial för lärare
och elever
litteratur, bild, språk ‒ tigern och bältdjuret,
Maria Borgström och Trinidad Rivera de Fuentes, SILMINV 1984
Här presenterar de spanska rådgivarna vid SIL-MINV en
metod för samverkan mellan modersmålslärare och
svenska klasslärare kring arbete med texter och bilder
där slutprodukten är ett elevarbete i form av en ”fotosaga” med elevernas egna foton och texter på både
svenska och spanska.
periodico latino, ansvarig var modersmålsläraren
Nadezhda Bravo Cladera
Det här var en tidning som utarbetades av spansktalande elever i gymnasieskolan i Huddinge. På SILMINV spred vi information om tidningen och uppmanade andra elever och lärare att skicka in bidrag i form
av uppsatser, dikter och artiklar.
meu amigo, Corona 1985
det finns inga fattiga fiskar, SIL 1986
vattenringar i exil, Tiden Förlag 1987
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Samtliga tre av Mario Salazar. Dessa böcker presenteras
i avsnitt 4.2 Läromedel under perioden 1975‒91 respektive 8.2 Fantasi som en pedagogisk resurs. Alla böckerna
fick en mycket bredare användning än i enbart modersmålsundervisningen i spanska.
IT-baserade språkkurser
Stockholms kommun påbörjade i slutet av 1990-talet
framtagning av IT-baserade kurser för spanska som modersmål på gymnasiet. Avsikten var att dessa kurser
skulle användas dels vid distansundervisning dels som
läromedel vid vanlig lärarledd undervisning. Skolverket
gick in med ekonomiskt stöd för utveckling av kurserna.
Det pågående arbetet presenterades bl.a. under en konferens för skolledare och beslutsfattare som Skolverket
och Stockholms kommun inbjöd till hösten 1999. Det
här utvecklingsarbetet var antagligen före sin tid. De lärare som ansvarade för innehållet hade höga ambitioner, men materialet blev för avancerat för modersmålselevernas språkfärdighetsnivåer och kursplanemålen.
Information till familjerna
våra barn och språken – spansk version, SÖ/SIL/ RHS 1990
Det här är ett utbildningsprogram om tvåspråkighet och om
föräldrarnas och skolans roll för barnets språkutveckling bestod av en video i tre avsnitt, totalt cirka 40 minuter, samt en
bok som dock enbart fanns på finska och svenska.
så blir barn tvåspråkiga, av Leonore Arnberg – spansk version, Solen förlag 1993
Denna bok om flerspråkighet i familjen kom ut på spanska
med ekonomiskt stöd från Skolverket.
våra barn och skolan – video på spanska RHS, 1993 och
1999. Tillhörande bildhäfte fanns enbart på enkel svenska.
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer –
spansk version, 2002 och 2006
växelvis på modersmål och svenska – spansk version, 2006

Mer information om dessa material finns i avsnitt 6.5.
Lexikon
Anledningen till varför det dröjde ända till 2001 innan
Lexin-projektet gav ut svensk-spanskt lexinlexikon
var att det redan fanns flera lexikon till och från spanska.
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Att projektet sent omsider ändå satsade på ett spanskt
Lexinlexikon berodde på att många spanskspråkiga invandrare som hade räknat med att återvända till sina ursprungsländer när den politiska situationen förändrades
där ändå valde att stanna i Sverige. Detta medförde att
de ville förkovra sig i svenska. Samtidigt sökte sig ungdomar med rötter i spanskspråkiga länder till dessa för
att studera och arbeta. Då märkte de att de behövde
vidga sitt ordförråd, inte minst inom områden som
hörde ihop med deras erfarenheter från det svenska
samhället.
Projektets ambition var att den spanska som finns i
lexikonet skulle vara ”latinamerikansk” och översättaren Alvaro Eljach bemödade sig om att språket verkligen
skulle motsvara vår beställning. Översättningen granskades i både Chile och i Colombia.
Detta lexikon har efterfrågats i stor utsträckning av
både primärmålgruppen och även av svenskspråkiga
lexikonanvändare. Det finns även tillgängligt på Internet.
Tema Modersmål
Spanska hörde till de första språken där vi 2001 tillsatte
arbetsgrupper för utveckling av särskilda språkrum. Ansvaret för denna arbetsgrupp lades på Språkcentrum i
Stockholm där det vid denna tidpunkt både fanns konsulenter med språkkompetens i spanska och kunskap
om Latinamerika samt personal som var kunniga inom
IT-området. Uppgiften för den spanska arbetsgruppen
var delvis annorlunda jämfört med situationen för de
språk som är eller har varit förbjudna minoritetsspråk i
ursprungsländerna. Spanska är ett världsspråk och här
gällde det att hitta metoder för att gallra fram bra pedagogiska länkar från aktuella länder.
Reflektioner
Mina erfarenheter av modersmålsundervisningen i
spanska är präglad av den stora respekt som jag känner
för de innovativa lärare och läromedelsförfattare som
jag kommit att samarbeta med. Ett exempel på sådan
undervisning är hur en lärare i en Stockholmsförort arbetade enligt suggestopedimetoden med sina ur språkfärdighetssynpunkt heterogena elevgrupper. Aktiviteterna växlade mellan tyst meditation till musik och inten-
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siva samtal kring för eleverna viktiga frågor. Elever stöttade varandra på ett ur inlärningssynpunkt synnerligen
effektivt sätt. De nyanlända eleverna delade med sig av
sina kunskaper i spanska och de som kunde mer svenska
bidrog med sina kunskaper. Tillsammans kan vi!
Ett annat exempel är undervisningen i en tvåspråkig
klass med hälften spanskspråkiga och hälften svenskspråkiga elever i Norra Fäladen i Lund. Lärarteamet bestod av två svenskspråkiga lärare, en spanskspråkig
lärare och en elevassistent för integrerade elever med inlärningssvårigheter. Klassen arbetade med läs- och
skrivutveckling enligt LTG-metoden och de utgick från
teman som sträckte sig över en termin. Hit återvände jag
under flera år. Alla eleverna lärde sig bra svenska och
spanska och hur man tar ansvar för sin kunskapsutveckling. Tyvärr splittrades denna klass när de kom upp
i år 7 och den spanska läraren Antonia återvände till
Chile.
Trinidad Rivera de Fuentes var en uppskattad rådgivare på MINV-utställningen som också var öppen för att
prova integrerade metoder som det ovan presenterade
metoden i materialet tigern och bältdjuret. Hon
blev även den som kom att arbeta med metod- och materialutveckling för flerspråkiga elever med funktionsnedsättning, först inom SIL-MINV och från 1991 och
framöver inom de olika statliga myndigheterna för stöd
till elever med funktionsnedsättning. Hon medverkade
i boken nordiska vägar till flerspråkighet med en
artikel om modersmålets betydelse för flerspråkiga elever i särskola som beskrivs i avsnitt 10.2. Hennes artikel
innehåller både en teoretisk genomgång av dessa elevers
inlärningssituation och exempel på hur man arbetar
med elever med olika grader av inlärningssvårigheter.
Och det var från henne som jag fick inblick i vad det

innebar att leva i och fly från militärdiktaturens Argentina.
Mario Salazar kom jag att samarbeta med under
några intensiva år. Han hade studerat sociologi i Chile,
varit en populär musiker och arbetat med kulturfrågor
hos president Allende innan han blev tvungen att fly.
Han är mångsidigt begåvad och fortsatte sin musikerkarriär här tillsamman med Mikael Wiehe och Björn
Afzelius, studerade pedagogik i Lund, skrev för främst
barn, ritade och målade.
Vårt samarbete började 1984 när jag hjälpte honom
att hitta ett förlag som var villigt att ge ut en interkulturell barnbok sagan om manuel bland fiskpinnarna
som han illustrerat och där texten är skriven av den portugisiske pedagogen Vitor Baptista. Nästa samarbetsprojekt gällde utgivning av en spansk respektive en
portugisisk version av boken amigo som Mario tidigare
fått utgiven på svenska. Hur vi fick möjlighet att utveckla
ett interkulturellt synsätt beskriver jag i avsnitt 8.2 Fantasi som en pedagogisk resurs och vårt samarbete kring
läromedlet vattenringar i exil beskrivs i avsnitt 4.2.
Vårt samarbete kring det persiska läsinlärningsmaterialet redogör jag för ovan under Persiska. Och om våra
kurser för läromedelsförfattare kring berättande med
text och bilder i avsnitt 4.5.
Vårt samarbete upphörde när Mario återvände till
Chile. Jag saknade våra samtal kring fred kontra frihet, om
solidaritet och ansvar och de vitt flygande idéer som vi
hade utvecklat i pedagogiska sammanhang, samtidigt som
jag gladdes åt att han fick möjlighet att lämna exilen. Återvändandet var ingen enkel process vare sig för honom eller
för de nästan vuxna barnen Mario och Camila. Den enda
som tycktes klara återvändandet utan att slitas mellan de
två världarna verkade vara hans hustru Antonia.
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äsåret 2005 ⁄ 06 deltog 2268 elever i modersmålsundervisning i syriska/assyriska/ny västarameiska.
Sådan undervisning förekom i 30 kommuner. 83 elever
i 4 kommuner deltog i urmiska/östarameiska.
Under 1970-talet kom många kristna flyktingar från
östra Turkiet till Sverige. Dessa möttes med respekt
framför allt från olika kristna grupperingar. Många bosatte sig i Södertälje och kommuner i södra Storstockholm, även om man från SIV:s sida försökte sprida dem
till fler orter. De var ambitiösa och inställda på att stanna
här. Samtidigt blev det snart uppenbart att det fanns
starka motsättningar inom gruppen och denna minoritetsgrupp blev målgrupp för flera statligt finansierade
studier:

L

från ofärd till välfärd, En kristen minoritetsgrupps migration från Mellersta Östern till Sverige, Ulf Björklund, EIFO
1980
möte med välfärdens byråkrater, Svenska myndigheters
mottagande av en kristen minoritetsgrupp från Mellersta
Östern, Birgitta Ornbrant, EIFO 1981
assyriernas/syrianernas situation i sverige. Rapport och
förslag från en arbetsgrupp inom Arbetsmarknasdepartementet, Ds A 1981:10
utvandringen av syriskt-ortodoxa och andra kristna
från turkiet och mellanöstern. Ett faktaunderlag sammanställt inom regeringskansliet, Ds A 1982:8

Skriftspråk och talspråk
Inom skolan uppstod problem vid modersmålsundervisningen. Det visade sig nämligen att det var oklart vilket språk som var barnens modersmål. På den här tiden
var skolan inte beredd på att det kunde finnas flera språk
i familjen. Dessutom var det vanligt att familjerna önskade undervisning i suryoyo, som de uppfattade som ett
viktigt språk ur kulturell synpunkt, fastän varken de
vuxna eller barnen talade detta. Vid den här tiden krävdes nämligen inte att språket skulle utgöra umgängesspråk mellan barn och föräldrar för att barnet skulle få
delta i modersmålsundervisningen. I förordningen stod
att språket skulle utgöra ett aktivt inslag i barnets hemmiljö.
Lärarutbildningen i Stockholm startade moders-

målslärarutbildning i suryoyo. För denna utbildning
fanns lärarutbildare som hade fått undervisning i detta
”kulturbärande kyrkospråk” vid klosterskolor i bl.a.
Beirut.
På SÖ blev vi uppvaktade 1979 av en modersmålslärare som hade sammanställt ett nybörjarläromedel för
detta språk, safro tobo. Trots att materialet verkade
”primitivt”, det var handtextat i ett rutigt spiralblock och
illustrationerna utgjordes av inklistrade bilder klippta
från svenska läromedel tog vi vi hand om det. Vi kontaktade de aktuella förlagen och fick deras tillåtelse att
använda bilderna och lät trycka upp boken. Del 2 av
safro tobo kom ut 1982 och en andra upplaga av första
boken kom 1983. Utgivare av dessa var Assyriska Lärarförbundet.
Kartläggningar av språksituationen och språkbenämningar
Många av de nykomna eleverna hade bristfällig skolgång
från Turkiet och det fanns stort behov av studiehandledning. Här fungerade definitivt inte suryoyo. Då visade
det sig att det även fanns ett ”talat språk”, turyoyo, som
dock inte var nedtecknat.
Det rådde också oklarhet kring vad språket skulle kallas. En grupp ville kalla det för assyriska, för att härigenom visa på att man var ättlingar till den forna stormakten Assyrien.
För att få klarhet i vad denna elevgrupp behövde av
modersmålsundervisning och studiehandledning genomförde SÖ en utredning 1982. Ansvarig för denna var
Siv Nordell, som hade varit rektor för modersmålsundervisningen i Södertälje och som hade många kontakter i gruppen.
Samtidigt genomfördes på initiativ från KUR och SIV
och i samarbete med SÖ / SIL en kartläggning av språkanvändningen inom denna grupp. Ansvarig för denna
var docent Bengt Knutsson från Lund. Detta arbete redovisades genom rapporten: assur eller aram –
språklig, religiös och nationell identifikation
hos sveriges assyrier och syrianer, SIV Rapport nr
1982:4
Resultatet av dessa utredningar blev att de statliga
myndigheterna kom överens om att kalla ”skriftspråket”
för syrianska som svensk form av benämningen suryoyo,
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och ”talspråket” för turabdinska som svensk form av
turyoyo101.

Detta material kompletterades med övningsmaterialet:
dialog, språkmemory 1‒2 ‒ Textetiketter på turabdinska, SICA 1987, 1989

Nedteckning av talspråket
Det var tydligt att det för studiehandledningen var nödvändigt att talspråket/turabdinska blev nedtecknat. Efter
många diskussioner bestämde SÖ:s utvecklingsprojekt
att detta skulle göras med latinskt alfabet och inte med
zertoalfabetet som används för skriftspråket/syrianska.
Det här var ett kvalificerat arbete och det fanns inte
någon med tillräcklig lingvistisk kunskap inom gruppen. Ansvarig blev i stället dr Jusuf Ishaq, som visserligen
inte talade turabdinska utan har ett närbesläktat språk
som modersmål, men som hade doktorerat vid Amerikanska universitetet i Beirut (AUB) i semitiska språk och
arabisk litteratur. De principerna som man kom fram
till presenteras i följande material:
– definition of the latin alphabet and the english glossary used in the primer toxu qorena, SIL-MINV 1983
– svensk-turabdinskt lexin-lexikon (5 000 ord), Jusuf
Ishaq i samarbete med turabdinskspråkiga informanter, SIL
1988.
– turabdinsk minigrammatik, Jusuf Ishaq, Skolverket 1992.

O läromedel på turabdinska utgivna inom sil:s
utvecklingsarbete
Parallellt med språkmaterialet utvecklades vid SIL-MINV
ett läsinlärnings- och språkutvecklingsmaterial:
toxu qorena – Läslära på turabdinska, 1982
bokstavskort, 1982
toxu qorena – ktowo d cwodo a och b – Arbetsböcker, 1985 och 1987
toxu qorena 2 – Lärobok i turabdinska, 1990

O översättning av lästräningstexter och bilder
ursprungligen utarbetade för grundläggande
vuxenutbildning på sö:
surto w xabro – Bild och ord
kote l boli – Minnen och tankar
O böcker och häften med traditionella sagor,
rim och ramsor:
u bërgël – Bulgur, Adnan Can, 1989

101

Detta beslut möttes av motstånd från dem som vidhöll att språket
skulle kallas assyriska. Många ”assyrier” var också helt mot att talspråket skulle nedtecknas. De ville verka för att det kulturbärande
skriftspråket skulle ”revitaliseras” dvs börja användas i alla sammanhang såsom judarna har gjort med hebreiska.
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mi cetmo lu bahro – Fiskarna, Jan Sen-Diyarbakërli,
1989
qale w sayno – Eliyo, Jan Sen-Diyarbakërli, 1989
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më zaz lu swed – Zaz, Jan Sen-Diyarbakërli, 1990
hubo w haye b yardo – yardo, Jan Sen-Diyarbakërli,
1990
qafiyat w dcore 1–2 – Rim, och ramsor, Nejla Aydogan, 1990
O översättning av material som ursprungligen
getts ut av rikscentralen för pedagogiska
hjälpmedel för hörselskadade, rph hör:
mimre lan nacime – Poesi för barn, översättning Yusuf
Ishaq, 1991
u swed baz zabne 1–2 – Sverige i Tiden, Hans Holberg,
översättning Aydin Aydogan, 1991
O nyskrivna texter
bëqto d warde – En antologi med texter av ungdomar,
Skolverket 1992
Denna bok är ett resultat från de skrivarkurser som
Siv Nordell och Jusuf Isaqh anordnade för ungdomar/
unga vuxna som ville lära sig att skriva på detta språk.
Illustratörer
Projektet lade ner stor omsorg på att materialen på detta
nya skriftspråk skulle vara fina, även när det rörde sig
om ”enkla texthäften”. Läsinlärningsmaterialet fick
illustrationer i färg men även de övriga materialen var
rikt illustrerade av skickliga konstnärer. toxo qorena
och u bërgel illustrerades av Rauf Alazan, häftena med
sagor, rim och ramsor av Siyabend Qaya och antologin
med ungdomarnas texter av Martin Erling.
O läromedel utgivna med produktionsstöd
siomo midyat – hej midyat, 1993
Skolverket gav produktionsstöd till denna bok med
parallelltext på svenska och ny västarameiska (som författarna till denna bok valde att kalla sitt språk/turabdinska). Detta språk skrivs här med både latinskt alfabet och zertoalfabet. Det som beskrivs i text och bilder
är ett ”återbesök” i byn Midyat varifrån många assyrierna/syrianerna ursprungligen kom.
Likaså stödde Skolverket utgivningen av ett material
om hur Klövjevägens förskola i Södertälje arbetade tvåspråkigt med assyriska/syrianska barn.

Urmiska/östarameiska
SIL stödde ekonomiskt utgivningen av några läromedel
på urmiska eller östarameiska som språket numera
oftast kallas, som utarbetats av modersmålsläraren
Michael Mammo i Jönköping. Detta språk har varit nedtecknat länge och här används också zertoalfabetet.
Bland senare anlända flyktingar från Irak finns fler östliga varieteter t.ex. kaldeiska.
Information till familjerna
På initiativ från Michael Mammo utarbetades 1999 två
versioner av videon till informationsmaterialet våra
barn och skolan, en för östarameiska (urmiska) och
en för ny västarameiska (turabdinska). Däremot har inte
de senare informationsmaterialen om flerspråkigheten
betydelse översatts till dessa språk, även om behovet av
sådan information också är aktuell i dessa grupper.
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Tema Modersmål – Syriska/arameiska
Denna temaplats har utarbetats på initiativ från ungdomar som vill ta ansvar för att detta språk ska fortleva i
Sverige. De valde att använda ”talspråket” och kallar
detta för syriska/arameiska och skriver det med zertoalfabetet. De presenterade sitt arbete vid en studiedag
våren 2006. De fick ta emot en del kritik men också uppmuntran. Från hösten 2007 har en ny grupp tagit över
utvecklingen av denna webbplats.
Reflektioner
Inom detta språkområde har utvecklingsarbetet i Sverige inneburit att ett talat språk har blivit nedtecknat och
härigenom användbart som verktyg för kunskapsutveckling i olika skolämnen och samhällssektorer. De som
gjorde detta möjligt var de informanter som stödde Siv
Nordell som var besjälad av att hjälpa dessa elever, Jusuf
Isahq som svarade för analysen samt de modersmålslärare och ungdomar som ställde upp och lärde sig att använda ”det nyskrivna talspråket”.
Så här i backspegeln kan man ställa sig frågan om det
möjligen hade varit bättre om vi, när vi tecknade ner talspråket, hade avstått från att välja det latinska alfabetet för
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detta. Vi utgick från att eftersom dessa elever (barn och
ungdomar) redan kunde läsa och skriva med latinskt alfabet på svenska, så skulle en nedteckning med latinska bokstäver vara enklare för dem att ta till sig. Antagligen var det
också så, men genom att de inte fick stöd för läsningen
med zerto, fjärmades de från ”det kulturbärande språket”.
Kanske hade motståndet mot ”det nedtecknade talspråket”
varit mindre från dem som företrädde ”det gamla skriftspråket” om kopplingarna mellan dessa varit tydligare?
Det har lagts ner mycket energi på namndiskussioner och andra symbolfrågor och detta har tagit kraft från
språk- och litteraturutvecklingen. Revitaliseringsprojektet är inte längre aktuellt. Södertälje är alldeles för litet
för detta jämfört med villkoren för hebreiska språket i
staten Israel. Språkbytesprocessen till svenska går snabbt,
men än finns det antagligen tillräckligt många som vill
bibehålla sitt modersmål? Ur detta perspektiv är det trist
att arbetet med tema modersmål ‒ syriska ⁄ arameiska ifrågasätts av vissa på ett sätt som inte känns konstruktivt.
De svenska myndigheterna kan inte rädda kvar något
språk. Om detta språk – vad det nu kommer att kallas –
ska leva vidare avgör språkanvändarna.
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äsåret 2005 ⁄ 06 deltog 1 500 elever i grundskolan i
modersmålsundervisning i tigrinska i 32 kommuner.
De första flyktingarna från Eritrea kom till Sverige på
1970-talet. Relativt många av dessa bosatte sig i Uppsala,
där det tidigare fanns eritreaner som kommit hit genom
kontakter med svensk evangelisk mission. Det var också
till tidigare missionärer i Etiopien och Eritrea som vi på
SÖ/SIL först vände oss för att få information om gruppen och förslag på eventuella resurspersoner.

L

Kurser och konferenser
Det första mötet kring eritreaner i Sverige som jag deltog i ägde rum i december 1982 på initiativ från SIV och
företrädare för eritreanerna bl.a. Rezene Tesfazion som
var modersmålslärare i Uppsala. Antalet eritreaner uppgick vid denna tidpunkt enligt SIV till cirka 3 000 så det
fanns stort behov av modersmålslärare och även de som
arbetade som modersmålslärare var i behov av kompetensutveckling. Detta möte resulterade i att SIL inbjöd
modersmålslärare i tigrinska till fem dagars kompetensutveckling på en kursgård i Uppsala.
O sunnersta herrgård, uppsala 11‒15 april 1983 (12
deltagare)
Kursen omfattade förutom erfarenhetsutbyte:
– information om skolans mål, innehåll, organisation
och metoder (enligt läroplanen Lgr 80)
– information om modersmålsundervisningens bakgrund, mål, innehåll och metoder
– inventering av vilka läromedel som fanns på tigrinska
och analys av vilka material som skulle behöva utvecklas
– föreläsning med efterföljande diskussion om ”invandrarpolitiken och polisens arbete”. Det var kursdeltagarna som efterfrågade detta inslag. Deltagarna
hade själva uppehållstillstånd men nu ökade de negativa besluten och det fanns gömda familjer bl.a. i Alsike kloster utanför Uppsala.
Resultatet av kursen blev att deltagarna delade upp sig i
grupper som åtog sig att utveckla olika läromedel. Grupperna skulle få pedagogiskt stöd från SIL och man kom
överens om en återsamlig inom ett halvår.
O sigtuna 17‒19 oktober 1983 (20 deltagare)
Konferensen omfattade:
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– bearbetning av de texter som grupperna kunde redovisa102
– föreläsning om tigriska språket, dess grammatik och
ordförråd
– diskussioner kring metodik i modersmålsundervisning
O hässelby gård, stockholm 26‒27 april 1985 (drygt
20 deltagare)
Här var innehållet:
– presentationer av de läromedel som hade hunnit färdigställas
– föredrag om forskning om tigrinska vid statliga institutioner i Etiopien
– föreläsning om litteratur på tigrinska och övrig afrikansk litteratur.
O skrivarkurs på biskops arnö folkhögskola
augusti 1985 (12 deltagare)
För att ytterligare stödja lärare och andra som ville
skriva böcker på tigrinska anordnades med ekonomiskt
stöd från SIL en skrivarkurs på Biskops Arnö.
Läromedel
O böcker som utarbetades av arbetsgrupperna
under de första åren:
rahwa bor i eritrea, Alem Teklegiorgis, SIL 1986
För tigrinska används geezalfabetet som är ett stavelsealfabet med drygt 200 tecken. På den här tiden fanns ingen
annan lösning för oss på SIL för utskrifter på tigrinska, än
att låta någon texta för hand. Det fanns visserligen skrivmaskiner för detta alfabet som producerades av Olivetti
men det var många års väntetid för att få köpa en sådan.
Att anlita den person som disponerade den enda fungerande skrivmaskinen i Sverige hade blivit dyrt. I stället anlitade vi Adi Ghebre som skrev ner texten. Boken är också
vackert illustrerad av Johannes Mebrhatu.
korta berättelser för barn, SIL 1987
djurberättelser på tigrinja, SIL 1987
102

Eftersom jag hade viss förförståelse för vad de olika grupperna presenterade, kunde jag följa med i vad de berättade trots att de talade
tigrinska. Jag hade också visst stöd från deltagare som ”viskningstolkade”. Men detta förklarar inte hur det kunde komma sig, att jag under
kvällspasset kunde delta i gissningen av gåtor. Magi?
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Dessa böcker innehåller huvudsakligen klassiska fabler
hämtade från Isah Teweldes bok arbaan arbaten zanta.
Urvalet gjordes av en grupp modersmålslärare som även
bearbetade texterna språkligt. Böckerna är utskrivna på
dator av Adi Ghebre och Minya Tseggay. (Vi är nu inne i
datoråldern och den Olivettimaskin som SIL-MINV beställt behövde aldrig levereras!) Även dessa böcker innehåller fina illustrationer av Johannes Mebrahtu.

Denna bok trycktes till i omgångar och reviderades 1994.
Den utkom 2005 i en utökad version.
blandade övningar, SIL 1988, senaste upplagan 2006
Blandade övningar har varit extra populär eftersom den
utgör en brygga mellan Bok 1 och Bok 2. Under en period gavs den ut i samma volym som Bok 1. Nu har
böckerna delats upp igen i två böcker och båda har utökats med ytterligare texter och övningar.
Det här är ett unikt författarskap av en metodiskt
medveten och engagerad lärare. Böckerna har hela tiden
efterfrågats och när det varit dags för nytryck har Minya
alltid varit beredd att göra justeringar utifrån de behov
som hon sett hos sina elever.
Förutom dessa läromedel har Minya skrivit ungdomsromanen helena samt några sagoböcker för vilka
hon fått stöd från KUR.
Hon är tillsammans med Adi Ghebre ansvarig för
tema modersmål ‒ tigrinska och har numera möjlighet att publicera nya texter och övningar på denna
webbplats.
O material utgivna med produktionsstöd:
tigrinja grammatik, Adi Ghebre, Admas förlag 1989
Denna grammatik innehåller även kontrastiva jämförelser mellan tigrinska och svenska och tigrinska och
engelska.
28 brev stockholm ‒ orota, Kiros Fre Woldu och
Mehret Dawit, African Triangle 1990
Här beskriver ungdomar i Sverige och i befrielserörelsens skolor i Eritrea sin verklighet för varandra.

O böcker skrivna av modersmålsläraren minya
tseggay:
läs, skriv, måla 1 – tigrinska för nybörjare, SIL 1983
Detta läromedel har kommit ut i flera omgångar, senast
2006 i en ytterligare utökad version.
min alfabetsbok – övningsbok till bok 1, SIL 1983
Även detta material har kommit ut i omgångar, senast
2005.
tigrinja för nybörjare 2, SIL 1984

samlade kunskaper, red. Kiros Fre Woldu, African Triangle 1992
Boken är en nyutgåva av en bok som utkom 1962 i Eritrea. Innehållet var avsett som kompletterande material
för undervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
lärobok för tigrinska i gymnasieskolan, Adi
Ghebre, Skolverket 2000
Boken ger underlag för att uppnå målen för gymnasiets
tre kurser i modersmål. Vid utarbetande av texterna har
författaren tagit hänsyn till dels de elever som har egna
erfarenheter av uppväxt i ursprungslandet och därför en
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starkare grund i modersmålet dels de som har vuxit upp
i Sverige eller andra mottagarländer.
Information om Eritrea
O 50 bilder från eritrea, SIL 1985
Ansvariga för utarbetandet av detta material var Rezene
Tesfazion och Habte Hailemariam. Som faktaunderlag
användes bl.a. Utrikespolitiska institutets länder i
fickformat.
Denna första diaserie som SIL producerade består av
50 bilder till vilka det fanns ett texthäfte på svenska och
tigrinska. Bilderna valdes ut av modersmålslärare som
sökte efter representativa bilder: människor i olika åldrar och sysselsättningar, olika naturområden, stadsmiljöer och landsbygd. Lärarna valde ut ”komplexa bilder”
med många detaljer som skulle stimulera eleverna i modersmålsundervisningen att vilja utvidga sitt ordförråd.
I texthäftet fanns förutom en bildförteckning kortfattade fakta om Eritrea och förslag på hur bilderna skulle
kunna användas i den svenskspråkiga undervisningen
för att vidga perspektivet i interkulturell riktning.
Så här presenterades materialet för de svenska
lärarna:
– Har dina elever sett andra bilder från Eritrea och Etiopien
än de svåra katastrofbilderna från svältens Afrika?
– Vilka frågor har eleverna inför detta lidande – är det känslor av medlidande, hopplöshet eller tror de på möjligheten av en framtid för dem nu drabbade?
– Har eleverna kunskap om den befrielsekamp som pågår
i Eritrea och det faktum att Etiopien satsar stora resurser
på att militärt behärska detta område?
– Ger din undervisning underlag för eleverna att bilda sig
en uppfattning om hur enskilda människor lever i andra
länder?
– Innebär det något för din undervisning att Eritrea är
”hemma” för omkring 3 000 människor som nu lever i
Sverige? Hur tar du tillvara denna möjlighet att lära känna
olika kulturer inifrån?

O temadag eritrea september 1989, folkens
museum i stockholm
Det här var ett samarrangemang mellan Folkens museum och Eritreagrupperna i Sverige. Målgruppen var
ertitreanska familjer, modersmålslärare och svensk skolpersonal. Programmet omfattade:
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Eritreas histora, utveckling och framtidsmöjligheter,
Lars Bondestam
Kvinnan i Eritrea förr och nu, Fekar Beyene
Eritreanska flyktingar i Sverige, Bereket Yebio
Läromedel på tigrinska, Mai Beijer
Dans och sånger, Eritreanska ungdomskulturgruppen
Det här var ett välbesökt möte som erbjöd en blandning
av fakta och upplevelser. SIL-MINV kom att förlägga flera
temadagar och konferenser till detta museum. Kort härefter omkom Lars Bondestam, som betytt mycket för informationen om Eritrea bland svenskarna, i en minolycka under en reportageresa.
O sången om frihet, Mai Beijer, SIL 1990
Våren 1989 besökte jag tillsammans med en grupp
lärarstuderande och modersmålslärare de befriande områdena i Eritrea. I stället för en vanlig reserapport skrev
jag denna berättelse för eritreanska och svenska elever.
Boken är rikt illustrerad med foton och texten finns parallellt på tigrinska och svenska. Mer information om
denna resa finns nedan.
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Lexikon
Lexinprojektet anlitade Kiros Fre Woldu hösten 1986 för
översättningen av svensk-tigrinskt lexin om 5 000
ord. Förutom svårigheterna med själva översättningen,
behövde han lösa problemet med inkodningen. Vid den
här tiden fanns inte dataprogram för geezalfabet, utan
Kiros definierade själv de drygt 200 stavelsetecknen.
Under detta arbete lyckades han också ”knäcka koden”
och komma åt hela Lexinordbasen som då omfattade
17 000 ord. Han övertygade oss på SIL om att det inte
räckte med att översätta de 5 000 orden i mini-ordurvalet utan adderade cirka 2 000 uppslagsord. Detta midilexin kom ut 1989.
Det arbete som han lade ner på att hitta möjligheter
för att kunna koda in tigrinska tillförde Lexinprojekt generaliserbara kunskaper, om hur det svenska Lexin-underlaget kan kombineras med översättningar som skrivs
med olika icke-latinska alfabet.
Att svensk-tigrinskt lexinlexikon inte har kompletterats till ett större ordurval beror inte på att det inte
finns behov av ett större lexikon. Anledningen är i stället att SIL anlitade Kiros för andra arbetsuppgifter inom
Lexinprojektet och att han sedan dess har varit knuten
till projektet på Skolverket och Myndigheten.
Information till familjerna
Behovet av information till de tigrinskspråkiga familjerna är stort och samtliga de material som Skolverket
och Myndigheten har utarbetat har tagits fram i tigrinska versioner.
våra barn och skolan – video om skolan i Sverige, tigrinsk
version, RHS 1991 och 1999. Denna kompletterade texthäftet som fanns på ”enkel svenska”.
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer –
tigrinsk version, 2002, tilltryckt 2006.
växelvis på modersmål och svenska – tigrinsk version,
2006

Många barn med modersmål tigrinska i Sverige är numera födda här. Inom denna grupp finns familjer där
det är svårt att hålla kvar barnens intresse för modersmålet, särskilt för läsning och skrivning. Även föräld-

rarna kan ha svårigheter med skriven tigrinska på grund
bristande tillgång på material med detta alfabet. Dessa
material visar på fördelarna med flerspråkighet och att
kunskaper i modersmål har stöd hos skolmyndigheterna
i Sverige och i internationell forskning. Mer information
om materialen finns i avsnitt 6.5.
Tema Modersmål – Tigrinska
Sedan 2003 finns ett eget språkrum för tigrinska på
Tema Modersmål. Ansvariga för detta är Minya Tseggay
och Adi Ghebre. Temaplatsen har anordnat studiedagar
i Stockholm och Göteborg. Webbplatsen besöks även av
många tigrinskspråkiga i andra länder.
Reflektioner
Jag hörde först talas om de eritreanska flyktingarna
genom kontakter med Svenska Kyrkans Mission (SKM).
Hösten 1973 hade jag lett en studieresa anordnad av SKM
till Etiopien, Kenya och Tanzania. I Addis Ababa hade
jag bl.a. träffat på Bereket Yebio som ledde ett alfabetiseringsprojekt i form av radiokurser. Han hade studerat i
Lund och är gift med en svenska. Nu var han tillbaka i
Sverige och ansvarade för modersmålslärarutbildningen
i Malmö. Det föll sig naturligt att vända sig till honom
när vi på SÖ/SIL sökte efter resurspersoner som skulle
kunna hjälpa oss. Bereket var med på alla kurser för eritreaner som vi anordnade på SIL, fast våra kontakter har
under åren faktiskt till övervägande del handlat om mer
generella insatser för modersmålsundervisningen.
Rezene Tesfazion var en av initiativtagarna till de första mötena och utvecklingsinsatserna. Han var redan då
en mycket driftig person som deltog aktivt i läromedelsprojekten, var med om att starta en lärarförening för
eritreanska modersmålslärare (ERIS) och tillskrev UHÄ
om behovet av modersmålslärarutbildning i tigrinska.
Den kom till stånd vid Lärarhögskolan i Stockholm och
Rezene blev metodiklärare. Han arbetar politiskt och är
nu riksdagsledamot.
Mitt roligaste minne av honom är från den gången vi
hade ett arbetsgruppsmöte hemma hos mig och han frågade om han kunde få se ”ett vanligt svenskt pojkrum”.
Han hade nämligen aldrig sett ett sådant. – Visst kunde
ha få se vår son Jakobs rum! – Det var bara det att jag
hade glömt bort, att jag just denna morgon återigen
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hade ”upptäckt” några ouppackade sportbagar i hans
rum. För att göra sonen uppmärksam på detta hade jag
hängt upp 10 par smutsiga basketstrumpor och blöta
sportkläder och handdukar på en tvättlina som jag spänt
upp kors och tvärs i hans rum! – Visst var detta ett
svenskt pojkrum, men hur typiskt?
Minya Tseggay träffade jag första gången på kursen
på Sunnersta Herrgård 1983. Mötet med henne där förändrade radikalt min bild av ”den afrikanska kvinnan”.
Hon kom sportklädd och initierade genast fotbollsspel.
Hon talade med personalen i köket och såg till att det
blev en eritreansk festmåltid sista kvällen. Hon deltog
livligt i läromedelsdiskussionerna och tog på sig uppgiften att påbörja ett läsinlärningsmaterial. Och hon drog
med oss alla i sitt skratt! Som framgår ovan har hon varit
den mest aktiva inom läromedelsutvecklingen på tigrinska. Med tiden har vårt samarbete lett till djup vänskap. Numera träffas vi i princip varannan vecka – vare
sig vi behöver det eller inte. Vi brukar äta, sucka över
modersmålsundervisningen mödor och över utvecklingen i Eritrea och går ofta på bio. Vi har deltagit i varandras döttrars bröllop och vi jämför våra fantastiska
barnbarn!
Studieresan till Eritrea maj 1989
Våren 1989 deltog jag i en studieresa tillsammans med
en grupp lärarstuderande och modersmålslärare som
undervisar i tigrinska i Sverige i de befriade områdena i
Eritrea. Med visum utfärdade av befrielserörelsen EPLF
åkte vi i skydd av nattmörkret över gränsen från Sudan
och in bland de höga bergen. Där i Orotadalen fanns ett
välutvecklat samhälle, kamouflerat av växtligheten,
osynligt från luften och avskiljt från resten av Eritrea. Vi
besökte förskolan som var byggd under en utskjutande
klippa, skolundervisningen som mestadels ägde rum ute
i det fria, sjukhuset där operationsrummen och förlossningen var inrymda i containrar och ”sjuksalarna” som
utgjordes av kilometerlånga rader med bäddar längs
klippväggarna och fabriker som tillverkade värktabletter,
spagetti, gummisandaler och dambindor. (Hälften av
soldaterna var kvinnor.) Vi samtalade med lärare och de
ansvariga för forskning och utbildning. Såhär beskriver

296

jag mina intryck i förordet till min ”reserapport”
sången om frihet som jag utformade som en fotobildbok med text på både tigrinska och svenska.
Vi fick möta den skyddande naturen och de
människor som denna berättelse handlar om.
Men redan första kvällen påmindes vi om den
ständigt hotande faran. Vi såg och hörde spaningsplanen. För en stund släcktes alla ljusen och
vi väntade. Denna gång hände inget mer, men
nästa kväll såg vi när ett flygplan fällde en brandbomb. Den föll visserligen i en dal som låg bortom skolområdet, men vi förstod barnens oro
och de vuxnas övertygelse om att detta måste få
ett slut!
Dessa människor, många av dem barn som förlorat sina föräldrar, vuxna som sett sina vänner
stupa, bygger hela tiden för framtiden. Barnen lär
sig att ta hand om varandra och skydda den utsatta naturen och de sjunger nya sånger om frihet. De vuxna kämpar inte enbart med vapen
mot fienden. De bygger också fabriker och verkstäder, lär ut förebyggande hälsovård och tar
hand om fiendens sårade soldater likaväl som om
de egna. De ordnar undervisning för alla barn
och även de vuxna, som inte tidigare haft möjlighet att gå i skola.
Dessa människor tog emot oss som vänner och
vi lärde oss, att även vi som bor bortom bergen,
på andra sidan havet, får delta i denna kamp för
frihet. Som vuxna har vi en viktig uppgift, när
det gäller att fostra barnen till internationell förståelse.
Det är därför jag skriver denna berättelse. Jag
hoppas att den kan hjälpa oss alla, barn och
vuxna, att våga tro på en framtid i fred.
Efter 25 års befrielsekamp blev Eritrea självständigt ett
år senare. Utvecklingen i Eritrea har dock inte gått riktigt så som de freedom fighters som vi mötte i Orota
drömde om. Striderna med grannarna är inte över. Det
återstår mycket arbete innan Eritrea blir ett demokratiskt samhälle där det finns både fred och frihet.
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äsåret 2006 ⁄ 07 deltog 3 286 elever i modersmål turkiska i grundskolan. Det här innebär att denna
språkgrupp fortfarande hör till de tio största.
På 1970-talet när Sverige började med modersmålsundervisning utgjorde de turkiskspråkiga eleverna en av de
fyra stora elevgrupperna. De flesta av dessa elever hade
kommit tillsammans med sina familjer från mindre orter
i Turkiet, därför att papporna fått arbete vid svenska företag som varit där och värvat arbetare. Modersmålslärarna
å sin sida kom oftast från större städer och hade inte sällan
sökt sig till Sverige av politiska skäl. Dessa lärare var välutbildade och måna om att skaffa sig ytterligare kompetens
för att hjälpa sina elever. Mitt första möte med dessa lärare
var på en sommarkurs anordnad av SÖ i slutet av 1970-talet
på Stjärnhovs kursgård. Det jag minns från detta möte är
diskussionerna kring hur man skulle informera den
svenska personalen om dessa elevers bakgrund – att de inte
hade bott i jordkulor, att föräldrarna var kompetenta även
om de inte talade svenska eller kunde läsa så bra, att barnen
hade rätt att avstå från att äta bruna bönor och fläsk…
Mer om familjernas situation lärde jag mig i samband
med de samtal vi hade med hundratals turkiska mammor (och något färre pappor) i samband med att vi på
SÖ tillsammans med RHS utvecklade informationsmaterialet våra barn och skolan.

L

Läromedel
En anledning till varför vi på SÖ/SIL bestämde oss för
att utveckla ett metodiskt genomarbetat och välillustrerat läsutvecklingsmaterial på turkiska var att vi ville höja
de turkiskspråkiga elevernas status. De material som
modersmålslärarna hittills använt var antingen egna
stenciler eller böcker importerade från Turkiet, vilka vid
den här tiden fortfarande var tekniskt enkla. Initiativtagare till detta material som kom ut 1981 var fyra duktiga pedagoger: Nilgün Tuncelli, M Berktan, F Yavuz och
Ö Yavuz. Materialet bestod av följande komponenter:
O okuma kitabim – Min läsebok
O alistirma kitabim ‒ Min övningsbok
O ögretmen el kitabi ‒ Lärarhandledning
O türkce abece duvar levhasi ‒ Bokstavskort i A4
format
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Böckerna illustrerades av Rauf Alzan, som hade jobbat
med reklam i Turkiet innan han kom till Sverige. De här
böckerna kom att användas i mycket stor utsträckning.
Genom dessa böcker kunde modersmålslärarna också
visa sina svenska kolleger på den turkiska metoden för läsinlärning. I den utgår man från exempelmeningar, som
man delar upp i ord som sedan delas upp i stavelser och
så har eleverna lärt sig alla bokstäverna. Och under denna
process har eleverna ”knäckt läskoden”! Metoden fungerar väl för detta språk där stavningen ligger nära uttalet.
Vid den här tiden kunde de turkiskspråkiga eleverna
som fullföljde sina gymnasiestudier i Sverige komplettera sin svenska utbildning genom att tentera av gymnasiekursen i turkiska språket och litteraturen i Turkiet,
något som gav dem behörighet för högskolestudier där.
Av den anledningen såg de lärare som utarbetade läromedelsförteckningarna till, att de litteraturantologier
som de tog med i förteckningarna även omfattade sådana författare som de elever som ville studera vidare i
Turkiet behövde känna till. Innehållsbeskrivningarna i
förteckningarna gav en tydlig signal både till de lärare
vars elever siktade även på en turkisk examen och de
som ville undvika vissa författare.
Från slutet av 1980-talet blev det vanligt att lärare använde läromedel i turkiska som utarbetades i Tyskland.
Dessa böcker var skrivna för samma språkbehärskningsnivå som eleverna i Sverige befann sig på. Därför
passade dessa böcker många gånger bättre för våra elever än de som importerats från Turkiet, även om innehållet speglade situationen i Tyskland.
När vi på 1990-talet på Skolverket följde upp läromedelssituationen för turkiska kom vi fram till att det var
mest angeläget med ett nytt material för ”mellanåldern”.
Med modell från läromedlet moji mostovi, som hade
utvecklats för elever med rötter i det forna Jugoslavien,
utarbetades boken koprüler av en lärargrupp i vilken
ingick Nilgün Tuncelli, Gülis Holago, Lokman Basal, Ibrahim Özbek och Burhan Misirli. Boken kom ut 1999 och
den beskrivs närmare i avsnitt 4.5.
Numera utvecklas i Turkiet pedagogiskt genomarbetade läromedel i turkiska för de elever som lever utanför
Turkiet. Det rör sig främst om material för vuxna men
de kan även användas i modersmålsundervisningen för
elever i grundskolans senare år och gymnasiet.
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Genom tema modersmål ‒ turkiska finns numera
tillgång till texter, ljud och bilder i stor utsträckning,
något som dock alla lärare ännu inte har tagit till sig.
Lexikon
svensk-turkiskt lexinlexikon (17 000 ord) var det
första lexikonet som blev färdigt i Lexinserien. Det
trycktes till i flera omgångar men det dröjde till 2002
innan vi fick ett stort svensk-turkiskt (28 500 ord).
Översättare har båda gångerna varit Durusoy Yazlan.
Materialet har granskats vid universitet i Turkiet.
Information till familjerna
Som jag skriver i avsnitt 6.5 utgick vi främst från de turkiskspråkiga familjernas behov av information när vi
under tidigt 1980-tal utarbetade materialet våra barn
och skolan. Materialet bestod vid den här tidpunkten
av ett Bildhäfte med lite text på enkel svenska. Avsikten
var att föräldrar och skolpersonal skulle ha häftets bilder
som utgångspunkt vid samtal kring olika företeelser i
den svenska skolan. Tillsammans skulle man fylla i uppgifter som gällde för den aktuella skolan t.ex. skolans rutiner för hur man skulle anmäla sjukfrånvaro eller hur
fritidshemmet fungerade när lärarna hade studiedag.
Till att börja med fanns också en studiehandledning och
en mapp med kompletterade material. Senare tillkom
en video som gjordes på många språk.
våra barn och skolan – video turkisk version, RHS 1993 och
1999
två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer – turkisk version, 2002
Även vid utarbetandet av detta material utgick forskarna
vid Språkforskningsinstitutet från förhållanden i bl.a. turkiskspråkiga familjer i Rinkeby.
växelvis på modersmål och svenska – turkisk version, 2006

Studiebesök i Turkiet i december 2002
Utbildningsministeriet i Ankara hade i början av hösten
2002 inbjudit Skolverket till överläggningar kring undervisning av elever med turkiskt ursprung. Syftet med
mötet skulle vara:
Att ge möjlighet för skolmyndigheterna i Turkiet och

ansvariga för undervisningen av elever med turkiskt ursprung i Sverige att mötas för att undersöka, hur vi skulle
kunna utveckla samarbetet mellan våra länder när det gäller undervisningen av dessa elever.
Datum till detta möte fastställdes till december 2002.
Skolverket framförde önskemål om studiebesöksmål:
förskola, grundskola och gymnasieskola samt om möjligt möte med ansvariga för utbildningsprogram på
radio och tv samt läromedelsansvariga på nationell nivå.
Från Skolverket deltog enhetschefen Lena Hammarberg och Mai Beijer. Övriga deltagare var Burhan
Misirli, Nilgün Tuncelli och Bülent Darcan. Majoriteten
av gruppen var således turkisktalande vilket innebar att
vi hade avsevärt bättre möjligheter att få information
vid studiebesöken jämfört med om vi varit tvungna att
samtala via engelskspråkig tolk vilket hade varit alternativet.
Burhan kommer ursprungligen från Kosovo och har
således egna erfarenheter av att tillhöra en turkisktalande minoritetsgrupp utanför Turkiet. Innan han
blev skolledare har han varit modersmålslärare och
lärarutbildare i Malmö. Han har också varit redaktör för
läromedel på olika språk, inklusive turkiska.
Nilgün var utbildad lärare när hon kom till Sverige
från Istanbul i början av 1970-talet. Hon var en av de första modersmålslärarna som anställdes i Stockholm och
hon har även arbetat i turkisk klass. För närvarande undervisar hon ”högstadieelever” i Rinkeby. Hon var en av
författarna till det läsutvecklingspaket i turkiska som utarbetades vid SÖ 1980 och den drivande författaren i den
grupp som utarbetade läromedlet köprüler.
Bülents bakgrund är att han hade teknisk högskoleutbildning från Ankara när han kom till Sverige. Han
arbetar med tema modersmål ‒ turkiska.
Utbildningen i Turkiet
Vi fick genom Turkiska ambassadens försorg redan innan
besöket tillgång till skriftlig information om det turkiska
utbildningssystemet och hade detta som referens under
skolbesöken. Jag deltog i ett Europarådsseminarium anordnat av utbildningsministeriet i Ankara 1980. Erfarenheterna från detta besök gjorde att jag kunde reflektera
över utvecklingen inom utbildningsområdet i Turkiet
under de dryga 20 åren som gått sedan dess.
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O förskolan
Idag är går 10 procent av barnen i Turkiet i någon form
av förskola, 1980 var det endast 1,1 procent. Förskolan
hör numera till utbildningsministeriets ansvarsområde
och det finns en nationell kursplan som är utformad
som en ”ramplan” som ska implementeras utifrån de
förutsättningar som råder på den enskilda förskolan.
Den ska också kunna användas som underlag för aktiviteter i hemmen. Kursplanen föreskriver inte ”ämnesundervisning” men aktiviteter som lyfts fram är bl.a.
språkträning i turkiska, förberedande läs- och skrivinlärning, omvärldsorientering, musik, bild och drama.
O dr. ufuk ege anaokulu (daghem ⁄ förskola)
Den förskolan som vi besökte ligger i ett höghusområde
utanför centrum. Skolan är byggd 1978 för sponsrade
medel. Här fanns drygt 300 barn i åldrarna 3‒6 år. Barnen bor i närområdet även om skolan i princip är öppen
för alla. Verksamheten är men skolan hade också ca 10
procent ”frielever” och ca 10 procent barn som fick
komma på grund av ”särskilda behov”.
Flertalet av barnen fanns på skolan under hela dagen
(kl 8‒17) men det fanns även ”deltidsgrupper”. Grupperna omfattade 16‒18 barn. För varje grupp fanns förskollärare och barnskötare som har adekvat utbildning.
Personalen deltar i obligatorisk kompetensutveckling
fyra veckor per år. Lärare kan även delta i kurser och föreläsningsserier som anordnas av universitet och lärarutbildningar om barns utveckling, metodik m.m. Förskolan har samma ”läsår” som skolan. Personalen utarbetar egna målbeskrivningar och en ”lokal arbetsplan”
för verksamheten och det är mot dessa som man gör sin
utvärdering.
O sammanfattning
Denna förskola har stora likheter med svensk förskola.
Nilgün menade att hon gärna skulle vilja återkomma
och auskultera. De turkiska föräldrarna som bor i Sverige har antagligen föga kunskap om denna utveckling
av förskolan i Turkiet.
O grundskolan
Grundskolan är numera åttaårig. Andelen barn som deltog läsåret 1996 ⁄ 97 var 99,8 procent för år 1‒5 och 69,6
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procent för år 6‒8. 1980 var motsvarande andelar 91 respektive 43 procent. Då omfattade den obligatoriska
grundskolan bara fem år. Läroplanen innehåller ungefär
samma ämnen som grundskolan i Sverige. Undervisning
i främmande språk är obligatorisk från år 4. Religionsundervisning är obligatorisk år 4‒8.
O cankaya ilkögretim olkulu (grundskola)
Denna grundskola ligger centralt i Ankara och de flesta
eleverna kommer från närområdet. Trots detta hämtas
och lämnas eleverna med minibussar. Skolan hade ca
1 650 elever i år 1‒8 och 90 i förskoleklass (5‒6 åringar).
Lärarkåren uppgick till 68 och man hade två kuratorer.
Antal elever per klass var högt, drygt 40. Skolan var tekniskt välutrustad. Man har bra samarbete med föräldrarna och det är t.ex. de som ansvarar för skolbiblioteket,
både för införskaffande av litteratur och för utlåningsverksamheten.
Vi togs emot av rektor som verkade mycket engagerad
och hade en medveten plan för utvecklingen av skolan.
Denna skola är en av de offentliga skolorna som har högst
andel elever (95%) som fortsätter till ”gymnasienivån”.
Rektorn gick in för att skapa ett gott arbetsklimat och
minska klyftan mellan lärare och elever. Exempel på
detta fick vi under tiden vi satt på hans expedition. Dörren stod hela tiden öppen och det var en ström av lärare
och elever. Bland dessa var det två små flickor som gick
fram till rektorn och viskade något i hans öra. Då tog
han fram en stor burk med karameller och bjöd dem.
Rektorn har också en strategi för ökad elevmedverkan. Man har klassråd och elevrepresentanter deltar i
planeringsarbetet. Eleverna gör en tidning och ordnar
olika ”sociala aktiviteter". De elever som ”inte är lika
gynnade” som andra kan få extra undervisning i olika
ämnen efter de ordinarie lektionerna. Skolan erbjuder
även fritidsaktiviteter i form av basket, volleyboll och
tennis.
Vi fick en mycket positiv bild av denna rektor och därigenom också av skolan. Det fanns säkert även här förväntningar på eleverna att de ska nå höga betyg i
kampen om de begränsade platserna på gymnasiet, men
detta var inte något som rektorn lyfte fram. Klassrumsbesöken blev hastiga och gav endast ett allmänt intryck
av att eleverna var glada och öppna.
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O gymnasial utbildning
Utbildningen på denna nivå består av allmänna gymnasier, yrkesskolor och 4-åriga tekniska gymnasier. Andelen
elever i dessa skolformer var läsåret 1996 ⁄ 97 totalt ca 55
procent av totala antalet ungdomar. År 1980 var andelen
som fortsatte till någon form av utbildning efter ”mellanskolan” 34 procent.
På de teoretiska gymnasierna läser eleverna under
första året samma ämnen och väljer därefter olika inriktningar. För denna skolform finns föreskrivet ett stort
antal skriftliga prov. Förutom dessa prov finns föreskrifter om utvärdering genom projektarbete, enskilda
uppgifter, praktik, muntliga redovisningar i klassen och
extra curricular activities.
O haci ömer tarman anadolu lisesi (gymnasium)
Denna skola omfattade grundskola, förberedande klasser inför gymnasieskola och allmänt gymnasium. Antal
elever var 820, hälften flickor hälften pojkar. Antal lärare
var 50. Gymnasiet har inriktning mot matematik och no
och här har elever möjlighet att läsa dessa profilämnen
antingen på tyska eller engelska. Denna undervisning
sker av turkiska lärare som själva har studerat, ofta redan
på gymnasienivå, och i varje fall på högskolenivå sina
ämnen på dessa språk. Samhällsorienterande ämnen och
språk undervisas på turkiska.
För att komma in på denna skola måste man ha
mycket höga intagningspoäng. Även den egna skolans
elever måste gå ett förberedande år efter grundskolans år
8 för att kunna nå så höga poäng i inträdesproven, att
de har en chans att blir antagna. Och betygsjakten fortsätter under hela gymnasietiden, för nu gäller det att få
höga poäng för att ha en chans att komma vidare på
högskolenivån. Detta var också det som de ungdomar
som vi träffade lyfte fram såsom jobbigast. Och helt klart
verkade de stressade!
Den här typen av skolor måste kanske finnas så länge
tillgången till gymnasial utbildning är så begränsad som
den ännu är i Turkiet. Men jag blev bara matt!
O möte på trt turkiska radio ⁄ tv
Vi besökte TRT:s radioavdelning för utlandssändningarna. Det här kom att bli ett synnerligen nyttigt möte.

Först talade vi med de programansvariga som bl.a. presenterade satsningar som görs med program som är utformade med tanke på behoven bland elever som bor
utomlands. Därefter kom vi in på hur dessa program
skulle kunna bli tillgängliga via Internet. Vi träffade
också den högsta chefen som lyssnade intresserat på våra
önskemål.
Tema Modersmål
tema modersmål ‒ turkiska har funnits sedan 2003.
Samordningsansvaret har legat i Stockholm och den drivande personen i gruppen är Bülent Darcan. Arbetsgruppen har genomfört välbesökta studiedagar med
bl.a. föreläsare från Turkiet. Det ovan beskrivna besöket
på Utbildningsradion i Ankara ledde till att tema modersmål ‒ turkiska nu har tillgång till samtliga de radioprogram som lärare i Sverige bedömer som användbara i sin undervisning.
Reflektioner
Den turkiska gruppen var den första större gruppen från
ett som man uppfattade som ”utomeuropeiskt land” som
kom till Sverige. Det var också i mötet med dessa familjer
som svensk skolpersonal för första gången kom i kontakt
med värderingar som har sin grund i traditioner i Mellanöstern och islam. Hur skolorna förhöll sig till dessa
värderingar skiftade. Det fanns mycken välvilja bland lärare som försvarade ”sina elever” och som hittade lösningar för hur man skulle organisera gymnastiken och
simundervisningen så att även de turkiska flickorna skulle
kunna delta, som såg till att det fanns alternativ skolmat
för dem som inte åt fläsk och som tog upp kampen med
familjerna som ville ta flickorna från skolan för att dessa
skulle passa småsyskon eller giftas bort. Samtidigt fanns
det lärare och skolledare som tog avstånd från allt som de
inte kände igen och som med emfas vidhöll, att det gäller
”att ta seden dit man kommer”.
Från ”pionjärtiden” vill jag lyfta fram Eija Kuyumcu
som var en viktig länk till de turkiska familjerna genom
sin undervisning inom grundvux och sfi. Samma gäller
psykologen Gülseren Ergün-Engström som tillsammans
med Anna-Greta Heyman skrev boken barnuppfostran i turkiet och sverige, Arbik förlag 1989. I ett
30 årigt perspektiv kan jag konstatera, att mycket har
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hänt när det gäller vår kunskap om olika värdegrunder
och också i våra ställningstaganden till vad som är den
svenska skolans och vårt samhälles värdegrund och var
gränserna går mellan det som ska accepteras och det
som inte får accepteras.
Jag har haft möjlighet att besöka Turkiet i olika sammanhang vilket givetvis påverkat mitt eget förhållningssätt till undervisningen av elever med turkiskt och
kurdiskt ursprung. Även vid kontakter med andra mot-
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tagarländer har frågorna kring undervisningen för de
turkiskspråkiga eleverna haft en framträdande plats.
Detta gäller både kontakterna i de nordiska länderna, Nederländerna och inte minst Berlin. Den person som jag
har lärt mig mest av i detta internationella turkiska sammanhang är Ali Ucar, som jag mötte första gången då han
ledde en fortbildning i Berlin kring Interkulturelle Erziehung som anordnades av Fortbildningsavdelningen i
Uppsala tillsammans med Freie Universität i Berlin.
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nder sil-tiden kom vi att samarbeta med företrädare för ytterligare språk eftersom förteckningarna och MINV-utställningen omfattade läromedel på
dryga 30-talet språk. De som svarade för urvalet var alla
djupt engagerade och tycktes inte sky några medel för
att få tag på material för sina elever. Även de som inte
tjänstgjorde som rådgivare varje vecka brukade med
jämna mellanrum ”titta till sina hyllor”. Vi kunde också
kontakta dem eller hänvisa till dem personer som vände
sig till oss med frågor som rörde dessa språk.
PÅ MINV-utställningen fanns läromedel på alla nordiska språken således även på danska, isländska och
norska. I början av 1980-talet flyttade många dansktalande familjer till Skåne. En omgång fanns det till och
med modersmålslärarutbildning i danska i Malmö. Jag
minns att vi gav produktionsstöd till en liten ”vänskapsbok” med titeln heja sverige, heja danmark,
eller var det möjligen tvärtom heja danmark, heja
sverige? För isländska behövde vi inte göra en egen förteckning. Det finns inga parallella läromedel på Island
och deras officiella förteckning omfattar alla material.
Genom att vi fick kontakt med Norges motsvarighet till
SIL, Nasjonellt Senter for laeremiddler och dess chef Lars
Stölen, fick vi inte bara hjälp med läromedel på norska,
utan vi etablerade samverkan kring import och distribution av de modersmålsläromedel som vi producerade
i Sverige och de som producerades i Norge. Dessa kontakter blev upptakten till det nordiska nätverket som jag
beskriver i avsnitt 10.2.
MINV-utställningen hade också läromedel på estniska
och lettiska. Den estniska avdelningen innehöll böcker
och grammofonskivor producerade i Sverige och Kanada. Den lettiska utgjordes av några böcker som getts
ut i Sverige av Lettiska Centralrådet med produktionsstöd från SIL. Undervisningssituationen för dessa språk
förändrades radikalt när ursprungsländerna 1991 återfick sin självständighet.
På SIL-tiden utarbetades förteckningar på olika indiska språk: bengaliska, gujarati, hindi och urdu. Vi ordnade även en gemensam studiedag för lärare i dessa
språk. Det var en gujaratilärare från Trollhättan som inspirerade oss att ta fram metodhäftet att lära sig läsa
en gång till på sitt förstaspråk.
Italienska undervisades bl.a. i kommuner som redan

U

på 1950- och 1960-talen tagit emot arbetare från Italien.
Vid läromedelsurvalet hade vi stor nytta av vår medarbetare Eva Cerú som talade italienska och som hade
genomgått Montessoriutbildning i Bergamo. Hon svarade för låt språken blomma – ett idehäfte för undervisning utan traditionella läromedel och metodhäftet
att lära sig läsa en gång till på sitt andra språk.
I den senare hämtade hon sina exempel från en Sverigeitaliensk pojkes erfarenheter och intressen. Han tyckte
om att spela fotboll!
Undervisning i makedonska förekom främst i VästSverige och vår avdelning på MINV-utställningen bestod
av böcker som valts ut av dessa lärare. Det var också
några lärare som tog initiativ till att översätta Lexinordförrådet till makedonska. Ett sådant lexikon kom ut 1995
och omfattade 17 000 ord.
Förteckningen i nederländska resulterade i att lärare
i detta språk, som inte känt till några kollegor, fick kännedom om varandra och etablerade ett kontaktnät. Det
var genom ”vår” nederländska lärare Frouke Anadol
Hageman, som vi fick kontakt med ”motsvarigheten till
SIL i Nederländerna” och kunde etablera ett samarbete
kring import av läromedel i bl.a. asiatiska språk som de
hade lång erfarenhet av. Under några år hade vi även
kontakt med några personer som med Sverige som
förebild arbetade för att få till stånd undervisning på
frisiska i Nederländerna.
Sverige tog på slutet av 1970-talet emot flyktingar från
Kap Verde och dessa talade portugisiska. Under en
period fanns det av den anledningen ganska många
modersmålselever och även tvåspråkiga klasser med
portugisisktalande elever. Jag hade fått förslag på en
lärare, Elsi Englund i Malmö, som skulle kunna hjälpa
oss med att hitta lämpliga läromedel. Jag vet inte hur ni
tror att en person med detta namn ser ut? Jag förväntade mig i varje fall en ljusblond älva. Och mötte en
dynamisk, högväxt, svartlockig brasilianska med ett
bullrande skratt! – Vår vänskap har fortsatt genom åren.
Det var omöjligt att få tag på information om läromedel från Rumänien och inga privata importvägar fungerade. De familjer som begärde undervisning i rumänska var ofta regimkritiska flyktingar och den totalitära
staten hade inget intresse för dessa barns språkutveckling. När jag på modersmålsläraren Petru Iliescus förslag
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kontaktade rumänska ambassaden i Stockholm för att få
hjälp med adresser till förlag blev jag bryskt avvisad. Men
uppenbarligen tänkte de om och någon tid senare kom
en officiell delegation till SIL. Nu var de mycket välvilliga
och gav oss även en uppsättning läromedel och material
om Rumänien inklusive presidenthustrun Elena Ceaucescus samlade verk i vita skinnband. Dessa böcker förvarades i ett kompaktarkiv och det var nästan en rituell
handling när vi kastade dessa efter det att diktatorn hade
störtats 22 december 1989. Men innan dess hade Petru
kunnat åka till Rumänien och sluta avtal med en exportfirma samt knyta kontakter som underlättade arbetet
med svensk-rumänskt lexinlexikon, där han var en
av översättarna tillsammans med sin hustru Felicia Ilina
Iliescu och Dan Shafran. Detta lexikon kom ut 1994.
Ryska har varit undervisningsspråk för många invandrare från olika delar av forna Sovjetunionen. Antalet elever som läste modersmål ryska uppgick läsåret
2005 ⁄ 06 till 1 456 och undervisning i ryska förekom i 78
kommuner. Det finns även en fristående skola i Stockholm med ryska som undervisningsspråk. Det här har
medfört att vi utarbetat ett svensk-ryskt lexinlexikon som kom ut 2002 och som även finns på Internet. Översättare är Valery Alexandrov.
Myndigheten har bedömt att behovet av information
till familjerna är stort och har därför utgett både två
språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer
och växelvis på modersmål och svenska i ryska versioner 2006. Sedan 2004 finns ett språkrum på tema
modersmål ‒ ryska.
Tjeckiska har aldrig varit något ”stort” språk men i
gruppen har hela tiden funnits engagerade och ambitösa
lärare. Bland deras elever har även funnits en del romska
elever vars starkaste språk varit tjeckiska. På eget initiativ
översatte en person Lexins ”miniordförråd” till tjeckiska.
Detta lexikon kom ut 1987. Han var den första översättaren som själv skrev in sin översättning på dator, även om
det fortfarande var så att denna översättning sedan fick
klippas in manuellt bredvid den svenska texten.
Thailändska är ett språk där deltagandet i modersmålsundervisningen ökar. Läsåret 2005 ⁄ 06 uppgick antalet elever som deltog i thailändska i grundskolan till
1 217 och undervisning i thai förekom i 64 kommuner.
Även här har Myndigheten bedömt att det finns behov

av information till familjerna i språkfrågor och har 2006
översatt två språk eller flera? råd till flerspråkiga familjer och växelvis på modersmål och
svenska till thailändska.
Sedan 2003 finns också ett språkrum tema modersmål ‒ thailändska.
Bland språkrummen på tema modersmål finns
även några i Sverige mycket små språk såsom tagalog
(filipino) och luganda. Här är det enskilda lärare som
tagit kontakt med oss och som med mycket lite ekonomiskt stöd arbetar med dessa webbsidor.
Ungerska hörde under SÖ/SIL-tiden till de mellanstora språken. De flesta lärarna var välutbildade och flera
hade svensk lärarutbildning. Det anordnades modersmålslärarutbildning i Stockholm och Malmö. 1982 samlade Lärarhögskolan i Malmö 30-talet lärare från 23
kommuner till några dagars kompetensutveckling kring
språk-, kultur- och samhällsutvecklingen i Ungern. Vid
dessa dagar medverkade flera föreläsare från Ungern.
Elevgruppen utgjordes dels av barn vars föräldrar
kommit till Sverige som flyktingar 1956 dels av barn vars
föräldrar sökt sig hit senare, från bl.a. Vojvodina i Jugoslavien. Det här innebar att lärare främst sökte efter material som producerades utanför Ungern.
1983 deltog jag i ett delegationsbesök i Ungern som
organiserades av Utbildningsdepartementet och UHÄ
för att bl.a. underlätta möjligheten för modersmålsstuderande att genomföra sin ”hemlandspraktik” i samverkan med Lärarhögskolan i Debrecen. Mitt starkaste
minne från denna resa är från den officiella avslutningen. Birgitta Ulvhammar och Lazló Szabó från ungerska utbildnings- och kulturministeriet hade undertecknat överenskommelsen om fortsatt samarbete. Tvkamerorna var fortfarande på och innan vi höjde våra
glas tog en av de ansvariga för ”pedagogisk utveckling”
i Ungern ordet. Han avslutade mötet med att påminna
oss om sagans Fågel Fenix som fått sina vingar svedda
men som skulle återuppstå!
Våren 2007 hade jag möjlighet att åter besöka utbildningsministeriet i Budapest i samband med ett EU-projekt som gällde undervisning av romer i Ungern. Vi
bodde också på samma hotell som jag hade bott på 1983.
Jag kunde konstatera att utvecklingen i Ungern går
mycket snabbt inom alla områden!
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Bildförteckning

DEL 1
Burhan Misirli svarar för de tecknade illustrationerna i Del 1. Dessa är hämtade från Gemensamt ansvar, Skolverkets Rapport 194, 2001, broschyren Växelvis på modersmål och svenska, Myndigheten
för skolutveckling, 2006 samt Växelvis på svenskt teckenspråk och svenska, Myndigheten för skolutveckling, 2008.
DEL 2
Albanska

306

Omslag till Urat tona I, Skolverket, 1997 samt ett frimärke från Urat tona II,
Skolverket, 2000

Arabiska

Växelvis på modersmål och svenska – arabisk version, sid 2

Bosniska

Omslag till Moji Mostovi, Skolverket, 1995 (Samma fotografi av bron finns även
på de kroatiska och serbiska versionerna)

Dari och pashto

Tema Modersmål – Dari och pashto, förstasidan

Engelska

Växelvis på modersmål och svenska – engelsk version, sid 4

Finska

Illustration från foldern Att kunna språk är en rikedom, sid 10

Grekiska

Omslag till rapporten Greklandsbilden, SIL , 1988

Jiddisch

Båda från Tema Modersmål – Jiddisch

Kinesiska/
Vietnamesiska

Från Tema Modersmål – Vietnamesiska
Ur materialet Mattebegrepp på kinesiska på Tema Modersmål

Kroatiska

Rebussida av Burhan Misirli från Moji Mostovi – kroatisk version, Skolverket, 1995

18268 mest_sprak_del2.qxd:Layout 1

08-04-28

15.34

Sida 307

bildförteckning

Kurdiska

Illustration av Tara Mardin från Regnbåge – läs och skriv, Skolverket, 1992
Karta från Dergûsa, Skolverket, 2002

Meän kieli

Från Tema Modersmål – Meänkieli

Persiska

Illustration av Fershteh Fazehli från En dotter berättar, SIL, 1990
Omslagsbild av Mario Salazar till Vänskapens land, SIL, 1988

Polska

Omslag till foldern Två språk eller flera – polsk version

Romani chib

Omslagsbild av Burhan Misirli till So Ame Kerdam, Skolverket, 2000
Illustration av Keijo Keiski från Akana Ginas Romanes, Skolverket, 1998
Omslag av Raija Wallenius till Miro rakkrar romani,
Myndigheten för skolutveckling, 2007

Samiska

Omslagsfoto till Samiskt perspektiv, Skolverket/HLSförlag, 1994
Illustration av Lars Pikra från sångboken Lávllomgirjje, Sameskolstyrelsen, 1991

Serbiska

Från Tema Modersmål – Serbiska
Ur materialet Mattebegrepp på bosniska/kroatiska/serbiska på Tema Modersmål

Somaliska

Traditionell somalisk målning
Illustration av Chris Lundin Mattsson ur Dalagga iyo Duunyada, Skolverket, 1998
Omslag till Läs mera somaliska av Abdi Abdillahi Ibrahim, Skolverket,
1994 och 2002

Spanska

Omslagsbild av Mario Salazar till Meu Amigo, Corona, 1985

Syriska/arameiska Omslagsbild och alfabetsillustrationer av Rauf Alazan till Toxo Qorena 1, SIL, 1982
Omslag av Martin Erling till Antologin med ungdomarnas texter, Skolverket, 1992
Tigrinska

Omslag av Berhane Adonay till Läsebok 2, Skolverket, 2001
Omslag av Johannes Mebrahtu till Djurberättelser, SIL, 1987

Turkiska

Illustration av Rauf Alazan från Okuma Kitabim, SÖ, 1981
Illustration av Burhan Misirli från Koprüler, Skolverket, 1999

Övriga språk

Logon till konferensen Många språk en satsning på framtiden i Göteborg, 2002
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Här finns även en beskrivning av hur eleverna som har rötter i
andra länder har påverkat vår undervisning så att den numera
genomsyras av ett allt tydligare interkulturellt synsätt.
I den första delen av boken redogörs för insatserna utifrån olika
delområden som t.ex. undervisning i och på modersmål och
svenska som andraspråk, utveckling av läromedel och lexikon,
informationsinsatser, skolans och samhällets värdegrund samt
internationella kontakter. Del 2 utgör en dokumentation av de
insatser som modersmålslärare, författare och illustratörer gjort
för att utveckla läromedel på tjugotalet språk. Här rör det sig inte
sällan om språk som är eller har varit förbjudna minoritetsspråk i
ursprungsländerna.

SPRÅK- OCH KULTURKUNSKAP I ETT ALLTMER GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMHÄLLE

I MEST SPRÅK beskriver hon de statliga insatserna under dessa
trettio år för att stödja elever som tillhör de nationella minoriteterna och elever med utländsk bakgrund. Redovisningen ger
också en bild av vilka grupper av asylsökande och övriga invandrare som kommit till Sverige och hur attityderna till denna undervisning har skiftat bland beslutsfattare, lärare och opinionsbildare.

MEST SPRÅK

Undervisningsrådet Mai Beijer har under trettio år arbetat på
nationell nivå med skolutveckling inom mångfaldsområdet som
enligt hennes erfarenhet är det mest centrala för utvecklingen i
vårt alltmer gränsöverskridande samhälle.

Mai Beijer
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