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statsrådetTill Ylva Johansson

Genom beslut den 9 1995 bemyndigade regeringenmars statsrådet Ylva
Johansson tillsätta kommittéatt med uppdrag belysa deten inreatt arbe-

i det offentliga skolväsendettet för barn och ungdom och föreslå åtgärder
för stimulera den pedagogiskaatt utvecklingen dir. 1995: 19. Direktiven
bifogas, bilagase

Kommittén Skolkommittén.antog namnet Till leda kommitténsatt
arbete utsågs utbildningsledaren Olle Holmberg. I arbetet deltar som
ledamöter högskoleadjunkten Kerstin Bergöö, rektorn Börje Ehrstrand,
adjunkten Katarina Eklind, mellanstadieläraren Pia-Lotta Fellke, organi-
sationspedagogen Lennart Kågström, utvecklingsledaren Elisabet
Nihlfors, adjunkten Lennart Nilsson, biträdande rektorn Peder Sandahl,
fritidspedagogen Anneli Springe Östman.och teknologen Marika Slöjd-
läraren Lisbeth Andersson entledigades den 25 augusti 1995 från sitt
uppdrag ledamot och högskoleadjunkten Lenasom Aulin-Gråhamn
utsågs till ledamot. Adjunkten Göran Mohn entledigadesny den 1 mars
1996 från sitt uppdrag ledamot i kommittén och högskoleadjunktensom
Anders Olsson utsågs till ledamot den 15 maj 1996.ny

Som sakkimniga förordnades kanslirådet Eva-Stina Hultinger, skolrå-
det Berit Hörnqvist, professorn Henning Johansson och sekreteraren
Ingrid Lindskog. Eva-Stina Hultinger entledigades sakkunnig den 7som
augusti 1995 och kanslirådet Anne Charlotte Norborg förordnades som

sakkunnig den oktober30 1995. Skolrådetny Berit Hörnqvist entlediga-
des den 30 oktober 1995 och undervisningsrådet Gunilla Zackari utsågs

dag till sakkunnig.samma ny
Som sekreterare arbetade syo-konsulenten Mikaela Sigander fram till

den 31 juli 1995 och föredraganden Görel Sävborg-Lundgren fram till
den 4 september 1995. Som sekreterare förordnades därefter kanslirådet
Eva-Stina Hultinger den 7 augusti 1995 och Christer Wallentin den 21
augusti 1995.

Kommittén har till sig knutit två referensgrupper, med parlamen-en
tariker och med företrädare för centrala intresseorganisationer.en En
förteckning ledamöternaöver i referensgmpperna finns i bilaga

Kommittéassistent och ansvarig för produktionen heloriginal ärav
Rauni Westin.
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Inriktning

påbörjades iskolanmeddialogdenfortsätterSkolkommittén somnu
ochdelaktighetinflytande,tilleleversOm rättpå riktigtInflytande -

hös-förslagdeförunderlagsyfteharDialogen att somgesomansvar.
betänkandentidigarevårahuvudbetänkandet. Iiläggasska1997ten

handlatharinflytandeperspektiv. Deiskolan ombetraktat ettvihar
inflytande.föräldrarsochelevers

ochskolanpåaspektmångkulturellvihar un-ellerKrock möteI en
möjlighe-diskussionutformatBetänkandet är omdervisningen. ensom

förändringarvilkaochskolanmångkulturelladenproblem ioch omter
innehåller detDäremotutvecklingen.pedagogiskadenkan gynnasom

hu-till iåterkommaviskaFörslagåtgärder.tillförslagkonkretainga
kapitel:fyraharellerKrock mötevudbetänkandet.

medvillvad vividiskuterarinledningskapiteldettaIInriktning
tänkerhur viochharviutgångspunktervilkabetänkandet,

användas.kommakanbetänkandet attattoss
antal frånhuvudtext. Ibetänkandets ettkapitel ärDettaDiskussion

inomcentrala frågorviavsnittskildavarandra tar upp
kanavsnittVarjeskola.ochmångkulturalitetområdet

ifrågorvaritharavsiktVår att taför sig. somläsas upp
diskussiongrundläggandeleder in iförlängning omsin en

demokrati.ochundervisning

läggakommakanvi attförslagförviflaggarHärDialog som
utformatharViår.huvudbetänkande nästavårtfram i

ochfrågorefterföljandemedavsnittkorta angerkapitlet i
kommittén.tillsynpunktermedvända sigkanläsarenatt

upplys-faktiskafinnsdensist. IbakgrundenlagtharViBakgrund
mångkultu-dendiskussionenförbetydelseningar omav

begrepp.genomgångskolanrella samt aven

mångkulturellaantologin DenmedtillsammansskaBetänkandet ses
och sjuläraresjuskriverbokendensamtidigt. Iskolan, utgessom

perspektivfrån sittochskola,och menetnicitetforskare envarom
tilloftavihänvisarbetänkandetextenvarandra. Imeddialogockså i

antologi.denna
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I

Genom irrtemationaliseringen och rörlighet ställsöverstor gränsernaen
krav på förmågan leva med kulturell mångfald och denstora att se som en

positiv kraft. Skolan har social och kulturell mötesplats möjlighetsom en
och för stärka denna förmåga hos alla arbetar där.ett attansvar som

Skola för bildning

Kulturell mångfald inget fenomen, ökadär invandringnytt även om en
har framträdergjort det tydligare. skillnaderDe funnits ochatt som
finns mellan stad och land, mellan olika kön och olika sociala klasser,
mellan olika generationer, mellan människor med olika livserfarenhe-

och värdesystem uttryck för kulturell mångfald.ärter
samhällsutvecklingen kräver alla människor ökad förmåga attav en

leva med kulturell mångfald. Skolan har särskilt förett stär-attansvar
ka denna förmåga.

kulturella olikaDe på olika skolor. detta betänkandeImötena utser
har hämtat flera frånvi exempel skolor i invandrartäta områden. Det
har bra, därförvarit exemplen tydliga. den diskussionMen förviatt är

skolan mångfalden begränsari sig inte till skolorvissa i vissaom om-
råden. Den hela skolan.rör

skolor enbart harDe elever med invandrarbakgrund harnästansom
också särskilda möjligheter och problem, och del problemen krä-en av

förmodligen särskilda lösningar. diskuteraAtt detta dock ingenärver
huvudsak dettai betänkande. har ställetVi i velat det mångkulturellase

dimension i all undervisning, och våra överväganden gäller hursom en
alla skavi kunna lära någonting denna dimension. Vi tycker attoss av

långtså möjligt bör undvika särlösningar, eftersom särlös-man som
harningar tendens flytta problemen till några utpekadeatten grupper

behöver stöd eller hjälp. behöverVi alla stöd hjälp.och be-Dettasom
tänkande riktar sig därför förstainte i hand till dem arbetar påsom
skolor i invandrartäta områden. har lång erfarenhetDär attman av ar-
beta med de frågor vi och där har kanskevi inte så myckettar nyttupp,

komma med.att

Vi Skolkommittén harsitter i lärarerfarenhet från förskola, skolasom
och lärarutbildning och vid reflektera vad sker detiatt övervana som
praktiska lärararbetet. Vi vilka villkor gäller för undervisningvet som
och har viss överblick vilka samhälleliga förhållanden påver-över som
kar dessa villkor. studieresor,Genom del forskningsrap-göraatt ta av

och andra lärares reflexioner och och samtal medporter mötengenom
olika människor och med erfarenhet från området utbildninggrupper
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mångfald medkulturellinsikterinförlivathar vioch etnicitet omnya
Våroch kunskapsprocesser.skola, eleverkunskap texttidigarevår om

uttryck för våra"expertutlåtande",någotska inte ettutan somsomses
skriva påhar försöktförståelse. Vi äroch vår sätterfarenheter ett som

komp-inför problemensödmjukhetoch visarprövandeochöppet som
lexitet.

III

många kultu-måste demångkulturellt samhälle. Vii dag iVi lever ett se
mångkulturelltFörekomstensamhällsarbetet.i ettavresursersomrema

och handlingsmöns-måste förändra tänkesättockså vibetydersamhälle att
den situationen.hanterakunnaför rättattter nya

materialmed hjälpkonstrueratriktigt citat. Detinget ärDetta är av
samhället.mångkulturella Mendetmåldokumentflerafrånhämtat om

återfinnas i övergripan-skulle kunnariktigt. Detskulle kunnadet vara
olika slag.och institutionermyndigheterfrånverksamhetsplanerde av

tidstypiskt. Menskolplan.från Dethämtat ärskulle kunnaDet envara
Vadkulturer resurserskaVilka vi"detvad betyder är somsom se

Ochförresurs vem närsammanhanget Vemresurs i ärbetyder
omhandlardetväl"hantera" så ytterstvälj ordet attmenar manerman

påståendet vitolkaskahanteras Hur attmåsteproblem mansom
Vaddet gårGjorde vi inte isamhällemångkulturelltlever idag ett

skolan detlever isamhälle" och hur"mångkulturelltegentligen ettär
försdiskussiondenrakt in ilederdessa centrumFrågor somavsom
ochutbildningbetydelse föroch desssamhälletmångkulturelladetom

ideologisktochmångdimensionelltområdetvisarskolarbete. ärDe att
detvälmenande mål,ochövergripandeuttalalättladdat. Det är att men

uppfattningaretnocentriskainundvika skrivamåldessaisvårt attär att
har lärt ibetänkandemed dettaArbetetförtryckande.verkar osssom

med det tillochtvärsäkradetmisstroSkolkommittén attatt sy-se upp
mångkulturella skolan. Detdendetsjälvklara i sägs pers-omsomnes

Vi harochsituationvarje omprövas.måste iälva har prövaspektiv vi
finnsdetmöjligt. Menperspektivfördomsfrittsåeftersträvat ett som

det andrajämföras medlåter sigdär det utanmark,neutralingen ena
iblandbegränsarkultur och detdelAllaförutfattade meningar. är av en

synfältet.
invandrarbakgrundmänniskor med ärsäkert:fall FörvarjeiEtt är

nödvän-detförtryckande. Detetnocentrismmajoritetssamhällets gör
and-ocksåförsöka denskolfråga ochviktigvrida på varjedigt uratt se

strävanden.från majoritetensutgårdetperspektiv än somra
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IV

Det mångkulturella perspektivet frågor vad kultur ochär vadreser om
kulturell identitet Vilkaär. har kulturellrötter identitet avgrän-Huren
sad den kulturenär från den andra fastHurena denär

Stefan Jonsson har i boken Andra platser kulturellessäen om-identitet diskuterat mångkulturalitet i det moderna samhället. Han pe-
kar på problem i samband med det tilltagande intresset för kulturell
identitet. Tidigare har det varit så hemmet och husetatt har stått som
sinnebilder för människans identitet. Människor har längtat hem till sig
och sitt, de harnär varit i världen. Sökandetute efter jaget har ofta
slutat därhemma. Odysseus längtan till Ithaka den klassiskaär gestalt-
ningen detta identitetsproblem.av

Men i dag tiden ochär världen Det finns inte längreen annan.
förutsättningar kulturell"att identitetsamma något stabiltse ochsom

oföränderligt. Identiteten har ingen adress med utsatt gatunummer. Den
består i stället våra medmöten andra, våra olikaav rutterav genom
världen och historien.

Om fortfarande kulturell identitet husman ellerser ett plats,som en
kan det leda till vill förskansaatt sigman än att mötas, sägersnarare
Stefan Jonsson. Det uppstår problem skruvar igen fönsterluck-om man

och betraktar kulturen sin ägodel.orna Då ökar risken för främ-som
lingsfientlighet eller rasism.rentav

Man kan inte undvika sin kulturella identitet. likaMen litet kan man accep-
den. I stället fårtera försöka flytta på sig och lära sig någotman under fär-

den

I denna paradoxala formulering ligger insikt det kulturella mö-en om
gränsöverskridandetets karaktär. Det är mötet det viktiga,är intesom

huset och ägodelar-na". Och i med denmötet andres kultur utmanas
den kulturen, de föreställningarna ochegna ochegna trossatsema, för-
ändras. Man flyttar på sig och lär sig.

Ömsesidighet grunden förär kultumiötena i skolan. Den förutsätter
ömsesidig respekt och ömsesidig vilja överskridaatt och låtagränser
sig påverkas för tillsammansatt utveckla kulturell mening.ny-

Det idealistiskt i överkant inte svårigheternavore att i detta. Detse
risk förär "vi, majoritetskulturen,att får medanrepresentera normen

"de, minoritetskulturema, undantagen.representerar Det lätt deär att
"främmande kulturema uppfattas hot, och kulturarbetetett attsom

1Jonsson, Stefan 1995: Andra platser kulturell identitet,essä Stockholm,en om-Norstedts, ll.s.
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förvars-byggakulturen,denpå restaureraattkommer ut egnaatt
lättocksåutanför. Det attärdetdiskriminera ärochdenverk runt som

invandrarkultu-låtakraftförändrande attkulturmötetsreducera genom
sigipå ärgarneringarsvenska, ytan,till det sym-tilläggbli somrema

meningdjuparebetydelse isaknaroch intressanta,patiska ensommen
majoritetskulturen.innehållet iegentligadetförändrarinteoch som

bliperspektivetnocentrisktutifrånocksåkan ettInvandrarkulturerna
rationelltsvenskt",sådantEtthanteras.måste pro-problemtill som

klasser.i vårafinnsInvandrarbarnenså här:kanblemperspektiv utse
utgjorttidigarede barnochföreställningar änandrahar somDe normer

angelägetdärför attuppstår. Detproblem ärDetmajoriteten. gör att
smidigtflyta såundervisningenfå attkan somlösningarfinna som

möjligt.
skymmademlåtafår inteMensvårigheterna.lättDet att manär se
varand-förnödvändigakulturerolikafrån ärbarndärskolamålet: En

nöd-omkringvärlden äroch påsjälvpå sigdendär sätt att seenesra,
insikter.födsperspektivbytenaandre. Urdenförredskap nyavändiga

helaförändrasförändrats. Detharsamhälletsåbarainte attDet är
ocksåmångfaldkulturellmedlevaförmåganbetyder atttiden. Det att

föränderliga.ochosäkradetilevaförmåga attmåste envara

V

bejakareleverallamåste attundervisningenochskolanförMålet vara
delaktig-tillde hardärsamhälle rättimedborgare ettidentitetsin som

demutbildningochutvecklingderasochinflytande geroch atthet
dennautnyttja rätt.möjligheter att

kunnade måstedettabetyderinvandrarbakgrund attmedeleverFör
varkenskulldenförde intetillhörighet, attetniskasinbehålla men

dekultursvenskadenellerkulturursprungligai sin anammatstannar
förkulturvillkorsinautvecklar påochvidaregårskolan. De enimöter

kommer.tidden som
lämnaannorlunda trygg-är attmed det ärisig mötenAtt ut somge

möj-eleverskolanpåkrav attställerinvanda. Det storadet geiheten
kännafåbådeandra,och det attdetmellansiglighet röraatt ena

kunnabas mötamed detochochkultursin somtrygghet i gruppegen
olikt.det ärsom

denkulturerandra änimedbarndärför inteMålet att ursprungär
kultu-svenska"Denkulturen.svenskadeniassimilerasskasvenska

förändrasdenuppgåkanstorhetgivenheller ingenren mansomär
demblden,bärmänniskorde genoma.tidenhela uppsomgenom-

Sverige.tillinvandratgångsom en
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VI

lever mångkulturelltAtt vi i samhälle har inte enbart medett göraatt
sjätte invånare dag har invandrarbakgrund.i harVi under långatt var

mångkulturellttid levat i samhälle kanske alltid. berorDet på hurett -
mångkulturalitet definieras. fiktionenDäremot har enhetskulturom en
kunnat upprätthållas tidigare. fanns svenskt familjeprogramDet påett
1960-talet Hylandshette hörna. understödde föreställningenDetsom

kultur vilken hela folketi ingick. Alla såg påom en gemensam samma
och alla kunde delta diskussioneni dagenprogrammetprogram, om

efter. skådespelaren taladeNär Per Oscarsson sexualitet och togom av
sig kalsonger förfasadei sig delar nationen. brötHanrutan stora av

vad ansågs moralisk och han gjordemot som vara en gemensam norm
det den kanalen. TV-studion fungeradei utvidgatettgemensamma som

och speglingvardagsrum det genuint svenska.som en av
många människor känner inför samhällsutvecklingenDen oro som

kan ha med denna enhetskultur tycks upplöst. deVargöraatt att ärnu
gamla goda värdena frågar människor, och invand-gemensamma ser

del förklaringen till Sverige förändrat. kän-Manärattrarna som en av
hemlängtan och drömmer återgång. det finnsMen ingen vägner om

tillbaka till det varit, och dessutom har det efter-varit i ettsom som
handsperspektiv fått allt flera sprickor fasaden.i

svenska samhället hade förändratsDet invandrare. Deäven utan
människor dag har andrai på sig själva,växer sätt attunga som upp se

på världen och framtiden vad deras farföräldrar och morföräldrarän
hade. svensk någonting dag.Att i Olika kulturer har delatär annatvara

den hylandska TV-publiken; ungdomskulturer, musikkulturerupp osv.
bilden den och enhetliga svenska kulturenNär av gemensamma som-

ibland fungerat förtryckande det bedömts utanförmot som vara nu-
börjar kan detlösas uppstå förutsättningar för samtal överettupp nya
kulturgränsema.

VII

undervisning bra för alla barn också bra förDen de barnär ärsom som
har invandrarbakgrund.

mångkulturell undervisning harEn med grundläggandegöraatt
krav all undervisning. klassrumpå varje finns elever frånI många
kulturer. behöver betydainte har olika invandrar-Det mångaatt man

Äveni klassen. i klasser tycks förhållandevis homogenagrupper som
har elevernaoch alldeles kulturell bakgrund, medvar en av en egen
särskild familjehistoria, särskilda och tänkesätt skiljer sigvanor som
från kamratemas. för skillnader mellan eleverna tillNär man samman
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kön, social tillhörighet,utgångspunkt sådantmed ihelheterstörre som
strukturellmångkulturalitet pådiskuterahemland kan en mermanosv.

det all-utbildningssammanhang medhargrunden i göranivå. Men att
personliga historienoch synliggöra denerkännadeles konkreta att-

i ele-undervisning måste ha sinaAlleleverna.och rötterhos en avvar
mångkulturella.detkulturer, ivernas

VIII

alltkaraktäriserasundervisa i klasser störresvårtDet är att enavsom
tidi-sådant gjortlutakan inte sigheterogenitet. Mankulturell mot man

undervisningAlla lärareslika giltig längre. ärintetraditionen ärgare,
dettahuvudvägar idet finns tvåförändring. Vistadddärför i atttror

mång-vår antologi Denskriver idemförändringsarbete. Några somav
arbetar pådessa Dedenslagit in påskolan har vägar.kulturella ena av

frånutgårinvandrarbakgrund. Demedeleverdominerasskolor avsom
skiftande erfarenheterelevernasklassrummet,iolika kulturemade ser

denförståmed bättreredskap i arbetetuppfattningaroch att ge-som
med varandra. Dekulturema talaoch låterverklighetenmensamma

undervisning. Meninterkulturellkallakanvadpraktiserar enenman
påleda lärare inkan ocksåheterogenitetkulturelltilltagande annanen

enda kittdetsvenskakultur ochsvenskkanManväg. vanor somse
Dennaundervisningsgruppen.heterogenadenhållakan sammansom

alla eleverlegitimitetockså attsvenska nämnare avgesgemensamma
referens-behöver hasamhälle ochsvensktbosatta iär ett gemensamma

där.for livetramar
lärarroll tycksdenpåantologin växapekar ietnologEn somnya

sökande och experimente-rörliga,skolornasmångkulturellafram dei
medihoppålärarroll många sättrande miljö. Det är nyapassarsomen

långtläraremodernt liv. Hanoch ärsocialisationsmönster mersomser
äldrevadtill elevernahållningi sinibland privata änochpersonliga

reflexivi-människor,andraförståFörmåganhar varit.tiders lärare att
yrkesrollen.drag iutmärkandebliröppenhet,ochflexibilitettet,

medoftaretalar ocksåskolabeskriver sin mötenlärareMånga omsom
elevgrupper.iundervisningsuppläggning störreenskilda elever än om

för litetÄr innehållerkvasifamiljär ochblir "förskolanriskeninte att
etnolo-frågarsinnenaoch koncentrerarskärperden kylakyla, som

kyla,ligger dennavad itydligtriktigtblir inteDet mensomgen.
tycks ändå halärarrollenoch göraundervisningen attdiskussionen om

individuellt-privat-offentligt,närhet-distans,med motsatspar som
hör till kärn-tingmellan dessaAttfrihet-tvångkollektivt, avvägaosv.

undervisning.allfrågorna i
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Förändringen undervisningen och lärarrollen i områdenav som
domineras elever med invandrarbakgrund delärav generella ut-en av
vecklingstendenser i den svenska skolan. Utvecklingen har samma
riktning skolori har få invandrarelever. Tendensema tydli-som syns

i invandrartäta områden,gast och det livet ochgör verksamheten där
intressant för alla skolor i Sverige.

IX

finnsDet motstridiga meningar skolor har många elever medom som
invandrarbakgrund. Man hör ofta: Det skola därär kan läraen man
sig de sociala och kulturella kompetenser eller koder kommer attsom
behövas i det moderna samhället. Men hör lika ofta: Det ärman en
skola begränsar invandrares livschanser, eftersom desom inte fårt.ex.
den övning i det svenska språket biljett tillär det svenskasom en sam-
hället. detOm framtidens skolaär finns dessai miljöer och detsom -

mycketär talar för det så måste samtidigt fråga sigsom varförman-
ungdomarna har svårt få jobb de lämnat skolanatt när diskussionenI

detta intar språkfrågan dominerande plats. Elevernaom lär sig inteen
det svenska språket ordentligt, många.säger Det därför de harär svå-

Ärrigheter på arbetsmarlcnaden. det verkligen därför I detta betänk-
ande diskuterar vi språkfrågan ordentligt, samtidigt förmen vamar en
språkdiskussion kan slå i främlingsfientlighet:över Kravet påsom
fläckfri svenska blir till slut krav på svensk.ett att vara

X

Arbetet med detta betänkande har lärt det svårt föratt är inteattoss
omöjligt skiljasäga etnicitet frånatt ut också har medannat män-som

niskors erfarenheter och situation i samhälle och skola Varjeatt göra.
gång vi har fråganärmat med etniska kulturglasögon har vioss en
hamnat i diskussion inbegriper klass, kön, ålder Den dis-en som osv.
kussionen handlar makt ochytterst vanmakt, synlighet ochom om er-
kännande eller så vill demokrati.om man om- -

XI

En betänkandetext denna sig mellanrör retorik och praktik. Detsom är
viktigt retoriken har markkontakt,att förbindelse med den praktiska
verklighet finns i skolan. detMen lika viktigt beskrivningenärsom att

praktiken innefattar mål och strävanden.av
Vi har valt tala möjligheteratt hinder.än Det finnsmer om om en

ökande rasism och främlingsfientlighet i samhället och i skolan. Vi
försöker identifiera skolans möjligheter överbrygga motsättningaratt
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klass-tilltagit ochharSegregationenperspektivbyten.underlättaoch
samhäl-problemen iekonomiskadetakt medihar vidgatsklyftorna att

Även huvudor-skolan.självklartpåverkarDettahar förvärrats.let om
skol-föralltskolan, börutanförligger göras atttill problemensakerna

utvecklingenden negativaplaneras såinnehållochorganisation attans
skolan.kan ivaddiskuterarVi görasmotverkas. som

eleverskola därförlorare. Det ut-skola ärmålVårt utanär enen
för-democh förhållningssättfärdigheterkunskaper,vecklar gersom

skola därocksåsamhälle.mångkulturellt Det ärleva imåga ettatt en
förlorare.samhälleskapaberedskaputvecklar utanetteleverna atten
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därigenom mycketi Sverige ochalla barn ärSkolan tar emot en
har alltidoch kulturkrockarKulturmötenviktig mötesplats. --

olika kön,och ungdomar medHär har barnförekommit i skolan.
umgåttsfrån delar landetoch ibland olikaklassbakgrundolika av

hariökade antalet invandrareDetundervisats tillsammans.och
kuItur-,mötesplatsskolan övergrad fokuserathögreännu ensom

avsnitt vill bildl dettaetnicitetsgränser.klass- och ge en av
imångkulturella skolan, eller deni denproblemmöjligheter och

mångkulturellaförsina elever detförberedaskola skasom
samhället.

får möteden ettväl"Det är somsom

väja"ska

någonting. förändrashändermänniskor det Imellan mötetiDet är mötet
avståndstagan-grunden forkontakt ellerförförutsättningarnaatmosfären,

sjudande, ständigtårs imänniskan. Efter tiohelade, kort mötensagt en
nationalitet ochreligion,människor olikasmältdegelföränderlig avav

detlikadant för tioexaktmycket hos migdetkultur, inte ärär varsomsom
MalmöRosengårdsskolan iarbetabörjadeår jagsedan, dvs. innan

Fati-lille Kalle lätt uppgivetmed kulturen", närväl nåtDet sägerär
baka svenskahjälpa tillmåsteförstått honharinte attattmas mamma

skol-åka påför kunnavid tunnelbananska säljabullar attungarnasom
Rinkebyskolanivimlar kultunnöten. BarnenantologiHela vår avresa.

MuslimskaRinkeby.ioch klassrummenspråk iolikatalar 40 möts
svenska samhället.med detidentitet iska forma sintonårskillar mötet

ochskogsutflykt ñnklänningiBotkyrka drar påinvandrarflickor iSmå
svenska skolandenigen sig iInvandrarforäldrar känner intelackskor.

barnoch disciplin.ordning Deras gräns-bristen påoch klagar på testar
klassrummet.främmande, svenskai deterna

förr ellerdag kommeri mötaattAlla barn växer senareuppsom
svenska sko-denfemtedel barnen imångkulturalitet. Ensamhällets av

under sinsvenska barn kommerFlertaletbakgrund.utländsklan har
debakgrundetniskmedklasskamrater änskoltid mötaatt annanen

skol-lärare,Vaddet lägetskolan isjälva. Vad görgör somsomman
mångade skolor därlärarna iarbetarskolpolitiker Hurledare, som

skolornahomogenalärarna i deoch vadblandaskulturer gör mer

2 mångkulturella skolan,red. 1996:Christer DenWallentin,Eva-StinaHultinger,
Studentlitteratur, ll.Lund, s.
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Skolan mötesplatssom

Den svenska skolan har i decennier försökt leva till attupp vara en
skola för alla. Den ska inte bara skola likvärdig förär allavara en som

också skola där elever medutan olika bakgrund och olika erfarenhe-en
undervisas tillsammans.ter Jämlikhetsmotivet låg till grund för avskaf-

fandet de särskilda flickskoloma, för genomförandet grundskolanav av
och den sammanhållna gymnasieskolan och for principen handikap-att
pade barn och ungdomar i görligaste mån ska integreras i den vanliga

Ävenskolan. folkomflyttningar, urbanisering och bostadssegrega-om
tion har lett till svenska skolor kanatt ganska olika och rekryterautse

Åtminstoneganska olika elevgrupper, finns grundtanken kvar. i skolan
ska barn och ungdomar träffa varandra klass-, köns- ochöver etnici-
tetsgränser.

jämlikhetsideologinI ligger också tanken det braatt är männi-att
skor delar villkor,möts, konfronteras med varandras verklighe-samma

och uppfattningar ochter utvecklas tillsammans. Sker detta redan i
skolan läggs grunden till jämlikt och jämställt samhälle.ett Svenska
elever kan ha glädje barn och ungdomaratt möta från andra länderav
och därmed få vidgade perspektiv och lära sig någonting världen.om
Flickor och pojkar med invandrarbakgrund kan på vidgasättsamma
sina Men viktigare så.mötet är I med detän mötet olikaramar. ärsom
och annorlunda konfronteras också med sig själv, med sinman egen
identitet och med sin självbild.

Någonting händer i ett möte

Vad händer i klassernai medmötena etnisk mångfald, ellerstor ien
klasser där bara enstaka elever kommer från andra kulturer och andra
miljöer de svenska Forskarnaän i varje fall enigaär det händerattom

hel del, förändrasvi i kulturmöten. Omständigheter och förutsätt-en
ningar skiftar, situationerna olika, någontingär händer. finnsDetmen

gammal historia bilist på smal just före kröneten vägom en som en av
brant backe bilistmöter och förväntar sig denne skaen atten annan

backa bit för möjliggöra bilistenatt Menmötet. på krönet kliveren ur
sin bil och hävdar myndigt: "Det väl den fårär skamöteettsom som
väja"

detVem fårär skiftar medmöte perspektivett och därmedsom
skiftar också på det bör väja ochär möjliggörasynen mötet.vem som

handlarDet också makt och förtryck. handlarDet hurom om om
bemöter tendenser till den starke förtrycker denatt tillman attsvage,
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sig.fåroch minoritetendagordningenbestämmermajoriteten anpassa
ömsesidiga.hurOm ärmöten

skolanfunnits ialltidharKulturkrockar

för kultur-ochkulturerolikamötesplats föralltid varitSkolan har en -
haft svårthardet så. Mansvårt atthafthar attkrockar semanmen-

framför alltmedmedelklasskulturskolan representerarattacceptera en
ochskolasvensk"I mötsWesterberg sloiver:Boelmanliga nonner.

majoritetskul-borgerligsvenskkulturer:olikamångakonfronteras en
ochpojk-ungdomskulturer,olikaarbetarkultur,eleversmångatur,

minoritetskulturerf Ändå ensi-betonaretniskaochflickkulturer man
krocken mellanfastäninvandrare,ochsvenskarmellankrockendigt

gymnasieprogramolikapåelevermellanellerpojkarochflickort.ex.
identi-upplevaocksåkaneleverSvenskakomplicerad.väl såkan vara
fram.lyftsensidigtkulturinvandrarelevershotochtetslöshet närt.o.m.

påfokusfallbästakan imångfald sättaetniskmedskolaEn storen
kulturellharskola intesvenskadenibarndet faktum gemensamatt en

relativthaftharMöjligenhaft det.haroch aldrigbakgrund en-enman
harOch såför.skolan stårvadochskolanhurbildhetlig är manav

skolanhurtillsigellerifrågasättande anpassatprotestmycketsåutan
harinteelever. Desinasigförväntarvad lärarnatilloch somär av
falleller i bästaslagitsharsig tystnatut,velatellerkunnat anpassa

Skild-skolan.skolan,hjälpmed trotsutanintehävda sig,kunnat av
ofta arbe-litteraturenoch imedierna tar"klassresor" i uppringarna av

ochskolaborgerlighetensmedbrutalasällan möteintetarklassbamens
medelklassvärderingar.dess

kampanj,medgåtti hösthar storBremerförbundet utFredrika en
efteranpassadSkolanflickorna. ärsvikerskolanhävdardär attman

skola,pojkarnaschans iärligfår inteoch flickorna menarpojkarna, en
ochKvinnligtarbetsgruppUtbildningsdepartementetsförbundet. man-

slutrap-olika ochantologin Visst viärpublicerade 1993skolanligt i
svårigheterskolanspekar på1994:98olika DsallaVi är somporten

flickorföroch villkorenFörutsättningarnakönsskillnader.hanteraatt
ochprestationerutveckling, deraspersonligaolika. Deraspojkaroch är

Könstillhörighe-könstillhörighet.derasgradhögpåverkas iresultat av
valpojkarsochflickors äm-barainteoch begränsarin avsnävarten

ocherfarenheterockså derasyrkenochutbildningar utankurser,nen,

3 Lund,iskolan,kulturmötenOm1987: Det ärBoel ju viWesterberg, är negern,som
Dialogos, 7.s.
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kunskaper. flickor och pojkar bemöts och bedömsHur i skolan får ef-
fekter föroch konsekvenser deras utveckling, beredskap och kompe-

för framtida vuxenliv.tens
med erfarenhet undervisning mångkulturellaLärare i klasserav

kunskap skillnadervittnar i på omvärlden kanatt växaom om synen
fram eleverna. förhos Men hjälpa eleverna dithän behövernåatt att
lärarna själva kunskaper etnicitet, klass och kön och de kultu-om om
rella identiteter har med och levnadsvillkor Attgöra.attsom ursprung
barn och ungdom får erfara olikheter, del varandras erfarenheterta av
och hjälp detta bevara öppenhet nyfikenhet,i sin och ökar toleran-att

för det annorlunda och därmed beredskapen i livet hante-attsen senare
olikheter. ställer krav på lärarnas kunskap och kompetensDet storara

både problemen och möjligheterna och använda dem i sinatt attse un-
dervisning. ställer också krav på självinsikt och förank-Det tryggen

ställningstagandena.ring i de egna

människorMorgondagens

förhåller ungdomar till den etniska mångfaldenHur sig i sin upp-
växtrniljö

skriver detta antologi.Flera forskare i vår Billy Ehn bygger påom
Botkyrkamed antal tonåringar härintervjuer i ungdom-Deett norra

förort. här de lever och bor och detförankrade i sin Detär är ärarna
här de knyter vänskapsband. De sociala relationerna, skriver Billy Ehn,

deöverskuggar allt för Och eftersom det sociala livet for-iannat unga.
etniska mångfalden,präglas den så den lokala identi-gör ävenorten av

det.teten
de snabbt växande, mångkulturella förorterna sker omvandlingenI

förden ursprungskultur människor med sig in i med andra.mötetav
utvecklas kultur starkt individualiserad och ligger långtDär ären som

från traditionella landsbygdskulturer med starka familje- och släkt-de
band, ungdomarna har etnisk bakgrund. Då handlarmånga somsom av
det verkliga kulturkrockar.om

Ungdomarna de här områdena lär sig hantera de situationeri att
kulturkrockama upphov till, lär sig balansera mellan sko-attsom ger

krav, mellan lojalitet med det gamla, med familjlans och hemmens
efter tillhöra det samhället.och släkt och sin arbe-Dettasträvan att nya

4Hultinger, Wallentin, Christer red. 1996: mångkulturella skolan,Eva-Stina Den
Lund, Studentlitteratur, 173-181.s.
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skolan. Skapar skolan det nödvändiga försker inte minst ite utrymmet
dessa processer

mångkulturella miljöerna lär leva med mångfal-Människor de sigi
förortemas dåliga rykte med lokalpatriotism.den. bemöterDe Deunga

och främlingsfientligheten hålla ihopbekämpar rasismen attgenom
ned betydelsen etniska skillnader Här kanoch att tona av mangenom

med blandningen,då skulle inte ståinte rasist, sägerutman en avvara
mångfalden förhåll-Inställningen till kan renodlas i tvåungdomarna.

karaktäriseras öppenhet mångfalden,ningssätt. Det gentemotena av en
erfarenheter förskolan, skolanformad de konkreta i iattungas avav

ha vid tillsammans medoch kamratgängen sig männi-i vant att vara
kan betecknas slutenhetskor skildavitt Motsatsenursprung. somav

och så mycket möjligt håller sig inom sininnebär att som egenman
undviker kontakt med dem annorlunda.och ärnärmare somgrupp

tecken och främ-behöver däremot inte på rasismSlutenheten vara
lingsfientlighet i sig.

Ålund Simmel,tysk sociolog,Aleksandra citerar Georg som me-en
det mångkulturella samhället broar mellankanatt somnar man se

varandraskommunikation mednågon En männi-slutliga kulturer, utan
för fåvid brofästet eller våga sig på bronska kan hela livet attutstanna

möjligheter jämförel-kulturen. Då sigpå den andra öppnar göraattsyn
denandra kulturen, delartill sig den övergeattatt ta av egnaavser,

friast.och korsbefrukta. Mitt på bronkulturen, blanda äratt man
mångkulturella miljöerna har läm-ungdomar i debarn ochMånga

vidbefinner på bron. har sig levabrofästen och sig Desina vant attnat
hantera kulturella och etniskamed mångfalden och har itränats att

1995/96 anordnade Stockholms stadsmuseumUnder spän-möten. en
visade eleverna imed titelnnande utställning 11000 timmar, som upp

deras skol- och vardagsliv,skolor Stockholm medhelt olika itvå
medEriksdalsskolan, majoritetdrömmar och förhoppningar: storen

mångfald blandoch Rinkebyskolan, med etnisksvenska elever, storen
utställningen sade honelever. guiden visade påsina När spontant:runt

får förutsättningarRinkebybarnen de bäst"Jag undrar inte är somom
samhälle. Kanske har hon detklara morgondagenssig i rätt,att men

framtidens globala, flexibla ochförutsätter deklarationerna öpp-att om
vid retoriken.samhälle inte stannarna

5 286.a.a., s.
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Utanförskap problemger

konstruerade,Den objektiva sociala världen sällan i homogentutmanas ett
samhälle Man aldrig.. möter nästan människor har andra uppfatt-som
ningar vad normalt och objektivtär avvikandeDe kanom sant.som man
förlöjliga, demonisera, geniförklara, förskjuta eller något liknande. ..
Vad händer då i stället för homogent samhälle flyttar socialisa-ettom man
tionsprocessen till land påaspirerar mångkulturellt,ett bejakaattsom vara
olikheter och tolerera andras särdrag samtidigt land där minorite-ettmen-

inneslutna och domineradeärterna majoritetkulturens uppfattningav,
normala6detom

lslamologen Jonas Otterbeck beskriver världen social kon-som en
struktion. lärMan in de kunskaper och värderingar behövs detisom

samhället under Dessa värderingaruppväxten. upplevs sedanegna som
och objektiva, det just konstruerade.trots är lärsatt De in till-sanna

med de barnen känslomässigt knutnaär till ochsammans vuxna som
viktiga för deras utveckling.ärsom

Otterbeck exempel mellantar muslimermötet och densom upp
svenska majoritetskulturen. denI svenska skolan blir påtagligt,mötet
här konfronteras muslimska barn och ungdomar med andra nonnalite-

dem de har med hemifrån.sigänter De måste utveckla strategier och
förhållningssätt för klara detatt av nya.

Otterbeck beskriver olika sådana strategier för pluralismen.mötaatt
Det finns barn och ungdomar lever i flera världar och hanterarsom
olika värdeskalor depå skilda platserna problem. Andrautan proteste-

eller flera världama ifrågasättandemot och provoka-rar en av genom
tioner eller intensivt, manipulativt sökande efter bekräftelse.ett Ytter-
ligare andra försöker förskansa sig i värld och förneka andra, t.ex.en

köpa subkulturs hela värdepaketatt eller bli full-genom atten genom
ständigt "svenska" eller "utländska".

Mauricio beskriverRojas bokeni Sveriges oälskade barn hur in-
vandrarpojkar förortsmiljöi skaffar sig respekt skapaattgenom en
försvarsallians" det svenska samhälle, i vilketmot de känner sig an-

ovälk0mna.7norlunda, avvikande och

De utlänningar, utanförstående.är Men utanförskapet har också sina exi-
stensformer, strukturer, lojalitetcr och regler. Gettot det amerikanska så--
väl det svenska ingentingär underklassensän organiseradeannatsom -

6a.a., 210.s.
7Rojas, Mauricio l 995: Sveriges oälskade barn svensk ändåatt inte,vara men-
Stockholm, Brombergs, 78.s.
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och indi-identitetlevande, detviktigt,därförutanförskap och är gettot ger
majoritetssamhälletsiföraktadbarademvidualitet är massaensom

ögon.

förtecken.etniskaibland hakanskolan,också ifinnsvåldDet som
sinförsvaraochutanförskap attbliVåld kan mötasätt att egenett

hotad skolanikänner sigsjälvkänsla.och Denidentitetbräckliga som
oälskadesamhälletsfåkunnaskolanskamed hot. Hurkanske svarar

hjälpaskolan kunnaskabekräftade. Hurochseddakänna sigbam att
de kanidentitetidentitet, görandra attkonstrueradem somatt enen

lever,de faktisktsamhälle däri detoch delaktigahemma isigkänna
identitetendenuppleverdedetdärför egnautan att somsomuppge

ocksådetta kanoch iproblementillorsakenUtanförskapet är man
sig,miljö inteiförankra sig öppnarkansöka lösningen. Ingen somen
del-åtminstonelåteroch inteanpassningkräverbara enutan somsom

kunnaskulleSkolanförankra sigskaverklighetdenförändravis man
bekräftad ochidentitetfår sindärmötesplatsdenutgöra egenman

omgivning-hostill sig detmöjlighetfårsamtidigtochstärkt att ta nya

en.
skilda kulturer,in. NärgränssättningenocksåkommerHär normer

det till kon-lederArmick Sjögren,bl.a.blandas, visarvärderingaroch
anpassning förstå,lär sigMantillocksåproblem,ochflikter manmen

helst.långthurintekompromissar sommen

vilket ofta intepåmänniska sittfå sätt,måste kunna egetindividVarje vara
hävdardenden andradärprecisliggerSkiljelinjen somsätt.är grannens -
sådanaBortomskulle drasjälv gräns.inteprioriteringfrämmande enen -

behovladdatsymbolisktdockkulturkrockar liggerfaktiska ett upp-som
föränd-snabbadensitt liv ibehovgränsdragning, styraattettmuntrar

kanintegriteten,denvärna yttersta ensringsströmmen, varasomatt om
eller gruppens.egen

huvudetiinneAtt veta

andrassakeriblandhindrarvarandra attVåra per-urmyter seossom
slådärförskolanroll förviktigandra. är attEnläraochspektiv att av

Invand-ömsesidiga.deochsådanafrodas många ärhål Detpå myter.
svenskarna,ochSverigemycketlikaodlar myter svens-somomrarna

invandrargrupper.olikakarna om

8 MångkulturelltBotkyrka, Arena, centrum,gårAnnick 1993: Här gränsen,Sjögren,
l96.ochInvandrarinstitut Museum,Sveriges s.
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vanligt klagomålEtt på skolan den inte ställer några kravär påatt
barnen, det finnsinte någon disciplin och barnen inte haratt någonatt
respekt för lärare.sina Kravlösheten detMen handlarär myt.en om
andra krav, ibland ganska subtila och ofta dolda.är Svenska barnsom

vad gäller i skolan, de läraren bestämmer och harvet vet att storsom
makt mycketså åthävor och fastän de du förnamnet.ochutan säger De
kan den köns- och klassrelaterade skolkoden. "Reglerna, dom finns
inne i huvudet, liten svensk flickasäger apropå vad får ochen man

skolaninte får i Utländska barn, konfronterasgöra med forsom en
dem kod, med förvirring och kanske med frustration. Hurny reagerar

skolan koden synlig for barn med invandrarbakgrundgör och deras
föräldrar

Världen kommer fritidstill

Fritidsverksamheten kan ha betydelsefull roll det gällernär över-atten
brygga motsättningar mellan bam från olika kulturmiljöer och hjälpa
barnen finna sig tillrätta i främmande skolmiljö. På fritidshem-att en

också barnen flera och dessutommöter harmen vuxna vuxna som
delvis andra roller lärarna och kan arbeta med barnen frånän and-som

utgångspunkter.ra
boken ochI Dina berättar författarna fritidshemmetrötter mina om

Svallvågen i Karlstad dag fick antal barn från Kurdistan ochettsom en
Iran. svenska barnenDe utvecklade stark solidaritet med desnart en

barnen derasi situation.utsattanya

"Här kan ingen dig illa eller din ifrån dig",göra Cecilia tillta sägerpappa
hållersin kamrat Sirin och henne i handen. Några barn nickar instämmande

och lyfterPer for visa också han står pånäven Sirins sida. "Och såatt att
finns jag här, han.tröstar

På fritidshemmet ägnade pedagogerna mycket tid åt lyssna på bar-att
början berättadeI barnen lekar de lekt och saker de hadenen. om om

varit lämna. berättadeDe släktingar hade dötttvungna iatt om som
kriget och de saknade. Så småningom började de berätta ettsom om
förflutet föräldrarna rörde vid. svenska barnenDe lyssna-ogärnasom

9 Wellros, Seija klassen.1992: Ny Om invandrarbarn svenskaskolan,i Malmö,i
Gleerups.
m Ljunggren, MarioLena Marx, 1994: Dina och Stockholm,rötter mina rötter,
Rädda Barnen, 125.s.
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hade dött i derassjälva berätta någonocksåbörjadede, somommen
eller katt.farfarmorbror,närhet, enenen

blevtill fritidshemmet. Deföräldrarna oftakornförsta börjanFrån
föräld-for Genomkom dekaffe,ochbjudna på prata.attmestte men

och derasbarnenmycket kunskapfritidspedagogemafick omrarna
anställamöjlighetfritidshemmettid fickbakgrund. Efter att enen

England,till förskollärare iutbildat sighadekvinna,iransk somsom
direkt vad ioch kundebygga broarhjälpte"Honassistent. att seoss

det,och vad intekulturellt betingatbeteendebarnens varsomvarsom
boken.ipedagogernasäger aven

arbeta medSvallvågenfick barnen påhistoriaMin atttemaarbetetI
blevhade varit. Detderasoch hurbakgrund ettsin uppväxtbeskriva

och skildringarnaupplevelsernasvenskamellan despännande möte av
de svenska barnenby.kurdisk MenTeheran eller idet såg ihur ut en

hade för-mycket i Sverigehäpnade hurochupptäckte också över som
ochföräldrars ochmedjämförde sinatid, dekortändrats på när mor-

likheterockså mångahittade barnenUnderbarndom.farföräldrars ytan
olika länderna.mellan de

i Sverige"svenskar"Det bor inga

invandrarbamviktigtskolan.bara i Detsker inte är attKulturmöten
andravarandra ifår chansocksåsvenska barn mötaoch att samman-

ungdomarochfor de barnocksåviktigtskolmässiga. Detde ärhang än
invandrarbakgrund.medskolkamraterharintesom

har aldriglärarnainvandrarbakgrund, vittnarmedbarnMånga om,
heller någon-har kanske intesvenskarMångasvenskt hem.besökt ett

svenskar i Sve-bor ingaDetinvandrare hemma. nästanbesöktsin en
Rinkeby. det inteorsak,från En ärHatice ävenrige", konstaterar om

Skildringenbostadsområdena.segregeradede alltmerenda,den är av
belysande. skola iEnDegerforstillskolresaStockhomsklass ären

flerasedanbakgrund haretniskmed olikabarnmed mångaBotkyrka
fjärdeDegerfors.skola Ihelsvensk imedkontaktetableradår enen

svarsbe-inbjuda tillochskolresa dit ettbrukarklass arrangera enman
den mödosammaskolresor ochdessa vägenskildrarsök. Läraren aven

förskräcktaBotkyrkaföräldrama blevsuccé. Någraslutligmot aven

H mångkulturella sko-Christer red. 1996: DenWallentin,Hultinger, Eva-Stina
Studentlitteratur, 107.Lund,lan, s.

12 lärarrollochvardagelvafarfar ipåkanl 993: JagNordheden, Inger namnet om-
Mångkulturellt 58Botkyrka,mångkulturell klass, centrum, s.en
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det framgicknär deras barn skulleatt bo i svenska hem. Läraren berät-
tar:

Ännu flicka, denna gång från Uganda, korn dagen och jag måsteatten sa
där hon skulle bo. Jag förbereddesova mig för dust och baden ny mam-

ringa mig. Innan flickan gick hem frågademan jag henne hennes familjom
tänkte Degerforsflickan,ta emot hennesnär klass skulle besöka i maj.oss
"Ja, det klart, flickanär förvånat. "Tänk efter vad detsa för skillnadär
mellan du bor hos din brevvänatt och hon bor "Ärhos dig,att jag. detsa
farligare bo hos svensk familjatt i familjän från Ugandaen en

Inte jag flickan gick hemvet och något liknade tillom sinsa mamma,
hörde aldrig sig och flickan hademen mamman jättekul hos sin familjav i

Degerfors.
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med olikaungdomarochbarndagfinns iskolansvenskadenl
aktivt utövarockså eleverfinnsdemBland sombakgrund.religiös

I dettatillvaro.derasi heladjuptgriperpå sättettreligionsin som
religionerolikaförekomstenvaddiskuteraroch avavsnitt tar upp

arbete.skolansförinnebärareligionsutövande kanoch

"främmande"ärviärDet omnormensom -

religioner

vårgjordeDetpåJesusförberättadu morgnarna.intekanMax, omoss
sig.knottrarhudensåIbrahim. Detfrågade är attmellanstadiet,påfröken

Jesusberättaateist, attochfödd ommig,bermuslim uppvuxen somEn

kristen-genomsyradskolansvenskadensedan avlängeinte varDet är
skol-varjeslutadeochbörjadesedandecennierbaradom. För ett par

skolaniMorgonsamlingamabön.och varpsalmversmeddag enen
Kristendomsundervisningenmorgonbön.samling utanintelänge enen

dagilära. Menstatskyrkansfrånutgickochprägladreligiöstvar
för mångareligiondärsamhälle,sekulariseratSverige ettframstår som

kom-Samtidigtskrämmande.ochfrämmande t.o.m.kännsmänniskor
bakgrundreligiösmedbarnskolansvenskatill den annandet enmer

religion.tillinställningoch annanen

kursplanerochläroplanerVad säger

under-inskrivetklart attgångenförstafördetstårläroplanårs1994I
icke-konfessionell.skaskolanivisningen vara

försdeoch attuppfattningar uppmuntraskildaförskall öppenSkolan vara
ochställningstagandenpersonligabetydelsenframhållaskallDenfram. av

allsidig.ochsakligskallUndervisningensådana.till varamöjligheterge sko-tillbarnskicka sinaförtroende kunnamedskallföräldrarAlla samma
förförmåntillpåverkadeensidigtblirintebarnenförvissade attlan, om

åskådningen."andraellerden ena

mångkulturella sko-3 Den1996:red.ChristerWallentin,Eva-StinaHultinger,
121.Studentlitteratur,Lund,lan, s.

ochskolväsendetobligatoriskaM detLäroplan för994:lUtbildningsdepartementet
Stockholm,skolformerna,frivilligade s.
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kursplanenI för religionskunskap i grundskolan framhåller attman
undervisningen syftar både till öka elevernas kunskaperatt religio-om

och livsåskådningar och till dem möjlighetatt arbeta medner attge
reflexioner och frågor kring existentiella och etiska problem.egna Un-

dervisningen ska främja diskussion kringöppen frågoren tros-om
och livsåskådning och bidra till med människormöten frånatt olika
traditioner och kulturer sker med respekt för och egenart."vars ens

Att tolka världen

Kunskap likheter och olikheter, förståelse för bakgrund och orsakerom
kan minska osäkerheten och rädslan för det känns främmande ochsom
okänt. När moské byggs i svenskt bostadsområde,ett det viktigtären

känner till någontingatt islam. När i sin vardaggrannarna om man
människor firarmöter andra helger eller firar på ett sättsom annat än

vid, det braär är någonting hur ochatt veta varför. Sam-man van om
tidigt det förenklingär påstå kunskap alltid lederatt till förståel-atten

Kunskapen kan förklaring, den behöver inte automatisktse. ge en men
leda till förstår eller det främmande.att accepterarman

Kunskap och förståelse för religion handlar inte baraom att vetaom
någonting kristendomens islams utbredningrötter, eller hinduis-om

reinkamationstankar. Religion, och livsåskådning detromens tar upp
existentiella frågorna livetsstora uppkomst och mening. Allaom unga

människor har behov orientera sig i livetett och sökaatt påattav svar
de livsfrågoma. mångkulturelltEttstora samhälle med många olika
kulturers föreställningar, livstolkningar och symboler dessager unga
människor rikt material hämta tankarett och idéer från,att de skanär
tolka världen och sin plats i den. Dessa frågor hör inte hemma bara på
speciellt religionstimmar, kan kommaavsatta iutan allasnart sagtupp
sammanhang i skolan.

Religiösa barn /klassen

En lärare berättar hon, innan hon fickatt assyrier/syrianerstoren grupp
i sin klass i Botkyrka, inte hade funderat särskilt mycket på religions-
undervisningen. Hennes klasser läste vidJesus jul och påsk,om om
Luther de läste 1500-taletnär och islam och hinduismen närom om

15Nordheden, Inger l 993: kanJag på elvafarfar vardag och lärarrollnamnet iom-
mångkulturell klass, Botkyrka, Mångkulturellt 24centrum,en s.
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religio-Botkyrka blevskolani iMenvärlden ipåkom in sexan.man
invandrarna.fannsallvar. Härnen

folk medträffadePlötsligtassyrier/syrianer.många dessa.. manvarav
vad dethembesökte barnensjagpå bröstet. Närhängandeguldkorsstora
speciel-NärpryddeKristusbilderde väggarna.intrycketdominerande som

detochfrån skolan,uteblev barnen rättfirades,högtiderreligiösa som
det skillnad.assyriema/syrianemaMedskolan.ifastade de även varvar
söndag.kyrkan varje De-gick iochpå änglar Jesus. DebildersamladeDe

gick saktareligiositetkyrkan. Dennasläkten ochkontaktyta menvarras
föräldrar.och derassvenska barnenfor desäkert upp

behandla religionsämnetkundelängrehon intedåmenadeLäraren att
stället religiösabörjade itidigare. Hon taytligapå sätt uppsomsamma

hemmanaturligtvisberättade barnenundervisningen. Dettafrågor i om
iskulle sluta springahonoch tyckteringdeföräldrar attoch oroliga

blevbarnentill skolan. Menfolkreligiöstoch släpamed barnenkyrkor
gälldemedarbetade att taklassenengagerade ett temat.ex.när som
olika männi-symboler och huruttrycks ireligionensreda på hur väsen

religiösaförförståelseDerasden kristnaochuppfattarskor tron.utövar
ökade.trosföreställningarvarandrasoch förföreteelser

förenaroch vadskiljerVad

vilkenfråganficksikh, gånghemspråkslärare,När omensom varen
religioner,Allasvarade han:egentliga hade,sikhernagudarvilkaeller

vi harbaradet nännaGud, sättet atthar ärmänniskoralla osssamma
åtskiljerGud osssom

läroboken iförenar IdetellerskiljerdetVad viktigast,är somsom
underjudendomislam ochbådebehandladesklassniondeförreligion

RinkebyRosenblads klass iDorotheareligioner. IFrämmanderubriken
dessatill någonaktivtmindreellerflertalet barnbekände sig avmer

undervisnings-detupptakten tillblevreligioner. Detta"främmande"
religiösförstiftelsebarn,Abrahamsblevsmåningomsåprojekt som

deframhållapåarbete gårStiftelsens ut attkulturelloch samexistens.
kristen-judendom,mellanframför alltreligionallilikheternamånga -

motsättningardeöverbryggaförsökaoch påislamochdom att som-
olika religionsutövare.mellanofta finns

före-gestalterdefrånutgåundervisningenlåta t.ex.Genom somatt
berättelser,från de mångaelleroch iBibeln Koranenbåde ikommer
möjligtdetblir atteller har tema,gemensamtettär gemensammasom

15 24.s.a.a.,
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också diskutera både skillnader och likheter i olika religioner. Elever
och lärare bearbetar tillsammans religiösa berättelser i 0rd, bild och
improvisation. När eleverna går in i olika roller eller i dagboks- och
brevfonn beskriver Saras känslort.ex. när Isak äntligen föds,sonen
eller vad Abraham känner han fårnär Guds kallelse flytta, deatt tar
också de existentiella frågor deupp är för. Det ocksåsom ärmogna
lättare för många lärare och elever med bibehållenatt integritet ventile-

religiösa frågor i skydd rollgestalt.ra av en

Svensk rationalitet och religiös ystisismm

I antropologin talar skam- och skuldkulturer. Ettman samhälleom med
skamkultur samhälleär därett disciplin-en och kontrollâtgärder utövas
andra. Brott samhällets reglermotav medmöts sociala sanktioner i

form löje, kritik eller förakt. I skuldkulturav däremot räknaren man
med individens ocheget på syndbegreppetsamvete tro och det finnsatt

moral.odiskutabel Sverige kan ien den meningen sägas vara en
skuldkultur människa kan och ska deten göra är honrätt,- som om
uppfostras till förstå skillnadenatt mellan och fel.rätt I renodladen
skamkultur däremot betraktar människan i grundenman ochsom svag
mottaglig för påverkan utifrån. Därför behövs skyddsnätett av engage-
rade medmänniskor observerar varandras beteendensom och vid behov
påminner varandra Det antropologemaom betecknarnormerna. som

"medelhavskulturer" ellerärsom mindre utpräglade skamkulturer.mer
Etnologen Magnus Berg berättar några muslimska flickorom som

lever i gränsland mellanett föräldrarnas religiöst baserade, djupt tradi-
tionella hedersetik och det moderna samhällets rationella sätt attmer setillvaron.på De vill inte avstånd från heders-ta och skambegreppen,
günah och dvs.ayip, det syndigtär i religiös bemärkelsesom respekti-

det hedersetiken pekar skamligt.ve som ut Däremot försöker desom
densätta traditionella kunskapen förbindelsei med den rationella. De

rationella tolkningama religiösa påbud behöver de i sina diskussio-av
med icke-religiösa kamrater,ner de använder dem också förmen att

skaffa sig reflekterad kunskap den föräldrarnaen änmer besitter. De
två flickorna Gül och Esin försöker förklara:

n Wellros, Seija 1993: Kulturmöten till vardags Om kommunikation kultur-över-Stockholm,gränser, Liber Utbildning. 78s.
8 Hultinger, Eva-Stina Wallentin, Christer red. 1996: Den mångkulturella sko-
lan, Lund, Studentlitteratur, 162s.
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blevdärförsåpå grisarsjukdomardetsåFörrgriskött.exempeltillGül: va
günah.detblevdetoch efterförbjöd detdomdet att

Dåsminka sej.villeochårelvahondotter, ärexempel mintillEsin: syrras
detdetså Säj är, attdusäjervarförgünah. Jag somdet är sa:mamma:sa Dåår.elvasej ärsminka närbörjar samanförstörshuden manär omsom

så.detjo, ärmamma:

för-rationellt sättpåförsök ettattdetförstörd är ettblirHuden som -
påbud.religiöstvarithade ettbaradetklara annarssom

muslim"jag ärför attmighatarpå mig. Dualltidskäller"Du

sig inteskiljerOtterbeck,JonasislamologenskriverMuslimska barn,
bagagekulturelltochreligiöst somharde ettbarn,andrafrån men

tillinställdanegativtsvenskar,och ärinvandrarebådeSverige,imånga
funda-muslimskabildför. massmediemasminstInte avräddaeller

världen gör attdelarolikaimotsättningarreligiösa avochmentalister
ungdo-desjälvbildmed änsinproblemfåkan störrebarnmuslimska

attityder.negativaomvärldensmötspå sättinte avsammasommar
sinochislamanvändaibland mus-ungdomarmuslimskaDärför kan

sökerkulturellaMed sittskolan.svenska arvdenförlimskhet testaatt
avståndstagande;ochsympatiyttringargränsdragningar,bekräftelse,de

frånutbrottrubrikensbeteende. Därav ensittpåreaktionerkort sagt
gränserna.och testarsig utsattkännerelev, somsom

handlakandetentydig,inteidentitetenmuslimskadenSamtidigt är
dvs.definition,normativbetecknarforskarnadet ensombåde somom
vil-enligtdefinition,socialochteologi,islamsutifråndefinition enen

ellermuslimsktillhör varagrupp,muslim enärken sompersonenen
bakgrundmuslimskmedungdomochbåda. Barn enkombination aven

muslimskaolikamångafrån grupper,kommakanskolansvenskadeni
iblandmuslimerocksåbruk. Det gör attochsederolikamycketmed

varandra.förbitalar
ochbarnmuslimskadiskuteraartikelOtterbecks är attmedSyftet

skolan. Hansvenskadenmedsambandiislamtillförhållandederas
religiösformarsin uppväxtunder enmuslimernadevisar att unga

minoritets-derasgrundpåproblematiskständigt aväridentitet som
och fastareglersökerde normerlivet,period i närdenUnderställning.

det.demsvårtvuxenvärlden attharreligiositet, gesinför

19 164.s.a.a.,
2° 225.s.a.a.,
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Därför behövs kunskap religionermer om

För många de invandrarbam och ungdomar går i den svenskaav som
skolan spelar religionen mycket roll i deras livstörre den nonnaltänen

Åkeför svenskar. Sander skrivergör den bild bl.a. förmedlas iom som
massmedierna det vi, västerländskt kristna,äratt ochärav som normen

avvikelsema."människor med religionatt är Hanen annan menar
dessutom läromedlen återger och bekräftaratt den massmediala bilden

andra kulturer. Religioner, kristna såväl icke-kristna, beskrivsav som
regelmässigt utifrån svenskt perspektiv,snävt vilketett får dem att
framstå främmande, exotiska, obegripliga och Om detsom stereotypa.
svenska på islam skriversättet Sander:att se

Så vårtär boskillnadsätt mellant.ex. göra religiösatt helig ochen en
världslig profan sfár i världen, samhället och livet- och religionen ochse
det religiösa något så ligger vid sidansäga, detatt vardagligasom som, om
livet och har med speciella tider,göra platseratt och händelser helt-
främmande för islam. Islam alltså.. storhetär innefattar ochen som
reglerar hela det privata, sociala, politiska och kulturella livet, och inte en-
bart det från kristen horisont betraktas den religiösa sfáren ochsom som
det religiösa livet.

Mötet med denna religiositet handlartyp där det finnsmötenav om en
rädsla, inte rationell,är försöker till nå-görasom men som man om
gonting rationellt och hanterbart.

När det uppstår konflikter

Jämställdhet och religion alldeles specielltär kapitel.ett Många barn
och ungdomar med invandrarbakgrund kommer från kulturella miljöer,
där jämställdhet åtminstone i den tolkning vi i Sverige begreppet,ger
direkt strider kulturella och religiösamot Flickorna får oftanormer. en
speciellt ställning. förväntasDe iutsatt många medelhavskulturer,t.ex.
spela passiv och underordnad roll, helt avviker från denen som svens-
ka skolans jämställdhetsideologi. Helst ska de hållas avskilda från män
utanför familjen och bära kläder döljer hår och kvinnliga fonner.som
Dessa flickor tvingas ofta välja mellan lojaliteten familjen ochmot
värderingar väcker föräldrarnas rädsla och avsky. Samtidigt harsom

i många sådana kulturermän roll. De mycketunga störreen annan ges

21 ÅkeSander, 1988: Några reflektioner kring framställningen undervisningenav om
icke-kristna religioner, i Strömqvist, Sven Strömqvist, Göran red.: Kulturmöten,
kommunikation, skola, Stockholm, Norstedts.

16-13682
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flickorna förerfarenheterandrabehövaoch änflickornafrihet än anses
ochfamiljförmedtill män ettkunna växa sam-att ansvarvuxnaupp

till olikaroller ocholikaipojkar fostras inochhälle. Flickor ansvar-
sornråden.

pojkar bliochflickorför bådeskolan kansvenskamed denMötet
debeteendeförandrahelt ändekanskekonfliktfyllt. Där möter normer

sådana situa-svenska skolan idenviktigthemma. Detgäller är attsom
flickorskolan måstejämställdhet. Ipåpå kravetavkalltioner inte gör

Skolan måstelikvärdiga villkor.påoch bedömasbemötaspojkaroch
hävda sig imöjlighetfårdesåflickorna attoch attstöttauppmuntra

utbildning.tilllikasintillkan rättochskolan ta vara
förskälreligionenanvänderföräldrar att taellereleverNär som

hålla ibradetjämlikhetssträvanden kan attskolansfrånavstånd vara
och kvin-det gällerentydiga mänssällan närreligioner ärminnet att
längrebehöver vi inteland änvårtställning. Iochroller egetnors

världen före-muslimskadenkvinnoprästfrågan. Inomstriden itill
Enligt mångarörelser.fundamentalistiskakvinnoförtryck ikommer

de kristnaexempelvisvarkendockuppfattninguttolkares ärreligiösa
urkunder,religiösarespektiveislamitiska tolkningarnadeeller somav

konferenserdeinvändningsfria. Vidunderordning,till kvinnorsleder
underanordnatharnationernabl.a. Förentajämställdhet sena-somom

användskulturerländer ochi mångareligionenframhållitsharår attre
heltharpåståenden,ochåsikterradtäckmantel för ensomenensom

kulturellt, histo-dethandlarSnararereligiösa.dengrund än omannan
sexuali-kontrollera kvinnorsbetingade behovpolitiskt attellerriskt av

framförspåståendendessabarnafödande. Menoch att somtet genom
ochifrågasättandeundgådemuttalarkan degrundadereligiöst som

granskning.kritisk
ellerkan ha,problemÄven uppstådetområden kanandrainom som
ellerföräldrarnafrågor därgällakanförtecken. Detreligiösaha,påstås

undervisning-deltagande ielevernaspåsynpunktersjälva hareleverna
skolre-studiebesök,iolikaiundervisningen ämnen,delareller i aven
religiö-vill delta ieleverSamtidigt kanfritidsverksamhet.och somsor

ikommaaktiviteterreligiösaoch andrafasteperioderhögtider,sa
ska priori-skolarbetetoch påpåkravskolans attmed närvarokonflikt

aktiviteter.andraframförteras
detlojalitetskonflikteroch ärsådanaihamnareleverna tros-När

eller religiösamed föräldrarsamrådilösningarsökerskolanviktigt att
skolan harnödvändigtdetområde där attärVärdefrågorledare. är ett

Samarbetet-närstående.ochfamiljertill elevernasförhållandebraett
ele-gäller allaoch skolahemmellanrespektenömsesidigaoch den -
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och viktigt för allaär elever, dettaäven kan bliver tydligt i deextraom
sammanhang där det kan uppstå kulturkrock.en

Gäller det bara mångkulturella skolor

harVi skrivit det här avsnittet alla skolor i Sverige har eleversom om
med kulturell och religiös bakgrund denen annan än svenska. Så är
naturligtvis inte fallet. Men flertalet elever kommer någon gång under
skoltiden kontakti med elever med bakgrund den deän självaen annan
har. Framför allt det sannoliktär alla infödda svenskaratt förr eller

i livet kommer kontakti med andrasenare tänkasätt och förståatt
världen. Därför det viktigtär alla skolor låteratt sina elever diskutera

och livsåskådningsfrågortro med betydligt bredare ingång änen ett
svensktsnävt perspektiv. Alla skolor kan på den kunskapta ochvara

erfarenhet andra religioner och kulturer finnsav i vårtsom numera
land. kanHur hitta få tillvägar stånd ökatatt utbyte mellanman ett de
skolor har liten respektive erfarenhet arbetastorsom med etniskattav
mångfald
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förexempel attamerikansktettanvänderavsnittethärl det
USA finnsskolframgáng. Iochskillnaderkulturelladiskutera

sinsemellanminoritetsgrupperatt sererfarenheteromfattande av
sistTillframgång skolan.nå iolika lätt attharpå ochskolanolika

skola.klassbakgrund ochfrågortillkopplar om

invandrar-medeleversigklararHur
skolanbakgrund i

Kalifornien,iBerkleyuniversitetetvidantropologOgbu,John ärsom
haft svå-traditionellti USAminoritetsgruppervarför vissadiskuterar
vardags-inhemskaskolan." vårkomplicerarslutsatserHansirigheter

dominerandede i USAingenutgångspunktOgbus är attförståelse. av
någralärande harocholikhetkulturelldiskussionenihållningama om

kal-handetsidanåproblemen. Hanpå tarlösningaregentliga uppena
mulicultu-sidanandraoch åeducationcurriculum movementlar core

för-bristfälligOgbu,båda,harDeeducationral enmovement. menar
karaktär.mångfaldenskulturellagäller dendetståelse när

allaförpåkravenbetonarcurriculum-rörelsen att gemen-Core en
backmåsteMan toställas högre.måstekunskapgrundläggandesam

gäl-vadmålenämnesmässigatraditionelladealltsåbasics, restaurera
minoritetsgruppema,ocksåkommer attDettakämämnena.ler gynna

assimilationhaförrörelsenanklagas attkritikersinaAvman.menar
fästercurriculum-rörelsen storCoreutbildningen.förmålendasom

kunskapskravenhållafönnågaskolornasenskilda attvid devikt uppe
till-inteOgbuenligtdettaMen äreleverna.påförväntningarnaoch

fram-harinteminoritetseleverdeförsituationenförräckligt somatt
ele-vad dessaförståelse förkrävsförändras. Detskaskolanigång en

utbildningsstrategieroch dekulturför denskolan,tillsigmedförver
familjer.derasmiljö, iderasifinnssom

undervisningmultikulturelldefinitionklarfinns ingenDet av
olikastället mångaiOgbu,education, utan mo-multicultural menar

undervisningmultikulturelldockkan säga attdeller. Sammantaget man
sinstolthetkänna överminoritetskulturer attfråneleveruppmuntrar

insik-kulturellautvecklademhjälperochtillhörighet attkulturella nya
ochfördomarminskaförsökerundervisning gynnaDet är somter. en

Educatio-22 iLearning,andDiversityCulturalUnderstanding1992:John U.Ogbu,
Research Asso-EducationalAmericanD.C.,Washington1992,Researcher,nal nov.

5-14.ciation, s.
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interkulturell förståelse. denMen avgörande frågan Kommer dennaär:
undervisning förbättra skolresultaten blandatt de minoritetsgrupper

tradition haft svårigheter i skolan Nej, Ogbu,sägersom av näm-men
två undantag bland alla undervisningsmodeller. Det bicultu-ner ärena

ral education/bilingual education, låter undervisningen i skolanssom
utgå både från elevensämnen språk och kultur och fråneget majori-

tetssamhällets. Det andra culturallyär education, förresponsive insom
minoritetskulturen både del kursinnehållet ochsom en av som en un-
dervisningsstil.

Det uppenbart, Ogbu, multikulturellär säger undervisning hjälp-att
elever från vissa minoritetsgrupper lära sig skolani och för-atter mer

bättra sina skolresultat. Men det gäller förinte alla. Inom rörelsen har
lyckatsinte förstå skillnaden mellan de lyckasman över-grupper som

skrida språkliga och kulturella barriärer och framgångsrika i sitt lä-är
rande i skolan och de inte lyckas med det.grupper som

frågaEn makt och förtryckom

Båda dessa grundhållningar i den amerikanska diskussionen kultu-om
rell mångfald och lärande missar enligt Ogbu avgörande poäng:en
Varje minoritetsgrupp har föreställningsin meningen med skolaom
och undervisning och vad utbildningen har för värde i relation tillom
den miljö lever föreställningDenna grundlagd familjeniär ochman
närsamhället och spelar avgörande roll för elevernas ansträngningaren
i skolan och för deras framgång. OgbusI diskussion olika minori-om

hållning till skolutbildning finnstetsgruppers underliggandeett tema
handlar makt: Relationen mellanytterst minoritetskulturenssom om

och majoritetskulturens språk och kultur. förhållandetDet i till detär
vita Amerika och dess skolor del förklaringen till eleverssom en av
bristande skolframgång ligger.

Det inte så elever klarar sig braär i skolan bara därföratt derasatt
kultur liknar den amerikanska. frånBarn länder i klararAsien sig i re-
gel utmärkt, deras språk och kultur högitrots grad skiljeratt sig från
mainstream-kulturen i USA. Ogbu redovisar flera exempel visarsom
vad det för mekanismer skolanpassningenär och skolfram-styrsom
gången. har koreanskaT.ex. elever svårigheter de går skolanistora när
i Japan, klarar sig lika bra andra asiatiska barn i USA. Ochmen som
detta den koreanska kulturen har flera likhetertrots att med den ja-
panska med den amerikanska. Eleverän från Västindien framgångs-är
rika i skolan i USA, där västindier sig "immigranter, mindreser som
framgångsrika i Kanada, där de sig medlemmar i samväldetser som
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sittuppfattardeStorbritannien,ilyckosammaoch minst somsom
moderland.

tillförhållandetDetframträderexempel ärmönster:dessa ettI ma-
minoritetskulturavgörande. Omtycksjoritetskulturen envarasom

tillbakasattandraförtryckt eller på sättunderordnad,uppfattar sig som
sigi Japankoreanernaskolgång. Attför barnenseffekterfår detta ser

medorsakerhistoriskahar röttermedborgareandrasjälva rangenssom
för koreanersituationenförflutna. USAkoloniala I äri Japans en annan

Storbri-bor iVästindierpåhanteras sätt.ocksåoch kan ett annat som
därförtydlig justsärskiltdiskriminering attupplevakantannien som

samvälde.isigland ettborde finnas i centrumden inte ett somsersom

majoritetskulturenmotOpposition

dominerande, vitatill denolikaförhåller sigi USAMinoritetskulturer
sigOgbu koncentrerarskolan.förhärskande imedelklasskultur ärsom

minoriteter:talar tvåskillnad. Hangrundläggande typerpå avomen
förtill USAfrivilligtmindreeller attkommitimmigranterl mersom

minoritetersådanaoch 2landetdetliv ibättresigskapa somett nya
vilja.samhälletamerikanska sindetinkorporerades i motursprungligen

indianer,förstaden svartaexempel på typen;och indierKineser är
kategorierdessaden andra. Iexempel påmexikanerochamerikaner

flyktingar.ingår inte
kulturellameddärförOgburäknarmajoritetskulturenmedI mötet

förfår konsekvenser sättetskillnader attslag,tvåskillnader sesomav
skola:ochutbildningpå bl.a.

deredan innanskillnadernakulturelladeexisterarfalletförstadetI
invandrargmppervarandra.med Dekontaktikommerkulturernatvå

ochvärldenpåsärskildautvecklat sitt sätt atthartalhärdet är seom
landetdettillkulturmed sig sinförhemländer ochsinasjälva isig nya
behål-kanidentitetsocialakulturella ochmed det Derasin i mötet nya.

Majori-generation.underbärkraftoch sin änsjälvklarhetsin mer en
förhålla sigmåstekulturuppfattastetskulturen mansomannanensom

uppgåtill intemen
posi-dominerar,majoritetskulturen ärdärtill skolan,Inställningen

kultu-denhotuppfattas inte motskolan ettiFramgångtiv. egnasom
skol-uppfattasspråket. Snararedetochidentitetenden egnaegnaren,

förinstrumenthar ochredantill det etttillägggången ett sommansom
anpassningtill. Strategin utankommit ärsamhälledetiframgång man

ochföreställningarkulturellasinaassimilering". Utan att egnauppge
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eleverna villigaär spela med i klassrumsspeletattvanor förhoppningi
det ska betala sig framtiden.att iom

detI andra fallet framträder de kulturella skillnaderna ettsom svar
på det redan hänt i mellanmötet två befolkningsgrupper,som där den

har dominans den andra.över Minoritetskulturenena gruppen utveck-
las då i opposition den dominerandemot kulturen, dess uttryck ska ses

hanterasätt underordningett att och förtryck.som I sådant kulturelltett
blir detmöte viktstor upprätthålla skillnader,att markeraav att en
identitet och inte vissaatt kulturellaegen acceptera former just därför

de typiska för "fienden",att är majoritetskulturen.
Dessa minoritetsgrupper överskridahar svårare i skolanatt kulturel-
och språkliga Gränsernagränser. bör tvärtom upprätthållas för att

markera oppositionell kollektiv identitet. Riskenen är attannars man
förlorar sin självkänsla. Verkligheten har dessutom övertygande visat

för amerikanert.ex. detsvarta inte hjälperatt vita.att Detagera som
vita samhället dem ändå inte.accepterar

Barn med denna minoritetsbakgrund har inte familjer eller närsam-
hällen motiverar dem sigatt i skolananstränga ochsom ställa påupp
dess villkor. I deras miljö det ingetär skämmas föratt miss-att man
lyckas skolan,i dettvärtom vadär människor i närhet sig.väntarens
Det betyder dessa elever, deatt vill ha framgång i skolan, måsteom
utveckla särskilda strategier hänsyn till detar dubbla kravsom som
ställs på dem.

Vad kan göras, frågar Ogbu. Oavsett vilken hållning till skolan
eleverna har det nödvändigtär lärarna lärsom sigatt så mycket som

möjligt elevernas bakgrund och använder sin kunskap förom att ut-
veckla både innehåll och form i undervisningen. I det sammanhanget är
samarbete med föräldrar central fråga.en

När det gäller elever med bakgrund i minoritetskultur ären som op-
positionell i förhållande till majoritetskulturen och till skolan uppgif-är

för lärarna svårare.ten Det viktigaste lära elevernaär att de kanatt
delta i två kulturella och språkliga meningssammanhang, det finnsnär
behov för det, för den skull förlorautan att sin kulturella ochegen
språkliga identitet. "When in Rome, do the Romans do, withoutas
becoming Romans."

Men sådan strategi bygger ändå på det i slutändanen lönaratt sig
på skolarbete.att satsa Om den ska fungera det därförär till hjälp om

det finns arbeten få efter skolanatt och arbetsmarknaden inte dis-om
kriminerar minoriteter. Då kan också de människor lever elever-isom

närhet de möjligheter ligger i framgångsrikanas studier.se som
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dettaläraVad kan oss av

minori-fråganvisarnyanseringar attochdistinktioner omOgbus
komplex.utbildningoch ärskolatillförhållandederasochtetskulturer

kunskaphamåstekomplexitetdennanågonting manförståFör att av
tillförhållandederashistoria,minoritetskulturernasenskildadeom

frågorallt iframförsärdragkulturella somderasmajoritetskulturen,
fast:slådärför lättsak attEn ärgöraskolaochmed barn atthar osv.

allmänhetiminoritetskulturertalakan inteManlikainteAlla omär
homogenfinns ingenallmänhet. Deti gruppinvandrarelevereller om

åtgärderlikartade mot.riktakanmansom
skol-påeffekterdessochkulturskillnaderbeskrivningarOgbusI av

ikultunnötenanalyserandraiigengår avfinns mönsterarbete ett som
motståndskultur. Han attegentligen menartalarOgbuskolan. om en

försökskolans attmotstånd motgörminoritetsgruppervissafrånelever
majori-kampendel i motläroplan. Somskolansunderdeminordna en
identi-hävdade sig attförsvararförtryck egenentetskulturens genom

skol-dåligablirkonsekvensEnskolans.oppositioni motoch kulturtet
engelsketillhörighet. Denetniskfrånutgårdiskussionresultat. Hans
klassbe-beskrivningarlikartadegjortharWillis enavPaulsociologen

arbe-engelskahurlönearbetetillskildrar i Fostrankultur. Hanstämd
lärarna.ochskolkulturenmotstånd mottarklasspojkar gör

utvecklaroch mot-sig enlads, attthe vägrarGänget, anpassa
blandfinnskulturdenfråninnehålldel sitt somlånarkultur, avensom

maskulinitet,spelarDeverkstadsgolvet. ut mar-på enarbetarevuxna
direkt motsätt-står ioch sprit,cigaretterkläder, somblkerad genoma

iomkringskolkar, strövarskolan. Degäller itill dening somnormer
de iarbeta ärbli närlåterlektioner, atttillförställeti attkorridorer

eleverdeföraktarladsThe anpassarleker. somklassen, provocerar,
feminise-denpåställerdesmilñnkarna, uppkonforrnistema, somsig,

iSpansky, gänget,härSåskolans. säger omenverksamhet ärrade som
roligt.harnärhur görbegriperinte maneleverde mansom

domVad harskoltid attsinihågkommadomvad kommer attAlltså, av
vimedanmedan vi,ochklassrummet svettats,suttit iharDomminnas

Pakistan,frånPakismedslagsmålminnas,harvad vipå attTänkhar
med lärarna,gjortdet videlJamaica. Enfrånmed JA:sslagsmål avö.a.,

minnas.roligtnågothar attvi

bokförlaget.Röda23 Göteborg,lönearbete,m1Fostran1983:PaulWillis,
24 28.s.a.a.
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Problemet Willis, dessa pojkarär, sitt ofta uppfin-attmenar genom
ningsrika och kreativa motstånd reducerar sina framtida livsaltemativ.
De arbetarbam får arbetarjobb,är och de bidrar själva till dennasom
reproduktion.

svenskEn sociolog, Mats Trondman, skriver i Willis efterföljd om
Sverige.fem arbetarklasspojkar på högstadieskola i Dessa pojkaren

undflyr och motarbetar skolans alla försök få dem sköta sig.att att
Det kamp mellan vi och dom", där "domär skolans personalären

de skötsamma och ordentliga eleverna och deras föräldrar.samt Skrat-
pojkarnas huvudvapen. bryterDe regler,tet är skapar kaos, iscensätter

practical jokes, allt för få sig skratt på överhetens och auktorite-att ett
bekostnad. Men de har tillfälliga framgångartens även då de lyckasom

skolans maktutövning, så de längrepåstöra sikt, i likhetär med Willis
the lads, spelets egentliga förlorare.

kulturskillnaderDessa har delvis grund de Ogbu talaränen annan
Här det fråga arbetarklasskulturär kommer i konfliktom. om en som

med skolans medelklasskultur. Det också manlig kultur.är Menen
konfliktens grunddrag kulturEnöverensstämmer: sig för-som anser
tryckt och förtryckt de dominerande tänkesättenär ochav normer-- -

motstånd skolans ordning.gör Motståndet kan olikasigmot ta ut-na,
tryck leder i slutändan till utslagning och försämrade framtidsut-men
sikter.

Jämförelsen med arbetarklassungdomamas motkultur visar också
alla diskussioner etniska kulturskillnader har förbindelseatt medom

motsvarande diskussioner klassbestämda skillnader. Det går inte attom
tydligt skilja mellan etnicitet och klass och kön. Det samvarierarena
med det andra, tendenser blandas, förstärker eller försvagar varandra,
leder till identiteternya osv.

Ogbu nationell kommit tillsäger landatt ett annaten grupp som
eller mindre frivilligt, därför sökt bättre liv, kan behållaatt ettmer man

sin kulturella identitet och sakligasitt förhållande till majoritetskultu-
i minst generation. Under denna tid kan inställningen till skolaren en

och utbildning positiv och barnen kan tillsig undervis-vara anpassa
ningens krav känna kulturelltsig hotade. sedanMen Vad hän-utan att
der i andra generationen Vad händer de kommit hit för långom som
tid sedan fortfarande betraktas invandrare majoritetskulturen,som av

de diskrimineras sitt sitt utseende, sina sinaom p.g.a. ursprung, namn,
Ärerfarenheter det inte troligt det i den situationen utvecklasatt nya

25Trondman, 1991: paneradeMats Den grytlappen. Om manlig motkultur, keativitet,
humor och självbedrägeri, i Löfgren, Anders Norell, Margareta: Att förstå ungdom -Identitet och föränderlig värld, Stockholm,mening Symposion.i en
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majoritetskultu-fortryckandedenoppositionikulturella motmönster
vad händer då iOgbus fortsattamed tanke påOchren resonemang --

skolan
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Vilka problem respektive möjligheter innebär det att lärare ivara en
skola mångadär eleverna har invandrarbakgrundav Vi belyser
frågan utgångspunktmed från sju lärares berättelser från sådana
skolor. Mot slutet diskuterar några kontroversiella frågor, som
aktualiseras i lärarnas rapporter.

Att arbeta mångkulturelli skolaen

Vi bad sju lärare skriva sitt arbete.att Deras bidrag publicerasom i vår
antologi. Hur valdes lärarna ut Vi ville med arbetarpersoner som
i skolor där del eleverna harstor invandrarbakgrund.en Därförav
sökte vi till förorterna Stockholm, Göteborgrunt ochoss Malmö. En
nödvändig förutsättning för medverkan lärarna villeatt och kundevar
skriva sin verksamhet. Tips och kontakter leddeom till sjuegna oss
lärare alla har lång erfarenhet undervisning isom mångkultu-en av en
rell miljö.

Två lärarna kopplade tillär Rosengårdsskolan iav Malmö; en av
dem har emellertid slutat där. Två lärare finns i Tensta och Rinkeby, en
del Stockholm byggdes under miljonprogrammetsav dagar.som Den

läraren arbetar på Tensta gymnasium och denena andre på Rinkebys-
kolan. Det finns ytterligare två stockholmare i författargruppen. En av
dem arbetar på fristående skola i Botkyrka och denen andranorra un-
dervisar i svenska andraspråk på Flemingsbergsskolan i Huddinge.som
Den sjunde läraren, slutligen undervisar på Hammarkullsskolan, som
ligger i Göteborgs förorter.en av norra

Författarna fick vid för sin uppgift. De skulle inte följaen ram en
viss mall, och bestämdeutan själv vad hon eller han villevar läggaen
tyngdpunkten på. Resultatet blev variation. Någrastor lärarnaen av
beskriver sin undervisning på mycket konkretett vis, koncentre-ett par

sig på elevernas språksvårigheter och andra berättarrar både sinom
undervisning och allting finns omkring. Tillsammansruntom som ger
lärarnas bild med fleratexter dimensioner. Deten är materialett som
kan undersökas från olika synpunkter. Här vi förstaiprövar hand ett
perspektiv innebär vi belyser följandeatt frågor:tvåsom Vilka pro-
blem och svårigheter dessa lärarestöter på i sitt arbete Vilka möjlig-
heter och glädjeämnen upplever de Vi har inte eftersträvat att göra
någon fullständig genomgång; det handlar nedslag i alltsnarare om

lärarna berättar.som

26Hultinger, Eva-Stina Wallentin, Christer red. 1996: Den mångkulturella sko-
lan, Lund, Studentlitteratur.
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svårigheterochProblem

traditio-medihophängersvårigheter enlärarnaFlera tar somuppav
heltundervisningsådandem en-attundervisning. Ennell enmenarav

Ärnnena har ut-hittamåste vägar.ochfungerar, attkelt inte nyaman
Bristenlärare.skriveremellan,mycketmed vatten annanengjort öar

medeleverantalet ut-hon, närmärkshelhetsperspektivpå ansermer,
varitintetidigareharskola. Lärarnapåökarbakgrundländsk en

skadefungerarspråk närprofessionelltutveckla ett somatttvungna
ämnesövergripandetid förefterlyserelever. Honsina merprata om

använda be-medenvisasska attintetyckeroch attdiskussioner, man
konserverardeeftersomochstadier ramar-ämnen,klasser,somgrepp

skolarbetet.förna
undervisning stöterändra sinförsökerlärare attdenocksåMen som

skolan iigåtthar ettföräldrar,frånkritikvanligproblem. En sompå
får lärainteelevernaochdisciplinför litet attdetland, ärär attannat

kanskolansvenskamed denMötet varaförrespektvisasig att vuxna.
iförsjunknasittabarnvill sina tystDeföräldrarna.föromtumlande se

skriverarbetar,vihurförståsvårtharFöräldrarna enattböcker.sina
föräldrarna.pålyssnamåsteHanantologin. attilärarna manmenarav

neka demfeldetbarn, atttill sinaläxorberde vore"Om t.ex. merom
lättalltid så attintedet ärvisarhändelse, attskildrardet. Han somen

förväntningar.föräldrarnasmotsvara
problemEttElmas.hoshemmavardagsrummetkaffe idrackochVi satt

medpåhölllärarenlyssnastället forhon i attskolanElmas i attmed var
klass-hennesochbåde migupprördeförståsvilkethandarbeten,allehanda

Elmasmiguppmanadeansikte,ditt mamma.måste visaDukamrater.
hur jag änMendottern.blicken" iskulle spännajagmenadeHon att

sydländskadeningerintenågot,så saknasi barnenblicken somspänner
Jaghalvafår vägenViefterfrågade. var.Elmasrespekt", mammasom

respekt" in-svenskvadfår lära sigelevernaochblickenförsök spänna
nebär.

uppfatt-med sigbäreleverhansnågraberättar attlärarnaSamme av
eleverDessahansstrider emotkunskapvad egna.är,ningar somom
förlätthar attpå. De t.ex.inteläraren trorpåarbeta sättvill ett som

traditio-påkanvad de ettfå visaoch begärutantill, attglosorsiglära
sinaorden ianvända de egnade attvägrarglosprov, nyanellt men

texter.

27 116.s.a.a.,
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Andelen elever med invandrarbakgrund har ökat i de områden där
antologiförfattama arbetar. När dem började på Rosengårdssko-en av
lan i mitten 1970-talet andelen bara 15 förändring-procent,av var men

kom snabbt: "Jag och kollegermina såg andelen invandrare ökaen
drastiskt. försökteVi påverka politiker, både lokalt ochatt centralt, att

någonting åt utvecklingen." Hongöra problemen blevattanser annor-
lunda andelen elever med utländsk bakgrund passeradenär 50 procent.
Denna lärare berättar hon efter 17 år på skolan hamnade i di-att ett
lemma. kändeHon hon inte längre kunde försvara den skolaatt som
hon hade tyckt och kämpat för, eftersom den kundeinte elever-om ge

det behövdes för de skulle utveckla tillräckligt godattna som en
svenska. räckerDet inte på långa träffa handfull svenskavägar att en
lärare för lära sig hantera språket. Följden blev hon slutadeatt att att
på Rosengårdsskolan. dagI arbetar hon dels speciallärare på andrasom
skolor kommunen,i och dels fortbildare.som

Hennes kollega visar det har sina sidor arbeta på skolaatt att en
"där det svängdörr mellan Sverige och andra länder".är barnNya dy-
ker plötsligt, medan andra har lärt känna försvinnerupp som man- -
lika plötsligt. påLärarna mångkulturell skola arbetar dagligen meden
människor med och speciella behov, skriver hon. Under sådanastora
förhållanden det begripligt lärare kan komma till punktär där deatt en

Man den elevennästan ytterligare belastning,ger upp. ser nya som en
ytterligare behövande, inte ytterligare möjlighet, ytterligareen som en

berikande individ i gruppen."en
Samtliga lärare, skriver antologin,i berör på ellerett sättannatsom

problem förknippade med läroböckema. Flera demär tarsom av upp
elevernas språksvårigheter, och exempel formuleringarpå ele-ger som

på. uppgiftEn i matematik uttrycktes följandepåstupar Ensätt:verna
bred24 och går mellan två liggerväg kmär 12 frånorterrn som var-

lcmz."andra. Hur har vägbanan Svara i det härI fallet detstor area var
inte begreppet svårt för eleven, det till trivialautanarea som var synes
ordet mellan. förstodHan inte mellan ochA B liktydigt med frånatt är
A till troddeB, skilde de två åt; de lågvägen påutan att orterna öm-att

sidor Därmed räkneuppgiften omöjlig lösavägen. för ho-attse om var
eftersom det inte framgick hur långtexten vägennom, av var.

lärarnaEn påpekar de benämnda talen i matematikläroböck-attav
svåra för elever har lätt för matematik, eftersomär ävenema som

uppgifterna skrivna utifrån svensk kontext. "Om aldrigär haren man
det förståsvårt förhållandet mellan flöte, sänke och krok.metat är att

barnEtt aldrig har villastaket har svårare räkna stake-sett ett att utsom
längd den villasamhälle."i Entets än är ettsom uppvuxen annan av

lärarna exempel från läroböckema i Samhällsorienterandetar ämnen,
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född i Sverige,elev, intevilka associationerfrågar äroch sig somen
bönder.ochborgarefår adel, präster,av

lärare.sorgligt kapitel, DeengelskaLäroböckema i är ett menar en
medelklassverklighet de jagvita närmed "sammafylldaär varsom

kommerför eleverdåligthan.skriver Deskolan",gick i sompassar
gamlaGambia och andraTanzania,Indien,Pakistan,från Uganda,t.ex.

den anglosax-världsbilderhar andraelever änkolonier. Dessabrittiska
Överhuvudtaget problemgenomgåendedet attvästerländska.iskt är ett

ifrån,kommerländer elevernade olikaböckerbradet saknas somom
skönlitteratursvenskhittadet svårthan. Ett är attär attannat somanser

för tonåringar.innehåll intressantspråk,enkelt ärhar ettett sommen
för barn,lämpadeläsaelever tvingas ärMånga texteratt yngresom

bekymmerocksåför svår.blir Det attsvenskan är etteftersom annars
refe-svenskaifrånskolan utgårskönlitteratur iall läsningnästan av

rensramar.
Är förde hö-mångkulturella skoloreleverna iställs påVilka lcrav

lärarnarelevanta Någraöverhuvudtagetoch deför låga,eller är avga
demtill antologin. Enbidragi sinadet slagetproblemskriver avavom

ska skrivaelevernaavrättningtilldet känns närtycker attatt ensom
ele-ständigt sinanedbrytandenämligen"Detstandardprov. attärett se

förstärkeroch detnormalt kunna,med detmisslyckas attansessomver
lärarensoch fel påkunskaperelevernasfel pådetkänslan äratt un-av

fårformulerade kravcentraltvänder sig sty-dervisning." Hon emot att
elevertill vilkahänsyndå inteeftersomplaneringen, tar sommanra

skola.faktiskt går på en
frånproblemetgymnasienivå,arbetar pålärare,En sersomannan

de harallt, intede kaneleverhåll. attHon attmöter trorett annat som
varit månagrundskolan hari attlära sig. Lärarnakvarnågonting att om

talarframsteg.för Hondem varjeberömtoch harelevernauppmuntra
och berät-och realism,konflikt mellaninneboende uppmuntranom en

be-har bliviteleverhamnat isjälv harhonsvårigheter närtar somom
emellertid ivill intedem. Honhon harde betygsvikna på gettsom

grundskolan.lärarna iskulden påhand läggaförsta

språkligafåmed alltförskolanliv utanförallmänhetelever lever iMina ett
på svenskahela släkteneller ifamiljenkanske bäst i.. Deutmaningar är

detspråk duger braderasdekonstigtdet inteoch därför attatt trorär som
med förarbetarutmaningarotydlig i sinadärtillskolanOm är anpas-är. -

ochutantilllcunskaper läxorelleravskriftellersade accepterartexter
läget.korrekt bildskaffa sigvåra eleversvårt fördetblir att avenprov -

28 32.a.a., s.
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Möjligheter och glädjeämnen

När läser lärarnas från de mångkulturellarapporterman skolorna detär
uppenbart det inte finns någonatt tydlig mellangräns problem och
möjligheter, mellan det negativt ochär det positivt.ärsom Desom
skildrar problem deett berättarmöter, destrax vad desom men görom
för lösa problemet elleratt hur det skulle kunna bearbetas. Enanger
lärare upptäcker språket it.ex. geografiböckemaatt för svårt för ele-är

och böckerna dessutom haratt etnocentrisktverna, ett perspektiv. Då
lägger han dem åt sidan och utgår i stället ifrån vad eleverna skulle
vilja sina hemländer ochveta drar in föräldrar, hemspråkslärare,om
barnens och flera andra i undervisningen.grannar

En antologiförfattarna, har erfarenhet frånav många olikasom
skolor, det finns idérikedomatt större i problemskoloranser ien än
andra skolor. Hon det beror på situationenatt på dessaatt skolormenar
tvingar fram förändring den traditionella undervisningen.en Denav
omprövning måste till invant arbetaett kansätt skesom att påav ett
betydligt lättare det inte finnssätt när något alternativ, hon.anser

Ett genomgående drag i de sju lärarnas den positivaärrapporter to-
De skriver svårigheter och tillkortakommanden,nen. de verkarom men

inte ha dem.övennannats Vad det konkretär lärarna i deav som
mångkulturella skolorna möjligheter och glädjeämnenser som

En lärare skriver arbetet tillsammansatt med barn från olika kultu-
har gjort henne till positiv människa. Mångarer barnen haren mer av

upplevt allt har ryckts undan,att de har ändå kvar sina drömmarmen
och har inte på allt ska blitappat bättre.tron att harDe benägenheten

lösa saker omedelbart,att innan hindren har hunnit sig för hö-växaatt
sprider sig till omgivningen. Denna lärarega, talarsom mötenaom

med eleverna, de har betydelseatt och berörstor henne känslomäs-en
sigt på starkt vis.ett

Att arbeta i mångkulturell skola varje dagär fyllasatt intryck,en av nya
upplevelser och känslor .. Det finns puls i det mångkulturella,en som

fimgerarnästan drog. Det går inte sig igenomatt dag,som en tröttsega en
halvt medvetslös efter fest. gårDet inte heller "hålla" lektionen sen att en
efter uppslitande grälett med kollega. Det inte löntär försökaen attens
hålla masken. Eleverna läser läraren omedelbart. Skulle osäkerhetav upp-
stå lärarens sinnesstämning, haglar frågorna henneom tillsöver hon kapi-
tulerar. Det de vill ha,är mötet inte människa står där framme ochen som

lärarroll.spelar sin

29 12 och 18.a.a., s.
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andraspråk isvenskaiundervisarantologin gym-ilärarna somEn av
ämnestraditiongivenfinnsdet inteuppskattarHon attnasieskolan. en

fastlåstanågrahellerfinns inteifrån. Detlosssigbrytaellerfölja attatt
ibehandlasska ämnet.vadelevernafrånförväntningar somom

klass-vill ivad vipreciskanoch eleverna görajagSlutsatsen är att
målen." Hontilllederoch arbetetkommervi överensbararummet - trygghet ifinns ettgodo. Detbaraintefriheten är entillägger att av

ifrågasättas.behöveraldrigarbetssättinnehåll ochsjälvklart ett som
kulturellaochsocialaolikafrånkommerbamtillgång attDet är en

tyckerundervisningen,på i annanskaden enoch tamiljöer, varaman
lär sigDeeleverna.förberikandekulturlcrockar ärblirDetlärare. som

betraktakanklasskamrater attfrån sina sammade hörmycket mannär
lärarenför tvungennyttigt attocksåvis. Detolika är varapå mångasak

handlande.hennesförståremellanåt inteelevernasigförklara näratt
invand-medbarnmångahafördeldet atttycker ärlärare attSamma en

detför ärtoleransenökardeteftersom an-somklassen,rarbakgrund i
Arbetetundervisning.sinutnyttja ikanfaktumnorlunda ett mansom- kultu-andramycketlärt sigharhontilllettharelever att omdessamed

ochhonboddetidUnderha gjort.skullealdrighon enannarssomrer,
födda. "Detta ärelevernafleradärby,turkiski varkollega avenen

betytthardetochlivetigjortharjagviktigastedetnågot somav
framförochinvandrarbamenförfortsattamittförmycket engagemang
skriverbakgrunochkulturspråkutveckling,derasförallt intresset
kultu-andrakunskaperbehovTurkiet. Hennesi ombesökethon avom

universitetet.påetnologistuderathar ämnethonockså gjorthar attrer
detpåpekarhonsak attnärpåinnelärarna ärEn sammaavannan

klass-internationelladetikulturkunskappotentialfinns stor aven
både isamtalständigtdetpågårskolamångkulturellrummet. I -en

denochdenihur görpåoch enarasternaundervisningen manom-
berättaroch jagsvenskarhur gör,migfrågar"Elevemakulturen.andra

lärar-skriverkänner,jagfamiljerdei avbrukligt envad är somsom
ochsjälvabådekunskapdubbelriktad omuppnår ossomVi enna.

kulturkompetens."ökar sinlärareochElevervarandra.
skolan,mångkulturelladentillåterkommer gärnaLärarkandidater

utrnärkan-följandepåberorbl.a.detHonlärarna. atttrorskriver en av
drag:de

gångvarjegångintelärare, utanpå mansinaelevernaallahälsar enHär
ochfårbliralla Någon, ettHär namnförnamn.med manäven enspasserar,

medmisslyckasläraren,sällan näranklagar manroll. Härviktig manen
lära-sällan närblasé. Häroch protesterarinte trött mannågot. Här är man

Härdiskuterar.hellre änhandlar enga-uppgift. Här manpresenterar enren gymnasiet,börjatharåtervänder närHithelhjärtat.sig manmanmangerar
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fått jobb eller skaffat bam, för visa för lärare,sina vad lyckatsatt upp man
med.

Det gäller all undervisning

förhållandevis utförliga beskrivningEfter denna problem respektiveav
möjligheter i arbetet i mångkulturella skolor, vill behandlavi några
frågor materialet leder in på, och grunden gäller alli under-som som
visning.

första frågan handlar kraven på eleverna. lärarnaEn iDen om av
antologin berättar hon låter sina elever arbeta tillsammans medatt var-

trädgårdslandet, sandar skolgården,dagliga saker. i skalarDe gräver
köket, redigerar skoltidningen, diskar efter lunchen, sköterimorötter

sköldpaddoma i djurrummet, böcker i biblioteket,sorterarom sopar
korridorgolvet det utvecklar barnens språk, vilketHon attm.m. anser
också förefaller troligt. kan det inte ligga begränsning i dettaMen en

till enklablir 0rd och begrepp i relation praktiska göromål. FinnsDet
undervisningen till sysselsättningsterapi,det risk förinte görsatt omen

Åhumör andra sidanhålla eleverna på kan påståsätt gottett att man
nödvändig startpunkt fördet praktiska och konkreta alla barnäratt en

såde ska utveckla sitt språk och sin begreppsapparat, så deattom
förstå det abstrakt och liggersmåningom svårt. Detär ärattmogna som

skolangrundläggande positivt i arbetet i trevligtockså någonting äratt
det skapar bra klimat för lärande.eleverna trivs; Detoch gör att ett

mångkulturella miljöer hakanske så lärare i måste iär ännuatt mer
hålla fastandra lärare. i de långsiktigaDe ärän tvungna attmagen

tillåta de kortsiktiga prestationskraven blir förmålen och får inte att
dominerande.

antologiförfattama beskriver planeringen avsnittEn ettavannan av
där han bygger på elevernas frågor. drari undervisningen, Hanegna

ifrån elevernas nyfikenhet och derasföljande slutsats: "Om utgårman
frågor, kan aldrig hamna fel. ligger mycket i detta, efter-så Detman

eleverna och innehålletdet isätt göraär ett att attengagera un-som
dervisningen relevant för dem. konkret visa elevernaDet är sättett att

skolan första hand till för dem. kan det inte leda tilli Menäratt en po-
roligt och för stundenpulistisk hållning hos läraren braDet ärsom

sikt denföre det eleverna på lång kan komma störstasätts attsom
handlar bådemåste avvägningLäraren göra att tanyttan en som omav.

30 21.a.a., s.
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på elevernas intressen och föra in dem på studierspontana attvara av
det etablerade innehållet; bästa falli kan detta hand i hand.

bidragenI till antologin lärare för barnett argumenterar attav en
med modersmål svenska borde erbjudas studera ocksåänett annat att
de Samhällsorienterande enligt modell svenskaämnena samma som

andraspråk, dvs. i skriver bl.a.:Honsom egna grupper.

Ämnestexter på högstadiet ligger inte konversationsnivå. Både ämnes-
innehåll ordförråd frånoch skiljer sig vardagsspråk. industriellaDen revo-
lutionen eller och urkristendomcn hörJesus inte till ungdomars vanliga
samtalsärrmen. Utanför klassrummet de inte hur Sverigepratar styrsom
eller jordbruksbyn under 1800-talet. Alla elever uppnåska de mål iom so-

respektive kursplan föreskriver. nå dit räcker detFör inteämnena attsom
med tala svenska flytande. Eleverna ska studera kräveratt texter, som en
synnerligen god behärskning det språket.svenska måste uppnåDe förs-av

svenska.taspråksnivå påläsningi

artikel underförståttHennes antagande, nämligen kur-ett attrymmer
de Samhällsorienterandei de innehållerDeämnena är är.serna som

mycket abstrakt och svårt och därför ställer de höga krav påärsom -
den elev behärskar detinte svenska språket, vilket innebär detattsom
behövs särskilda för dessa elever ska klara sig. Menatt ärarrangemang
inte innehållet i kurserna för abstrakt och försvårt de flesta tonåringar
Ska detta eller borde innehållacceptera ompröva ämnenasman man
och hur undervisar i demman

detta lärarna hon berättarDet inne påär är när attsom en annan av
hon har elever misslyckassina gång på gång på standardprov fastsett
hon de duktiga och ambitiösa. kanHon inteärvet att attmenar man
hålla på ständigt beklaga sig kraven på eleverna måsteöveratt att sän-
kas, måste itu med förändra kraven "så de inteutan att ta att attman
nödvändigtvis behöver sänkas. kan frågaMan sig hur det fall skai så
gå till. de nuvarande kursplanerna för grundskolanI iämnen som sam-
hällskunskap, historia och biologi uppnåendemålen delvis inriktadeär

eleverna behärskapå ska visst ämnesstoff och gymnasieskolansiatt ett
kursplaner detta markant. Måste kursplanerna utformadeär mer vara
så, eller skulle målen helt och hållet kunna handla generella kvali-om
ñkationer eleverna ska tillägna sigsom

Flera lärarna skriver antologin problemeti eleverna sak-attav om
erfarenheter de kan hänga innehållet i undervisning-nar egna som upp

problempå. giltigt på alla skolor, baraDet inte därär äretten som
eleverna har utländsk bakgrund.många undervisningen skaFör attav

3 132.a.a., s.
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bestående resultat fordras den anknyter till elevernas erfarenheterattge
och använder deras tidigaresig kunskaper. "Det svårt för eleverärav

förstå renskötsel, fiskeodling, skogsbruk och vattenkraftatt texter om
de varken fjäll, skärgård, granskog eller älvar, skriversettom en av

lärarna elever.sina det ocksåMen många svenska barn harärom som
förståsvårt sådana fast de har hört mycket dessa företeel-att texter om

demTV-programsettser, om osv.
leder tillDetta spår i vår diskussion. När läser lä-över ett annat man

roplanen för grundskolan läroplanenoch för gymnasieskolan detär
drag blir tydliga.Vissa Eleverna ska ha inflytande på sitt lä-egetsom

rande och verksamheten i skolan, innehållet i undervisningen ska en-
ocheleverna knyta till deras intressen och behov, elevernagagera an

ska förstå vad de lär sig och de ska kunna använda sina kunskaper efter
skolan. Arbetet skolan skai omväxlande och roligt. Alla elevervara
ska respekteras och stödjas utvecklingi sin Visserligen kanosv. man
diskutera hur enskilda formuleringar läroplanemai ska tolkas, detmen
råder knappast någon tvekan dessa huvuddrag. uppenbartDet är attom
läroplansförfattama har tänkt sig detta ska gälla för alla elever deniatt
svenska skolan, oberoende de, eller föräldrar,deras födda.ärav var

kommer till undervisningens praktik,När hur skat.ex.man man
åstadkomma innehållet intresserar eleverna, finns det olika ochatt sätt,

kan det alltidinte påstå bättre det andra. dettaMenär änatt taman ena
formuleramed låta eleverna frågor inför område. Detatt ett nyttegna

ändå troligt det hjälper till innehållet intressant för ele-är göraatt att
under förutsättning läraren verkligen bryr elevernassigattverna om-

frågor och hjälper eleverna problematisera dem. utgå ifrån ele-Attatt
frågor har kvaliteten elevernas inflytande ökar, vilket harattvernas en

Äreffekt lärande.positiv på deras sådan metod barabra nären man
har många elever har sina i andra länder eller finns detröttersom -
någonting den har generellti värdeettsom

den bakgrunden detMot intressant hur lärarna i antologinär att se
skriver undervisning, eftersom de allihop arbetar starkti mångkul-om
turella miljöer. läsningen nyfikenFöre på det ska kommaär man om
fram någonting de har utvecklatvisar praktik innehållerattsom en som

och okända metoder. Nej, dessa sju lärares berättelser tyder inte pånya
det skulle fordras någonting helt någonting redaninteatt nytt, som

praktiseras många lärare, eller finns beskrivetinte i läroplaner-av som
na.

Materialet för litet för det ska möjligt dra några säkraär att attvara
slutsatser, det rimlig hypotes bra undervisning i Fle-är attmen en en
mingsberg väsensskild från bra undervisninginte på andra håll.är en

betyder undervisningen likadan,Det inte det finnsäratt attmen ge-
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grundläggande karaktär, lärarnasdrag är t.ex.mensamrna som av en
vad viktiga kunskaper och hur lärande kommeruppfattning ärom som

förhålla till yrke tilltill stånd deras sig sitt och sina elever.sätt attsamt
ingående och bred undersökning skulle visa dennaAnta attatt en

riktig. Vilka reflexioner föranleder dethypotes faktiskt Enär är att
förbättra undervisningssituationenfinns särskilt idet inte sätt attett

snabbtmångkulturella skolor, ingen enkel nå resultat. Detväg att
där, överallt mödosamtskulle stället gälla sigi prövaatt som annars,

fungerar dvs. det leder till målenfram, hålla fast vid detatt som som-
det bra med någontingoch försöka inte ärersätta annat.att som-

de problem lärarna på de mångkulturellaslåendeDet är att som
lärare vanliga skolorkänns bekanta. påskolorna talar Mer än enom

till den traditionella undervisningen inte längrehar kommit fram att
föräldrar eleverfått erfara det finns ochfungerar, också äratt sommen

undervisningsmetoder. Kritiken läroböckema,till andraskeptiska mot
kimskapskrav, har ocksåifrågasättandet centralt preciseradeliksom av

lärare känner säkert också igendecennier. Mångaframförts lärare iav
antologiförfattama berättarglädjeämnende möjligheter och som om.

gymnasieskolan barn- och ungdoms-arbetar i pålärareEn t.ex.som
troligen i utsträckningeller industriprogrammet möter storprogrammet

kollegerupplever liknande möjligheter,problem, och somsomsamma
stödjermångkulturella skolor. någontingarbetar Dettai är anta-som

dessa skolor inte unik.gandet situationen på äratt

32 1996:flera forskare. Cummins, Jim Negotiatingstöds SesådanhypotesEn t.ex.av
CalifomianOntario,Diverse Søciaty,Identities Education for Empowerment in a-

Bilingual Education.forAssociation
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fjärde barn i förskolanavsnitt konstaterat att varttidigareVi har i ett
på förskolan ochspeciella kravinvandrarbakgrund. Detta ställerhar

lärt sigi förskolan harredanpersonal. Barnförskolans som
ochförhållande till svensk personalfåttsvenska, ett tryggt en
förstå skolanfår också förutsättningar attbättreomgivning,svensk

ochskolans kravoch normer.

förskolaniKulturmönster

social institutionbaraBilly Ehn, inteskriver utanDaghemmen är, en
grundläggandeoch återskaparskaparkulturelltockså systemett som

giltighet. denBådeallmänmedvärdemönster yttretanke- och meren
kandaghemspersonalenocharbetsorganisationenformelladenmiljön,

antagandenunderförståddaförmedlare"kulturbärare, avsomses som
beskaffad."verklighetenhurudan ärom

denkulturell bakgrundmedföräldrar änmedbarnEtt annanen
och dag-föräldrarnasolika kulturrnönster,med tvåsvenska växer upp

samhällen ochandrahar levt iAntropologer,hemspersonalens. som
kanleva,samhällenstill dessasigoch sätt attförsökt till sigta anpassa

uppfostraändra på justsvårast sättetvarit är attdetintyga attatt som
de bamen.egna

invandrarföräldrarofrånkomligtochbåde naturligtdetDärför attär upp-
med de modifikationerkulturensdenenligt mönsterbarnfostrar sina egna

svenskofrånkomligt det förnaturligt ochLika ärgör.generationvarje
kultur.förmedla svenskuppfostrarrolli sinförskolanpersonal i att

svenskamed detkontaktenFörsta

kontaktenpåtagligaförstainvandrarbakgrund får denmedbarnMånga
påfrestande situa-innebärakanförskolan. Detkultur isvenskmed en

för små bam.tion

trygghetkänslamelodi ingerfrämmande inteSpråket har samma avsomen
heltkanannorlunda,smakarmodersmål, ätasättet attmaten varasom ens

svårt.och OmfrämmandekanmycketDet är persona-annat varasomosv.
fålyckas kon-ochkroppskontakt, närhet,hjälp vännemedlen omsorgav

Lund, Liber, 15.lekaSkaBilly 1983:Ehn, tiger,vi s.
34 tvåsprå-förskolanoch språkmötenKulturmötenm.fl. 1988: iKerstinNauclér, om-

Stock-Socialstyrelsen,frånSkriñseriebarnomsorgen,Arbeta iförskolan,arbetssättkigt i
Utbildningsförlaget, 17.holm, s.
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takt med invandrarbam blir svenskarna i förskolanäven positiva förebilder
föräldrama.vid sidan av

Förskolan för många barn denär första kontakten med det svenska
språket. Förskolor barn medtar modersmålemot ett annatsom än
svenska, och de många, har därförär mycket viktig roll för barnensen
språkträning och språkutveckling. förskolanI finns också många na-
turliga möjligheter lära sig svenska i vardagligaatt situationer och i
fria aktiviteter. I citerade bok språkmöten i förskolan beskri-ovan om

författarna skillnaderna mellan det deltagande språket, det språkver
använder någonting tillsammans,när gör och det analyseran-man man

de språk använder talar någonting.när följandeI dialogman man om
planterar frön i förskolan.man

"Nu ska vi i jorden här." och sågräva vigräver
"Kan du också gräva Ta spaden och försök samtidigt räcker vi fram
spaden
"Kan du fröet håleti säger vi och räckerpeta fram frö till barnetettner

hålenoch pekar

När däremot talar ska plantera frön och vadattman om man som
kommer hända, blir situationen helt annorlunda; skaatt mednu man
språkets hjälp fundera någontingöver inte har erfaren-ännusom man
het och lära sig saker.av, nya

Marie-Louise Nyberg, förskollärare i Norsborg, berättar hur honom
arbetar med språkinlärning lek, rörelse, musik och Bar-rytmer.genom

måste få använda alla sina sinnen, hon:nen menar

utgårDärför vi hela tiden från lekar, musik, rörelse och i undervis-rytmer
ningen. Genom rim och sångeroch kan leka med språketviramsor, sagor

sätt.på olika

Tvåspråkighet i teori och praktik

Förskolan ska bidra till barnen får förståelse och respektatt för ochegen
andras sociala och kulturella miljö, levandegöra kulturarvet,att att upp-
märksamma och stödja barnens kultur.egen

Pedagogiskt för förskolanprogram

35 17.a.a., s.
36 23.a.a.,
37 182.a.a., s.
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Socialstyrelsens allmänna råd för barnomsorgen helt i linje medI sägs
den officiella invandrarpolitiken det viktigt stödja invandrar-äratt att

identitetsutveckling och derasbarns tvåspråkighet och dubbla kul-att
respekteras stärkas.turtillhörighet ska och hur det då verklig-Men iär

heten
genomförd studie förskolekultur och kulturmötenEn nyligen iav

bild. framträderBotkyrka delvis studienIen annannorra ger en per-
sonal hårt begränsade och har höjt rib-kämpar motsom resurser som

väsentligt för vad betraktas problem bamgruppema.ban i Detsom som
få deras dagis, och de finns kommerfinns svenska barn på oftasom

från familjer med problem, arbetslöshet.t.ex.
Personalens strategier för klara situationen med många barnatt av

bakgrund och talar olika språkmed mycket olika många i hu-ärsom
lyftsvudsak vissa bestämda situationer barnens och deras föräld-Itre.

kulturella bakgrund fram och hyllas, särskilt samband med dans,irars
betraktas kulturellamusik och i många situationer detMenmat. ur-

belastning. försöker görligaste månMan isprunget som en osyn-mer
och stället hitta detliggöra kultunnötena i nämnare,gemensamma

individualiserar barnen och framhäver dem"naturliga". uni-Man som
eller "generaliserar" dem: ändå alltidka personligheter "Bam är

bam."
innebär konkretiserar mångfalden tilltredje strateginDen att man

svenskspråksträning,hanterliga problemområden, naturvis-t.ex.ett par
traditioner. blir det möjligt hanteratelser eller firande Därigenom attav

betoningvardaglig nivå. dessa daghem blir det starkdem på På enen
beskrivningar framställer personalen bamstugor-det svenska. sinaIav

Botkyrkas invandrartätaste områden svenska ii utposterna norra som
icke-svensk omgivning. svensk barnskötare uttryckte detEnen annars

koderna till kultur.hon "Vi generation vårväl Detnästanär gersa:
tillsammans och vid känner detta svenskt da-stärker alla är ettattoss

gis."
det metafor förForskarna pekar på språket bliratt gemensamma en

gemenskap:social och kulturell

38 Wahlström, här svensktOwe, Runfors, Karin 1995: "DetRonström, Anna är ett
Botkyrka, Botkyr-etnologisk studie dagiskultur och kulturmötendagis En iav norra

ka, Mångkulturellt centrum.
39 141.a.a., s.
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svenskacirkel själv: Talartanken går i sigbakomliggande ärDen runt man
såsvensk kultursvensk, medsvensk kultur; ochmedsvensk, är manman

svenska.talar man

överskuggande.det allt Fördaghemblir på mångaSpråkträningen att
få arbete ochochsamhället, klara skolan,ska ibarnen integreras senare

svenska och "levalära dem talanödvändigtdetvärdigt liv, attattärett
viktigaste målet förforskarna detuppenbart försvenska".på Det attär

kulturer och be-mångfalden språk,den intensivapersonalen iär att av
upplevelsevärld,Botkyrka skapateenden i enen gemensamnorra

erfarenheter påoch utbytakandärfranca-kultur"lingua mötasman
lätt på.Tvåspråkighetensvenska.språket,det tar mangemensamma

språk.håller tillviktigt, videt tycker jagsvenska,talar vi är ettHär att oss
hemmahemspråksitttill föräldrarnadetSen utövaär attupp

har-framträder eftersträvandenockså debeskriver ettForskarna som
uppfattatycksPersonalenjämlikt samhälle.konfliktfritt ochmoniskt,

ochbarnens,och kulturell kampsocialimittsjälvsig omuppe ensom
front löpersjälvaframtid kamphela Sverigesförlängningeni varsen-

för likaför bästa,slåss barnensPersonalendaghemmen.tvärs genom
jämlikhetochför rättvisaslåssförutsättningar. Manlikavillkor och

olikhethyllar etniskokritisktideologidensigmotsättaatt somgenom
assimilering.bliResultatet kan inte änoch segregering. annat

tvingas in ibarnen ska intevälja.kan MenMångfald bra, närär seg-man
å sidannäringstillförsel:ochtuktningkampeniregering. Vapnen är ena

typisktdet uppfattastraditionerna,språket,svenska naturen, somsom
får ide inteleken, allt detandra musiken,å densvenskt; rytmen, som

Botkyrka haviktigt iså särskilt justdärför det atthemmen. Det ärär norra
personal.allt svenskoch framförengageradvälutbildad,

föräldrarnafår medHur man

frågor till kulturan-författarna någraställerkulturmötenbokI omen
ochpåverkasmänniskorkring hurGillis Herlitztropologen genomsy-

av. ska bamom-och omgivna Huridekulturden är uppväxtaras av
kulturertvåbarnen ioch stödjahjälpaskolan kunnaoch att sesorgen

40 173.aa, s.
41 176.s.a.a.,
42 Stockholm,ochMario 1994: Dina mina rötter,Marx, rötterLjunggren, Lena
Rädda 11Barnen, s.
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föräldrarna arbetet medska kunna in itillgång Hur tamansom en
barnen

kan det svenskasvarade, det viktigaste iHerlitz göraatt man sam-
frågor, bejaka invandrarföräldrarsdet gäller dessahället i dag ärnär att
föräldrar. Därför, han, hem-för självaförtroende sig ärmenarsom

det svenska samhället respektviktig. Då visarspråksundervisningen
finns det risk för barnen börjarföräldrarnas bakgrund.för Annars att
tycka de omodema ochför föräldrar, ingetrespekten sina äratttappa

bry sigatt om.
barnomsorgspersonalen kan, ibland tvekar in-Herlitz att menmenar

svensk barnuppfostran går på,föräldrarna förstå vadför hjälpa utattatt
genomtänkt pedagogisk verksamhet ifaktiskt haroch visa att enman

metoderna, målen skiljer.kanske Detförskolan. Det äränär sommer
träffaraldriggenomskåda svenskaså lättinte att normer, om man

svenska föräldrar.familjer ochsvenska

Barn hemma

förskolan.barn inte går i Närfinns ocksåDet stor en avgrupp somen
daghemsplatshemma söker kanske intebådaföräldrarna eller är man

invandrarbakgrund hell-föräldrar med intemångaför barn ochsina ser
den kommunalasända barn tillmeningsfulla sinadet i att sex-er

tilldet kommer barndet ovanligtDärför inteärsverksamheten. är att
talarintefödda och i Sverige,grundskolan, uppväxtaär sommensom

komplicerad.kan då bli onödigtskolstartsvenska. Deras

barn""En plats för alla

invand-med syfte nåverksamhetolika kommuner harI attstartatman
försko-möjligt.tidigt Denoch deras föräldrar sårarbamen öppnasom

föräldrar.träffpunkter för barn och deras Imöjligheter skapalan attger
särskildaförortsmiljöer satsning-särskiltstorstädernas görutsatta man

social-Stockholm harföräldrar.stöd barn och Iför åt t.ex.att gear
nyligenKulturkommunikationförsamarbete medi Centrumtjänsten

fritidshemsverk-erbjuda förskole- ochmed syfteprojekt attstartat ett
till barn stårvänder sigår. Mantill barn i åldrarna l-l2samhet som

segregeradedeoch bor iutanför den reguljära barnomsorgen mestsom
lokala samarbets-Målet initierastad.Stockholmsstadsdelarna i är att

föreningslivet.och det lokalaskolanmellan socialtjänsten,projekt
vänderförortsprojekten sigsärskildaoch deförskolanDen öppna

alla barn iinvandrarbakgrund, tillmedsärskilt till barn ettinte utan
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område. Det kanske inte så självklart för föräldrar nyligenär harsom
invandrat till Sverige vända sig till kommunens barnomsorg föratt att
få råd språkträning och annat.om

Internationella erfarenheter

Under våra utländska studiebesök noterade vi b1.a. Hollandi och USA
uppmärksammat problemet med barn inte kommer kon-iatt man som

takt med invandrarlandets språk förrän i skolåldem. Därför har man
olika för föräldrarnanå och sedan stöd och hjälpstartat attprogram ge

till barnens språkutveckling i hemmen. I Leiden i Holland fick några
kommitténs ledamöter möjligheten följa med fältarbetare iatt ettav

kommunalt projekt med syfte stödja invandrarfamiljers hemmava-att
rande förskolebams intellektuella och språkliga utveckling. Projektet
går i korthet på hade byggt organisation medattut ettman upp en re-

och antal anställda assistenter. Flertalet de anställdasurscentra ett av
har själva invandrarbakgrund och talar åtminstone denågot storaav
invandrarspråken. Assistentema får också viss utbildning. Vid regel-
bundna hembesök erbjuder de hemarbetande mödrar pedagogisktett
lekrnaterial använda tillsammans med sina bam. Manatt prataryngre
också mycket med mödrarna hur de på olika ska kunna stimu-sättom
lera sina barns utveckling. kontakter fårDe med barnen och derasman

leder ofta till kommer till förprojektet träf-att attmammor mammorna
fa andra och diskutera alla möjliga frågor barnen ochrörmammor som
familjemas liv det landet. kvinnori Många har ocksånya genom pro-
jektet börjat själva lära holländska.sigatt
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Här diskuterar skolan mitt i byn" eller hur skolan kan föröppnas
de människor bor i dess närområde. Utgångspunkten gällersom
skolbyggnaden och dess användning, målet mångaärmen
människors delaktighet i skolans arbete och liv.

Vad händer i skolan efter klockan 16.00

Det eftermiddag vi kom till Rinkebyskolan.när Klockan när-var sen var
Kommer till vanlig skola så dagen det för detärsentmare sex. man en

tillbommat och nersläckt. brukarDet finnas kvardröjandemesta doften av
elever i korridorema, det och Dockär inte den här skol-tyst tomt.men

sjöd liv.Denan. av
I sal övade tjejer körsång. I fanns några killaren en grupp en annan

med trumträning. En ned källareni fannsupptagna trappa ett stort rum av
slag endast ungdornsserier i TV,ett Fame-rum med slipadeettman ser

blanka golv och täckta speglar.väggarna Ledda latiname-runtom av av en
rikansk danslärare och klädda i häftiga trikåer dansade ungdomar bådaav
könen på golvet. Musiken dånade, takten högt uppdriven och åuninsto-var

för tycktes precisionen i deöga samtränade rörelsernaett ovantne vara
perfekt. Så avbröts musiken och omedelbart plats pågäng gol-ett nytt tog

Tempo. Tempo.vet.
Utanför Fame-rummet träffade vi socialarbetare. hadeHan expedi-en

tionstid på kvällen med i korridoren. Ungdomarna kunde sökarum upp
honom de ville. Vi fick inte riktigt klart för det han självom oss om var
eller socialarbetarkompis till honom dessutom igånghöll box-en som
ningsträning för dem intresserade boxades gjordesom var men man.-

skolkorridorenUppe i ihopvi med målarbrigad. litenstötte En elev-en
utrustad med penslar och färg ständigt i verksamhet skolan.grupp var

Gruppmedlemmarna skiftade uppgiften densamma: måla överattmen var
klotter. Allting därför skinande och vähnålat. Rektorn berättaderent attvar

årfor antal sedan hade någon kvadratmeter denett sparatman av ur-
sprungligen fullklottrade for ha bit hist0ria" komma ihågväggen att atten
och jämföra med. gångMen för varje målarbrigadema passerade det utspa-
rade området naggade det kanteni med sin färg. blevDet mindre ochman
mindre. dag målade elevernaEn helt sonika alltihopöver

Skolans kafé, entrepenadföretag lett eldsjäl med vidett av en vana ung-
domsarbete, full folk drack Coca-Cola småpratade.och Ivar av som an-
gränsande lokaler spelade ungdomar kort, övade gitarr eller störtade

bordtennisbord inbegripna i rundpingis.runt ett

43Ur minnesanteckningar från besök på Rinkebyskolan 1995-02-15.ett
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lyft fram denunder århardiskussionen öppnaskolpolitiskaDen senare
harskolutvecklingen borde Manden riktningpåskolan för visa ta.att

kulturellteller "skolanbyn"skolan mitt imetaforeranvänt somsom
verksamhet i dessförankra skolanssyftetfrämstamed detcentrum att

närområde.
skolan: denmed denflera saker är öp-kan öppna attNu man mena

karaktärise-denerfarenheter,för alla eleversochalla eleverför attpen
bemöttaoch blifår sin meningallasamtal där sägaöppetettras av

finns iför desigundervisningenmed respekt, öppnaratt resurser som
till skolanföräldrar kommafördetsamhället omkring, attöppetäratt

perspektivetska vi indetta avsnittdess arbete I snävapåverkaoch osv.
lokal-kan utnyttjasskolandenoch tala ettöppna avrum somsomom

diskus-skolans lokaler. Vårfysisk mening:också isamhället, ett rum
skolan efterhändakan ivadhuvudsakligenhandlarsion somom

det vihängerperspektivet tarär snävare"skoltid". Men även uppom
Öppnar också förlokaler så,skolans öppnarmedihop annat. manman

särskiltskolarbetet.berika Detkan ärinflytanden,ochkontakter som
människorbor mångadär detområdenskolan iangeläget öppnaatt

till skol-avståndkännerföräldrarsvenskainvandrarbakgrund. Ommed
det.invandraretroligtkultur göroch skolans är än attmeran

människordeöppenhetmed skolansdådet gentemotHur är som
förmodligendet liggernaturligtvis,varierarnärområdet Detbor i men

lo-psykologiskt ochbådesvensk skolaöverdrift i äringen säga attatt
struktur.förhållandevis slutenkalmässigt en

skolanstängdaDen

berättelserverkligapåbyggerhistoriaFöljande ett samman-sompar
utanförgrundskola ihandlar ort straxtillförts Den stor enenom enen:

arbets-fåmycketharmänniskor. Ortenbor mångastorstad. Här egna
närbelägnatill densovstad stor-och fungerarplatser närmast ensom
ungdomarderasangelägnamycket stan-Föräldrarna attstaden. är om

denutanförhängerochåker inoch inte storakvällarnapåpå ortennar
händer intedeti Mendrar påellerhamburgerbaren stan.gatorna

detvinterhalvåretfaller undermörkret är tomtNärmycket på orten.
klungaibland stårdetkorvkioskenvidendastoch Det ärtyst. ensom
stadgathärmänniskorVad ska närgöraochungdomar pratar. unga

samlingsloka-finns ingaTV-apparatema Detframför t.ex.folk sitter
skulle kunnaskolan finns Denhålla till. Menskulle kunnadär deler
skullekvällarna.på Härlångt inaktiviteterför omett centrumvara -

leva fri-kunnaoch gamlasakenutopiskt påsmula ungaser enman -
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tidsliv på kvällarna, för ochsig tillsammans. Scoutföreningar, Vin-var
provarföreningar, syjuntor, fotoklubbar, musikband, invandrarföre-
ningar alla skulle kunna skolan.utnyttja skulleHär kunna haman-
klubbfester läramimmet, film-i eller videovisningar i aulan, fackliga

klassrummen,i datakurser i IT-salen. skulleMan kunnamöten t.0.m.
tänka förändrasig lokalerna så de passade bättre föratt att ett samut-
nyttjande. skulle de likformigtDet inredda klassrummen ha tjänat på.

det KlockanMen utopi. slås17.00 larmet på och sedanär detären
omöjligt sig in i skolans lokaler förplanering ochatt ta utan noggrann
särskilda åtgärder. Eftersom skolan köpt dyrain datorer har ocksåman
skaffat vattentätt larrnsystem för försäkra sig ingentingett att attom
blir stulet. vinprovningsfantast,En till förirrat sigäventyrsensam som
in skolkorridorema kvälli skulle obönhörligen bli upptäckt sär-en av
skilda detektorer, utlöser larm till bevakningspersonal inne i stan.som

historia kan avfärdasDenna inte sorgligt undantag. Mångaettsom
skolor i Sverige har outnyttjade lokaler. oftast tillbommadeDe är när
inte undervisning pågår. demAtt utnyttja till undervisningänannat
betraktas också med misstänksamhet skolpersonalen loka-av som ser
lema arbetsplatsersina och andra brukare elevernaänsom som
"utomstående, kommunen tänker drygapå lokalkostnader ochav som
vill få in hyror andra ska finnas skolani på kvällarna och helgernaom
och eleverna har svårt uppfatta skollokaler någontingattav som som

skol"lokaler.änannat
Plus-projektenDe s.k. initierades det tidigare Civildepartemen-av

tetf avslutade ochDe har Tanken bakom projek-är avrapporterats.nu
har denna:varit har kunnat sökaKommuner förten attpengar genom-

föra samarbetsprojekt, har gått på skapa så bra uppväxtrnil-ut attsom
jöer möjligt för ungdomar framför allt i underpriviligierade ochsom
socialt segregerade områden. kommunal förvaltningMen viss haren
inte kunnat söka och få harMan varit ansö-tvungen attensam pengar.
ka medel samarbete med andra förvaltningar,i med ideella organi-om

teaterföreningar,sationer, Farsor på etablera kontaktAttstan överosv.
myndighetsgränser föreningsgränseroch för arbetet i ungdomsmiljöer
har viktigtvarit mål i denna satsning. Många projekt har ocksåett ge-
nomförts i Sverige, särskilt storstadsornrådena.i Slutresultatet till-är
fredsställande. Särskilt lyckosamt tycks samarbetet mellan förvaltning-

ideella organisationer och andra ha Socialförvaltningvarit. ochar, po-
lis har arbetat bra ihop de fall däri båda varit indragna it.ex. ett pro-
jekt. Dock institution pekas flera problematiskuten av som en sam--

44 Plus slutsatserDs 1995:54: för från lokalt utvecklingsarbete, Slutrapport frånunga -
Plus-gruppen Civildepartementet,inom Stockholm, Fritzes.
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slutenhet haroch relativa gjortSkolans traditionSkolanarbetspartner:
och ske försik-förberedas under lång tidutifrån måstkontakternaatt

tigt.
psykologiskt.lokalmässigt och Istängd bådeSkolan ofta ettär -

begripligtstark regelstyming detkaraktäriseras är attsystem avsom
det förmyndighet, gjort svårtsvårforceradfåttskolan somaura aven

deras angelägenhet.skolan ocksåutanför kännamänniskor ärattatt
skolan ska och itidigare lagt fast vadbestämmelser harCentrala göra

föräldrarska ske. har gjortverksamheten Detvilka former settatt t.ex.
dag gällerrelativt små.påverka Imöjligheten ett nytt styrsys-att som

skolan medannationella mål förformulerardetdär är statentem, som
omedelbaraskolan har detden enskildaochkommunendet är an-som

tolkarlokala utgångspunkterfrån sinaverksamheten ochförsvaret som
för nå dem.konkret ska tillvägahurbestämmermålen och attman

för skolans rela-förutsättningarna ocksåförändratgrundenhar iDetta
dem finnsförfinnsnärområde.till sitt Dettioner utrymme somnu

begränsassker skolanpåverka det iutanför skolan attutanatt avsom
Åtminstone detbestämt.redankunna diskuteras ärskulledet äratt som

förändradeochpolitiska beslutföljer dock inteTraditionenteorin.så i
föräldrariblandväggama,"Det sitter irutiner. sägeradministrativa

skoltid ochåterförda till sinföräldramöte, känt sigvarit på egensom
förmodli-kommeröppenhetUtvecklingentunghäfta.fått störremot en

tidigareförutsättningarfinns dag bättredet i än atttid,att ta mengen
öppenhet.sådanförarbeta en

Föräldrainflytande

självförvaltande skolor,Föräldrarbetänkande, itidigarehar iVi ett
långunderföräldrainflytande. harDetökatför ettargumenterat en

delaktighet i sinaföräldrar kännerviktentalatsföljd år attavomav
Ändå harbarns skolgång.påverka sinamöjlighetoch fårbarns skola att

grundskolan medstyrelser iförslag, lokalaVårtlitet.det hänt relativt
föräldrarinflytande. Denfråganhelalöser inteföräldrar majoritet,i om

andra nivåerföräldrar sker påskola ochmellan änkontaktenviktigaste
signalviktigförslag kan däremotstyrelsenivå. Vårtpå omenses som
föräldrarsochallvar, viföräldrar pådagsdet atttrorär att taatt nu

sko-helafå återverkningar istyrelser kommerlokalamedverkan i att
samarbetspartnersnaturligaföräldrarberedskapSkolanslan. att somse

omvärld.sinbliSkolan kommeröka. öppen motkommer attatt mer
medarbetetföräldrarna iskolan dra inskäl förfinns mångaDet att

nödvändigt fördetpekar påskolforskare ärbarnen. Många att t.o.m.
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vissa barns framgång i skolan delaktiga.föräldrarnaatt görs finnsDet
också många andra skäl. En del dem har vi redovisat i det tidigareav
betänkandet och återupprepar dem inte Att ha goda och kon-näranu.
takter med skolan under allaär omständigheter viktigt för föräldrar i
allmänhet och för föräldrar med invandrarbakgrund i synnerhet.-
Många dessa föräldrar har dålig kunskap den svenskaav skolanom
och del dem känner också främlingsskap inför delen av deten av som
försiggår skolan.i Skolan måste finna former för diskussion och för
utbyte erfarenheter. Frågan hurär det på bästaav gör Desätt.man ut-
vecklingssamtal dagi sker i grundskolan viktigtär instrumentsom ett i
arbetet med hem och skolaatt närma till varandra. Försöken med loka-

styrelser kan komma ytterligare stärkaatt sambandet. Men skolan är
ingen neutral framför allt inte föräldrar kommernär dit förarena, att
diskutera sina barns skolgång. Skolan har ofta problemfonnulerings-
privilegiet i dessa kontakter. Föräldrar kommer i psykologisktett un-
derläge. Många försök dock avdramatiseragörs att och tillmötet
stånd jämbördig dialog.en

Batikkurser och sko/snack

Att upplåta skolans lokaler för dem bor i skolans närområde försom -föräldrar, elever och andra kan öka breddensättett i sko-attses som-
lans kontakter med omvärlden och finna mindre laddade formeratt för
samverkan. I seminarium föräldrainflytandeett med anledningom av
vårt första betänkande berättade skolledare vilka svårigheter honen om
haft komma i diskussionatt med föräldrarna barnens upplevelser iom
skolan. Det kom till föräldramöten,mest och devar mammor som var
ofta fåordiga och lät lärarna behålla ordet., När hon och kollegaen
startade batikkurs anmälde sig många föräldrarna till kursen. Ochen av
plötsligt det fritt fram under batikarbetetatt och i kaffepauser talavar

barnen, undervisningen och skolan förvånadEn skolledareom mena-
de hon aldrig under helaatt sitt yrkesliv fått så många konstruktiva
föräldrasynpunkter på skolan under denna korta kurstid. Varförsom en
sådan förändring

Inga-Lisa Sangregorio, skrivit mycket människors boende,som om
har gång berättat vad hände med den socialaen om som närsamvaron,

äldre bostadsområdeett och moderna hus de gamla. Mångaersatterevs
äldre människor bodde i området, och de flyttade tillbaka in i de ny-

45Se Berger E. 1995:H.t.ex. Parents Partners Education. Thein School and Ho-as
Working Together, New York, Mariell och översiktligt i Dahlin,me Per 1995: Skolut-

veckling, Praktik, Stockholm, Liber Utbildning.
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den små-bevaraförsighadeArkitekten attansträngtbyggda husen.
dettillochbebyggelsen t.ex.äldre attdenfrånkaraktärenskaliga se

underlättaFöraktiviteter.socialaför attvälplaneradefanns utrymmen
placeradessamlingssal,byggthadekontakter storsådana somenman

drickaträffas,skullemänniskortankenområdet. Här attcentralt i var
gjordes närradioprogram,varandra. Imedsamtala ettkaffe och som

äldreintervjuarenfrågadetid,husendebott i manmänniskor enennya
detVarlägenheterna.ochhusenmodernademedtrivdeshur han nya

vedbodarnasaknarjagsaknade Ja,hannågot mannen,sa
samlingssalama.till demänniskoräldremångasågick inteDet nya

ihop.saker DetdessahängerSangregoriovedbodama. FörsaknadeDe
vedhämtaforditkom attvedboden,vid näralltid folkfanns en man

efterjaktkanske på prat-hanEgentligenved.huggaför eneller att var
med detsociala behovetdetlegitimerademedstund mengranne,en

detdäremotsamlingssalendentillhanGickveden. varpraktiska: nya
med någon.ochsällskaphavillehan prataochför alla atttydligt envar

kännabehövdeintegjordesamtalet attVedboden mansomramengav
intesituation,skapadeVedhämtningenutlämnad.och somsig enutsatt

innehåll.ochmålkontaktensocialadenhadeenbart som
kommunikation,för singrundmateriellbehövakanMänniskor en

fun-kansjälv,utanför signågontingåtagande,verksamhet, sometten
husetförsvinnerbarnenNärkommunikationen.förkanal ursomgera
lcna-äktenskapethund Närde sigskaffarblirmakarnaoch ensamma
ellerlägenhetenochkvinnan tapetserabörjarfogarna omkar i mannen

husetbygga om
föräld-ochskolanmellankommunikationenmeddettaVad har nu

Vad hargrannskapetbor idemochskolanmellangöra, somattrarna
skolledarenssynlig iParallellengöra ärlokalerskolansmed attdet

barnssinadiskuterakunnaFör öppetbatikkursen.med attexempel mer
föräldrarnabehövdeskolantillinställning enoch barnensskolgång

gickhandförstainte iskolankopplad tillsituation, menvarsomannan
situationenDenundervisningen.pågick ivadtalapå attut somom

läraremedochvarandramedtaladekundeDärbatikkursen.fanns i -
kundesammanhangisådant annatettmedfannsde somomom -

känsligt.upplevas som
skälgrannskapetibehövslokalerskolanssjälvklart avattDet är

lo-onödigtskolarbete. Det attoch ärskolamedhörinte sammansom
försöktdockviharanvändas. Härskulle kunnadestårkaler tomma om

skullelokalerskolansskoltid iutanförverksamhetvarförförskäl enge
varandra.grannskapoch närmareskolaföratillmedverka attkunna

kulturellteller cent-bynmitt iskola ettfungerarskolanOm som en
verksamheterpågårskoltidutanförlokalerskolansdet iochrum, om
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alla möjliga slag, initierade befolkningen i närområdet ellerav av av
skolan själv, så ökar möjligheterna till konstruktiv dialog ocksåen om
skolan och dess kämverksamhet.

Tillbaka till inledningens aktiviteter på Rinkebyskolan. Föräldrar
eller andra finns inte med dei ögonblicksbilder, förmedlas ivuxna som
minnesanteckningama. Det dock troligt det också fannsär still-att

mellan pågickmöten någonstans i lokalerna.sammare vuxna, som
Åtminstone tycktes det finnas öppenhet från skolans sida ochen en
kreativitet det gällde finna lösningar,när skulle kunna utökasatt som
till också gälla i området. förMen eleveratt det viktigtäven ärvuxna

få i skolan efter skoltid. Skolan et stedatt å sted åär etvara vaere,
pedagogik.laere det heter i titeln på norsk bok Det är ettsom en om

ställe på och ställe där lär sig samtidigt.att Lärandet hörettvara man -
inte bara med styrda lärogångar. Man lär sig detsamman av man or-
ganiserar själv, hip-hop, boxningsträning och bandrepetitioner. Ochav

lär barasig inte dansa, boxas och musik. Att skolanatt göra öppnaman
för de skiftande läroprocesser kan ha utvecklande inverkanmest påen
den ordinarie undervisningen.

eleverDe kom till tals vid skolbesöket talade vår skola,som om
"vårt kafé, "vår danslokal. När skolan på det här ökaröppnas sättet,
känslan delaktighet och medansvar.av

46Frønes, stedI 1979: å sted laere.El å bokEn sverial Izerning fore-etere om og-
byggande miljøarbeid, Oslo, Tiden Norsk forlag.

16-13683
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företeelse: Attganska vanligbeskrivamedavsnittet attVi inleder en
förknippas medbakgrund ständigtkulturellmedbarn annanen

ii skolan där elevernapå arbetasätt attVi pekar ettdenna kultur.
erfarenheter ioch socialakulturellasina olikaanvänderstället

problem.bearbetaför attundervisningen gemensamma

erfarenheteranvända elevernasAtt

tillsam-kom till Sverige1980. Hanföddes i PeruPerezJorge Ramon
tid ham-gammal. Efterelva århanföräldrarmed sina när envarmans

skola.svensk Hanbörjade iGöteborg och Jorgefamiljen inade en
klass i års-till vanligförberedelseklassfrånkunde översnart enen

haftoch harandraspråkmed svenskafortsattharkurs fyra. Han som
närvarande ifortiden. gårhela Hanspanskaihemspråksundervisning
inställda påföräldraroch hansBådebra. Jorge ärsigoch klararåttan

blir så dags.detgymnasieskolanstudera i närhan kommer attatt
ha barnintresserad lärare, attfyran JorgeI mötte var vansomen

dagar in-mångainteklasser. Detvärlden i sinaolika delar togfrån av
och måla,fick ritahemland. Hanbeskriva sittbad honomhon attnan
frökenvilleDessutomklassrumsväggen. atthamnade påbildernaoch

ochhanned vadskrevhonför henne Peru;skulle berättahan saom
ganskahär tyckte JorgeAllt detalla i klassen.tillkopierade det var

vårterminenPåsvenskaduktig isåinte än.svårt. Hanroligt, varmen
bakgrundutländskmedandra eleveroch sjufickåret Jorgedet första

musikföräldrar.deras Detochklassenför alla ifestlitenordna varen
frånTyskland, danserlekar frånTurkiet,frånSydamerika,från mat

och mycketAfrika annat.
dethade käntdär första gången,den attsig Jorge,tänkakanMan att

andraoch deför hanssvenskarnas intresse ut-positivt inågontingvar
bli tvek-har börjatefter handhanbakgrund. attMenlänningarnas att

sakungefärberättaför honomtjatigtlitetblev attDet sammanogsam.
påkomhantalaför intemellanstadiet, närpå attflera gånger uppom

och SO-svensklärarenklassföreståndaren,bådehögstadiet. Där var
Gymna-undervisning.i sintill Peruanknytaangelägnaläraren attom

skulledet intetiden,fram ilångtvisserligenliggersieskolan rätt men
där. Kommerhan börjardet blirför hursig närhanförvåna oroarom

sydamerikanskasittberättabe honomocksågymnasielärama attatt om
förflutna
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I vår antologi beskriver flera lärarna hur de använder sig elever-av av
bakgrund i skolarbetet. En dem berättarnas projekt iettav som om en

andraspråk.gymnasieklass i svenskaämnet Eleverna skullesom pre-
sig för varandrasentera berätta sin släkts historia.att Hon badgenom

eleverna koncentrera sig på tidenatt innan de eller deras föräldrar kom
till Sverige. Så här beskriver läraren syftet med arbetet:

Jag .. ville och skulle framståatt helfiguri berättavar en attgenom om
sin släkt. Med det jag det betydelsefullt fåär berättaatt sin histo-menar att
ria, inför alla såoch alla lyssnar. Då träderatt fram också för sig självman
och blir tydligt med sin historia; i min klassett också kulturvarelse ochen

del folks historia. blirMan heltett enkelt ochen större villeav Jagtyngre.
också, jag, de skulle förankra släktensatt historia i geografm, dvs. be-sa
skriva något hur det i den del landet där släkten harut bott, såom ser av att
vi andra inte varit där skulle ha möjlighet bild hur släktensom att en av
har levt.

Eleverna reagerade mycket positivt på arbetet. Alla tyckte detatt var
intressant. Eleverna skrev rika fulla konkretatexter, iakttagelser.av
Det tydligt och dem verkligenatt önskade deras kam-var var atten av

skulle få klar bild derasrater bakgrund.en av
Kan bedöma värdet den här projekt, ellertypenman av attav av

överhuvudtaget lyfta fram elevernas kulturella bakgrund i skolan Det
borde kunna någonting positivt, inte förminst barn och ungdomarvara

har invandrarbakgrund. De det finns intresseatt i omgiv-som ettser
Ålund,ningen for vilka de Men Aleksandraär. sociolog i Umeå, pekar

på det finns risker också. Ettatt samtal mellan henne och läraren åter-
i antologin. Hon bl.a.:sägerges

beskriverDu projekt handlar elevernasett släkthistoria, derassom om om
detrötter... litet tveksamtär ska där, vidmen stanna rötterna. Detom man

finns riktning inom socialantropologin där kulturaliserar in absur-en man
dum. Kulturen blir så otroligt viktig och bestämmande för allt. dettaI lig-

kulturennågonting oforänderligt, måste påger petamen man

diskussionenI med forskaren invände läraren hon faktiskt inte hadeatt
vid Alla eleverstannat fick hållarötterna. föredrag sin släkts histo-om

ria. Sedan fick de skriva ned vad de särskilt hade lagt märke till i kam-
berättelser, vilketratemas underlag för hittaett attgav gemensamma

drag.

47Hultinger, Eva-Stina Wallentin, Christer red. 1996: Den mångkulturella sko-
lan, Lund, Studentlitteratur, 35s.
48 285.a.a., s.
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belysaskanrealitet. Frågankulturaliseringför är enFaran genomen
inter-respektivemångkulturellt ettligger ivadjämförelse ettsomav

förhållningssätt.kulturellt
eleverdet finnsenkeltheltskola konstaterar attPå sommanen

skildavittdeochländerolika representerarflertal attfrånkommer ett
visstfårmedlemmaroch dess ut-ettrespekterasVarjekulturer. grupp

kanoch slut. DetPunktdet.meddet intesedan är mermenrymme,
konstaterande ochdetförhållningssätt;mångkulturellt ärkalla ettman

registrerande.
baralåter inteMandärutöver.någontingskola görPå manannanen

skapa si-ocksåförsökerpresenterade, attblikulturema utanolikade
erfarenheterskildaelevernasundervisningen gör attituationer som
varandra. Ifår brytasochanvändning, mottillkommeroch synsätt

ochkulturerolikaväxelspel, där tar.uppstårfall ett gergynnsamma
kanDåvärdera.ochanalyserabeskriva,tillfällefår manEleverna att

förhållningssätt.interkulturellttala ettom
erfarenhetervarandrasanvända sigkankulturerolikafrånElever av

någontingdetproblem ärattutanbearbeta somgemensamtför ettatt
Styrkan ikulturskillnader.ellerkulturdefinieratsharbörjanfrån som

till mångatillgångdet finnsjustundervisninginterkulturell är atten
ochbarnföreteelseellerproblempå ung-perspektivolika somett en

ele-undervisningsådanförstå. Enförsökavilloch gerattdomar möter
alltsåDetverkligheten. ärbildmångfasetterad en un-avmerenverna
beskådande,tillkulturemahållerhandförstaiintedervisning uppsom

disku-referensramama närkulturellaolikadeanvänder manutan som
ochhärtillsammansleverdet liviproblem nu.manterar som

bear-aktivtvarandra föranvänder attungdomarhurexempel påEtt
Kotsinas. DetUlla-Brittbokñnns iuppfattningarsinabeta aven

normalt på-självsocialisationdenord,Kotsinasmedhandlar, somom
ochSyflickasyriskdeltarsamtaletIkamratgmpper.primäragår i en

handlarsamtalderasochgamla,årBåda 15Tu.flicka ärturkisken
I inintervjuarenskjuterställePågiftermål enkönsroller, ettm.m.om

fråga.

duseden,gamla atthåller till den vetattgrekermångafinnsdeSy: som
ocksåmångaganskade finnsingenting,discoinga somkillaringa men

killar,okejokej discon,seden,europeiskadär atttill denpå, duhåller vet
oskuldska närdude,ska säja vethurinte vamanmen manvetmen

såfortfarandedegreker,sig,gifter eman
araberockså,turkarTu:

136.49 Fallgren,HallgrenUppsala,Ungdomsspråk,1994: s.Ulla-BrittKotsinas,
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Sy: du dom säjer såärvet, påatt liksom intemannen ser ner en, om man e
oskuld, "ah, hon har nån förutvart liksomsom me annan
dåTu: blir kalladman

Sy: orsospo
Tu: plask, visst
Sy: fnask, gappers
båda skrattar

Å de vill inte bli kalladman
Sy: näej gud

deTu: den saken i helavärsta världen alltså mitt liv, dee mitt framtid dee
handlar om.

Sy: min framtid
Tu: ja, de spelar ingen roll
båda skrattar

dåTu: till exempel, inte har oskulden kvar gifternär sej, då,om man man
alltså säjer dom skiljer sej, visstva man,

Sy: mm
Tu: dels så skiljer, de kan hända, de inte sekert liksom - - de finns nårae -inte får bestämma dom ska gifta sej fårsom bestämma allavem me,

fall, hon får också bestämma, de finns nåra inte alls får bemen som
liksom.stämma, "du bortlovad med den å den ni föddes förståfu,e sen

till exempel, han kanske tolv, tjugo år äldre, då han ganska gammale e
modi, då han,säjer då han liksom skiljer frånsej henne, å då går han å
snackar skit henne, å tjejen kan ingenting föräldrarna,göra, domom vet
inte dom ska domgöra, säjer till deras dotter: "du inte vårva dottere
längre, gå härifrån du har dragit vår skiten,i de heter, dunamn som

såära, de inge kul förvet, flickane
- -
Sy: du de finns dårar kommervet hitatt ibland, aa Väster, härsom trorsom

alla, alla vill" liksom, du alla vill bli, hur skae vet dragnaaa överman,
skratt säjer så, de finns dårar kommer hit, liksomom man som men
e°nte rädd för dom, dom kan inget förgöra att

Tu: de finns dom hjälper härsom
Sy: just de, dom dom mycke hjälpsamma här dom liksom dee om ser om

finns folk liksom
Tu: i närheten
Sy: behöver bara skrika så kommer flera kutande liksomman tusen

påTu: andra ställen, till exempel blir, slagen så tillom gata,man en ex
empel svenskar, dom dom bryr sej inte dom bara går förbi,ser men en
utlänning, han eller hon kommer springande å hjälper till,om ser, man
bryr sej inte

Sy: de finns svenskar bryr sej också, flertaletmen inte dugörsom vet,men
dom hante liksom lärt sej de, respektera andra människor från de att
dom lite små, 0tydligt, du syskon å lyda åva vet depassa morsan
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poj-intresseradedeförtillsammans ärdiskuterar attflickor avDessa
kulturellaintresseradedeforäktenskap inte äroch attkärlekkar, av-

flickor-ochundervisningssituation,ingenvisserligenskillnader. Det är
ändåExempletuppfattning.iganskavarandra nära enståtycks gerna

idessafrågoriliggerkraft detvilken att ta un-antydan somuppom
värde-ocherfarenheterelevernasanvändaochdervisningen att egna

vis.medvetetpåskolarbeteti ettringar
viföreteelse, ärtrorvisarJorgeInledningsberättelsen somenom

detlyfta fram ärbenägnalärarenämligen attärvanlig, somganska att
Skandinavien.utanförhar sitteleverfårdeexotiskt när ursprungsom
Tyngdpunktenstandardkulturer.slagsforblir ettEleverna exponenter

klädedräkt,bl.a.särpräglat i mat,ochslåendedetpå ärhamnar som
det ärbebyggelse änochtopografiklimat, sommusik, dans, snarare-

någratankeexperimentet attkanrepresentativt. Man göraochtypiskt
keny-för sinaskullei Kenya presenterasbarnsvenskanyinflyttade,

iskolbarnenskullebildVilkenpå sätt.klasskamrateranska samma
dentroligtleva Det attsvenskarnas äroch sätt attSverigefåKenya av

svenskarinföddaförocksåfrämmandeskulle kännas rätt -
ungdo-kenyanskaochsvenskamöjligtmycketdet attSamtidigt är

ochidrottbl.a.handlarberöringspunkter mu-har många omsommar
slags inter-del ivärlden hari ettplatserskildapå vittUngdomarsik.

skadeutgångspunkt närbrakanungdomskultur,nationell envarasom
normalt intesådant tasemellertidvarandra. Det uppärkännalära som

påutloppfrittfåfall kani bästa ettskolarbetet,mycket i utanså som
slut.skoldagensefterochrasterna

betänkan-härmed detarbetetunderSverigeskolor istuderatVi har
ochEnglandNederländerna,ifemtontal skolorocksådet, ettmen

finnstillfälliga,intryckenochÄven kortavaritharbesökenUSA. om
berättadetydligt. Närframträderdraggenomgående mandet ett som

tilldethandlade övervägan-frågor,mångkulturellamedarbetesittom
skolle-ochskildrade lärareoftaPåfallandeinslag.exotiskadelde om

kulturel-andraeller denför denkvällarellerdagarsärskildadare ena
någontingsadeundantagentilldethörde attDäremotla mangruppen.

dagligapåverkade detskolanpåsituationenmångkulturelladenhurom
skolan.ilivetellerskolarbetet

pojke iafrikanskfrånreplikexempelbelysande en avärEtt enen
undervisningendet imärksHolland. Huribesökteviskolorde som

frågade vi.eleverutomeuropeiskamångahar såskolanhärdenatt
känsla smögtveka. Densnabbt,hansvarade attutanalls, somInte

iundervisningen settstortskolor,dessa attbesöktevipåsig när vaross
formigjutnaarbetssättochInnehåll ärvanligt. sompå enlunkar som

engelskaholländska,svenska,detrubbas. Detsig ärlåterlättsåinte
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respektive amerikanska verkligen gäller oberoendesom mångaattav-elever kommer från andra delar världen. Finns det risk förav atten
häftiga kulturella inslag engångskaraktär utanför undervisningenav
blir alibi för elevernasett erfarenheteratt och intesynsätt på allvar
släpps in i skolans vardagsarbete

Men det alltför lättköptär generellt fördömaatt exotiska inslag. I en
skola har få elever med invandrarbakgrund,som kan sådana inslag ka-
nalisera lärarnas och skapa intresse blandengagemang svenska barn
och föräldrar för andra kulturer. De kan också första, nödvän-ettvara
digt, på tillsteg vägen ökad medvetenhet, på sikt kan ledaen tillsom

interkulturell undervisning.en
"Jag behandlar alla elever lika", kan lärare och bildligtsäga talaten

slå sig för bröstet. En engelsk forskare har kommenterat sådantett utta-
lande: Den sig behandla alla elever lika,som ochanser tycker de påatt
så vis inte diskriminerar någon, i självamöter verket barnen desom om

engelsmän.alla vita En parallell denvore lärareär i bästa väl-som
mening inte någon skillnadgör på flickor och pojkar; i praktiken
kommer då flickorna behandlasatt de pojkar. Man kansom om vore
inte behandla några elever i klump. Det gäller för lärare läraatten
känna sina elever individer och intressera sig försom ochvar ens upp-
växtförhållanden och levnadsvillkor sig de har invandrarbakgrundvare
eller De kunskaper läraren skaffar sig enskildsom elev görom en
det lättare kommuniceraatt med eleven, ställa rimliga krav,att tolkaatt
elevens handlingar på riktigtett sätt Kort förstå ochsagt, attosv. att
samarbeta med den eleven. Men det någontingär ständigtannat att ta
fasta på olikheter elevernasi kulturella bagage och lyfta fram detatt i
undervisningen.

En varning för kulturaliseraatt och exotisera kan motiverad.vara
Samtidigt det beklagligtär skolor inte iatt större utsträckning tar vara
på elevernas kulturella bakgrund. Går det ihop Ja, utgår frånom man

interkulturelltett i undervisningensynsätt och frågortar ärupp som av
vikt för eleverna, kärlek,gemensam våld,t.ex. överlevnad, arbete,

miljö och vänskap. När dessa frågor studeras, diskuteras och bearbetas
kan utnyttja de olika sociala och kulturellaman erfarenheter finnssom
i klassen.

Man kan jämföra med förhållandena i arbetslivet. Det vanligtär att
människor, på avdelningt.ex. eller i arbetsgrupp,en eftersträvaren
likhet, och olikhet någonting problematiskt.ser Medlemmarnasom i

arbetslag kan läggaett ned energi på hållastor bort olikheterna,att att

50 110.a.a.,s.
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allvarstället påihändaskullevadMenosynliga.dem manomgöra --
använda dem ilyckadesochstyrkaolikheternabetraktakunde som en

jobbbragöra ettsträvan attgemensamen
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I det här avsnittet och diskuterar språketstar betydelseupp som
verktyg för kommunikation och frågortänkande. Vi tar vadupp om

"korrekt" svenska, undervisningen förstaspråkär i hemspråk, isom
andraspråk främmande språk.och i någraI slutet gör
sammanfattande kommentarer kring betydelsen av
språkundervisning.

språkSvenska och andra

Sink swim. drastisktSå uttrycker sig militant i USA ior en grupp
språkfrågan. EnglishJust vad bör gälla i USA. invandra-är Närsom

kommer till Amerika, varifrån och ålder, bör de läraoavsett oavsettre
engelska fortsig så och effektivt möjligt och de inte det, ja, dågörsom

sjunker dvs.de, de klarar dåligtsig i USA. Det nationär ären som
skapad invandrare och där de har amerikansk tillhörighetav som en
sedan tillbakagenerationer i minoritet i många områden. därförär Just

länge har levtså med och hanterat frågor mångkulturalitetatt man om
och språkinlärning, det intressant del amerikanska erfaren-är att ta av
heter.

företrädare för utbildningDe och forskning vi träffade undersom
besök refereradei USA visserligen ovanstående drastiskaett mer syn

på språkinlärning, de kan knappast ha delat den. Snararesägasmen var
enigheten inlärningen främmande språk tid, ochstor att ett tarom av
längre tid äldre börjar. barnNär med "limitedär närman man pro-
ñciency in English", den officiella lyder, kommer tilltermensom en
amerikansk skola, gäller det därför slussa dem detin i engelskaatt
språket engelskspråkigaoch den undervisningen de därför be-utan att

möjligheten lära sig någonting engelskarövas under fleraatt änannat
år. kunnaFör följa undervisningen i kärnämnen matematik,att som
samhällskunskap och naturvetenskap, mäste de enligt samstämmiga
vittnesbörd få tvåspråkig undervisning tills dess deras engelska såär
bra de kan flyttas helti engelskspråkiga klasser. menadeDetta,att över
flertalet våra helt nödvändigt för inte invandrarbamsagesmän, är attav
ska bli hopplöst efter skolan.i

gick längreDe hävdade tvåspråkig undervisningett steg attsom
inte bara nödvändig förutsättning för klara "transition,är atten en
dvs. övergång till helt engelskspråkig undervisning, ocksåutan etten
medel bidra till elevernas möjligheter faktiskt behärska tvåatt att
språk. Medborgare, på kvalificerad nivå behärskar eller fleraettsom
språk landets språk, tillgång för varje samhälle,utöver är storen mena-

Ävende i USA börjar folk förstå det här med intemationalise-man.
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det kräver, sadeoch kontakt med omvärlden, och vadoch handelring
talesman.republikanskeden senatorns unge

utbildningsanordnama, fann stöd iprofessionella, lärarna ochDe
tvåspråkig undervisning inte bara i sinviktensina teorier egenavom

språk-rad forskare, ofta nämndeserfarenhet också hos t.ex.utan en
och etnologenCollier, antropologen John Ogbu Jimforskaren Giner

förutom själva språkin-Antropologer och etnologer betonar,Cummins.
självkänsla och kulturellbetydelse för identitet,lämingen, språkets

tillhörighet.

Språket verktygsom

tänkande. Människorför kommunikation ochverktygSpråket är ett
med kroppsspråk, bild,med 0rd ocksåinte enbartkommunicerar utan

särskiltformer och uttrycksmedel. imed andra sinnliga Menmusik och
verbala språketskriftspråkliga miljön, fungerar detstarktden svenska,

kommunikation med andra människor inteverktyg förviktigtettsom
Språkets begränsningockså tid ochochbara här överutan rum.nu,

uttrycksfonn. Människorsgenerellt begripligligger det intei äratt en
förståeligtbara omedelbart ispeciella miljöer ochutvecklas ispråk är

språk ilära sighemma. Därför måstedär det hörden miljö nyaman
ibland räckerhelt språk,lära sigIbland måstemiljöer. ett nyttmannya

redan behärskar.språkbegrepp tillmed läggadet ettatt som mannya
förefallerspråk och begreppläraförmågaMänniskans att nyanya

tänkandet.utvecklas det mänskligaMed språketmycket stort.
olika, beroendebetingade och de utvecklaskulturelltSpråk ocksåär
kulturell miljö.fylla speciellfunktioner de ska ibehov ochpå vilka en

kulturberoendet påvisaexempel för illustreravanligt ärEtt att attatt
grönländskan och samis-för medanenda ordspråk harmånga snö,ett

då konsistens,begrepprad ord förkan har snönssom angersammaen
talargrundenockså människor ifuktighetsgrad Men sammasomosv.

utvecklar olika begreppsapparater.språket olika ochanvänderspråk,
och kvin-uppmärksammatochharPå år mänattman mer mersenare

utvecklar språkbrukolika språk. Ungdomarharden meningeni ettnor
invandrartäta förorterfrån vuxenvärldens.skiljer sig Istarkt ut-som

ochsig förforskarna har börjat intresserablandspråk,vecklas ett som
inno-"dålig svenska,betraktasinte längre ettutan ses somsomsom

Klasskillnaderspeciell miljö. sigfunktionellt språk iochvativt taren
språkliga uttryck.landockså i vårt

knutet till vårberoende också hårtkulturellaSpråket sittär genom
specielltspråkforskamahar, däromModersmåletidentitet. är ense, en
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betydelse därför det förstastor vårt språkär och därmedatt knutetnära
till känslor, tidiga upplevelser, utveckling och växande. Ett växande

det kallar tänka, förstå, lära.som omger man

Vilka begrepp använder vi

I Sverige har sedan länge begreppet hemspråkanvänt för ele-man
förstaspråk. Den officiella definitionen hemspråk språkvers är ettav
funktionellt används i elevens hem. kanDet således såvälsom vara

faderns moderns modersmål eller något ytterligare språk fre-som som
kvent används hemmet.i Begreppet har i hemspråksundervisningen
fått vid tolkning, vilket också har för kritik.öppnaten

Vi har valt i våra återgå till begreppetatt texter modersmål, som sy-
använder förstaspråk.vi den följandeI använder vi docknonym texten
hemspråk i de tillbakablickandetermen beskrivningarna. Begreppet

modersmål förordas kommitténockså den invandrapolitiska ochav
Skolverket i skrivelse till regeringen hemspråksfrågan.i Viav en är

medvetna inte heller modersmål eller förstaspråkatt något heltärom
enhetligt begrepp och det finns barn språksituationatt komp-såärvars
licerad det svårt vadatt är barnetsavgöra egentligaatt moders-ärsom
mål eller vilket språk bör betraktas barnets förstaspråk.som som

Vi därför det enda hanterbara bestämmaatt förär sig vil-attmenar
ken vill använda for normalfallen,term dvs. för de fall där detman
finns lätt identifierbart modersmål.ett I övrigt måste behovetnärman,

bestämma elevs förstaspråkatt uppstår, i samband medt.ex.av rätten
till undervisning, hitta någon rimlig grund för vad föravgöraatt som
den enskilde eleven betrakta hans ellerär hennesatt förstaspråk.som

Andraspråk betecknar språk lär sig detett i språketssom man
sprâkmiljö, blir svenska andraspråk för barnt.ex. har turkiskaett som

modersmål, lär sig svenska i Sverige. Främmande språk be-som men
tecknar det eller de främmande språk lär sig i språksett annatman
språkrniljö, blir engelska främmande språk fört.ex. alla elever,ett som
inte har engelska modersmål, i den svenska skolan.som

Med tvåspråkighet vi aktiv tvåspråkighet, dvs. förmågaavser en en
använda främmande språk så flytandeatt ett det kan jämställas medatt
förstaspråk. Ett sådant tvåspråkighetsbegreppett innebär betydligt stör-

krav på språkfärdighet, kunna klara sig i bestämdän att miljö påre en
främmande språk. En svensk elevett går gymnasieskolan kanutsom

s SOU 1996:55: Sverige,framtiden och mångfalden, Stockholm, Fritzes, 381.s.
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ändåengelska,sammanhang påolikamånga ärutmärkt iklara sig men
tvåspråkig.definitionmed vårinte

häraspekter tarVilka upp

språklägga påkanalla aspektervi inteföljandedetI tar mansomupp
kommunikationsforrnerallahellerVi intespråkinlärning.och tar upp

vårt hu-kommer vi iverbala. Däremotdevid sidanfinns rentavsom
frågor hartill deåterkommahösten 1997 attvudbetänkande att som

undervisningaspekter påoch estetiskasinnligapraktiska,medgöra
för lärandet.betydelseuttrycksformersoch olika

områden: första-framställning pådennakoncentreratVi har tre
modersmål svenska,medför barn änspråksundervisningen ett annat

andraioch undervisningenandraspråksvenskaiundervisningen som
elever.svenska och övrigabådeförfrämmande språk

svenska""Bruten

språkliga miljöer,rikamänniskor ivärldendelarmånga växerI uppav
talaochbåde förstålära sigbarnredannaturligt attdär det attär som

Åtminstone också imiljöer finnstvåspråkigaspråk.eller fleratvå
ihar varitvanliga i Sverigedet växagränstrakter. Men attsvenska upp

språkligt ho-svenska. Dennahar talatalladäromgivning, runt ossen
har säkertlevatSverige harisoleringrelativaoch denmiljömogena
relativt ri-och låtaska talassvenskahur äridétill vårbidragit att om

svårighe-invandrare vittnardecenniemasdegid. Många senaste omav
all-påsammanhangoch olikaförstådda iaccepterade, tagnabliter att

satsmelodiochuttaldvs. derassvenska,brutende talardärför attvar,
rengodtassvenskardetmedhar inte överensstämt svens-somavsom

för oli-harden också sinatolerans, gränser,finnska. Det även omen
ändå bli be-ochvärmländskaellertala skånskafårdialekter.ka Man

grekiskellerspanskhaknappast accent.svensk,traktad enmensom
utprägladmindreellermedspråkfrämmandetalarnågonAtt ett en mer

språket.behärskari övrigtbetyda hon inteintebehöver attaccent
Är detsatsmelodiochuttalkorrekthet ipåkravöverdrivnaviHar

fåbakgrundutländskmedför etthinder attspråket är ett personensom
bottenligger inågontingeller detjobb i Sverige, annatbra är som

kemiundervisa iför kunnasvenskaperfekttalaMåste attenman
påjobba i kassanförnyheter i TV,läsaförfysik skolan, attoch i att

vadbestämmerkommun Vemitjänstemanföreller attposten envara
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"perfekt Varför får det inte höras föddär utomlands,att ärsom man
har dei övrigt kvalifikationer krävs för jobbetom man som

förskolor och skolorI med många barn med modersmålett annat än
svenska, ständigt kravet på dem nyckeln till detmöter attman ge
svenska samhället, det svenska språket. lära barnenAtt perfekt svenska
blir det allt överskuggande. Riskerar andra viktiga aspek-att tappaman

på barns lärande och behov kunskaper, såter när är upptagenav man
"korrekt" svenskaav

Skolan har alltid flerspråkigvarit

Sverige har utpräglat skriftspråklig kultur. sådan kulturEn ställeren
krav på utvecklad begreppsbildning och kvalificerad språk-stora en en

förståelse. Många invandrarbam i Sverige språk och be-möter ett en
greppsvärld ligger mycket långt ifrån föräldrarnas språkliga miljö.som
Skolan dessa barns och ungdomars chans tillägna sig denär att nya
begreppsvärlden. handlarDet inte kompensera dem för brister iattom
den miljön, dem för miljö. ska skolanHurutan att rustaegna om en ny
kunna dem möjligheter till sig det de därför skaatt ta utan attge nya
behöva förneka eller avstånd från föräldrarnas miljö och sinta egen
kulturella bakgrund

Frågan egentligen inte Den svenska skolan har präglatsär ny. av en
medelklasskultur, och sig medelklasspråk, har inne-använt ettav som
burit svårigheter för de barn har kommit från arbetar- ellerstora som
bondemiljöer och inte behärskat den s.k. bildade medelklassens språk
och begreppsvärld språk där uttrycka sig dessutommäns sättett att är-

Kanske de barn kommer till skolan med bristfälliganormen. som nu
kunskaper svenska kan hjälpai till fokus på språkproblemsättaatt
överhuvudtaget och bidra till skolans möjligheter och förmåga han-att

språkliga problem på hänsyn till alla barns tidigaretera sättett tarsom
erfarenheter och kunskaper.

Att språklära sig

lära språkAtt sig skapande och återskapande där indivi-är en process
den byggersuccessivt kreativa för hur språkliga for-systernupp egna

kan användas för uttrycka olika betydelser. Senare årsatt typermer av
andraspråksforskning visar barn och tillägnar sig andraspråkatt vuxna
och främmande språk på det gällersättatt närgenom samma som mo-
dersmålet byggasuccessivt regelsystem med hjälp vil-ett egetupp av
ket de tolkar, förstår och talar språket.
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Samtidigt finns det skillnader. Pedagogikprofessom Henning Jo-
hansson pekar inlärningen andraspråk sker på medve-på att ettav mer

beroende individen använder det regelbun-och blirsätttet attmer av
använda risken mycket fördet. Upphör språket detär störreatt attman

andra formellska försvinna. Ofta lär sig också det språket iman en
undervisningssituation, vilket innebär viktig skillnad. sakDet ären en

lära språk muntligt i huvudsakligt socialt sammanhangsig ettatt ett
sak lära sig språk, dessutom ligger detoch näraatt ett somen annan

undervisningssammanhang.52språket,skrivna i ett
språkinlärning, liksom all inlärning, sker i interaktionnästan annan

upplevelsen meningsfullhetmed andra, viljan lära, motivationen,att av
roll. har tidigare betänkande, Inflytande på rik-spelar Vi istor etten

på lärandet och betydelsen elevernas delak-utvecklat vårtigt, syn av
Eleverna måste också i språkinlämingen fåtighet i läroprocesserna.

med de kunskaper de redaninförliva kunskaperna i det språket harnya
delaktighet för inlärningen.och känna djup i och Detett eget ansvaren

förankring den identiteten,förutsätter trygghet och ii sin tur en egnaen
inställningmodersmålet viktig del. Omgivningens ochi vilken är en
ska läras harmodersmål eller till det språk inattityder till barnets som

det ljuset kan nackdelarna med ele-oerhört betydelse. I attstor man se
förstaspråk det på bekostnadvill läsa sitt måste B-göra ettavver som

fritt valtspråk eller ämne.ett

plats. sågfrån katedem och gick fram till Elinas HonLärarinnan steg upp
åssåKånnsum kvasta räfsenskrivbok där det stod: i takened hennesi va

på disken breve aparatet.kötte
Elina, ställ dig uppMen-

på och tittadeAlla barnen skolsalen vände huvudetElina sig sakta. ireser
på drabbningen för dagen.på henne. väntade den förstaDe

någonting. "Kånnsum take kvasta och räf-Vad det här för iär vanu-
måste någontingFörklara väl hasen..." Du menat

luktadeElina. Lärarinnan intestarka parfymdoftenDen översvepte
människa, tänkte hon.

hängde fullthur det såg där detElina hade tänkt skriva Konsum,ut
såoch krattor. Och det röda köttet,redskap taket räfsormed i som varsom

och skar bitarföreståndaren med feta händerdyrt och i sina storatogsom
räcker.handlade tänkte: bara HurOch hur kvinnorna pengarnasomav.

från bakom dis-läder blandades med lukten silltunnandoften kaffe ochav
led hyllorna...burkar och paket stod i rakaken, och alla rader somav

påneddet gick inteMen papperet.att
taket heller, frökentaket. väl inte ii KonsumKonsum är argt.sa-

52 mångkulturella sko-red.Wallentin, Christer 1996: DenHultinger, Eva-Stina
lan, Lund, Studentlitteratur, 189.s.
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Elina teg.
Fröken streckade alltihop med hårda,över streck. frånBörjasvarta, arga

början. Säg efter mig:
by."53"Vi har Konsumbutik vårien

Berättelsen Elina utspelar sig i Tornedalen under 1930-talet ochom
handlar liten flicka har finska modersmål, iom en som som men som
skolan måste tala svenska. Allt skolani blir fel for Elina. Det inteär
bara det hon fårinte tala modersmål,sitt finska, måste brottasatt utan
med den främmande svenskan. Hela skolvärlden och lärarinnans sätt

och bete sig också helt främmande för Elina.är har foratt Honvara
länge sedan försöksina till lags och hontiger igett attupp vara nu
stället.

harVi i Sverige mångåriga erfarenheter undervisning och två-av
Åtminstonespråkighet gäller våra minoriteter. delvis fram-som egna

träder mycket negativ bild hur vi har hanterat situationen. Erfa-en av
renheterna från undervisningen bam i Sverige med finska eller meä-av
kieli tomedalsfinska modersmål vid handen undervis-attsom ger
ningen ofta har bedrivits hänsyn till barnens värld och skolansutan att
kultur mycket olika.varit skolan kräverNär språk och fram-ett annat
häver andra yrken och miljöer de finns elevernasi omgivning,än som
då kommer elevernas band till den bakgrunden försvagas.attegna
Samtidigt utvecklas inte heller band till någonting falletDettaannat. är
för många invandrarbam såväl för sameelever och elever i Torne-som
dalen Malmfálten.och ligger,Däri enligt Johansson, förklaringen till

prov.dåliga resultat på nationella har ocksåMen i Tornedalenman
lyckats förbättra skolresultaten just skapa förbindelseattgenom en
mellan barnens värld och skolans. Verksamheten vid språkskolan i Ha-
paranda berättarvi nedan exempel detta.påär ettsom om

språketsFörsta betydelse

finnsDet avgörande forskningsresultat visar modersmålet harattsom
betydelse för inlärningen ytterligare språk. språkinlärningstor kanav

inte ske bara barnet eller den översköljsatt ett nyttgenom vuxne ave -
språk. Inlärningen måste ske med utgångspunkt i språk och iett en
värld barnet förstår. Inlärning svenska andraspråk under-som av som
lättas barnet redan har kvalificerad utveckling sitt första-om en av

53Johansson Backe,i Kerstin 1985: Som fanns, Malmö, Nordisk bok.jag inteom
54Hultinger, Eva-Stina Wallentin, Christer red. 1996: mångkulturellaDen sko-
lan, Lund, Studentlitteratur, 193.s.
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begreppsutveckling sker parallellt påochspråk-språk. barnetsOm
påverkar och stödjerutvecklas båda ochandraspråketmodersmålet och

språket,det första måstespråkutvecklingen ivarandra. Stannar upp
och orden förbåde begreppenspråket lära sigdetbarnet nyagenom

tvåspråkigt. Elever,kvalificeratdå hellerblir intebegreppen. Barnet
problem brottassvenska, harkunskapertillräckliga i attt.ex. storautan
handlar sådanttillska sigårskurs 7-9med de i ta texternär som om

eller huroch urkristendomenindustriella revolutionen, Jesusdensom
språk i övrigt,ordval ochinnehållerSverige Dessa ettetttexterstyrs.

ellervardagslivet iihar tillägnat sigknappast umgängetelevernasom
skolkamrater.med

skolan slussas in iför elever ifördelGenerellt det attär nyenen
medförstaspråk. eleverOmkunskaper via sittbegreppsvärld och i nya

möjlighetgradvissvenska har, ellermodersmål attänett annat ges,
fördet lättare demmodersmålet,påbegrepptillägna sig är att se-nya

tillägna demsigsvenska och så småningomtillöverföra begreppendan
tvåspråkiga.dessutom aktivtblir despråk. Därigenompå två

Veli TuonnelaochHyltenstamKennethSpråkforskarna ettger
språk enbart viatillägna sigsvårigheternaexempel påtänkvärt ettatt

kontakter. med svenskai USAsvensk pojkesociala En växer uppsom
talarhemma ochsvenskaskolgång lär sigamerikanskochföräldrar

feriebesök i Sverige.underoch bekantamed släktingarsvenskaockså
highschoolstudier iavslutadeför eftersigbestämmerhanMen attnär

snabbtmärker hansvenskt universitetvidår attläsa någotUSA ett
och kan inteförstår inte,till.alls räcker Hansvenskkunskaper intehans

kvalificerade studier.förkrävsden nivåsvenskan påanvända, som

undervisningTvåspråkighet och

tvåspråkig undervis-fungerandedel exempel påfinns detSverigeI en
projekt förgenomförtkonsekventHaparandaSpråkskolan ining. är ett
svenska.finska och Idetta fall påtvåspråkiga, iheltalla elevergöraatt

ochspråkende bådaidé ligger statusverksamhetens att sammage
ochsvenskspråkigahälften elevernaskaklasserställning. allaI varaav

och finskabåde svenskasker påUndervisningenfinskspråkiga.hälften
ele-språken.utveckla båda Menparallellt skaelevernamed målet att

ställa frågor påde villspråkvälja vilkettiden frittfår hela somverna

55 132.a.a., s.
56 förhinderTvåspråkighet med In-Veli 1996:Tuormela,KennethHyltenstam,

Studentlitteratur.Lund,minoritetsundervisning Sverige,ochvandrar- i
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eller vilket språk de vill använda för och diskussionsinlägg.som svar
Undervisningen sker i kontakt med elevernas föräldrarnära och med
det omgivande samhället. Undervisningen ska i så hög grad möj-som
ligt utgå från elevernas verklighet och spegla deras liv i Norrbottens
gränsbygder. Skolan kan också visa har förbättrat barainteatt man
elevernas språkkunskaper, också deras allmänna skolprestationer iutan
jämförelse med eleverna närbelägnai svenskspråkiga skolor och riks-
genomsnittet.

framDet i dag skolor med internationell inriktning,växer dären
hela eller delar undervisningen sker på engelska. skolor blirDessaav
ofta högstatusskolor med intagningsköer och högt meritvärde. denIett
intemationaliseringsdebatt intensifierats efter det svenska inträdetsom

deni Europeiska gemenskapen framhålls vikten goda språkkunska-av
och nödvändigheten deni svenska skolan hårt på språk-att satsaper av

undervisning. Paradoxalt framstår det således önskvärt ochnog som
meriterande svensk elev läser naturvetenskapliga påämnenom en
engelska och den ordinariei skolundervisningen får undervisning i och
på engelska, tyska eller franska, därför han eller hon därmed skulleatt
kunna bli tvåspråkig. alla eleverNyttan i den svenska skolan fårattav
läsa främmandeminst språk ifrågasätts inte och heller,inte påpekartre
Hyltenstam i den tidigare nämnda boken invandrarundervisning,om
frågar skolpolitiker och andra efter den direkta utdelningen på under-
visningen i franska eller spanska. Samtidigt ifrågasätter många nyttan

chilenska invandrarbam får undervisning ochi på spanska i denattav
svenska skolan. finnsDet tendens undervärdera förstaspråksun-atten
dervisningen, samtidigt den övriga undervisningen i främmandesom
språk betonas. Med internationaliseringsdebattens logik borde det rim-
ligen lika fördel tvåspråkig på arabiska/svenska ellerstor attvara vara
spanska/svenska på svenska/engelska eller svenska/franska.som

finns statusskillnaderDet mellan olika språk och dessa skillnader
har naturligtvis betydelse för inlärningen. invandrarelevemasUr syn-
vinkel kan svenskan, litet språk i världen, ha låg Hanett status.som
eller hon kanske också lever bostadsområdei och i närmiljö, därett en
svenska framstårinte det viktigaste språket. Då blir frågan hursom

ändå ska kunna motivera eleverna på lära sig svenskaatt satsa attman
för därmed kunna och vilja dörren till det svenska samhället.att öppna

språkdebattenDen svenska

I Sverige har i flera decennier, eller sedan Sverige allvar blevpå ett
invandrarland, förts debatt främmande språk och språkinlärning.en om
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nämnda bok språkfrågan HyltenstamI genomgånggörovan om en av
den svenska debatten och de olika har forts fram detnärargument som
gäller modersmål och modersmålsinläming. En intressant aspekt på
modersmålsundervisningen den debatten fått funktioneni harär att av

förvad Hyltenstam kallar ställföreträdande markör. detNär inte ären
invandrare eller invandring, kan alla falliopportunt emotatt vara man

hemspråksundervisning.emotvara
Hyltenstam också den offentliga debatten hari dragitattmenar man

för växlar forskares något olika tvåspråkighet ochpå påstora syn un-
till tvåspråkighet. grundendervisning Han i ingenattmenar var av

forskarnas diskussion tvåspråkighet hemspråks-deltagarna i emotom
skilde forskarna hur de villeundervisning. motiveraDet som var

omfattning det borde och hur skullestödet, vilken ha det organiseras.
till forskare övertygandeJohansson hänvisar visar resultatenatten som

tvåspråkighetens faror kommer från forskningfrån forskningen om
undermålig.metodmässigtärsom

finns bland språkforskare samstämmighetDet attnumera en om
utveckla språk och samtidigt inhämta kimska-barn mycket väl kan två

till harmoniska människor, under förutsättningoch utvecklas attper
finns vetenskapli stödomständigheterna starktDetär ettgyrmsamma.

lära andraspråk tillräckligt bra förför det flera år sig attatt tar att ett
eller kvalificerad undervisningtillgodogöra kvalificerad påsig text- -

detta språk.

frågorHemspråksundervisningen har fastnat i organisatoriska

Tuomela påpekar de metodologiska svårigheternaHyltenstam att att
faktorhemspråksundervisningen enskild bakomliggande iisolera som

språkutveckling eller skolframgång oöverstigliga.elevernas är nästan
också det finns mycket litet forskning stöderinnebärDet att varesom

gäller resultatet denden eller den andra ståndpunkten vadsig avena
hittills bedrivna hemspråksundervisningen.

pedagogikforskning undervisningens innehåll,Avsaknaden av om
och resultat kan bidragande orsak till diskussionenatt omvara en

huvudsakligen har förts kring organisatoris-hemspråksundervisningen
frågor. finns naturligtvis också organisato-ka och administrativa Det

hemspråksun-problem det gäller på bra integrerariska sättnär att ett
den blirdervisningen den skolverksamheten, däri övriga gärna en

57 mångkulturellaWallentin, Christer red. sko-Hultinger, Eva-Stina 1996: Den
lan, Studentlitteratur, 184.Lund, s.
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främmande fågel egentligt hemvist. Gunnar Tingbjörn lyfter framutan
ytterligare problem från utvärderingen hemspråksundervisningen:av
bristen på lärare med relevant utbildning, svårigheten integreraatten
hemspråksundervisningen med den övriga undervisningen och diskre-

mellan pedagogiska budskap och metoder hemspråksunder-ipansen
undervisningen.visningen jämfört med den övriga

Nedskärningar har skett i hemspråksundervisningen se 158. Is.
dag utbildas mycket få hemspråkslärare och fortbildningsbehovet för
lärarna tillräckligt beaktat.inteär

Svenska andraspråk ett alternativär till svenskasom

Utvecklingen svenska andraspråk i bakgrundskapitlettasav som upp
162-164. Målet för undervisningen elever medär att ett annat mo-

dersmål svenska, ska få möjlighet lära sigän svenska på kvalifice-att
rad nivå.

eleverna få såska goda kimskaper svenska.. i de med fullt utbyte kanatt
tillgodogöra undervisningensig andrai tillträde till karnratge-ämnen,

samhället.menskapen och i förlängningen till det svenska

Svenska andraspråk med ställningär ämneettsom numera samma som
övriga i såväl grundskolan i gymnasieskolanämnen och eleversom
med invandrarbakgrund ska läsa svenska andraspråk de intesom om
har tillräckliga kunskaper för kunna delta i modersmålsundervis-att
ningen svenska.i finns ocksåDet reguljärt i lärarutbild-ämneettsom
ningen och kan där kombineras med moderna språk. Svenska and-som
raspråk kan också ingå 1-7-lärarutbildningen.i

Våra kommentarer

Sammanfattningsvis kan konstateravi språkfrågan mycket kom-äratt
plex. den politiska såvälI i den pedagogiska debatten har densom
hanterats utifrån betydligt vidare perspektiv de språkliga. Hern-än rent

framgårspråksundervisningen har, också använtssom ovan, som en
ställföreträdande markör för uppfattningar egentligen har rörtsom
Sveriges invandrings- eller invandrarpolitik. Debatten svenskaom som
andraspråk har haft andra inslag de enbart har handlat detän som om

58Tingbjöm, Gunnar 1996: Hemspråksundervisningen, till SkolverketPM 1996-03-
01.
59Utbildningsdepartementet 1994: Kursplan för grundskolan.
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Språkfrågor diskuteras ocksålära sig svenska. ibästa sättet att sam-
EU-frågor och då också med litetinternationalisering,band med m.m.,

pedagogiska och språkliga. Ekonomiskautgångspunkter deandra än
debatten.organisatoriska frågor spelar roll ioch stor

redogörelse förmed ledning ovanståendereflexioner viDe gör av
huvudpunkter.skolan kan sammanfattas i någraspråkundervisningen i

förstaspråksundervisningen viktigSpråkforskare ärär attense om
Utvecklingen barns förstaspråkandraspråk.för inlärningen ettatt ett av

förstaspråket viktigtandraspråket.stödjer utvecklingen Dessutom ärav
lärasjälvkänsla och därmed för möjligheterna sigochför identitet att

mycket bådeDärför det viktigtöverhuvudtaget.någonting är att satsa
modersmålför elever medförstaspråksundervisningenpå änett annat

andraspråk.svenskaoch undervisningen isvenska på som
till modersmålsundervisningeninställningenibland negativaDen

har egentli-organisatoriska problem. Diskussionenofta påhängs upp
till för. Utgår ifrånvad undervisningenhandlatinte är attmanomgen

för utveckling och dess-mycket viktig barnetsundervisningen i sig är
andraspråket,för gå vidare mednödvändig förutsättningär attutom en

dager. Då gäller detorganisatoriska frågorna idekommer attannanen
strävandenaproblemen har varitVihitta bra lösningar. attatt etttror av

för undervisningen ska organise-generella modeller hurhitta optimala,
möjligtnaturligtvis inteska gälla Dettavilka regler ärosv.somras,

stället gäller det inomlokala skillnader finns. Imed de attstora som
lösningar.fungerande lokalafinnagivna ramar

få undervisningsvenska måstemodersmålElever med änett annat
svenskatills de behärskar påförstaspråkhandledning på sittoch en

de studier de bedriver.kvalificerad förtillräckligtnivå är somsom
i Sverigebarn och ungdomar,faktum mångaDet växeratt som upp

bakgrund ochkulturellskola, dag haroch går svensk ii etten annan
för det svenska samhälletsvenska, innebärmodersmål vär-ettänannat

innebär mångaoch erfarenheter.tillskott kunskaper Detdefullt attav
flerspråkigakommer två- ellerframtidenmänniskor i Sverige i att vara

förståelse för andrakan djupkulturell kompetensoch ha ensom geen
svenska. Skolanförhållande till detoch leva iländers kulturer sätt att

denna unika kompetens.och stärkakan tillta vara
modersmålför elever medundervisningenSamtidigt kan annatett

svenska ele-bredda också deunika möjlighetersvenska attän öppna
skäl begrän-uppfattning, ingetfinns, enligt vårspråkval. Det attvernas

omfatta hemspråks-invandrarspråk till baraundervisningen i attettsa
intresseradeeleverdet finns andraberättigade elever, är attavsomom

delta.
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slår påOm frånlärare ned yttranden eleverna inte ligger ien som
linje med läroplanens värdegrund, risken stor eleverna blirär att

Å måste ståoch andra sidan läraren förtystare tystare. dessaupp
värden. Det detta dilemma behandlas i det här avsnittet.är som

svåraEn dialog i klassrummet ochom

frågorkontroversiella

arbetadeBoel Westerberg på 1980-talet med kulturmötesprojekt,ett
bl.a. innebar hon kom i kontakt med några gymnasieklas-näraattsom
hennes finns det exempelI på hur växelspel mellan ele-rapport ettser.

kan komma till stånd de känner det tillåtet devadnär äratt sägaattver
tycker. Så här kan det låta:t.ex.

tycker de borde invandrarna, blir helaF: Jag Sverigestoppa annars
aidssmittat. skratt

åt.skrattaP: Det ingetär att
därifrån.kommerF: Det

protester
invandIama6°hur har det kommit hit till då,F: Men Sverige inte medom

ska lärare förhålla elevernaHur sig visar de har åsikternär attman som
läroplanen någon vägledninginte rumsrena Gerärsom

Skolan skall för skilda uppfattningar ochöppen attuppmuntravara
de förs fram. skall framhålla betydelsen personliga ställnings-Den av

sådana".°taganden och möjligheter till Så detstår i avsnittetge om
värdegrund, det borde kunnaskolans och väl tolkas stöd förett attsom

eleverna verkligen får vad de tycker i skolan. Eleverna ska till ochsäga
lägga frammed sina åsikter.attuppmuntras

behöver inte läsa längre till stycke förMen det inteän nästa attman
ska så klart vilken ståndpunkt läroplanen har. detDär står såsomvara

skallhär: "Alla verkar i skolan alltid hävda de grundläggande vär-som
den i skollagen och i denna läroplan och klart avståndtasom anges
från det strider dem.motsom

ställe läroplanen beskrivs vilka grundläggandePå i värdenett annat
det sig "Människolivets okränkbarhet, individens frihetrörsom om:

60Westerberg, Boel 1987: vi Om kultunnöten i skolan,Det är ärsom negem,
Lund, Dialogos, 123.s.
61Utbildningsdepartementet Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet1994: och

Stockholm,de frivilliga skolformema, s.
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alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnoroch integritet,
solidaritet med och de värden sko-och ärmän utsattasamt svaga som

förmedlalan skall gestalta och
läroplanen entydig. tolkas.Vi konstaterar inte Den måste Låtäratt

förhållningssätt till eleverna,beskriva två olika lärare kansom enoss
skissartade och har karaktär ytterligheter; träffarha. inteDe är av man

denna renodlade form. används de bara förpå dem i verkligheten i Här
komplextunderlätta diskussion område.ettatt aven

försummar tillfälleden predikande. ingetlinjen LärarenDen ärena
och fel det gäller så viktiga sakervadtala är rätt näratt som somom
eller han känner marken fast undergrundläggande värden. Hon äratt

fötterna.
inbjuder till frittden lyssnande.andra linjen LärarenDen är ett

diskussionen blir polariserad.med eleverna och gillaråsiktsutbyte att
huvudsakenvilket helst,Eleverna kan ämne ärsnart sagt attta somupp

vad de har hjärtat.och eleverna vågar pådet blir debatt Desägaatt att
frågor har till dis-alls läraren själv står i de varitintevet som uppevar

ordförande i diskussionen.eller han sigkussion. Hon snarastser som
Är det troligt ele-hållningen lätt kritisera. inteförstaDen är att att

alltid lätt förutsä-diskussioner i klassen detpå ärtröttnar attomverna
till slut vill diskutera nå-ska tycka, så eleverna intevad läraren attga

effekt elevernakontroversiellt kanEngonting är attannan varasom
och undvikertill vad de lärarens åsikter,efter hand sig vet omanpassar
allvarligaavvikande följder påde har meningar. Dessavisa äratt att

viktig inforrnationskälla elever-flera förlorar bl.a.Lärarensätt. en om
förhade kunnat underlag plane-och åsikter,intressen ettsom genas

följd läraren knappast kanundervisningen.ringen En är attannanav
hon inte känner tilluppfattningar hos elevernapåverka även omsom -

det.hon skulle vilja göra
världdet finns avstånd mellan elevernasofrånkomligtDet är att ett

predi-skolans undervisning. lärare intar deninnehållet i Enoch som
obönhörligen avståndet till eleverna.kande hållningen, ökar Dessutom

känner vad läraren från för-många elever igendet troligt sägerär att
åsikternadet de godkända iäldrar och andra i sin omgivning; ärvuxna

vuxensamhället.
för alla har bestämt sigblir lärare gångelevernasI ögon en som en

fel, statisk och självgod kanför och Manvad rättär en person.som
självständig den lärare det gårfråga hurockså sig är tror attpass som

personlig tolkning, ochvärdenläroplanens göraöver utan attatt ta en
Tyder det påkomplikationer de intetanke på deutan rymmer.somen

62a.a., s.
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Ärointresse för frågor det här slagetett det inte bekvämtett sättav
för lärare undvika bli engagerad på djupareatt planatt Denetten som
håller sig till ytlig tolkning läroplanen behöver inte sig förutsättaen av
obehaget höra elevernas åsikter, hon kanatt tycka ärsom omogna,
okunniga, rasistiska, vänstervridna, högervridna Läraren råkar inteosv.
heller in i situationer då hon måste försvara sin ståndpunkt, ochegen

Ärkanske för ovilja från vissa elever.utsättas det inte hållaett sätt att
eleverna ifrån sig, slippa personlig och tacklaatt konflikterattvara
Kan eleverna för övrigt säkra på läraren verkligen står för deattvara
värden hon hyllasig Kanske lärarensäger bara låtsas tycka såsom
därför hon det ingår i tjänsten.att attanser

Frågan lärare, direkt slårär ned på åsikter honom en som som anser
strider läroplanen, inte självmot grundläggande värde imot ettagerar
läroplanen, nämligen respekt för varje elev individ med rätt attsom en
ha sin uppfattning. Finns det då ingenting positivt med sådanegen en
hållning det kanJo, trygghet för eleverna vad läraren ståratt vetage
för. Om många lärare på skola förhåller sig på blir detsätt,en samma
tydligt för eleverna hur kollegiet tolkar läroplanen och vilka moraliska
hållpunkter gäller på skolan.som

Fördelen med den andra hållningen, den lyssnande, saker ochär att
ting dras fram i ljuset, får kräla på bordet,att någon harormarna som

Läraren skapar klimat därsagt. elevernaöppet verkligenett vågar att
visa något sitt innersta. det finnsMen baksida. kan bliDet debattav en
för debattens skull, där alla värderingar framstår lika bra el-egen som
ler lika dåliga. Risken också för vissa eleverär kommer fåstor att att
mycket nämligen de har ordetutrymme, i sin makt. Om de fårsom

på, läraren avkräver dem någotprata egentligtutan att för vadansvar
de kan det leda till de sårarsäger, andra elever i klassen. talföraatt De
kommer inte i dialog med eller ängsligare kamrater, kantystare utan
fastna förutfattadei meningar. deFör eleverna innebär dettatystare att
de inte får chans uttrycka sina tankar. Därmed blir derasatt möjlig-en
heter förändra och utveckla sitt tänkande mindre.att

av

De förhållningssätten,två de återges och kommenteras ärsom ovan,
schablonartade. I praktiken blir det frågasagt hitta isom att vägom en

det mellan ytterlighetema,stora utrymmet kan hålla i detvägen som
pedagogiska vardagsarbetet och det verkligen inte lätt.är Läropla--

värden ska ligga i botten, samtidigt måste läraren låta elever-nens men
värderingar komma till uttryck. För de flesta människor det ock-ärnas

så svårt alltid handla och tala på genomtänktatt och konsekventett
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mellan predikande ellerväxlar attsätt, attutan vara mervara merman
beroende de omständigheter gäller i viss situation.lyssnande på ensom

individens frihet, solidaritet med männi-Frågor grupper,svagaom
frågor. kanolcränkbarhet, jämställdhet svåra Vem på-skolivets ärosv.

komplicerade fenomenenda, riktig på sådanadet finnsstå att synen
ochpå den politiska debatten i Sverigebara kastabehöverMan ögaett

skillnader uppfattning.det finns iländer för insei andra att att stora
de elever-komplikationsgraden visar lärareGenom att taratt acceptera

allvar.påna
elevernamångkulturell miljö, därbedrivs iundervisningenOm en

det uppenbart deländer eller kulturer, blirfrån flera olikakommer att
tolkas. Indivi-läroplanen måstegrundläggande värden iomnämnssom
har isak för elevbetyder intedens frihet växtt.ex. en som uppsamma

kulturellt betingade skillna-det finnsTurkiet eller Sverige;Kina, Iran,
släkten och Ock-till familjen,individen i relationder påi staten.synen

definns det olikheter i hurföddaelever i Sverigeså bland är storasom
medoch solidaritetmellan kvinnorjämställdhetpå män, svagaser

individens frihet osv.grupper,
uppfatt-för lärandet.klass Deklimat iEtt är gynnsamtöppet en

ungdomarna för med sigfrågor barnen ochalla möjligainingar som
drakanske kanutgångspunkter i studierna. Manskolan kantill enge

för godoch vad krävsdet talar härparallell mellan vi som enom
avgörande för kunskapsprocessen.flödetspråkutveckling, dvs. äratt

klassrummetganska fritt ivärderingar fåråsikter ochOm strömma
bådebearbetas på olikamaterial låter sigriktfinns det sätt,ett avsom

till klassrum-elevernaelev och Detvarje är motsatsengrupp.somav
hon eller hanelev vadideologiskt finrum. När sägermet ett ensom

självhos den eleventankeprocess bådenågonting, startar enanser om
detviktigt åsikter påminstklasskarnratema. inteoch hos Det är att

andra ele-kan få mothugg fråneleveroffentligheten sånårsättet att
och påalltid fokusläraren idet inteklassen;i är tarär tvunget attver

allting.rollen uttala sin meningsig att om
och distan-ordnateleverna diskutera påklassrummet kanI ett mer
särskiltbör utnyttjasandra miljöer, vilketde i närmötssätt än närserat

klassenskillnad mellanladdade frågor. viktigoch Endet gäller svåra
ochförsta stället, kanfinns med på detlärarenoch styragänget är att

tänkandeutveckla elevernasförpå medvetetdiskussionen sätt attett
konfrontera demföreteelserochkring viktiga begrepp att t.ex.genom

Ulf Lindberg har ieller kunskaper.erfarenhetermed tankar, ennya
gymnasieskolan pekat påyrkesklassprojekt i i treettuppsats enom

fråga-svar-process.undervisningen iolika sätt styraatt en
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tänkturvalet frågor. har i förvägdet första HanförLäraren styr genom av
på lektionen, hadrag skavad iigenom t.ex. attstora tas upp genomsom

läraren vad han uppfattardet andra pekarskrivit.läst det eleverna För ut
förstärks naturligtvis effektenelevernaviktigt det Härsäger.i genomsom

detta har valtsskriva ned vadiblandeleverna sättattatt somuppmanas
lä-tredje stödja den härinläggen.de Ett ärsätt attattut processenegnaur

uppbygger det eleverna tagitbegreppsjälv för in somnyararen

konkret exempel på detockså, iUlf Lindberg ettuppsats,sammager
berättar:samtal klassen.hantera i Hanhär sättet att

kväll ochhar varit och slagitnär jaggrabbarnaEn säger: runtute enav
Då frå-ändåså känns det bra".ihåg djävla dugg dan efterkommerinte ett

Dånågot, han.liksom sköljt bortharVarför det" "Ja sägerjag: mangar
någon bad. "Ja",låter du sägerjag: Det pratar sortssäger omsom om

så de andraOch kommer indå: det sköljer bortFrågan vadhan. ärär man
hanhär metaforenFörstår vad jag menar Denså det snack. nioch blir som

så frågan detmed "bad och vadfullföljersköljer, den jag ärtar manupp
på och så lederbygger vidare detbegrepp, jagsköljer bort. Han etttar upp

självreflektion.tillhär framdet en

kanbeskrivs exempletpå det iundervisningenbygga sättAtt somupp
åsiktervilkaredan inventeringganska svårt. Menverka somen avvara

utgångspunkt för vi-kontroversiell fråga kanhar ieleverna vara enen
fakta finnsdet här VilkaandraVaddiskussioner.dare somomanser

givandeslaget kan detFrågor detåsiktenstöd för den här attvaraav
med.vidare

det gällerpåverka elevernauppdragvarje läraresingår i närDet att
demokratiskgällertydlig detLäroplanengrundläggande värden. närär

för tolkningar.betydande Omfinnsdetfostran, utrymmeettäven om
elevernadet förutsättningmöjlig,påverkan skasådan är attenvaraen
omedel-riskeravad de tänker,avslöja mötasvågar ettatt attutanatt av

ödmjukhet hos lärarenmåttfrån läraren.fördömande Ettbart stort av
underlättarfel, också någontingochinför vad ärär rätt ensomsom

Även omdebat-del har ställning iför tagitläraredialog. enegenom en
ställ-alla andrainnebära hondetbehöver inteterad fråga, attatt anser

lärarendet troligen brafelaktiga. Däremotningstaganden ärär om
för elever.och den sinauppfattning motiverarsinibland redovisar

63 iigång distanseringsprocess,Lindberg, Ulf1982: AttOlleHolmberg, sätta en
Brottsförebyggande rådet ochStockholm,ungdomskultur,ochMassmedier, Barn-

Skolöverstyrelsen.
64 s.lll.a.a.,
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föra in diskussionerAtt grundläggande värderingsfrågor iom un-
dervisningen, och ihop dem med studier i ellervävaatt ämnen teman,
kräver mycket tid. Det den tiden för få till ståndär värt sättaatt attav

mellan barn, ungdomar och skolani verkligenmöten berörvuxna som
alla inblandade. Då förutsättningarna goda för elevernaär skaatt
komma utveckla kunskaper och insikter går på djupet.att som

talatVi har läraren i singularis i det här avsnittet. Men detärom
inte troligt det styrka för lärare ingå i arbetslag föräratt att ett atten en
bl.a. kunna med kolleger händelser klassernai detprata ärom som
svårt hantera helt på hand kanDet upplevas oerhört svårtatt egen som

i kaotisk vardag, med krav från alla håll, hitta för-att att sättett atten
hålla sig till sina elever och vad de och håller i allagör säger vä-som
der. förra betänkandeI vårt behandlades arbetslag ganska utförligt, och

det.vi hänvisar till
Finns det ingen för vad lärare ska detgräns näraccepteraman som

gäller vad eleverna och gör det finns det. kanJo, Man ald-säger t.ex.
rig elev kränker elev, eftersom skolan skaacceptera att en en annan

plats för alla barn och ungdomar. lärarnasDet skyldig-trygg ärvara en
het elever skolapå skulle bära märkenatt t.ex.reagera om en som upp-
fattas rasistiska och hotfulla elever med invandrarbakgrund.som av

finns alltså klara fall,Det i praktiken det svårareär sägaattmen var
ska gå. också någontingDet måste diskuteras på varjegränsen är som

skola i dialog där både skolpersonalen, eleverna och föräldrarnaen
deltar.

w
Framställningen det häri avsnittet har så här långt handlat vad ele-om

skolan tillsammansi med sina lärare. finnsDet ocksåsägerverna
mycket ochde under skoldag inte uppfattassäger görsom en som av
någon lärare, ändå bildar bakgrund till det isägs öppetmen som som
klassrummet. del detta kanEn handla förtryck olika fonner.i Viav om
belyser detta med några citat Gunilla Granaths dagboksanteckning-ur
ar. skrev dessa honHon under elev klasstermin i inär en var en
årskurs

på de platsernaNär vi hör jag hur det undslipper Angelika:satt tystoss nya
"Jippil Vi slapp JackSam sitter mitt Angelika hör henne for-emotsom
stås. Angelika och Paula tycker det skönt slippa Sam hanär att gorrnar

65SOU 1996:2: Inflytande på riktigt- elevers till inflytande, delaktighetOm ochrätt
Stockholm, Fritzes, och177-183 204.ansvar, s.

66 GunillaGranath, 1996: Gäst hos overkligheten. 48-årig sjundeklassaresdagbok,En
Stockholm, Ordfront.
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så högt hela klassen hör. Sams ansikte skuretatt är i och Angelikaträsom
hukar förvirrat. påminnerJag mig Jakob gång till mig hanatt sagt atten
lagt märke till Jack degärna och detatt sätter han verkligen.görsvaga

ha allaAtt Paula kan farligt längden.rätt i blirMan beundradsom vara
fortsätter den där "ovanan"ett tag, överduktig får snabbtattmen vara man

stämpeln plugghäst; tråkig och töntig förstås. Men det lika farligttyp ären
"dålig". Att bara ha killarna,att enbarträtt,tre pinsamt.ärvara som en av

Då blir hånad.man
Det tuffa bud båda drottningarnaär klassennär i har tendenser sättaatt

påsig de tydligtDet det farligtär visaär allie-att öppetatt attsvagare. man
sig med Det dödligutstött. är smitta. Den överförs via kon-rar en som en

takt.
.. det tydligt de skiljer på vad jag vill kallaär "de ballaatt tongivama,

dem det tjusigt med och "deär ansvarsfulla ledarna",attsom vetvara som
hänsyn till hela Folk ofta rädda för tongivarna",att ta är degruppen. men

samtidigt förförisk lockelse.utövar De "farliga saker ochgör ären avan-
cerade. De roliga" med, deär saker och ting roliga.gör märk-att Detvara
liga med tongivarna de så populära såår deäratt trots att är tvungna att
förminska andra.

.. Du väl inte värd ditt OBS-bamär hånar Peter.att prata om,
världens hackordning.Det Deär sig de ändåsätter Desvaga svagare.

starka det också. fårJag igör ont magen.
Vi slutligen Lucia, helt kompisar Saskiapratar är utanom som sen

förbjudit Maria ha med Lucia i sinatt grupp.
Saskia river sig Lucias skrivning. "Vad du Ge fan i min skriv-göör

ning Lucia kastar sig sitt och hennesöver mörka ils-ögon ärpapper av
ka. Jag hinner hon har fyra femton Varför, varför Vadatt poäng. ärse av
det driver den duktiga Saskia förödmjuka påLucia det sättetattsom

frågar.. jag i min Jenny rasist.ärtur om
Nä, Jenny, tyckerjag inte de ska mångaförattsvarar men vara negrer-

här.
dåVarför inte det-

De jobben ifrån Jenny.tar sägeross,-
ångestfylltDet komma klassrummet,in iär det ångestfylltatt är att

och Med ska gåäta. Med ska sitta Tänk bordetvem man vem man om
den förste väljer inte tillräckligt så justär blir utanförjag En-stort attsom
vid bord Kan du och hämta mjölk medett annat mig skulleJagsam

vilja hämta följer du med måsteJag skåpet,till hänger dumat,mer
med livsfarligtDet är Det Folk kanatt ärattensam. syns man ensam.

inte önskvärd. gårDet fort bliär stämplad. gårtro att Oronattman som en
kall kåre genom gruppen.

Citaten bild de krafter och den dynamik ständigt iär rö-ger en av som
relse i skola. Ibland handlar det mobbning; de starka sigen om ren ger
på de finnsDet hackordning och nåde den hamnarsvaga. en som un-
derst den ordningen.i Ibland det subtilt gmppspel.är ett mer
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vuxenlivet. Mobbning,igen från utstötningsme-Situationen känns
och underordning finns överallt ispel dominanskanismer, ett sam-om

naket. Eleverna så utlämna-klassrum blir spelet såhället. iMen ärett
dörr kandra sig undan och sig. De intede. kan inteDe stänga en om

tillbaka. har ingenoch gå Lärarnabara lämna klassrummet vägra att
varken klassrummet eller på iallt sker, imöjlighet rasterna,att se som

finns rasistiskatill och från skolan.eller bussen Detmatsalen i överto-
lätt avvikande antingen detdet intenågra citateni är att varaavner -

utseende ellerannorlundabrytning,handlar sättett attett varaom en
främmande.ärsom
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Här diskuterar vad håller på förändrasatt i lärares arbete,som
vad orsakerna kan och vad hänger med detvara som samman
mångkulturella samhället. Vi frågatror detatt är generellaom
tendenser till förändring, slårdeatt igenom tidigast och starkastmen
i skolor mångahar elever med invandrarbakgrund.som

En Iärarrollny

jag gick skolanNär i det i så lärare lärare, dvs.stort sett attvar en var en en
social roll, och elev elev, dvs. social roll om jag tillåter migen var en en

förenkla litet. Eleverna gjorde välatt sitt för med bus och oför-att annat
uppträdande krypaväntat sina roller och visa andra sidor sig själva.ur av

Så förhöll det sig däremot inte med lärarna. någraMed få undantag visste
oerhört litet dem: vad de tyckte och inte tyckte i livet,man om om om om

de gifta, de hade barn sådantNär läckte uppfattades det välutvar om osv.
uttryck för bristandenärmast professionalism.ett Det ingenärsom stor

överdrift hävda skolamin befolkades roller ochatt att inte männi-av av
skor. Fördelen med det visste vad kunde förväntaatt sigvar man man av
varandra, det lätt begripa vad skulle och inteatt Nack-göra göra.var man
delen kylan och vilsenheten tvingades lämna denär delarnastörstavar man

sin personlighet utanför skolans dörrar.av
läserNär ochIngvors Heléns artiklar tycks min skola oerhört avläg-man

Överlevnadsprognosenoch det känns bra och befriande. för striktsen -
definierade yrkesroller dyster och det fyller mig uppriktigtut sagtser -
med skadeglädje. Ni skriver skola hela personligheter itarom en som an-
språk, där måstealla visa sig, bjuda på sig själva. betyderDet befrielseen
från all rigid fomialism, också förmodar jag sig självsätterattmen man- -
på spel. skriverMen ni inte detta problem, tillett vägenutanom som som

möjligheter. Det ställs krav både elever och lärare på helten massa nya
kompetenser. sådanEn flexibilitet, fönnågaär kunna läsat.ex. attnya av

stämningar, och situationer och förmåga skifta perspektiv,att attpersoner
försöka sig in huri andra tänkersätta och på saker och ting. krävsDetser
också håller metakoll på sig själv och praktik:att sin Vad jaggörman nu,
varför jag det och vad kommergör det leda till Allt det här väl sakeratt är

direkt forna dagars lärarprofessionalism. Gränserna mellansom negerar
privaåochoffentligt, mellan arbete och fritid förefaller ordentligt perfore-
rade.

Så skriver etnologen Magnus Berg i kommentar till två skildringaren
livet skola,på uteslutande har elever mednästan invandrar-av en som

67Hultinger, Eva-Stina Wallentin, Christer red. 1996: Den mångkulturella sko-
lan, Lund, Studentlitteratur, 277.s.
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berättatHelén HultmanAsk ochlärarnabakgrund. IngvorDet är som
heltMalmö. EtnologenRosengârdsskolan iarbete påsitt nyser enom

lärare stårskoltid.med Hanjämför sinhanlärarroll, när somseregen
ochundervisningssituationibland kaotiskochturbulentmedut ver-en
plötsligtdyker likadär barnden, situationtyckakar uppnyaenom

kanvärldshändelsemadärförsvinner,har lärt kännade mansomsom
klassrummet medtalarlärareDet mötenavläsas i är ommersom

elevgmp-ochundervisningsuppläggning störreenskilda elever än om
självkänslaeleverssinaengagerade byggaistarktDe attär uppper.

arbetsmark-diskriminerandehävda sig påmöjligheteroch deras att en
skilja mel-omöjligtuppenbartdär detlärarjobb,sådant attnad. ärI ett

hålla sinakan läraren intesociala,och det"undervisning"lan per-
utanför.erfarenhetersonliga

gåttunder den tidlärarnaskolan ochmycket medhar häntDet som
klassrummet. Denrollspel iuppförde sinagamla läraresedan Bergs

baraRosengård intelärarna påpekar fram ärutveckling mot ensom
dominerasskolordag harSverige iföranleddutveckling att avsomav

utvecklingstendenser;generellainvandrarbakgrund. Detmed ärelever
elevermed mångaRosengârdsskolanPåalla skolor.påsynligade är

tydliga,tendenserblir dessaspråkornrådenochkulturer extrafrån olika
lärrarroll skärps.traditionelltillmotsättningarna meren

kanskeskratt,locka tillbrukarlärarehistoriafinnsDet somomen
från klass-avståndbehörigtskolfolk påblandbland lärareinte men

här:går så Treskolan utifrån. Dendemoch blandrumsgolvet som ser
och sigfrån de dödaåteruppstår1800-taletmittenfrånyrkesmän gerav

och lärare.fabriksarbetareläkare,samhälle. Detdagensi ärut enenen
chock-detläkarenarbetsplatser.gamla För ärtill sinasöker sigDe en

inte igenoperationssal. kännerHanmoderniträda inupplevelse att en
och han insermetoder, alltmaskiner, rutiner, attär nyttnågonting --

yrke han gångdetinomhelstnågonkanhan inte nyttagöra ensom
arbetarfabriklikartad. Påupplevelsenfabriksarbetarenhaft. För är en

hafthanhjälpmedelandramed heltoch änheltpå sättannat er-man
klassrum,iskola, sig intilldäremot går ettfarenhet tarLäraren enav.

slutadedär hanoch fortsätterkatedemiställer sig -
den såhistorienmed den här ärintressant attDet är upprepassom

harskrattsalvor. Denbelåtnaså mångaofelbart utlöserdenofta och att
budskapDessverkligheten ärmycket medså göra.nämligen inte att

falskt.detskolan,kritisk ärförförandeförvisso är mot menmanom
med beskrivaskangrunden. Detförändrats iharLäraryrket t.o.m. som

eleverständigtlärarenEftersomförändringsutsatt: emottarmycket nya

ss 12.a.a., s.
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hon måste förhålla sig till, hon också bereddärsom på det oförutsägba-
heltpå mångasätt andraannat än yrkesgrupperra med stabilamer ar-

betsvillkor. Det kan anledning till lärare vill hålla deattvara en yttre
formerna för vad skola och utbildningär någorlunda konstanta:som
klassrum, bänkar, lektioner. Det kanraster, lättare stå medatt utvara
genomgripande förändringar i det arbetetinre skalet intakt.är Detom
historien 1800-talsmänniskoma fasta på justtar dessaom är for-yttre

Kärnan i läraryrket har inte med ochmer. byggnaderapparater att göra,
inte heller primärt med arbetsorganisation. De formerna hålleryttre
självfallet också på förändras, långsammare.att men

Vari består då förändringen På vilket skiljer sigsätt de lärare et-
nologen hade för några årtionden sedan från Rosengårdslärama Och
varför

En generell förändring

Om vill få bild lärarrollens utveckling kan det förman jämförel-en av
skull lämpligt frånutgåatt exempelsens på långtett avståndvara från

dagens skola. Den danske författaren Hans Scherfig har i en roman
med den ironiska titeln Den lyckliga tiden skildrat köpenhamnsken
lärare, lektor Blomme. Denne lärare lever och verkar börjani dettaav
sekel. Utanför skolan han liten obetydligär herre.en

Men han träder innär skolans dörr, förändras världen. Då sträckergenom
han på sin lilla gestalt och förunderligtväxer Blickenett sätt. blir skarp
och blixtrande glasögonen. Hans hållning blir och befallande.genom stram
Ödmjuka slavar hälsar underdånigt på honom. Och hans gamla bruna över-
rock förefaller honom med klassiskatoga veck. Hanssom en reservoar-

blir till stylos, varmed han nedskriver orubbligapenna domar.en Hans
galoscher blir till sandaler, slav hjälper honom med.som en av

lillaDen gråa blir knuffad där i världen blirmannen, ute romersksom en
kejsare, han stigernär skolansöver tröskel. Och han intarnär sin plats i
klassens kateder, han självaär Caesar.

Låt dem hata mig, de blott fruktar mig han fullt allvar.om utropar-
Och imperatoms blick skådar darrandeöver hop,ut fruktaren som an-domarenblicken sinav

69Arfwedson, Gerhard Lundman, Lars 1984: Skolpersonal och skolkoder. Om
arbetsplatser förändring, Stockholm,i Liber Utbildning, 249s.
70Sherñg, Hans 1976: lyckligaDen tiden, Stockholm, Aldus, 46. Boken utkoms.
första gången 1940.
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för-Blommevilkeniklassrumsscen,tillinledningenciteradeDet är en
fet poj-plågarpuniska kriget. Hanandradethistorieläxahör enomen

fetma.för hans Dehonomoch hånarläxan,på öppetsigstakarke som
ochskämthjärtlösa väntarBlommeslydigtskattarelevernaövriga

mitt ikonstpausBlommefå frågan. När görsjälvapåoroligt att en
avvak-spänd ochklassrummet. Enalldeles idetspydighetema tystär

berömdeJärrelsCaligula, StigmedlikheterBlommestystnad.tande
likahan inteKanskepåfallande. ärfrån 1944,i ärlatinlektor Hets sa-

precisioniskallahar intekollega; hansvensketanisk sin sammasom
rädd förlikahellerinteBlommefrågor. Men ärsinaställerhannär

Caligulaeleverna är.som
lit-fordomdags. Defrån ärelevplågaredessaskrattakanMan

för fascis-och varningarskolhatmedinlagradekonstruktioner,terära
hur läraretid, de visarföruttryckändådetendenser. Men ärtiska en

då.fannssamhälledetmöjligt ivadkunde somvarsomvara,
fick de elevernahurgjorde,vad delärareklarade dessa göraattHur

gjorde ingenVarförhela skedetoch låtabänkarsinastilla isittaatt
varförOchsabotagegenomgripandeskedde ingavarför meruppror,

bådadaglikadant i Deochklassrumi görasig indet integår att ge
skola.dagensfigurer islätaganskagjorthade säkertherrarna

förlorat"skolan harsociologen,tyske säger attdenZiehe,Thomas
hadeefterkrigstiden.aura" FörrundersketthardetDetsin är som

med dettadåVadsaken.med dendet sämreskolan är menasaura, nu
betyderdetsåordboken attiordetslårOm manseraurauppman

skolantydligenhadeskimmer. Förrellerkroppkringstrålglans en
bleknat.ljusetharskimmer,ochstrålglans nu

skolan-ochkyrkan-prästenmellanlikhetfanns,ellerfinns,Det en
försam-bland sinagicksamhälleäldrei utNärläraren. ettprästen
vad hantilllyssnaförsökterespekt,honomvisadelingsbor så storman

kan-dåligganskahan prästbockadeoch även somvar enomnegsa, -
söndagama. Menuselt påpredikadeochbygdenpåhade barnske söp,

denrepresenteradeHansjälvsigbarainteprästen person.envar -
förhållandesamhället. Hansmyndighet iochmakthadedåkyrka som

aura.kyrkanspräglatförsamlingsbornatill avvar
decennierantalskolan förisituationenockså ettSå kan se-seman

medskolanrespresenteradeklassrummetiträdde indan. Läraren som
dessritualer,dessmyndighet,självklaradessmed sigbarhanstort

måsteCaligulaochBlommeLektoremaregler.oskrivnaochskrivna
legitimitetochauktoritetskolinstitutionensbakgrundförstås mot av -

71 Stockholm, Nor-ovanliga läroprocesser,ungdom1986: NyThomasZiehe, om-
149stedts, s.
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dess självklara tradition. Blomme och Caligula fanns på gymnasiet,
tradition präglad den särskilda sociala utvaldhet gälldevars var av som

för dess elever. ocksåMen i skolformer då vände sig till andrasom
sociala skikt härskade traditionen, den användeäven sig någotom av
annorlunda uttrycksformer.

Detta betydde eleverna sällan ifrågasatte denatt givna Ordningen.
grundläggandeDen strukuren skolani ifrågasattes knappast. Eleverna

uppfattade skolan naturgiven och oundviklig, någotsom som som
ibland bara måste uthärdas. Man ställer sig inte och medargumenterar

åskväder, skydd och till detett har dragittar väntar Skolanöver.man
den ibland rolig och lärorik, ibland och träaktig.monotonvar som var,

Och fick den dentaman som var.
dagI skolan långt profan.är Lärarna inte förär representantermer

så mycket sig själva. Deras insatsän personlig roll-är änmer snarare
bestämd, etnologen i inledningen talar Skolan också långtärsom om.
mindre patriarkal den på Blommes ochän Caligulas tid. Denvar
domineras kvinnliga lärare och har blivit relationsinriktad ochav mer
"morsig.

Förändringarna förmodligen lärarjobbetgör stimulerande; lära-mer
kommer eleverna, lär känna demnärmare bättre, och har störreren

möjligheter skapa glädje och gemenskap ochatt för kun-utrymmege
skapsprocesser verkligen berör dessa elever. Men samtidigt försom -
läraren i denna situation ligger det till hands lasta signära självattnya
för allt misslyckas, inte längre harnär stöd den auk-som nu man av
toritetsmyt den gamla skolan bestod läraresina med. Det säkertärsom
roligare lärare i dag, det fönnodligenatt är utmattande.vara men mer

Så skulle delförklaring till förändringen kunna Skolansut.en se
auktoritet ifrågasatt, dess givna traditionär och fasta rollfördelning
uppluckrad. har lärarnaDet givit mindre skydd Deutrymme.men mer
måste på och utnyttja sina personligagott egenskaperont och erfaren-
heter i med eleverna. Därförmötet Rosengårdsläramaär annorlunda i
jämförelse med kollegorna på Magnus Bergs skoltid.

Detta del generell utveckling,är den särskiltäven ären av en om
tydlig på Rosengårdsskolan. hörDen ihop med avtraditionaliseringen
inom institutionerna, avtraditionalisering i sin beroendetur ären som

samhällsomvandlingen i finnsDet flera länkar i den härstort.av ut-
vecklingen. Socialisationsförändringama bland barn och ungdom,
förändrad inställning till lydnad, arbete, plikt, framtid, lycka ärosv.
särskilt betydelsefulla. Sådant påverkar elevers och lärares gemen-

arbete i skolan, bryter traditioner och roller och föröppnarsamma upp
förhållningssätt och umgängesformer.nya

1643684
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mångkulturellamed dethängerVad samman

föreställningenbyggde ocksåtalat påhär harvitraditionDen omsom
bland i klassrummet. Lärarenkultur elevernaenhetlig vän-slagsom en

Visserligenorganisatorisk och social mening.både itill klassde sig en
ändåbegåvade sågseller mindreuppfattades eleverna mensom mer

erfarenhe-referensramar ochmed likartadekultur,delar sammaavsom
ele-siggjorde ansträngningarCaligula ingaoch närmaBlomme attter.

gjordefrån dem.mindre utgå Deerfarenheter,faktiska än attvernas
frontalt, och förli-bjöd, itraditionenochalltid hade gjortde somsom
användamöjligheter sighadealla eleverpå attatttan av un-samma

intellektuellabegränsade möj-förståshadeeleverVissadervisningen.
det ingentingmenadealltförståligheter att somvarman, mensas,som

härskade undervisningen.iden ordningförändradegrundeni som
har aldrig varitfiktion. KlassrummendettaverklighetenI är en

elever frånalltid befolkatsharklassrummonokulturella. Varje av
Även homogena harförhållandevistycksklasserikulturer.många som

bakgrund, medkulturellalldeles sär-elevernaoch egenenen avvar
tänkesättochsärskildabostadsort,särskildfamiljehistoria,skild vanor

mel-skillnaderforNärfrån kamraternas.sigskiljer sammanmansom
kön,sådantutgångspunkt imedhelhetertillelevernalan större som

mångkulturalitetendiskuterahemland kantillhörighet,social manosv.
utbildningssammanhanggrunden har istrukturell nivå. Menpå en mer

synliggöra denocherkännakonkretaalldelesdetmed attgöraatt -
eleverna.ochhistorien hospersonliga en avvar

Ändå Ochenhetlighet stark.ochhomogenitetföreställningenär om
bestämd.kulturellt Densocialt och ärhomogenitetdennaför ärnormen

har visatoch forskareskoldebattörerhelst. Många attvilkeninte som
utgjortvärderingsmönsterocherfarenhetermedelklassensdet är som

också sinaförmodligenkapital harkulturellaMedelelevensgrunden.
ochgeografi,särskildamed sinmodellsverige,särskilt naturirötter ett

kulturim-har beskrivitLuleå,professor iJohansson,Henningnäringar.
världenuppfattaannorlunda änmedsöderifrån, sätt attperialismen ett

uttrycker detskolorna.norrländska Handehar ielevervad många
här:ungefär så

visskatt Hurvårså myckettalar t.ex.Man vargemensamgemensammaom
och sjöng Vinterntill knäna i Svappavaara utstod i rasatjagden När snö

hadeVissthandlade lavinemadetså trodde jagvåra fjällar,bland att om
sångbo-med ikommabra fördom intevåra visor, attvi nogvarmenegna

hembygd Sverigeochbok Hem imed i denviheller fannsken. Inte om
då hemdet ingaHärjedalen. Fannsslutade iskolan. Denläste ivi norrsom

våraanvändakunde viVarför inte50-taletHärjedalen i början er-avom
nå-Någonstans sittervår kulturfelVad det forskolanfarenheter i är
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och identifierar vad vårt kulturarv.är Samtidigt hållergon vi påsom att
bort människor, därförtappa vi inte förankrar skolarbetetatt i elevernas

erfarenheter."olika kulturella bakgrunder och skilda

Detta tankegångarär drivkrafter bakomutgör det s.k. Nordkalot-som
tenprojektet, har lyckats visa barnen i grundskolanatt i Norrlandsom
lyckas bättre i skolan mätt också med traditionella mått de fårom
utgå från sina kulturella förutsättningar, de får använda sin närmil-om

och sitt leva i undervisningen.sätt att
Uppfattningen det monokulturella, det homogena, har inteom om

stått oemotsagd. Under 1970-talet pågick intensiv debatt skolansen om
och undervisningens förhållande till olika sociala i samhället,grupper
påverkad bl.a. språkforskares arbetarklassbamsrön respektiveav om
medelklassbams språk. Sedan har del intresset i debattenstoren av
koncentrerats till frågan hur skolan flickors ochmöter pojkarsom er-
farenheter och behov. Först klassfrågan, sedan frågan kön ochom nu
etnicitet.

"Det krävs hålleratt påmetakoll sig själv och sin praktikman

Först tycks den grundläggande föreställningen elevernasnu om gemen-
kulturella identitet på deväg I skildringaröverges.attsamma vara som

lärare från invandrartäta skolor mångfalden såär uppenbar denger att
inte längre kan förnekas. Och det får effekter för undervisningen och
för lärarrollen. "Eftersom den traditionella undervisningen helt enkelt

fungerar,inte måste förändra den och hitta vägar", sägerman nya en av
Rosengårdslärama.

undervisningensAtt förutsättningar förändrade märksär kanske
först i språket. Eleverna inte ord och begrepp betydelseger samma som

vid,är lärarna. Ibland kansäger till trivialt uttals-man ettvan synes
problem kan leda till betydelser helt andra deär avsedda:änsom

.. Susanna,när med spanska förstaspråk, missförstått ordetsom som
och hade det heterstyvpappa Eftersomtrott att v-ljudet intestyggpappa.

förekommer i spanska har hon svårt uppfatta och uttala iatt v-et styvpappa
och har i stället tolkat det g-ljud hon också har svårtett uttala,som attsom
särskilt mitt inne ordi där det inte förekommer i spanska. För henne har
den svenska därför förknippatsstyvpappan med egenskaper ochstyggsom
elak. När de svenska kamraterna henne och påpekarrättar det heteratt

72Ur föredrag från 1985.ett
73Hultinger, Eva-Stina Wallentin, Christer red. 1996: Den mångkulturella ska-
lan, Lund, Studentlitteratur, 43.s.
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fårhonbetyder. Närvadhon vetavilloch inte veta styvstyggpappastyv-
ivägassociationerhennesförstårochforfárad atthondet rusarut manser

förledetmednågothar göraadjektivet inte atthåll. Atthelt styvannatett
hennelätt forintestyvforäldrar attoch ärordi styvmammastyvpappa,som

bakometymologinaninghar säkert ingenenspråkiga elevernaDe omveta.
styv."adjektivetmedändå inteassocierar styvpappai styvpappa,styv men

fâlättbetydelseinnehållordens attkanplanytligt om,På greppvaraett
tillknytsdemycketdet sigvisar snart attdjupareträngernär manmen

skilda livtillassociationer,ochvärderingarföreställningar,olikartade
erfarenheter.och

läste Matsårskurs nioklass imångkulturellisamband medI att enman
enigaElevernaboken.monnodem idiskuteradesVintervikenWahls var

sittslängakan utIngenriktighon inte mormormormor.att envarom
visade sigDetta ett ut-har gjort.eller honhanvad varabarnbarn oavsett

kulturellautifrån olikabetydelseordetinringatillfällemärkt att mormors
förbegreppetdetutvecklaochgamladetveckla nyareferensramar, utatt

från detreplikernågramöjligt. Härförståelseheltäckandesåfå somatt en
eleverna:mellansigdåsamtal utspannsom

monnor"Hur är en
snäll."Hon är

kock."bästasläktens"Hon är
på.litakanHenne man

slöja."har"Hon
mormor."svensklängrevi inte"Nu pratar om en

dådet förutviGjorde
mormödrar.forallmäntdet"Nä, nogvar

svenskinteturkiskhar mormorVadslöja. en"Okey, sommermormoren
har"
Guldtänderf

hår.gråttOchha.svenskkanlöständerJ mormorenmen
har."deekonomivilkenhandlarfärgat. Deteller"Ja omnog

..."käpphar"Krokig,
glad.ochpiggmin ärNej mormor

Minde haft.arbeteoch hurde borvärlden tungt mor-på iberor"Det var
kroppenhelaslut ihårt ochslitit ärharmor

betydelsefullalika sätthandfastamindreandrapåocksåMen men --
fram ompröv-tvingatskolanmångkulturelladeniutvecklingen enhar

ocksåharskettförändringarlärarroll. Deannorlundaoch somning en
pågår ispeldethelaförstårochuppfattarelevernagrund hur somisin

74 95.s.a.a.,
75 93a.a., s.
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klassrummet och i undervisningen. kanMan tala klassrummetsom en
grammatikkulturella Den kulturella grammatiken beskriver vad

eleverna måste behärska för delta på adekvat i detatt skerett isätt som
klassrummet. handlarDet förstå vilka underförstådda reglerattom som
gäller för turtagningen i undervisningssamtalet, vad får ochom man
inte får hur får det,säga, säga går, vilkagränserman ut-om var om
tryck disciplineringen sig handlarDet kunnatar tolka vadattosv. om
läraren och vad lärarens handlingar betyder, också sådantmenar som
läraren själv riktigtgör medvetenutan att vad och varför. Detvara om
gäller allt det ingår deni dolda läroplanen", strategier och för-som
hållningssätt barn socialiserats in i och lärare bygger sinsom som un-
dervisning på. Denna dolda läroplan har självklart förändrats, men
stegvis och omärkligt. framgångDess bygger på alla vad detatt vet är
fråga alla kan tolka. Tolkningen har alltidatt varit svårare för vissaom,
elever, tidigare har läraren ändå kunnat räkna med de flestaattmen
varit hjälpligt kompetenta det gäller klassrummetsnär kulturella
grammatik.

dag finnsI det elever i klassrummet inte alls förstår, intesom som
alls kan tolka, befinner sig på sidan rutiner och i under-som om vanor
visningen betyderDet läraren måste förklara vad hon varföratt gör,
hon det och vad förväntas eleverna.gör Hon måste kontextual-som av

alltså helaisera, sammanhanget tydligt,göra berätta det, så attom
eleverna har chans hennesin lärarhandlingarsätta i begripligatten en

Sådant tidigare kunde med eller blick och fågestram. som anges en en
automatiska reaktioner måste uttalas och byggas Allt kan inte påut.nu
det här tydligt i språkligasättet utläggningar.göras Mycket utgör tyst
kunskap hos läraren och kan inte vidare tillutan översättas samman-
hängande förklaringar. Men ändå kravet finns där. Den gamla lärar--
rollen på förändras.är väg att

Magnus talarBerg i sin kommentar till det han läst Rosengårds-om
lärarnas undervisning lärarna i dag tycks behöva haattom mer av
metakoll" på sig själva och sin praktik. fortsätter:Han Den mångkul-
turella situationen ställer krav på perspektivskiften,större förmåga att

reflexivitetfmförstå andra människor så inifrån, flexibilitet,sägaatt
Man kan uttrycka detta på förändringarDe skettett sätt. iannat som

76 harBegreppet hämtats frånnärmast Ingrid Carlgren, Klassrummetuppsatsen av som
meningskonstituerande kultur och social praktik, Bidrag till kongressNFPF:s i Aarhus,
den 16-19 1995 i vilket hon refererar till amerikansk klassrumsforskning.mars
77Hultinger, Eva-Stina Wallentin, Christer red. 1996: Den mångkulturella sko-
lan, Lund, Studentlitteratur, 277s.
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utvecklingenpåskyndatarbetsvillkor harläraresskolan och i av en ny
förankrad tradi-fast ihandlingsorienterad lärare,lärarroll: Från en

lösningar.sökerreflekterande praktikertilltionen, nyasomen

detsåtidigare för givetsådantsynliggöramåste attLäraren togs varsom
påsynliggörande berorsjälvklarhet.vardaglig Kravetslagsdolt i en

vuxenauktorite-automatiskaalltifrån den fornaförändringar,kulturella att
klasseralltmer heterogenatill lärare ioch förtjänasmåste förevisas attten

detklassrummet. Menåtgärder isinakontextualisera,förklara,måste
medskolanvad imåste kommunicera görockså lärarehandlar att manom

skolan,inflytande ifår alltmermed föräldrar,andra t.ex. avsomvuxna,
med.samarbetaskayrkesidentiteter,andramedmed kollegeroch som man

be-kursplaner,målstyming, läroplan,deltagandemedEtt styrsystemnytt
förut-undervisningenssynliggörlärareallt förutsättertygssystem, somen

resultat.följerochvärderar,metoder, tolkar,ochsättningar uppsovrar
reflektioninnehålleryrkeskvaliñceringpekarDetta mot avmersomen

detdet sker ioch vadlärareoch ärintevad görgör somöver somsomman
tradi-från givenundervisningshandlingarlyftaskolan.ske Atttycks i en

något utanför sigbeteende, tillnaturligttilldeldedärtion, är ett synesav
dettareflekteraoch nödvändigtbåde möjligt överdetsjälv, synligt, attgör

synliga.

78 Stockholm,Utbildningsdepartementet,förändring,Lärarutbildning i1996:16:Ds
221Fritzes, s.
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mångaI förskolor och skolor har femteän elev sina iröttermer var
utlandet. Samtidigt detär vanligen fåtalett bland depersoner
anställda har sådan bakgrund. Vi belysersom problemen dettasom
kan innebära för dessa elever och för alla andra elever. I slutet-
kommer på skevheter i personalens sammansättning som
gäller kön, ålder och klassbakgrund.

Det behövs flera medvuxna

invandrarbakgrund i skolan

Rydsskolan i Linköping har cirka 300 elever i årskurs 7-9. Det denär
skola kommuneni har den förhållandevis andelen eleverstörstasom
med invandrarbakgrund, cirka 30 Men ingen lärarnaprocent. ärav
född i utlandet, och detsamma gäller med något enstaka undantag- -övrig personal på skolan.

Ett exempel Ronnaskolanannat är i Södertälje. Där går det cirka
600 barn i årskurs 1-9. Den övervägande delen eleverna där harav en
assyrisk/syriansk bakgrund. Enligt lärarnas arbetsitua-rapporten om
tion på skolan har lärarna inget elever.språk med sinagemensamt
Lärarna talar svenska och barnen talar sitt modersmål. Det baraär en
mindre del alla elever har svenska, eller något språkav som annat än
assyriska/syrianska, modersmål. Eftersom ingen lärare på skolansom
talar assyriska/syrianska, och det många barnär och ungdomar som
bara kan litet svenska, det inte lättär kommunicera.att

ökandeEn andel eleverna i svenska skolor har språkligav en annan
och kulturell bakgrund den svenska.än De födda i utlandetär eller har
föräldrar har invandrat till Sverige. I dag gäller detsom änmer var
femte elev eller cirka 22 eleverna. Detprocent är genomsnitts-av en
siffra; i många skolor andelen mycket högre.är Samtidigt detär ytterst
få lärare och personal i förskolan, grundskolan och gymnasie-annan

bakgrund.skolan har motsvarandesom en
Hur kan detta förhållande tänkas sig i elevste flickaögon,en en

eller pojke har flyttat till Sverige från land Det klartsom ett annat är
det spelar roll vilketatt land det den s.k. etnisk-kulturellaär; distan-en

79Wellros, Seija 1996: Lärarnas arbetssituation Ronna Iägesbeskrivningi meden-personliga kommentarer, Södertälje Ronna kommundel, Stencil.
80Det finns så vitt inte någon statistik eller någravet undersökningar visar hursom

andel personalen i barnomsorgen,stor skolan och skolbamsomsorgenav har in-som
vandrarbakgrund. Detta bristär möjligt borde avhjälpas, Skolverketen som t.ex.om av
eller Statistiska centralbyrån.
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ochPolenmellanSverigeochSomalia änmellan t.ex.störreärsen
lä-med allaSkolmiljön,fallen.bådaisäkertdenfast storSverige är- enhetlig.svensk ochmycketförefallamåsteandradeoch vuxna,rarna

andramångafinnsdettroligenmildrasintryckethelsvenskaDet om
problemetskolan,bakgrund iutländskmedungdomaroch menbarn

inte.försvinner
elevernasmedbl.a.har göraproblem Det attfördådetVad är

skolper-övrigaoch denmed lärarnakontaktgodfåmöjligheter att en
detstudier. Menmed sinalyckasskadeförviktigtvilket attsonalen, är

plan.psykologiskt Detpåligger ettnågontingockså annat,finns som
omgivningsinide harungdomarochalla bamförbra vuxnaär om

mindre bambekräftade Förblimed ochsigidentifierade kan av.som
till-kansläktingarandraochföräldrarna närahand somförstadet iär

det inte. Deträcker ärskolåldembarn iförbehov,dettagodose men
jobbbraharsortderasmänniskor av somdemförviktigt attatt se

arbetsvillkor.godaochinflytandemedförknippas
omkringsigstorstädernagymnasieskola ielev i serNär en avenen

sannolikhetmedhaneller störstahonskolan,ipersonalenbland ser
svenskasvenska lärare,studierektorer,svenska syo-rektor,svensken

detskolsköterska. Mensvenskochkuratorersvenskakonsulenter, en
vaktmästarna ärskolan. Enarbetar iicke-svenskarockså avfinns som

kvinnordetfinnsskolmatsalen ettpolack. I paroch ärdansk annanen
påTidigtchilenska.ochTurkiet ärifrån morgnarnakommer ensom

invandrar-medskolanställdamångaeftermiddagarna ärpåoch sent
elevför denbetydelsehardettastäda. Attmedigångbakgrund att-
varitredanvidet, harföräldrareller ärutlandetfödd isjälv är varssom

förocksånegativtdetuppenbartlika ärattkanske inte ärpå. Detinne
utländskharmänniskormedkontakterfärrefårelever. De somsvenska

saker. Depositivainnebärahade kunnatdetvadalltmedbakgrund av- harintefördomarpå sinabygga somdessutom personerriskerar att om
bakgrund.svenskvanlig,en

anställafårdeteffektervilka attbelysakankanske per-exempelEtt
nämndesRydsskolan,Påskolan.invandrarbakgrundi sommedsoner
projektetmed1996vårterminenunderarbetadeinledningsvis, man

Verksamhetsrap-anställdes. IochÖverbrygga kulturlcrockar personen
skriverporten man:

f.d.Bargabriel. EnFahimaanställabeslutadesmånaddecember attUnder
skolvärdinna.vårvid sidantillfälligtarbetatochskolanvidförälder avsom

bl.a. utföraskulleoch hon96-01-01-96-06-06heltidpåanställdesHon
uppgifter:följande

administrationAll
inför mässanelevgrupperOrganisera
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Vara värdinna läxläsning, datakurs och föräldrakurs
Aktivt kontakt med invandrarföräldrar för med dem föräldra-ta att
kursen
Samordna verksamheten mellan de olika inblandade i projektet

kommenterarI Fahima Bargabriels insats och skriverrapporten attman
hon har varit en tillgång för detta projektarbete.enorm

Några i kommittén besökte i maj 1996 Rydsskolan och träffade bl.a.
Fahima Bargabriels. berättadeHon hon hade arbetat städerskaatt som
på sjukhus, skadat axlarna och varit hittaett tvungen att ett annatmen
arbete. Eftersom hon har fyra barn, har gått på Rydsskolan,ettvarav
tyckte hon det naturligt börja arbeta där. frågadeHon efteratt attvar
jobb, fick det och började med hjälpa skolvärdinnan i korridorema.att

hon projektanställdes hadeNär hon redan lärt känna flertalet elever på
skolan. kan både turkiska,Hon assyriska och arabiska förutom att-
hon har goda kunskaper i svenska och därför det lätt för henne attvar-
få kontakt med elever talar dessa språk. språkkunskaperHennessom
fick också effekt: "När jag i närheten dom skitinteär prataren annan

människor omkring för dom förstårjag vad dom säger."runt vet attom
Fahima Bargabriels blev länk mellan skolan och föräldrarna frånen

andra länder, har tiotal träffats tillsammans medettt.ex. pappor perso-
nal fritidsgårdenpå och för lärarna. Fahima Bargabrielsrepresentanten
hade tagit initiativ till för rekrytera pappor på stan". Denattgruppen
hade sedan utvecklats till forum där olika frågor ungdomar ochett om
skola kunde diskuteras.

finns det inga problem med ökaMen andelen lärare och övrigatt
skolpersonal med invandrarbakgrund svårighetEn framför alltsom-
gäller den inte född i Sverige och inte har gått i skolan härärsom -
hänger ihop med kunskaperna svenska ochi kunskaperna denom
svenska skolkulturen. Detta någonting kan hantera påär som man
praktisk erbjuda olika slag kompletterandeväg, t.ex. att ut-genom av
bildningar. också faktum det finnsDet antalär ett att ett stort personer
med utländsk bakgrund har utmärkta kunskaper i svenska ochsom som

väl bekanta med den svenska skolkulturen.är
problemEtt principiell förhållan-Detärannat rörnatur.av en mer

dena på starkt mångkulturella skolor och vilka möjligheter eleverna där
har lära svenska effektivtsig på finnsDet mångasätt.att ett som menar

antalet har svenska modersmål alldeles föratt ärpersoner som som
litet på dessa skolor. då anställaAtt människor med utländsk bakgrund
blir alldeles fel, de. kan verkaDetta motsättning,anser som en men

Ärmåste ställa det det andra det inte den låga andelenmotman ena
svenska elever första handi Visst det önskvärt medärsom man avser
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Botkyrka och Rosengård,elever på skolorna iflera svenska t.ex. norra
med boendet.hänger ihop segrationen i Fördet någontingär sommen

elevsammansättning skulle det ford-balanseradåstadkommaatt en mer
åtgärder, radikal omläggningkraftfulla politiskamycket t.ex. avenras

där elever bussas mellanbostadspolitiken eller införandet ett systemav
bostadsområden.olika

med invand-vill vidga frågan andelenAvslutningsvis vi vuxnaom
totalt personalen sko-sammansättningenrarbakgrund till sett av en

skevheter den hardet finns andra vifaktumla. Det änär attett som
grundskolanobalans gäller de anställdas kön. Isådanberört Enovan.

kvinnor. de lärarelärarna Avgenomsnitt 70iär procent som un-av
kvinnor. takt medmindre 98 Iårskurs 1-3 intedervisar i änär procent

högre för skol-andelen och denökar,elevernas ålder män ärväxeratt
har andelen kvinnorför lärare. Under årchefer och rektorer än senare
bland skolledaregymnasieskolan, liksomårskurs och iökat i 7-9 av

alla kategorier.
ålder. Medelålderngäller personalenssnedfordelningEn annan

därframför allt gymnasieskolan,gällerbland lärarna hög. Det nästanär
lärare 50 år.hälften samtliga är överav

medelklassbak-lärare harfaktum mångaocksåDet attär ett en
förskollä-visadelärare 1990yrkesverksammagrund. studieEn attav

ungefär socialagymnasieskolan haryrkeslärama ioch sammarama
stortf" lärarkategorierövrigabefolkningen i Ibakgrund är perso-som

överrepresenterade.och klartsocialgrupp l 2frånner

81 till högre studier,snedrekryteringoch utbildning, Social1993:85: UrsprungSOU
undersök-dennasärredovisadesinte iFritidspedagoger264Stockholm, Fritzes, s.

befolk-social bakgrunddessahar liknandeocksådet troligtning, är att somenmen
med dagensanvändesi studien,"yrkeslärare",ningen i Begreppet motsvararstort. som

byggteknik, bagerikun-karaktärsämnenundervisar iterminologi lärare typenavsom
och matlagning.omvårdnadskunskapskap,
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Det finns många paralleller mellan de attityder invandraremötersom
i arbets- och samhällsliv och de attityder möter kvinnor isom samma
sammanhang. Vi här jämförelsengör i syfte att ytterligare tydliggöra
diskrimineringens orsaker och mekanismer

lnvandrarrektor och kvinnlig chef

I utvärderingsrapport i svensk kommun noterade in-en atten man en
vandrarlärare hade fått svårigheter med flickorna i klassen. De upplev-
de han hade kvinnosynatt de inte ville Dessutomacceptera.en som
kunde han förklarainte matematikproblemen tillräckligt bra. Detta
sågs invandrarproblem".ettsom

Arbetslösheten långt blandär medstörre invandrarbak-personer
grund. Högkvalificerade människors utbildning och kompetens intetas
till på arbetsmarknaden. Det ofta svårt fåär arbete i Sverigeattvara

har annorlunda utseende ellerett klingarom ettman ut-namn som
ländskt. Det hjälper inte har bra utbildning, inteom man en ens om
utbildningen svensk.är

Personer med invandrarbakgrund dåligt representeradeär i beslu-
tande församlingar. harDe svårt sig hörda ochgöra sedda detatt i
svenska samhället. Invandrare, vill företag, har svårtstartasom egna

få lån via svenska banker och kreditinstitut.att
Prefixet invandrare markerar avvikelse från från deten normen,

vanliga och normala i sammansättningar invandrarrektor,typenav
"invandrarpsykolog" och invandrarassistent.

Hemspråkslärare har svårt komma lärargemenskapenin iatt sko-i
lan och det beror inte bara på arbetssituation innebär de oftaatten som
arbetar flerapå skolor och på udda tider. harDe svårt komma in iatt
gemenskapen därför de inte kan skolkoden, de skiljeratt sigut genom
sitt beteende, sitt ellersätt sitt utseende.att pratagenom genom

För många svenska kvinnor känns bilderna välbekanta. finns,Det
dra jämförelsema alltför långt,utan att många paralleller mellan dis-

kriminering på grund kön och diskriminering etnisk tillhörig-av p.g.a.
het.

När det gäller andelen yrkesarbetande kvinnor och andelen kvinnor
beslutandei församlingar har kvinnors situation till för bara de-ett par

cennier sedan varit mycket lik invandrarnas situation i dag. harDet
blivit bättre, det finns fortfarande betydande skillnader mellanmen

och kvinnors situation.mäns
Kvinnor i Sverige lönearbetar likai hög utsträckning Menmän.som

arbetsmarknaden starkt segregerad.är Kvinnor arbetar inom ganskaett
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blandmycketyrkesspridningen män.yrkesornråden; störreantal ärlitet
både detnivåer iunderrepresenterade på högrekvinnorFramför allt är

offentliga sektorn.denoch inäringslivetprivata

förvaltning-och offentligamångai företagFortfarande mänutgör normen
språket.dominerarurngängesritualema. Deskapar rutinerna,Mänar.
uppåtkravla sig iSka def°ar därmed sig.ochminoritet,i rättaKvinnorna är

sökerMånga sinplanhalva.påspela mänfår dehierarkiema männens spe-
jobbet.förstås Närdå fårochtjänstetillsätmingar,vidgelbild manen man
bland så har deväljakvinnornågra kompetentafinnsdet inte attsäger att

intedemdeförrätt ser-

Särskilträknat.kvinna. Isig intelönarDet att om peng-pengarvara
Stark. Honskriver Agnetautfört arbete."förbetalningär gerarna

kvinnligoch kvinnor. Enmellanlöneskillnaderexempel på männågra
knapptgenomsnittuniversitetsstudier har ifyra årsmedcivilingenjör

civilekonomkvinnliggyrrmasieingenjör,manliglön ensom ensamma
under 90genomsnittuniversitetsstudier tjänar i straxmed års pro-tre

genomsnittligt tjänar.gymnasieekonomvadcent enav
andraellergymnasieprogram,inriktatteknisktflickor gårNär ettut

depojkarna,få jobb ävenhar de svårare änmanliga" att omprogram,
betyg.har högre

för desammanhang justmöjliga ärallai attdiskriminerasKvinnor
adekvatkanskedet, vilketvända påkan ärellerkvinnor, merenman

de Mändärför män.ärverkligheten, attbeskrivning män gynnasav
de in ikoden,manligadende kanrätt",Män ärmän. passargynnar

ochanpassningmedproblemblir ingaspråk.rätt Detde talargänget,
bara väljerolikhetereventuellatillhänsynstagandeömsesidigt manom

män.
prefixetanvänds på sättkvinnligPrefixet somsamma

kvinnligfrånavvikelsemarkeraför"invandrare" att normen:en
invandrare,liksomKvinnor,"kvinnlig rektor".polis",kvinnligchef,

respektive sinkönför sittbefattningarmångablir på representanter
blir derasuppgiftmedmisslyckasdådetillhörighet. Ometniska en

heladet drabbarpersonligtmisslyckande barainte gruppen.
the victim-Blamedrabbas ocksåinvandrare,liksomKvinnor, av
stället försjälva i iindividernaproblemen hossökersyndromet. Man

82 Nyhe-jämlikheten, i Dagenskan ökamed makt996: KvinnorInga-Britt lAhlenius,
1996-09-06.ter

83 Larsen-Asp,Brittparadis,Kvinner Fougner,Norden994:Stark, lAgneta -
Nord 1994:14.red.,Mona
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omständigheterna eller Offren talar fel" språk, harde i systemen.yttre
"fel" utseende eller beter fel.sig

beror diskrimineringen både denParallellema på uttalade,att -
den subtila, svåråtkomligamedvetna och synliga och och ofta kan-mer

ske medvetna diskrimineringen kvinnor, invandrare,inte mi-avens
eller avvikare något slag utslag meka-noriteter är ett av sammaav -

och förtryck, starkeshandlar makt dennismer. Det rätt överomom
det svenska samhället,den "vi" och dom. Vi har i isomsvage, om

samhällen, bestämda föreställningar och värderingarandramånga om
"normalt, utifrån vilka bilden "de andra och "devad är avav som

med detfrämmande" utvecklas. känner sig lika ochMan ärtrygg som
förändring.likheten hotas. ligger hot iDetnär ettotrygg

platser där kan undvika de här frå-Förskola och skola inteär man
problemen och bakomliggande mekanis-Medvetenhet om omgorna.

fall början till lösning. Då kan det också brai varjeär attvaramer en
jämförelser mellan olika diskrimineringparallellema, göra typer avse

perspektiven och kanske få fleraoch parallellema vidga attgenom
och bli berörda.känna igen sig
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Hur mycket kunskap, delad bildning, behöverav en gemensam en
människor i samhälle för kunna tillsammans,ett att leva föra en
demokratisk diskussion och lösa problem Frågangemensamma

svårkittetdet och laddad i alltmerär ettom gemensamma
heterogent samhälle.

Det kittetgemensamma

diskussionen kulturarvet under 1980-taletI fördes kravet på sär-om
litteraturlistor för skolbruk fram.skilda naturligt läsningenDet attvar

skönlitteratur korn dominera kulturarvsdebatten. Många såg litte-attavv
nationellt medminne grundläggande värden, idéer ochrationen ettsom

historiska sammanhang, läsning skulle kunna överförassom genom
från till listorna skulle de klassiker förtecknasgeneration generation. I

oundgängliga och därför bordeansågs läsas i skolan. Så gjor-som som
andra länder, menadede i många de kritiska denmotsom varman

svenska skolans behandling kulturarvet, och framhöll att t.o.m.av
flesta andra sammanhang knappast utgjorde fö-Sovjet, i de någotsom

för andra länder, hade helt inställning till kulturarvet.redöme en annan
fanns:Där

tioårig obligatorisk skola, där alla elever läser Cervantes och Goetheen
kolossal mängd andra, främst ryska och sovjetiska klassiker, inklu-och en

Frånoch Fred och Dostojevskij Brott och straff. ochsive Tolstoj Krig
från modersmålsunder-klass blir litteratur särskilt skiltmed 4 ämne,ett

och studierna bedrivs enligt centralt utarbetade, mycket detalje-visningen,
desamma skolorrade kursplaner. Läroböckema i alla ryska helaär över

eller bästa fall Sommarläsning hotar de eleverKvarsittning iSovjetunionen.
på de högt ställda kursfordringarna.rimligtinte sätt ..motsvararettsom

sovjetiska litterturlektioner känner lätt förflyt-svensk besöker sigEn som
busskonduktörsunifonnerbakåt tiden han hur pojkarna i sinatad i när ser

gårflätor och förkläden sig deoch flickorna i sina när svarar,reser upp
vid katedern och rabblar utantillverserfram och ställer sig intesamt -

och timme in och lyssnar sina lärareminst märkligt sitter timme utw
undgåeller milt överseende. samtidigt kan han intemed intresse Men nog

befinner han otvivelaktigt skola, där sakerbli imponerad: här sig iatt en
dagarvåra"folkbildning" fullt allvar"kulturarv och iännutassom

fastställ-debatten kulturarvet menade centraltandra sidan iDen attom
tanke fleraskulle läsas i skolan omöjligda listor på verk var avsom en

84 Örjan, villkor, Svenska skolan Stockholm,Torell, Litteraturläsningens i 1980:2,i
Almqvist Wiksell, 8s.
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skäl. skulleDe undervisningen på olyckligtstyra fö-ett sätt attgenom
reskriva vilket stoff skulle gås igenom och ibland när oavsettsom
vilka elever det gällde och vilken läroprocess dessa elever innevar
Litteratur borde heller läsasinte läxor. Det viktiga vilkasom var nya
livsperspektiv eleverna fick läsning,sin inte de kunde rabblaattgenom

innehållet i kulturarv.ettupp
kanMan naturligtvis dessa strider statligt sanktioneradeom

litteraturlistor. dagI har lärare frihet välja stoff och bestämmastor att
metoder i undervisningen. ljusetI det och denstyrsystemetav nya nya
läroplanen verkar diskussionen litteraturlistor avlägsen. Det intryckom

fåri dag den sovjetiska pedagogiken ocksåär Denett annat:man av
auktoritära kulturarvsundervisningen, ville fostra eleverna tillsom go-
da människor och goda kommunister, ledde inte nödvändigtvis till av-

resultat.sett
Men måste denna debatt på allvar. Grundproblemetta iman me-

ningsutbytet kulturarv och undervisning inte alls avfört frånärom
dagordningen, det få skulle efterlysaäven är statligaom som numera

för vad kulturarv eller centralär dirigering vadnormer som en av som
ska studeras på lektionerna.

frågorDagens annorlunda. Världen har förändrats.är Det går inte
längre hävda tanken på kulturarv. finns flera.Det samhälleatt Detett
vi lever i utmärks i stället kulturell heterogenitet. Skillnader harav
blivit synliga. Inom för brett kulturbegrepp måste in-ettramen man
begripa skillnader det gäller klass- eller sociokulturellnär tillhörighet,
kön, etnicitet också olikheter med avseende på majoritets- ochmen
minoritetskultur, skrift- och mediekultur, skolkultur och ungdomskul-
tur.85 Kulturen har samtidigt blivit allt viktigare samhällsfaktor.en
Både inom politik och ekonomi har kulturfrågomä vunnit insteg. Det

också tydligt männniskor iär utsträckning tidigareatt större än ut-
trycker sin samhörighet och sin mening med hjälp kulturella ut-av
trycksformer. Det gäller inte minst ungdomar.

Samtidigt kulturen inte längre självklart,är sammanhållandeett
band. Det på det kulturella fältet skillnaderär blir synliga, det därär
konflikter utspelas. ska dåHur kulturen kunna bli det kitt hållersom
ihop medborgare i Sverige och dem referensra-t.ex. ger gemensamma

möjligheter förstå varandra och lösa problematt gemensamt Ochmar,
vilken roll kan skolan spela i detta När barn i småklassema förr i värl-
den läste Selma Lagerlöfs Nils Holgersson under lärarens ledning, så

det uttryck för skolans vilja barnen nationellattvar ge en gemensam
referensram, svenskt kulturarv. När i 1980-talets kulturarvs-ett röster

85Thavenius, 1996: SkolanJan och den kulturella mångfalden, Stencil, s.
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obligatorisk skolläsning, såHolgerssonåterinföra Nilsvilledebatt som
den ökande heterogenitetenutslag förtolka detkan ett oroavsomman

utvecklingen tillbaka till tidförsök föraochsamhälleti attett ensom
harmonisk.ochtycktes enklarevärldendå mer

klassiska böckerskulle vilja vissadagnågon i göraMen även om
uppträdermed eleverna. inteproblemet Deåterstårobligatoriska så
inledandeskolsalama i det cita-de sovjetiskabarnen ilydigtlika som

verken,goda och fostrandeläxor, läste degjorde sinabarnDessatet.
kunde förbindade innehöll ellerförstod vadibland intedeäven om

instrumentellt, gjordeförhöll sigerfarenheter. Demeddem sina egna
hållning påverka-vitsord. sådanför få goda Entillsagdavad de attvar

lika lätt i dag"läxor". intefick sina Detvad desäkert också attde ut av
de intekulturarv,skolsalar insupasvenskaelever itvinga att ett om

värld de leveroch giltigt i denlevandeuppfattar detta somarv
kultur i meninggäller inte barakulturarvetfrågan snävMen om

konstnärliga ska-andraklassiker ellerlitteräramed hjälpdefinerad av
dendiskussionenomfattar helavidare ochpelser. Den är om gemen-

kulturför-dennaskolan indragna iAlla ibildningen. ärämnensamma
och värde-kunskaperelevernaskolan erbjudaoch kanmedling. Bör

ochskolankitt både ifungerakan utan-ringar gemensamtettsomsom
för

dekonstruktivisterochEssentialister

och etniskkulturarvnationell identitet,diskussionenharUSAI om
handlatutsträckninghartid. iunder lång Denmångfald pågått stor om

alltsåetniska minoritetertill olikarelationinnehåll iutbildningens -
inne-nationelltnödvändigt meddet gemensamtställt frågan ettärom

finnsamerikanska skolor. Det avgö-alla elever ilika förhåll är ensom
det funnitsharjämför med Sverige. Härskillnadrande en re-manom

övergri-innehåll på denundervisningensdet gällerlativ närsamsyn
på pluralismkravoch kursplaner. Deläroplannivåpande avsom anges

formerpedagogiskagällt undervisningensställetfram har iförtssom
iska organiserasutbildningenhuruvidafråganåroch på omsenare

regi. långthar varitinnehålletKonflikter-naoffentlig eller privat om
detvisat inivå. viSomutspelats påochmildare i USAän annanen

läser vissaeleverskagälltdeföregående har attgaranterat.ex. manom
verk skolan.litterära i

86 låstakulturkrigetsdemokrati. BortomUtbildning för1995:GöranBergström, po-
1995:4.isitioner, Praxis
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amerikanska diskussionen har stundtalsDen varit upprörd och
till formliga kulturkrig".ibland Situationen och diskussionen iurartat

Ändåskiljer alltså frånUSA sig sin motsvarighet i deSverige. är arne-
rikanska erfarenheterna viktiga, vill förstå dagens ochom man mor-

svenska verklighet.gondagens
amerikanska debatten har funnitsden det tvåI positioner. Essentia-

listerna det inom alla kunskapsområden finns kärna,attmenar en en
alla elever bör tillägna sig därför den objektivt äratt settessens, som

värdefullast. Motståndarna kallas ibland dekonstruktivister. harDe en
långt relativistisk på kunskaper och ifrågasätter essentialister-mer syn

universella kunskapssyn och pekar den frånpå utgår särskildaattnas
maktperspektiv och den används för förtrycka människoratt att som
har andra kulturella erfarenheter och andra värden. Med vilken rätt
skall minoriteter tvingas läroplan och kunskapsinnehållacceptera etten

utgår från vitt maskulint medelklassperspektiv, frågarövreettsom
sig. de ska använda kunskapema uppfattarde Om inte dessasom

kimskaper representativa och meningsfulla, varför ska skolan då tasom
dem undervisningi sinupp

konservativa essentialistiska kritiken det amerikanskaDen mot ut-
bildningssystemet politikernas orsaken till förfallet.styrningser som

fått för inflytande utbildningen.Politiker har borde iDetöverstort
värdefulltstället kunskapselitens sak vad ochavgöra äratt somvara

vad bör förmedlas till kommande generationer. borde lyssnaMansom
har i utbildnings- och kunskapsfrågor.på vad universiteten sägaatt

Vad blir konsekvenserna för demokratin på utbildningom man ser
från ytterkantsperspektiv kunskapseliten maktendessa Att överge

skilja utbildning från samhällets demokratiska livutbildningen iär att
frågor.och tillerkänna denna elit på tidensövrigt Atträtt att ge svaren

å andra sidan långtgående relativism låter varjeacceptera en som grupp
utbildningens kunskapsinnehåll utifråni samhället bestämma sitt sätt

betyder negligerar behovetoch sina intressen,att attse man av gemen-
kunskaper och grund för demokratiskadelade densamma, normer som

diskussionen. Båda oförenliga med demokratisksynsätten är ut-en
veckling.

diskussion har kommit till och kommer kanskeinte SverigeDenna
hit heller. kan fundera på vad skulle hända deninte Men man som om

kom.

förespråka innehållhänder skulle helt i historieun-Vad ett annatom samer
anspråk tolkasExempelvis den svenska idervisningen statens termeratt

87 45.a.a., s.
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själva delstöld, där sig den fjärde världen ochsamerna ser som en avav
eskimåermed och aboriginer med denmed svenskaängemensamtmer

tusentals kurder kräver läroplaner ochstaten Om i Sverige egna egna
Språkskolor med deras berättelse mindre värd ochinte ärattargumentet

ändamålsenligheller mindre för kurderna den deninte svenskaän som
skolan lär kristna fundamentalister kräver respekt för deras bibel-ut Om

helt undervisningsixmehåll fleravilket innebär i ämnen An-ett annatsyn,
skulle frontlinjerna den utbildningspolitiska debatten förändrastagligen i i

grunden.

bildningenDen nödvändiga gemensamma

har skrivit flera böcker den kulturella mångfaldenThaveniusJan om
motsägelsefulla bildningen. skolans uppgiftoch den Han attmenar

skulle kunna vara:

kulturell konsensus och samtidigt underlätta förmåganbidra till vissatt en
påtagligmed alltmer kulturell heterogenitet. den humanis-leva Omatt en

såuppgift under 1900-talet varit skapa kulturelltiska bildningens att stor
möjligt, den kanske finna fömuftig och klarsyntkonsensus är attsom nu en

å åmellan sidan det och delade och andra si-avvägning gemensammaena
skiljande.dan det

fall erkänna det finns ständigtklarsynta avvägning måste i såDenna att
den nationella kulturellanärvarande konflikter inom området, att

kulturen förändras hela tiden.identiteten given ochinte Menär att
den plats där frågorna kulturell identitetskolan skulle kunna vara om

respektive olikt och erfarenheter Vad skil-ställs: Vad likt iär synsätt
Vad förenar den nödvändiga bild-jer åt Huross ser gemensamma

bildning det möjligt för föra demo-ningen den gör att ettut, som oss
kratiskt samtal

referensramar, kitt, harpåKraven attett gemensamtgemensamma
med det samhälle finns utanför skolan och hur vill detvigöra attsom

har med skolanska kravet också själv och med deMen göraut. attse
möjligheter och problem hänger med undervisningenssom samman

Vad ska ifrånorganisering. utgå undervisar heterogennärman man en
erfarenheterklass med elever har mycket olika Undervisningssi-som

kan bli lättare hantera har innehålltuationen att ett gemensamtom man
leda till lärare väljer låta helautgå ifrån. kanDetatt att att utrymmet

mycket traditionellt uppfattad svensk skolkultur, fårupptas av en som

ss 48.a.a., s.
89Thavenius, Skolan och den kulturella mångfalden, Stencil,Jan 1996: 4.s.
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fast för undervisningen.utgöra Denna strategi stöds lära-en attram av
känner sig hemma i sin skolkultur och denna kultur legi-attren av ges

timitet de elever del den bor och leveratt tar i Sverige. Senav som av
det sak undervisningär det här slagetatt dels ären annan etno-en av

centrisk, dels problem eftersom elevernamöter inte har erfarenheter
kan kopplas till innehållet.som

Vilken då den minstaär bildning, visserligen ärgemensamma som
provisorisk och föränderlig, ändå kan kittet både iutgöramen som
klassrummet och i samhället utanför "Minsta gemensamma står för

denna bildning inte får så plats detatt undanta stor andraträngeratt
livet,på andra kunskaper ochsätt värden.att Vad består dettase ge-

av Värdegrunden läroplaneni Och den: Vilkautövermensamma
konkreta kimskaper, vilka upplevelser,gemensamma gemensamma

vilken "kartkimskap Sverige och livet i det svenska samhälletom
Den diskussionen kommer förmodligen bli intensiv framtiden.iatt

Gemensamma aktiviteter

Ett genuint pluralistiskt samhälle kommer alltid få leva med värde-att
konflikter. Vissa svårförenliga värden, inte kan förverkligassom sam-
tidigt, kommer alltid existera vid sidan varandra. detatt I mångkul-om
turella samhället kommer aldrig kunna skapa någon nationellattman
superidentitet, täcker alla andra identiteter, varkenöversom genom
skolundervisning eller på något sätt.annat

försökEtt identitetsskapande och integration påatt sättannatse
denåterfinns i samhällsmodell betonar den associativa samhäll-som

sidentiteten" och har sin grund i kommunitaristisk idétraditionsom en
5108051190inom den politiska stället förI frånutgå etnicitet ochatt

ideologi understryker betydelsen lokala aktiviteter och före-man av
ningar. Det förenar människor kan vad tillsammans,görsom vara man
inte vilka värderingar har eller vilken kultur kommer ifrån.man man
Det måste finnas någon form värdegemenskap grund förav som sam-

i idrottsföreningen eller yrkesarbetet, i det konkreta projek-varon men
det vad för föra detärtet gör åtagandet framåtattman gemensamma

räknas. Det kulturell vapenvilaupprättas möjliggörsom en som ge-
9handlande.mensamt

90Roth, Hans Ingvar 1996: Samhällsidentitet i mångkulturellt samhälle, i Framti-ett
der 1996:2, 7s.
91Ronström, Owe 1996: Kulturmöten eller folkloristisk uppvisning, iFramtider
1996:2, 27.s.
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arbetslivet integ-iaktivitetdiskuterarBilly Ehn som engemensam
samhället. med krävs intejobba ihop någonFörkraftrerande i att

hellerdet krävs inteoch tolerans,förståelsevärdennödvändigtvis som
Ändå skapar denvarandra.ingående kunskapharatt gemen-omman

samlevnadsfrid,Ehn talarförenar.bandarbetsinsatsen omsomsamma
positivietniska olikhetemainnebär de atttonasatt me-manner,som

tillsammans.arbetaska kunnaförkonflikter,undvikerning att man
lo-dessarisk idet liggermedveten attgällerDet attatt enomvara

samhällslivet,det övrigakopplas tillalltid kan utanaktiviteter intekala
bandenkulturellasociala ochdär degemenskaper,mindreförblirdeatt

världendensamtidigt stängslilla kretsen ute.gäller denbara storasom
aktivi-denhändavad kantill närkommentarEn gemensammasom

Oveskillnadernakulturellaför deuppmärksamhetendämpar gerteten
folk-musik-sång-dans-"IntemationellbeskrivningiRonström av enen

uppträderstadshus 1990. FörstStockholmsBlå hallen ikavalkad i en
understrykskulturella olikhetemadeochpåradlång scenengrupperav

kavalkaddennaframställning. Närsceniskochmusikvalkläder,i av
dansen.avslutad börjarvärldenfrån helafolklorism är

orkester. EfterLill-Ackesalla meddansen förtill attkommenNu turenvar
mosaikenmusikaliskarepresenterandevidare denbyggtinledningsvis

härLill-Acke med i detfrån Mockfjärd, fortsatte"Gånglåtmed samman-
"Allsedan ofvalser,Taubesdansmusik. En Evertgångbarhanget avmer

örhängen. Ochamerikanskavälkändaså ytterligareoch"Whispering"me",
svände ifulltDansgolvet blev ifungeradedetta settstort omsomav parse

påoch varianterolika stilardansade medAllaoch bugg.vals, foxtrot en
kläder. FokusÄven "civilaomklädda idansade, fastartisternagång. nu

blevoch resultatetdansgolvet,tilluppträdandenafrånflyttades scenen
löstestidigare kategoriernaAlla defonnaliseratmindre umgänge. uppett

enkelt.snabbt ochformadesoch om,

m;
Skolan kanutmaningar.perspektivdessainnehållerdelskolansFör

och detförenardettalardärplatsbarainte somsomommanvara en
handlande. Sko-förplatsockså gemensamtmåsteskiljer. Det vara en

kräverprojektkonkretaförmåstelan utrymme somgemensammage
förförståelse.kulturelletnisk elleringåendesamarbete utan

92 red.:Karl-Olov Etno-Amstberg,samlevnadsfrid, iochEtnicitetBilly 1992:Ehn,
Lund, Studentlitteratur.samhällsforskning,logisk

93 ramtiderifolkloristisk uppvisning, FellerKultunnöten1996:OweRonström,
26.1996:2,
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Dialog

Under arbetat med det här betänkandet det sakertvå har blivit tyd-är som
liga för det förstaFör alla frågor berör det mångkulturellaattoss: som
samhällets koppling till skolan mycket viktiga och för det andra des-är att

frågor hänger ihop med andra centrala skolfrågor. Slutsatsen den in-sa av
sikten inte lägger detvi mångkulturella åt sidan dettaär betän-att genom
kande, vi fortsätter arbeta med det. Förslag berör denutan att att som
mångkulturella dimensionen skolansi liv kommer därförvi återkommaatt
till i huvudbetänkandet.

Syftet med det här betänkandet väcka intresse för området, belysaär att
problem och peka på frågor. Med underlag vill fortsättavirapporten som
den dialog med skolpersonal, elever, föräldrar och andra intresserade som
vi inledde med vårt förra betänkande, Inflytande på riktigt.

det här kapitlet handfullI vi frågor och antyder några tänkba-tar upp en
förslag. utformningenAtt så beror på behöver helaär öppen attra man se

bilden låser konkretainnan sig i förslag till åtgärder. frågorDe viman som
ingalunda heltäckande, de har flertalvarit gångerärtar ettupp men uppe

till diskussion under arbetetes gång. finnsDet också de flestai fall en
koppling till innehållet föregåendei kapitel.

Vi hoppas få in många synpunkter, kommentarer, debattinlägg ochatt
förslag. materialet kommerDet sedan, tillsammans med vårt forsattaeget
arbete, tillligga grund för vårt huvudbetänkande, ska överlämnasatt som
till regeringen i november 1997. Vi ska då föreslå "åtgärder för stimule-att

den pedagogiska utvecklingen i skolan och för undanröja hinderattra som
kan finnas för den", det står i direktiven.som

Vår adress Skolkommittén, Utbildningsdepartementet, 103 Stock-är: 33
holm. Faxnummer: 08-405 41 57.
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språkundervisning

kapitletI svenska och andra språk konstaterar vi sammanfattningsvisom
undervisningen i elevs förstaspråkatt och undervisningen och handled-en

ningen förstaspråket,på liksom undervisning i svenska andraspråk ärsom
helt avgörande för barn och ungdomaratt med invandrarbakgrund ska få

rimlig chans lära sig god svenskaatt och dessutom, fören tala medatt
Skollagens ord, få lika tillgång till utbildning deti offentliga skolväsendet
för barn och ungdom". Det avgörande undervisningenär i hemspråkatt
stödjer och underlättar svenskinlämingen. Dessutom möjligheterna attger
få vidmakthålla och uveckla sitt modersmål förutsättningar för kvalifi-en
cerad tvåspråkighet.

Skolan viktig for alla barnär och ungdomar, skolgången kan blimen
speciellt betydelsefull för de barn med invandrarbakgrund som genom
skolan har den enda möjligheten skaffa de kunskaper ochatt erfarenheter

nödvändiga förär platserövra i detatt svenskasom samhället. Inteen
minst gäller detta kunskaperna i svenska. Många elever med invandrarbak-
grund lever i dag i heltnästan enspråkiga miljöer eller i miljöer där få
människor har svenska modersmål och får skolani den första möjlig-som
heten lära sig svenska.att

faktumDet många bam och ungdomaratt i Sverigeväxer ochsom upp
går i svensk skola dagi har kulturell bakgrund och etten annan annat mo-
dersmål svenska, innebär förän det svenska samhället värdefullt till-ett
skott kunskaper och erfarenheter. Det innebär många människorav att i
Sverige framtideni kommer två- eller flerspråkigaatt och ha kultu-vara en
rell kompetens, kan djup förståelse for andra länders kulturersom ge en
och leva.sätt att

För svenska barn har världen kommit närmare medier ochgenom ge-
utlandsresor, fram för allt världen kan finnas detnom att imen genom eg-

klassrummet. Svenska barn kommer i kontakt med barn frånna många
länder och talar många olika språk. Svenska barns intresse för främ-som
mande språk och deras möjligheter lära sig flera språk kanatt underlättas

den kontaktennära med språken. behöverDet inte baragenom så attvara
invandrarbamen lär sig svenska, svenska barn kan också lära sig invand-
rarbamens språk.

Är det dags hus medgöra den s.k. hemspråksreformenatt rent och förut-
sättningslöst språkundervisningenöver för elever medse ett annat m0-
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anslutning tillkan ställasYtterligare några frågorsvenska idersmål än
denna.

hemspråksberättigade elever deltarpå så många inte idetVad beror att°
vadvalsituationer ochinför omöjligaStälls dehemspråksundervisningen

påförstaspråksundervisningen,åt detså fall Börkan i göra sammaman
kanske obliga-andraspråk,svenskaundervisningen görasisätt somsom

hemspråksundervisningenelevinflytandettorisk. iHur utser

andraspråksvenskahemspråk ämnenSåväl är numera egnasomsom°
stärka bådaför deåtgärderBehövs ytterligarekursplaner.med attegna

regleringenflyttadet anledningskolanställning Finnsi attämnenas ex.
svenska and-och undervisninghemspråksundervisning itillrätten somav

gymnasieförordningens kapitelochgrundskoleförordningensraspråk från
innehållUndervisningenskapitlettill förslagsvisstödinsatserSärskilda om

Studievägarrespektive

möjligheter tilleleversbredda allakrävas föråtgärder kanVilka att°
språkfrämmandenuvarandeskolanspråkval utöveri

Kursplaneutveckling

ochläroplanernaresultatstyrd skolaochblivit mål-har ärskolanNär nu
Kursplanernanationella styrinstrumenten.viktigaste ärdekursplanerna

eleverna skade resultatfokus påochutformade påockså sättersättnyttett
resultatenpå hurgå inutbildninggenomgångenefterha uppnått attutan

medförändras takt ti-ioch kompetenskunskapbehovetska nås. Men av
kursplanerna statis-och därför kan intesamhällsutvecklingenochden vara

kontinuerligförutskickatsammanhangolikahar också ika. Regeringen en
förslag tillochkursplanerevideringartilldär initiativkursplaneutveckling,

ochskolledarelärare,från elever,hand kan kommaförstaförändringar i
högskolor, arbetsmark-från olika avnämarintressen:ocksåföräldrar men

skolan.utvärderingaroch frånforskarenadsförträdare, av
för revideringaransvarigtregeringsuppdragSkolverket attär ettgenom

tids- ochredovisa sinska årligenstånd ochtillkommerkursplanernaav
arbete.för dettaarbetsplan
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fokuserar detta betänkande anledning föreslåde frågorGer vi i attsom
gällande kursplanernågra förändringar det anledningFinns tex. attav

vad gäller uppbyggnad och karaktärskrivningarna ellerämnenasöverse
därigenom åstadkomma interkulturellmålskrivningarna för att en mer un-

dervisning

Lärarutbildning

lärare, kommer undersvensk kvinna eller vill bli sinEn ut-man somung
ungdomar.uteslutande andra svenskabildning så Detmöta äratt gott som

invandrarbakgrund överhuvudtaget;med lärarstuderande med iovanligt
for-studerande från utomeuropeiska länder. Andra kulturer ochsynnerhet

huvudpunkt utbild-mångkulturella skolor heller ingen ihållandena på är
ningen.

få betydligt flera ungdomar med icke-svensk kultu-det gickOm att en
skulle det sikt minska dagensbakgrund utbilda sig till lärare, pårell att

sinafemte elevförskolor och skolor harobalans: mångaI än röttermer var
fåtal anställda har sådan bak-det vanligeni utlandet, är ett som enmen

förbätt-lärarutbildningama skulle också innebäragrund. iNya engrupper
studerande. Diskussionerna barns uppväxtvillkor,för samtligaring om

mycket skulle tillförasutveckling, lärarrollen ochsamhällets annat nya
perspektiv.

lärarstuderandefrån olika lärarutbildningsorterErfarenheterna är att
utsträckning avbryter utbildningen förebakgrundmed utländsk i stor exa-

svenska till-deras kunskaper i inteskäl till dettaEtt ärattanses varamen.
utbildning vänder sig tillbakgrunden tillräckligt goda. Det är att en som
Lärarhögskolan i Stockholm iinvandrarbakgrund vidstudenter med startas

viktigt inslag under detIntensivutbildning i svenska blirjanuari 1997. ett
studerande ha grundläggandekunna ska deförsta studieåret. För antasatt

särskilda behörighetskravhögskolestudier och uppfylla debehörighet för
från svenska. Utbild-respektive lärarutbildning bortsettgäller forsom

ungdomspedagogisk utbildning, grundskollä-barn- ochkanningen avse
och den kommer omfattagyrrmasielärarutbildning,rarutbildning eller att

första omgångenplatser i den30
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Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för stimulera flera människor medatt
invandrarbakgrund söka till lärarutbildningarna kvotering ellerBöratt
andra former särbehandling användaspositivav

Vilka förändringar behöver ske lärarutbildningarna de ska förbe-i om
reda blivande förskollärare, lärare och fritidspedagoger för arbeta påatt

interkulturellt sättett

Utlandsutbildade lärare

Sedan har1992 lärarutbildning från nordisktär ett annatpersoner som en
land eller land tillhör eller Efta behörigaEU undervisa iett attsom svens-
ka skolor. förutsättning för fastEn anställning emellertid "behärskaär att

annatsvenska språket, det finnsinte synnerliga skäl medgeattom
Valet ordet behärska i skollagen högt ställt krav. Detett ärav anger

naturligtvis möjligt tolka på olika det finns risk för kra-att sätt, attmen en
språkkunskaper praktiken forpå i högt. Behovet kunskaper isättsvet av

försvenska olika olika lärare, och hänger bl.a. ihop med vilketär ämne
det gäller och hur gamla eleverna Bestämmelsen tillkom Sve-är. närsom
förberedderige anslutning till EES-avtalet, skulle komma innebäraattsom

fri rörlighet för människor Vid den tiden det svårtöver gränserna.en var
omfattningbedöma vilken invandringen lärarutbildade skulleatt som av

få, och det möjligt kravet högre vad sakligt motive-är änatt sattes som var
rat.

ändras påBorde skollagen den här punkten så onödan be-inte iatt man
möjligheterna rekrytera med invandrarbakgrund tillgränsar att personer

läraryrket Kunde formuleringen ändras till någonting stil med:i
"tillräckliga kunskaper svenska språket med hänsyn tilli " Be-tjänsten
hövs begränsningen till ländervissa

På vilka andra skulle kunna underlätta för utlandsutbildadesätt man
pedagoger få fast anställning det svenska skolväsendet börHuriatt en
ändamålsenliga kompletteringsutbildningar läggas upp kan dessaHur

introduceras lärarjobbet på skolaipersoner en

94Skollagen kap.,SFS 1985:1100, 2 3
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Hemspråkslärare

Under läsåret 1994/95 fanns det cirka 2 500 hemspråkslärare. flestaDe
hemspråkslärare undervisar på många olika skolor, och har bara några få
lektioner på varje ställe. Det organisationsmodell harär bidragit tillen som

det har varit svårt för många dessa lärareatt komma in i verksamhe-attav
pâ skolorna. Deras undervisning riskerar bliten isolerat inslag ele-iatt ett

utbildning.vernas
Under de åren har många kommuner minskat anslagensenaste till un-

dervisningen hemspråk,i vilket har lett till åtskilliga lärarna dettaiatt av
har fått reducerad tjänstgöringämne eller blivit uppsagda. Det ären en

utveckling går stick i med behovet flerastäv i skolan medsom av vuxna
invandrarbakgrund.

Vad kan för behålla hemspråkslärarna skolangöras kani Hur de drasatt
det ordinarie arbetetin i Kan underlätta för dessaväg lärareatten vara

komplettera utbildning för desin ska få bredare såatt deregisteratt ett att
kan undervisa också andrai matematik ochämnen, i no-ämnenex.

Flera i skolanvuxna

behövsDet flera skolani deltar det fostrandei och kunskapsut-vuxna som
vecklande arbetet tillsammans med eleverna för den pedagogiska utveck-
lingens skull, för föra in erfarenheter, för luckraatt att gränsernanya upp
mellan skola och omvärld, för stödja elever har svårigheteratt som osv.
Detta några allmänna motiv, det finns ocksåär särskilda skäl.men

många förskolor ochI skolor har femte elev sinaän irötter ut-mer var
landet. Samtidigt det vanligen fåtal bland deär anställdaett personer som
har sådan bakgrund. faktumDetta diskuterade vi i föregåen-avsnitt ietten
de kapitel. Denna obalans har konsekvenser för alla elever, får skevsom en
bild samhället utanför skolan. De går också miste kontakt medav om en

i befolkningen. deFör elever självastor har invandrarbakgrundgrupp som
innebär den sneda personalsammansättningen det finns färre iatt vuxna
skolan har lätt förstå dem och de kan identifiera sig med.attsom som

skolaEn vill öka andelen med invandrarbakgrund kan läggasom vuxna
ökad vikt vid de sökandes kulturella bakgrund lediga befattningar till-när

finnsDet också vissa möjlighetersätts. rekrytera människoratt ärsom ar-
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nackdel medlänsarbetsnämnden;stöd frånekonomisktmedbetslösa en
kort period,bara gällerde många gångeremellertidjobbdessa attär en

ofta halvår.ett
det intekommunernakärvt iekonomiska lägetdet ärEftersom är rea-

betala allt medochöka antalet tjänsterde skulletänkas siglistiskt attatt
form antaletgå i någonDärför måste inkommunala staten ompengar.

snabbt skolanöka iinvandrarbakgrund ska kunnamedmänniskorvuxna
människor med bak-märks. Mångadetomfattningsådanoch få att enen

kan ha godaarbetslösa i dag. Deskolanför arbete igrund ärpassarsom
ungdomar.barn ocharbeta mederfarenhetlångellerfackkunskaper attav

överhuvudtaget. Ianställda i skolangälla fleratillvidgaskanFrågan att
s.k. karnratstöd-arbetarungdomarskolorvisssafinns det pådag somsom

och rasism. Skolanmobbninggodfall insatsi mångajare. De motgör en
vad debetydelse föroch det harför eleverna,trevligareochblir tryggare

arbetatungdomar in-har dessaHittillsundervisningen. mestkan få ut av
sidan lektionerna.pådividinriktat och om

skulle jobbetganska lärarearbetakommaskulle närademFör attsom
lärare; basenoch arbetevidareutbildningtillstimulansblikunna somen

bredare.därmed bli Manskullelärarutbildningarnatillför rekryteringen
innebäraskulle kunnaslagetdet häranställning atttänka sigkan att aven

medar-för varjeutvecklingsplanpersonligläggerarbetsgivaren nyupp en
lärarutbildning.leda in ikanplanbete, ensomen

erfarenheter,sinaskolan. Genomflera ibehovfinnsDet ett vuxnaav
verksamheten.med tillbidrade någontingharperspektivkunskaper och att

vilkainomsamtidigt viktigtdetarbetslösheten är attgörDen attstora se
behöver utföras.meningsfullt arbetefinnsdetarbetslivetdelar somsomav

det peda-drasskulle kunnaskolan in idag finnspersonal iHela den isom
kunnaskulle dethurdetSker Ommed eleverna. intearbetetgogiska -

underlättas
förskolpersonalen ochnuvarandedenförskulle detföljderVilka

invandrarbak-medanställa flerakundekommunernaeleverna vuxnaom
skulle deVilken kompetensstatligt stödformnågongrund ny-avgenom

anställda ha
arbetslösa ungdo-arbetsområde förskolan kunnaSkulle öppnas som

Bordesåfall kunna haskulle dearbetsuppgifter iVilkagenerelltmar
stödåtgärder påolika statligaanvändamöjlighetfå ettkommunerna att

år20ungdomarflexibelt för är översom
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Resurscentrum

95Runfors harAnn skrivit liten bok heter För barnens bästa Deten som
etnologisk studie vilka lärareär strategier använder i de lägre klas-en av

språkundervisning för nå sina mål och för hantera sinatt attsemas ar-
betssituation. slutetI boken ställer hon frågor hon bety-ärav som menar
delsefulla vill studera språkinlärning i skolan. frågornär Det ärman av
detta slag: Vilket finns för etnisk eller språklig olikhetutrymme Hur an-
vänds språket mångfaldensi organisering uppfattasHur olika typer av
skillnader; tolkas de klasskillnader och denär etniskanärsom ses som
olikheter uppfattas mångfaldenNär någonting positivt börsom som un-

utderstödjas och upplevs den något negativt bör raderasnär som som
frågor baraDessa inte giltiga för forskareär undersöker under-en som

visning. lika viktigaDe ställa för lärare självaär del denatt ut-som en av
forskande och planerande skolan.i Frågorna gäller inte hellerprocessen
enbart språkundervisning; de har relevans för all undervisning.

behöver reflekteraLärare undervisningsin i mångkulturelltöver ett
perspektiv. kräver tid.Det kräver bådeDet inlevelse i och distans till den
praktiska undervisningen. förOch kunna tolka undervisningen krävsatt
också teori hämtad från olika håll. betyderDet lärare haratt nytta av en
samtalsmiljö går den skolan och dess personal och invol-utöversom egna

lärare andrapå skolor med andra erfarenheter, forskare, lärarutbilda-verar
finns denna miljöVar den skapasKanre osv.

den decentraliseringI präglar skolområdet behovenär storasom nu av
mötesplatser där lärare och skolor kan tillgång till bollplank för utveck-
ling idéer och bearbetning gamla problem. Regionala eller lokalaav nya av

för mångkulturella frågor skulle kunna sådana boll-resurscentra utgöra
plank.

England harI spelat betydelsefull roll i skolutveckling-resurscentra en
SkolkommitténEn besökte mångkulturellt iett resurscentrumen. grupp ur

London. Detta samarbetade intensivt med enskilda lärare och helacentrum
skolor. Samarbetet gällde frågor undervisningsuppläggning, utvärde-om

fortbildning,ring, produktion undervisningsmaterial, litteratur Detav osv.

95Runefors, 1996: "F barnens bästaAnn Lärarperspektiv på andraspråksinlärning,är
Botkyrka, Mångkulturellt centrum.
95 55.a.a., s.
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liknande slag. Mångkulturelltockså Sverigefinns i resurscentra cent-av
framgångrikt exempel. sker också forskningBotkyrka Där in-i är ettrum

området.om
för skolutvecklingen få till stånd fleradet sig viktigtvisarOm att centra

skäl bredalandet kan det skapa ochpå olika håll i äratt centravara som
med Med tanke på etnicitet hör såenbart arbetar etnicitet.inte näraatt

områdenaoch klass det naturligt föra ihop tillmed kön att ettvoresamman
och ungdomars likvärdiga möjligheterunder rubriken barns igemensamt

skolan.
forskning för fåborde så fall också härbärgeraSådana i attresurscentra

kunskapsuppbyggnad.till stånd kontinuerlig

mångkulturella frågorfördet behovFinns resurscentraav
förhåller dessaså fall ut Hurska sigHur organisationen i centrase

-området kan detlikartade tex. Hurtill andra ITinom resurscentra av
regionala före-kopplas med dehär slaget regeringencentra somsamman

lärarutbildning och skolväsendesamarbete mellanslår skapas genom
område får leda till förResurscentra visst inteinom att ansvaretett

tillområdet överlämnas från skolankunskapsutveckling inom ett annat
sådan utvecklingställe. undvikerHur enman

Skolan mitt i byn

för skolan måste sigkapitelhar föregåendeVi i öppnaargumenterat att
har det särskiltbor dess närområde. Vimänniskor ide settmot somsom

invandrarbakgrund känner delaktighet iharde föräldrarviktigt att som
från håll medfråganskola. visina barns Här ettnärmar ett annat ex-oss -

olika måletDanmark. Förutsättningarnautvecklingen iempel från ärär -
detsamma.

Grundtvigs dagar lång tradition detända sedanDanmark finns närI en
och särskilt med för-omgivande samhälletkontakt med detgäller skolans

medinitierade försökpågick omfattande statligt1980-taletäldrarna. Under
verksamhet kom sedanskolan.kulturcentrum i Dennavad kallademan

den danskautvecklingen ledde till det ifortsattautvärderas. Den attatt
underlätta ska-paragraf, direktskrivits inskollagen har attsom avseren

bl.a.:till folkskolorna. stårkulturcentra i anslutning Därpandet sådanaav
folkeoplysnings-med lokalsamfundetskan samarbeideFolkeskolen i og
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ungdomsarbeide andre lcredse afsamt intresserede borgere medvirke til
eller forestå koordinere kulturcenteraktiviteter." Som ledog i dennaett

skolan försträvan att öppna närsamhället har folkskolor blivit skyldiga att
kostnad upplåta skollokalemautan till föreningar.

Vid de skolor har utbyggda kulturcentra har ibland lärare viss delsom
sin tjänst för fungera koordinatoreratt för kulturverksamheten.av som
Exemplet från Danmark visar hur den statliga styrningen ut-gynnar

vecklingen skolor kulturcentra. Men lokal vilja till föränd-utanav som en
ring och lokal kreativitet hade det inte blivit något resultat.en

Vad kan lära detvi danska exempletoss av
Vilka statliga ellerinitiativ åtgärder, deti svenska skullestyrsystemet,

kunna underlätta för skolor och kommuner skapa "skolan byn"att mitt i
eller "skolan kulturcentrum "som

Utvärdering

detI ochstyrsystemet sätter kommunenstaten mål, lämnarnya storupp
frihet för skolan välja till målen ochatt vägar kontrollerar sedan målenatt
uppnås värdera och kontrolleraatt verksamheten.genom

När det så skullestyrsystemet alla chefernytt på utvärderings-nya var
kurser. Sen blev det den delentystare harNu friut-styrsystemet.om av

varit i fokus under antal år.rymmet Men kravenett på kraftfull resultat-en
kontroll kommer säkert bli tydligare framöver.att Utan utvärdering faller
hela målstyrningssystemet ihop. Det hjälper inte aldrig så braatt göra mål-
dokument de följsinte Det budget,är att göra inte bok-om upp. som men
slut, Ulf P. Lundgren,säger Skolverkets generaldirektör. Skolverket har
också pekat på kommunernas utvärderingatt sitt skolväsende alltförärav

utvecklad.svagt
Frågan hur utvärderingenär och resultatkontrollen kommer att närutse

trycket ökar på dem målensätter också värderaatt målensom upp om
uppnås. Vilka metoder kommer använda kommerHuratt dessaman me-
toder påverka innehållet i verksamhetenatt Vilken förbindelse kommer

finnas mellan mål ochatt utvärdering finnsDet många tankar utvär-om
dering framför allt på övergripande teoretisk nivå. Men det ganskaen är
litet detta har blivit redskap för politiker och lärare de skaav som när vär-
dera mångfasetterad och levande verklighet i skolan. Riken finnsen alltid
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direktstå ikommakanutbredningfår attutvärderingförde systematt som
Storbritanni-iländer,andrautbildningen. Iför t.ex.målentillmotsättning

utvecklingen iknappastutvärderingpåexempelfinns gynnarsomen,
harlättastelevresultat mätade är attformerOlikaskolan. tester somavav

fåtill någraintressetfokuserarinspektionerStatligaomfattning.ökat i
domskolan får sindåexamensdagar,sammanhängande osv.

gradendiskuterarfrågor Närdessafel ihamnaundviker viHur att man
proble-intressant prövadetmåluppfyllelse, kan attskolornas varvaraav

i detkan hamnaomedelbartintefrågor,väljafinns att somgenommen
mån sko-vilkenundersöka iförfinnsVilka instrument attmätbara.enkelt

förekommerintemobbningdärplatsbarn,förplatslan är trygg enen
elevernaskolanvilken månundersöka iförfinnsVilka instrument att ger

prak-skolavill haVimångfaldkulturellmedlevaförmåga somenatten
kon-förinstrumentendemokrati. Hurtilloch fostrardemokratitiserar ser
bådeinnehållerutvärderingsstrategierSådanamåluppfyllelsen uttroll av

tolka resultatenbehöverinslag. Dessutomkvalitativaochkvantitativa man
med skolan.diskussionfortlöpandei en

i olikahållbarhetenväl försig prövalämparfrågor attMångkulturella
utvärderingsstrategier.

skolan,ikvalitetsförbättringforincitamentetviktigastede somEtt av
personalskolanskanskeutvärdering,på är attkravökade upp-resultat av

politiker attförprocessbeskrivningar t.ex.övertygaatt omgöraattmanas
den. Vissaställs påkravmed delinjeiliggerskolansker i avdet somsom

kontrolleraskande intemångdimensionellaså attmål genomskolans är
blirbeskrivningarsådanapersonalenNär görresultatredovisningar. man

problemen.ochmöjligheternabådetydligareockså på sättett varse

påökade kravmedpersonalskolans ut-nackdelarochfördelarVilka ser
kommunenvärdering i

poli-stadier, närpåallt högreframför attlärare,kommer reageraHur
baraochutbildningen intehelagällerresultatpåkravställertiker som

ämnesgrupper Hurellerenskildatillhänföras ämnenkan serkrav som
utbildnings-bredsådanförskolornaenskildadepåberedskapen ut en

diskussion
utvärderingsfrågorinflytande ieleverkanHur

arbeteintensifieratarbetsplanlokal iochskolplan ettfårrollVilken
utvärderingmed
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Föräldrar

elever invandrarbakgrund,För med såväl för andra barn, intar densom
familjen och föräldrarna den centrala platsen i livet. Föräldrarmestegna

har invandrat till Sverige har ofta andra föreställningar relationer,som om
och utbildning vad vanligt deni svenska skolan.än är Bar-normer som

nen/elevema kommer naturligt i mellanposition präglasnog en som av
korskrav och ibland förvirring.av

det särskiltDetta angeläget dra föräldrarin med invandrarbak-gör att
grund i skolans verksamhet. Det viktigt diskussionen olika kultu-är att om
rella förhållningssätt och olika värdesystem förs mellan dessa föräldrarom
och andra står eleverna nära och skolans personal.som

Förordningen försöksverksamhet med lokala styrelser byggerom som
på vårt betänkande föräldrarinflytande, Föräldrar självförvaltandeiom
skolor, utfärdades i juni 1996. alltså fritt fram förDet kommuner in-är att

sådana med föräldramajoritet.styrelser Förhoppningen mångarätta är att
föräldrar med invandrarbakgrund ska plats i dessa styrelser. Samtidigtta
måste det kaninse svårt föräldrar, iblandatt attman vara engagera som
upplever avstånd till skolan och det sker i skolan, regelrätti styrelse-som
arbete förmed verksamheten.stort ansvar

Vad kan för föräldrar med invandrarbakgrundgöra iattman engagera
lokala styrelser eller andra former medverkan skolansi verksamhetiav
Vad kan för den skull komma med regleringar och de-göra utan attman
taljstyrning På vilket kan invandrarföreningar medverka sådantsätt i ett
arbete

Rasism, mobbning och trakasserier

Alla elever måste kunna känna sig skolan.i Skolan måstetrygga vara en
plats dit barn kan rädda och föräldrardit kanutan att utanvara oro
skicka sina barn. Så det alltid dag.inte i Om elever mobbas så får detär
vittgående psykologiska konsekvenser för dem, för deras identitet, deras
självkänsla, deras möjligheter utvecklas till harmoniska Menatt vuxna.
mobbning får också konsekvenser för lärandet. lärMan sig sämre om man
är otrygg.

16-1368s
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förtill elever rasistiskaintepersonalens utsättsDet att attär ansvar se
mobbas. också tydligtskolan eller på Detitrakasserier ärsätt ut-annat

gäller för skolan.styrdokumenttryckt dei som
med lokala styrelser kanförsöksverksamhetensigkan förväntaMan att

uppslag för det fort-och mobbning ochrasismintensifiera kampen mot ge
försöksverksamhetförordningenskolväsendet. Ihelaarbetet isatta gesom

har föräldrarna-för dessa frågor. Styrelsernasärskiltstyrelserna ett ansvar
mobbning ochregel kunskaphar iföräldrarochjoritet nära om omen

otrygghet i skolan.upplevelsebarns av
andra betänkande,pläderar för i vårt In-elevinflytande viutökadeDet
skolornas arbeteförockså få konsekvenserkanflytande på riktigt, mot

oftast skerEftersom mobbning imobbning.formeroch andrarasism av
särskilt angelägetför detsvårgenomskådligasituationer ärär vuxnasom

långt bätt-har regeltill åtgärder. Elever iförslagelevernaslyssna påatt en
skolan och harvad sker ioch skolledarelärarekännedom än om somre

och arbetsprocesserutforma miljöskaförstå hurlättaredärigenom att man
förelever blirellerenskilda eleverför undvika utsattaattatt grupper av

känsla för dehar ocksåEleverpsykologiskaellerfysiska övergrepp. pro-
blivuxenkontroll, kanförstärktmedhängerblem somsamman ensom

skolgången ocksåmobbning: Omåtgärdervällovliga ärresultat motav
eleverna inte ständigtfrirum,detta liv har sinakrävsliv såelevernas attatt

kombineragäller påvakande Detför rätt sättögon. attär utsatta vuxnas
kontroll.ochfrihet

viljamobbning och deraskunskapföräldrarnastillHur tar omvaraman
kunskaperelevernastillskolan trygg Hurgöra tar omatt man vara

Är regleringytterligareskolan tryggviljaderasochmobbning göraatt
behövligpersonalens ansvarav



Bakgrund

Om invandrare båderäknar de sjäiva harman som som

invandrat och de är andragenerationsinvandrare, fårsom man
936 000 000770 706 0001 Detta+ motsvarar cirkapersoner.

17 befolkningenprocent siffra ofta hör, iLex.av en som man-
ochradio TV. refererarNär tili denna i betänkandetgrupp

använder vaniigen uttrycket medpersoner
99.invandrarbakgrund.

Av föddadem utomlandsär kommer i dragsom grova en
fråntredjedei de övriga nordiska iänderna, fråntredjedel deten

övriga Europa och fråntredjedel andra delar världen. Räknaten av

i antal har tvåde första varit rätt stabila under degrupperna

åren, medansenaste 25 invandrare från övriga världen har ökat

1980-talet.markant- särskilt sedan mitten av
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Några vanliga begrepp om

invandring m.m.

begrepp använder i betänkandet.handlar vihär avsnittetDet om som
mångtydiga, har vi känt be-flesta dessa begreppEftersom de är ettav

för. betonavad de står vi villförsöka ringa in Menhov attattattav
alls uttömmande.framställningen inte är

invandrareochInvandring

bo härfrån utlandet, och iflyttar till SverigeEn attavsersomperson
därmed räknas in-folkbokföras och kommerskaminst år, attett som

officiella statistiken.denvandrare i
fåttharSverige, intevill iPersoner stanna men som uppe-som

räknas statistiken in-folkbokföras. in ihållstillstånd, får inte De över
uppehållstillstånd; detta gäller bl.a.de beviljasförst det år dåvandrare

söker asyl.flyktingar som
År inflyttade från utlan-folkbokfördes 83 5981994 sompersoner

siffran ingick 8 864invandrare, idessastatistisk meningdet. I är men
medborgareinvandrade, utländskaAntaletmedborgare.svenska var

det utländska med-år 746Under 15alltså 74 734 samma varpersoner.
nettoinvandringenbetyderflyttade från Sverige. Detborgare attsom

medborgare 58 988utländska personer.varav
det år honalltså invandrare barastrikt meningI är sompersonen

emellertidinflyttande från utlandet.folkbokförs Deteller han ärsom
för bor i Sverige,används allainvandrarebegreppetvanligt att som

År invandrare medfanns det 936 000födda här. 1995inte ärmen som
befolk-helamotsvarade cirka 10vilketdefinitionen,den procent av

ningen.
föd-andragenerationsinvandrare ärBegreppet personer somavser

Årfödd i utlandet. 1995förälderoch har minstda i Sverige ärsomen
det cirkadessa770 000bestod denna var enpersoner; avavgrupp

utlandsfödda. här begreppetföräldrar Detbåda ärfjärdedel varvars
harsjälva inte in-eftersom dessaoegentligt,populärt personermen

de själva har in-invandrare räknar bådevandrat. Om somman som
får 936andragenerationsinvandrare, 000och devandrat +är mansom

cirka 17Detta706 0001770 000 procentmotsvarar avpersoner.

97 Charlesinvandrare, i Westin, Has-Alur 1995: Vemvidare Reinans, SvenSe är
Bakgrund och belysning, Stock-Invandring och ungdomsopinion.red.:selrot, Titti

23-33.och Ungdom Mot Rasism,ungdomsdelegationenholm, ochBam- s.
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befolkningen siffra ofta hör, i radio och TV. När vit.ex.en som man-
refererar till denna betänkandeti använder vi vanligen uttrycketgrupp
personer med invandrarbakgrund.

Enligt huvudregeln kan utländsk medborgare bli svensk medbor-en
hon eller han har bott i Sverige under fem år. flyktingEn kangare om

få svenskt medborgarskap redan efter fyraett år, och för nordbor gäller
två år. Det finns cirka 530 000 utländska medborgare i Sverige, vilket
betyder hälften alla har bosattnästanatt sig här, och födda iärav som
utlandet, har blivit svenska medborgare.

Begreppet ochminoritet minøritetsgrupp används ibland för be-att
teckna viss med utländsk bakgrund. Begreppet minoritet för-en grupp

majoritet. Exempel:utsätter Den assyrisk/syrianska bo-ien gruppen
stadsområdet Ronna i Södertälje minoritetsgmppär i relation tillen
den infödda svenska befolkningen, inte i relation till samtliga in-men
vånare i Ronna. Exemplet visar det alltid finns underförståddatt en
jämförelse med hela landets majoritetsbefolkning användernär man
ordet minoritet.

Arbetskraftsinvandrare och flykting exempel på begreppär som an-
knyter till förmotivet människor flytta till Sverige. Enligt denatt nuva-
rande lagstiftningen har utländska medborgare fårätt att uppe-
hållstillstånd de flyktingar enligtär Förenta Nationernas flykting-om
konvention, dvs. det kallas för konventionsflyktingar eller kvot-som
flyktingar. Detsamma gäller krigsvägrare och s.k. de factoflyktingar

människor humanitära skälsamt har i Sverige.rätt att stannasom av
Regeringen har föreslagit förändringar i utlänningslagen med utgångs-

förslag.punkt från den flyktingpolitiska kommitténs Dessa väntas
träda i kraft den januaril 1997.

Begreppet hemspråksberättigade elever definieras i grundskoleför-
ordningen För ha till undervisning hemspråketatt rätt i fordras att
minst föräldrarna har modersmål svenskaett ochannat änen av att
detta språk används det dagliga umgängesspråket hemmet.i Tvåsom
förutsättningar ska dessutom uppfyllda, nämligen eleven harattvara
grundläggande kunskaper i hemspråket och hon eller han behöveratt
och önskar få undervisning. definitionPer blir alltså elever intesom
önskar hemspråksundervisning inte redovisade berättigade. Stati-som
stik grundas på sådan definition blir med nödvändighet osäkersom en
och svårtolkad.

98sou 1995:75: Svenskflyktingpolitik globalt perspektiv,z Stockholm, Fritzes.
99Grundskoleförordningen SFS 1994:1194, kap.,5 3
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Sverige;bosätta sig igäller utlänningarsInvandringspolitik rätt att
flyktingar. In-gäller behandlingenpolitikdennaviktig del avaven

invandrares integ-underlättaåtgärder förhandlarvandrarpolitik attom
regeringsombildningen iEftersamhället.svenskadetration i mars

och LeifinvandringspolitikenförSchoridet Pierre1996 är som svarar
invandrarpolitiken.handharBlomberg omsom

a;
år. Mandebatten underhäftigt ikritiseratsharinvandrareOrdet senare

barainvandrarefelaktigt;sakligtdet ärförstaför det ärsettattmenar
bott härden harinteflyttande till Sverigekommerden un-somsom -
mycketfåttordet harhävdarandradettid.der lång För att en ne-man
ochfemton årSverige ibott ihar ärför denklang;gativ t.ex. somsom
ihop medbuntaskränkandedetkännsmedborgaresvensk att

invandrare.problemgruppen
finns någondet inteslår fastkommitténinvandrarpolitiska attDen

fleraanvänds påinvandrare. Detbegreppetdefinitionvedertagen av
människor.°°heterogenmyckettäcka införolika sätt att gruppen

koppling tillfår onödiginvandrarebegreppetKommittén skriver att en
påanvändasdet börochproblematiskt, ettnågot attär meransersom

restriktivt sätt.
i slutetmyndigheternamedvetetvaldesinvandrareOrdet avav

utlänning.laddade ordetdå negativtför detersättning1960-talet som
till Statens in-1969bytteutlänningskommissionStatens t.ex. namn

tillbakaskulle gåvaritdebatten harförslag ivandrarverk. attEtt man
utlänningordetmotiveringenmed ärspråkbruketgamladet atttill ra-

springande punkten. Detden avgö-ord knappastvaletkare. rörMen av
behandla-blirfödda någonmänniskor,hur annanstans,rande ärär som

debland in-attityder finnsvilkaochtill Sverige,de flyttarde när som
svenskama.födda

bara bördetanvändas,kaninvandrareordet attVi att menmenar
föri Sverige. Gränsennykomlingar närbeteckna är manpersoner som
vilketår,vid femkunde över-nykomling sättaslängreinte t.ex.är

tids-förslagkommitténsinvandrarpolitiskamed denensstämmer om
fördessadå kallaVad skaåtgärder.särskildaperiod för personerman

kallas någon-behöver de inteflesta situationerdefem åren Iefter de
på tal,tillfälletförkategorierandra ärde ingår isärskilt,ting utan som

kvinnor. Närogiftagymnasister ochförortsungdomar", mant.ex.
förinvandrare,har varittillhänvisa t.ex.behovhar attatt personerav

°° 50.Stockholm, Fritzes,nzångfalden,framtiden och1996:55: Sverige,sou s.
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peka på diskrimineringatt i arbetslivet, kan tala arbetslösaman om
akademiker med invandrarbakgrund.

Den svenska EU-kommissionären Anita Gradin inflyttandeattanser
från länderna inom unionen inte ska räknas invandrare. Den linjensom
har emellertid inte slagit igenom varken i statistiken eller debatten.

Etnicitet moch etniska grupper

Begreppet etnicitet såär det inte finnsnytt medatt i Svenska Aka-pass
demiens ordlista 1986. Det började användas i samhällsvetenska-att

på 1970-talet. Det dynamiskt jämförtperna med tidigareanses vara
begrepp och folkslag, eftersomstam det möjliggör studietsom för-av
hållanden mellan etniska socialagrupper som processer.

En etnisk består människor medgrupp ettav gemensamt ursprung,
kulturella särdrag språk och religion eventuellt liknandesom samt även

fysiska drag.yttre
Med den här definitionen det klartär det finns mångaatt etniska

i Sverige, svenskar, samer,t.ex. "turkar,grupper kurder osv.
den inte problem.är Så fortutan skamen precisera sig, fårman man

svårigheter. Det duger knappast buntat.ex. ihop denatt infödda be-
folkningen i Nordirland till eftersom många människor dären grupp,

det skillnad påatt är katolikstor ellerattanser se ned-protestantvara
an.

Vi tolkar definitionen så alla människoratt bor i land tillhörettsom
någon etnisk Vissa forskare använder emellertid begreppetgrupp. på

mycketett När de talarsnävare sätt. etniska de mi-om grupper menar
noritetsgrupper, finnar i Sverige.t.ex. Majoritetsbefolkningen dåanses
inte etniskutgöra Ett exempel på sådan användning finnsen igrupp. en

ÅlundsAleksandra artikel i kommitténs antologi, hon har ti-gettsom
teln Etniska ungdomar och den social krisen".

Assimilering är vilken minoriteter, männi-en process t.ex.genom
skor tillhör etnisk har invandrat tillsom Sverige,en heltgrupp som

sinöverger kultur och går i den svenska kulturen. Integrationegen upp
innebär invandrarna slussasatt in i det svenska samhället och blir del-
aktiga i det, det finns inget krav på de ska sin kultur.attmen överge
Även den officiella svenska invandrarpolitiken har integrationom som
mål, det i praktikenär många invandrargrupper assimile-som snarare

integrerasän följer dem under några decennier.ras Det kanom man

m harVi haft framställningen i Nationalencyklopediennytta för här.av Det-texten
gäller det har skrivit nedan under rubrikensamma Kultur respektivesom Kön.
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med detihopockså hängadet kan attönskan,påbero menegenen
vidareden riktningen. Severkar isamhälletkrafter istarkafinns s.som

framväxt.invandrarpolitikens143-145 om

Kultur

och vida-kultur;definiera ettolika snävarehelt etttvåfinns sätt attDet
kantänkandet, vilketbaraomfattardefinitionen ut-Den snävarere.

inriktning iochordning män-de meningssystemtryckas gersomsom
niskors liv.

kultur-med denbättredefinitionenvidaredenEnligt som passar-
tankar, hand-visstotalitetkulturharvi är gruppsenavensomsyn -

0rd allt detandramedellerförhållandenomgivandeochlingar som
det naturligtdefinitionMed sådan ärtänker.ochhar,människan gör en

kvinnokultur,många:kultur,svensktala utaninte t.ex. omatt enom
storstadskulturungdomskultur,arbetarklasskultur, osv.

exempel påLöfgrenoch OrvarBilly Ehn ettEtnologerna enger
dekulturbeskriverdevidare slagetdet närkulturdefinition som er-av

dedelar ochmänniskoroch värdenkimskaperfarenheter, somsom
handlande. socialan-hosexempel finnsEttsocialt annatåterskapar i

utförligaresig påuttryckeremellertid ettUlf Hannerz,tropologen som
vardagligt vis:och mer

huruppfattningarochvärderingargrundläggandeomfattarkultur omEn
ochproblemlösafuntade,människorna sättoch attsamhället ärvärlden,

stå,och rö-den sättomfattar attkonkret sätt attuttrycka sig. Mersätt att
kläsmåmuskler, tyst,ansiktets sätt attoch att prata,och ben varara armar annatmmycketochaffärer,tacksamhet,uttrycka görasig, grannarvara

betydelsehurmeningardeladedet storfinnsforskareBland enom
ställning idessochleva ettför sättkultur har, attt.ex. gruppensgrupps

avgörandespelarintekulturenForskaresamhälle. att enmenarsom
och kön.klasssådantstället framlyfter iroll, som

finnsdetmångkulturellskolastadsdel, ärstad,En omosv.enen
männi-bestårdvs.där,kulturellaolikamånga avgrupper somgrupper

erfarenheter.språk ochlivsstilar,olikaskor med

m perspektiv,etnologisktKulturanalys1982:Löfgren, OrvarBilly ettEhn, -
Liber, 123.Lund, s.

03 Öberg, ErlandKjell, Bergman,mångfalden, imedUlf 1981: LevaHannerz,
Diskrimineringsutred-antologi frånmångfaldenmedlevared.: AttSwedin, Bo en-

Liber/Publica, 134.Stockholm,ningen, s.
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Begreppet mångkulturell beskrivande till skillnad frånär snarast
begreppet interkulturell, gäller förhålla sig till olikasättet kul-attsom

En har interkulturellt intresserarturer. sig förett synsätt,person som
andra kulturer och beredd till sig dem samtidigtär honatt ta av som
eller han vill dela med sig sin kultur; det handlar slagsettav egen om
dynamiskt växelspel mellan olika kulturer, interaktion.om

Kön

markera skillnaden mellanFör biologiskt och kulturellt kön talaratt
i den engelskspråkiga världen respektive gender. svenskIman om sex

forskning dessa kön och Genusbegreppetmotsvaras termer av genus.
används för analysera maktrelationer mellan könen i olika socialaatt
och kulturella sammanhang.

Könsroll sammanfattande begrepp för socialt och kulturelltär ett
betingade skillnader mellan kvinnor och Könsrollsskillnader,män. som

kan gälla beteenden, språk eller värderingar, huvudsakligent.ex. anses
formas socialisation och inlärning.genom

segregation

Segregation innebär människor, tillhör olika i samhäl-att som grupper
let, skiljs fysisk,åt i rumslig mening. teorier finnsDe dennaen som om
företeelse utgår i regel ifrån distansen mellan återspeglaratt grupperna

social skiktning; människor indelade i efter traditio-ären grupper en
nell, hierarkisk modell bygger på position i arbetslivet, kulturellasom
resurser m.m.

kansegregationen studeras tillstånd vid bestämd tid-ettsom en
punkt eller leder till ökad åtskillnad mellan oli-som en process som en
ka grupper.

Ras

Ordet kommer från italienskans "razza", betyder här-stam,ras som
komst, och liknande. Olika har framför allt kännetecknatsätt raser av
vissa synliga, kroppsliga egenskaper, hudfárg, hårtextur ocht.ex. an-
siktsfonn.

I vetenskapliga sammanhang finns det två perspektiv begreppetpå
nämligen biologiskt och sociologiskt. biologiskI meningett ett ärras,

genetiskt urskiljbar underart Homo sapiens. finnsDetartenras en av
forskare hävdar det finns grund för sådan indelning,attsom en en men
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och många forskareaccepterad klassifikation,saknas generelltdet en
indelning.överhuvudtaget går någondet inte göraattattanser

användbart begrepp förfinns forskareDet äratt ett attrassom anser
delar människosläk-biologisk inmänsklig variation. Dessaundersöka

medoch sig dengeografiska nöjers.k.i tre:tet eu-man numeraraser,
Forskarna med enstakaafrikanska och den asiatiska.ropeiska, den är -

samband mellanfinns något dessadet inteundantag överens attom-
ellerpersonlighet, beteende andraskillnader intelligens,och itre raser

mentala egenskaper.
i högstaperspektivet däremot begreppetsociologiskadetI är ras

gällersociologemas intresseAnders skriverrealitet. Langegrad atten
deras före-människorfolkgrupperkategoriseringarde gör,somav

dessa fårsamhälleliga följderoch vilkaolikaställningar somraserom
åtskillnad.forgenetisk grund Langesaknasdet tarattoavsett en-

Konflikten mellandet kan gå.hur långtexempel påNordirland som
1600-talet,börjanhar ioch katoliker, sina rötterprotestanter avsom

förutvecklat detaljeratharlett tillhar bl.a. ett systematt grupperna
adress, skola,uttal, uppträdande,däridentifikationömsesidig namn,

användsansiktsdragbedömare ocksåsomligaoch enligtkläder --
demänniskor talar tvåanvändsOrdetmarkörer. när om grup-rassom

pema.
kanendamycket oklart. Det sägaBegreppet rasism är som man

det finnsförutsätterdetmed säkerhet attattär att anserpersoner som
urgammal. OrdFöreteelsenrealitet.olika är etnocent-är somenraser

talareförfattare ellertycks användasfrämlingsfientlighetochrism av
någonför eller"rasismordettycker grovtatt som av an-voresom -

mildare.uttrycka sig litetledning vill

från SverigeochtillFlyttning

utsträckning påföljande, bygger iliksom dethär avsnittet,Det stor
kommittén. föregåendeinvandrarpolitiska Islutbetänkandet från den

förhar betydelseinvandrare, vilketför begreppetredogjorde viavsnitt
här.framställningen

m Charles Hasselrot,i Westin,och rasism,1995: OmAndersLange, tennema ras
Stockholm,Bakgrund och belysning,och ungdomsopinion.InvandringTitti red.:

Rasism, 103-112.och UngdomungdomsdelegationenochBarn- mot s.
s Stockholm,mångfalden, Fritzes.framtiden och1996:55: Sverige,sou
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Invandring till Sverige

Under 1900-talets första hälft invandringen till Sverige obetydlig.var
Det först på 1950-talet invandringen kom i gångvar i någotsom en

utsträckning.större Den inhemska arbetskraften räckte inte till in-när
dustrin byggdes för klara detut att växande konsumtionsbehovet.av
Storföretag Asea, LM Ericsson och Alfa Laval sändesom iut värvare
Europa. En god bit in på 1970-talet fanns det stark efterfrågan påen
arbetskraft i Sverige, vilket gjorde det ganska lätt för invandrare fåatt
uppehållstillstånd det skälet. Fackföreningama höll emellertid till-av
baka invandringen periodvis, eftersom de rädda för den skulleattvar
utnyttjas arbetsgivarna för försämra arbetarnasatt villkor.av

Invandringen ändrade successivt karaktär. Krig och politisk förföl-
jelse fick människor fly, bl.a. till Sverige.att börjadeDet i liten skala
med några 1957. Senasttusen det 100 000överungrare var personer

flydde från f.d. Jugoslavien under de första åren på 1990-talet.som
Det sammanlagt 1,7 miljonerär människor har invandrat tillsom

Sverige under perioden 1950-1995. Eftersom det samtidigt 0,9 mil-är
joner individer har utvandrat, har befolkningen ökat med 0,8 mil-som
joner direkt följd invandring under dessa 45 år.personer som en av

Nettoinvandringen under de decennierna har i rundasenaste tal rört
sig 20 000-30 000 år. Enstaka år har det emellertidom personer per
blivit kraftig uppgång. sådanEn kom tidigttopp mycketen genom en
kraftig invandring från Finland under perioden 1963-1972; mestsom
cirka 40 000 under enda år. Därefter harett ryckigheten ipersoner sta-
tistiken direktvarit kopplad till våldsamma händelser i visst land.ett
Variationema i invandringen från 1980-talets början och till i dag kan
förklaras till del invandringen frånstor följande sju länder: Chile,av
Etiopien, Irak, f.d.Iran, Jugoslavien, Libanon och Somalia.

År 1991 det Året27 000 sökte asyl i Sverige. där-var personer som
på blev det med 84 000, vilket beroddetopp på situationen i f.d. Ju-en
goslavien. Sedan 1993, då 38 000 ansökte asyl, har antaletpersoner om
asylsökande sjunkit varje år. Prognosen för 1996 tyder på minsk-en
ning till cirka 5 000 asylsölmingar.

Om till dem bor i Sverige i dag, och födda iman ser ärsom som
andra länder, omkring tredjedelär arbetskraftsinvandrare, tredje-en en
del politiska flyktingarär och tredjedel har bosatt sig i Sverigeen av
familjeskäl. denI finns framför allt harsenare gruppen personer som
bildat familj med svensk eller någon tidigare har invandrat tillen som
Sverige. Den också cirka 37 000 adopterade bam.rymmer

Det i utsträckningär stor människor har invandrat tillunga som
Sverige under de åren. Av dem blev kommunplaceradesenaste som
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underoch ungdomar 20barn45under perioden 1991-1995 procentvar
år.

antal1990-taletinvandrat underharDe representerar ett stortsom
serbo-dominerande. Antingenfåtal språkdetspråk, ärär ett sommen

talades inte mindre 67albanskaarabiska ellerkroatiska, än procentav
under periodenkommunernaiflyktingarsamtliga emottogssomav

fyra språk, får medtill ytterligareläggerOm1991-1995. manman
återståendeinvandrare. dendessa Imodersmålet för 85 procent av

mindre 106talas inteinvandrarna änmed 15 procent avgruppen --
språk.olika

utbildningsbak-invandrarnasstatistiklöpandefinns ingen överDet
enkätundersökninggjorde 1995centralbyrånStatistiskagrund. en

vissunder perioden 1991-1994,invandradebland dem som ger ensom
uppfattningmé bl.a. till följdosäkertnågotResultatet ett stortär av

resultatet kanundersökningen. Avandra brister ibortfall och man
Å sidanpolarisering.det finns äremellertid dra slutsatsen att enaen

Åutbildning.höghar mycketinvandrarnaandeldet stor som enaven
överhu-formell skolgångobetydligsaknar inteandra sidan gruppen

utbildning.har kortellervudtaget, en

återinvandringochUtvandring

utvandring, efter-ochinvandringsamband mellandirektfinnsDet ett
cirka 39 000Sverige. Avinvandrarna lämnar ut-delstor avensom

utvandrat elvahade hälfteninvandrade 1975medborgareländska som
eftereller några årbaralämnade Sverigedessaflertalet ettår avsenare;

invandrat.de hadeatt
mycket olikautvandrainvandraretidigare ärBenägenheten hos att

invandrareårsifrån. Av 1975de kommerlandberoende på vilket som
nordiskade övrigaNordamerika ochDanmark,fråninvandrarelåg

invandra-medanåterutvandring,vad gälldegenomsnittetländerna över
genomsnittetunderAfrika låg långtochAsienfrån Etiopien,re .

in-gäller demför utvandringensiffrornaObservera att somovan
utvandra oli-Benägenheten ärnämligen 1975.vandrade visst år, attett

ursprungslandet därmedocheftersominvandrare,för varje årgångka -
betydelse.såinvandringen hartillockså motivet stor-

greker,chilenare ochbl.a. frånberättelser, attfinns mångaDet om
kände sigde inteupptäcktehemlandtill sittåterflyttende efter att

m6 Utbild-Arbetsmarknads- ochBakgrundsfakta tillcentralbyrån 1995:Statistiska
enkätundersökningfrånutrikes födda,för RapportUtbildningsnivåningsstatistiken, en

Stockholm.1995:4,våren 1995, Rapport nummer
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Tiden hade påverkat dem dehemma där heller. i Sverige och såg på det
Statistikengamla landet med andra visar det inte ovanligtögon. äratt

återinvandrar till kan räkna medutvandrama Sverige. Man attatt av
cirkaunder år det 3 000-4 000 har bottinvandrarna ärett personer som

vilket omkring tiondel samtliga in-i tidigare,Sverige motsvarar en av
vandrare.

invandrarbakgrundMänniskor med

föregående avsnitt låg på dem vandrar in till Sve-Tyngdpunkten i som
ordets konkreta handlarde invandrare i mening. Härrige, dvs. ärsom

invandrat till Sverige, och finns kvar här, ochdet dem har somom som
deras bam.i någon mån om

År föddaSverigefanns det 936 000 i1995 utom-personer som var
hela befolkningen.motsvarade cirka Detlands, vilket 10 procent av

födda och ha-i Sverigefanns samtidigt 770 000 personer som var som
utlandet; dessa det cirkaförälder född i 25de minst av varsom varen

utlandsfödda. vanligt tidningar,båda föräldrar Det iärprocent varvars
läggs ihop tilloch dessa tvåradio TV att en grupp som mangrupper

bestodmed invandrarbakgrund".kallar för Denpersoner gruppen
vilket cir-770 000 1 706 0001995 936 000 motsvarar+ personer,av

befolkningen, eller invånare.sjätteka 17 procent varav
få ungefärframtiden kommerinvandringen iOm attattantarman

1980-talet, dvs. nettoinvandringunderomfattning en somsomsamma
kommer antaletkraftigt 000 år,pendlar 20 000-30runt personer per

till drygt miljon decennier.födda gå Där-utrikes ettatt om parupp en
eftersom räknar med antaletantalet längre,efter intestiger ut-attman

ungefär lika nettoinvandringen.rikes födda dör, är stort somsom
tredjedelfödda utomlands kommer i dragdemAv är grova ensom

länderna, tredjedel från det övrigafrån de övriga nordiska Europaen
andra delar världen. Räknat antal har de tvåtredjedel från ioch aven

under de medan in-första varit stabila 25 åren,rätt senastegrupperna
särskilt sedanfrån världen har ökat markant mittenvandrare övriga -

l980-talet.av
alla utlandsfödda invånare hade varit i Sveri-hälften 1995Drygt av

hela hade bott högstOmkring fjärdedeltio år.i minst av gruppenenge
dem kortförhållandevis del har varitfyra landet.år i En stor som enav

följdfrån utomeuropeiska länder naturligkommertid i Sverige, aven-
länder har ökat kraftigt under de åren.från dessainvandrare senasteatt
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Åldersfördelning

det åldersfördelningenNär gäller i "personer med invandrar-gruppen
bakgrund antalet barn och ungdomar särskilt intresse i utbild-är av
ningssammanhang, eftersom del dessa studerar eller kommerstoren av

det kort. förhållandevisinom Det flera individer i ålders-göraatt är
blandunder 25 år utländskmed bakgrund i be-ängrupperna personer

follcningen helhet. femtei sin Var människa har sådan bak-ung en
grund, tabellen nedan.se

åldernPersoner med invandrarbakgrund i
år, tusental0-24 1994, och procent

Ålder Totalt Invandrar- Andel
antal bakgrund i pro-

iantal cent

år00-04 606 125 21
år05-09 558 123 22
år10-14 499 61l 23
år15-19 512 113 22
år20-24 ÃSÃ Q6 22

Totalt 2 760 603 22

årsbok tabell ochKälla: Statistisk 1996, 35 SOU 1996:55, 53.s.

Språk och etnicitet

finns löpande statistikingen visar invånarnas modersmål ellerDet som
språkkunskaper. Undersökningar språkförhållanden görsav som en-

studiengångsinsatser. gjordes visserligen detDen 1988,senaste men
finns några slutsatser kan dra resultatet och sannoliktsom man av som

dag.giltiga också iär

Bland invandrarna sker det omfattande, och ganska snabbt,ett°
tredjedelar de invandrarespråkbyte; två har bott i Sverige iav som

och hade modersmål svenska harminst 15 år änett annatsom --
till tala svenska hemmet.övergått iatt

förändringenBland barn till invandrare omfattande; nioär ännu° mer av
till invandrare betraktar svenska modersmål ochtio barn sitt åttasom av

de använder svenska hemmet.tio iattuppger

finns det bland med invand-Vilka etniska i Sverigegrupper personer
dessa lätt denrarbakgrund, och hur Det inte så påär ärstora att svara

för statistikfrågan, eftersom myndigheterna inte någon etnicitet.över
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Citatet nedan belyser de statistiska svårigheterna med muslimer som
exempel.°7 ÅkeFörfattare Sander, docent religionsvetenskapär i i
Göteborg.

Antalet muslimer i Sverige brukar till mellan 200 och000 250 000.anges
Eftersom någondet inte förs statistik invånarnas religiösa ochöver etniska
tillhörighet, och definitionen begreppet "muslim" dessutom kan variera,av
baseras denna uppgift bara på eller mindre välgrundade uppskattning-mer

De bygger bl.a. på människors härstamning, bakgrund ochar. egennanm;
på derasinte personliga inställning till islam religiöst och lärosys-tros-som
eller hur den efterlevs.tem,

Utbildning

samband med folk-I och bostadsräkningen 1985 skapades registret
Befolkningens utbildning, uppdateras varje år. Till och med 1990som

haregistret god kvalitet också det gäller harnäranses en personer som
fått utbildningsin utomlands. Senast 1995 gjorde Statistiska centralby-
rån enkätundersökning för förbättra registret det gäller justatt nären
denna Tabellen på sida bör läsas med dessa reservationer.nästagrupp.

slående med uppgifternaDet i tabellen detär så småär ärattsom
skillnader i utbildningsnivå för den infödda respektive utrikes födda
delen befolkningen. Om jämför och kvinnor för sig,mänav man ser

skillnaderna något bland kvinnorna blandäratt större än männen.man
framförDet allt andelen kortutbildade högre bland de utrikesär ärsom

födda kvinnorna bland de kvinnor födda i Sverige.än De utri-ärsom
kes födda kvinnorna har också mindre andel med lång eftergym-en en
nasial utbildning.

finns skillnaderDet mellan olika medstora ut-grupper av personer
ländsk bakgrund det gäller utbildningsnivå. finnsnär Det bl.a. tyd-ett
ligt samband mellan födelseland och utbildningens längd. mindreInte

kvinnorna57 och 51 frånän Ryss-procent procent männen t.ex.av av
land har lång högskoleutbildning. andel högskoleutbildadeEn storen
gäller också för bl.a. kineser, egyptier och japaner, medan andelen med
sådan utbildning bland människor kommer från Turkiet, Li-t.ex.som
banon, Chile, Grekland, Finland och Jugoslavien under 10är procent.

m ÅkeSander, 1995: Islam i Sverige, i Westin, Charles Hasselrot, red.:Titti
Invandring och ungdomsopinion. Bakgrund och belysning, Stockholm, ochBam- ung-
domsdelegationen och Ungdom Rasism,Mot 73s.
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ålderefteri utlandet, fördelningi Sverige respektiveföddaPersoner
utbildningsnivå, tusental och1995, procentoch

Ålder Efter- UppgiftGymna- Efter-Förgym-Tusen-
sial saknasnasialtal gynma- gyrrma-

sial utb.utb. sial utb.utb.
långkort

Födda Sverigei
58 18 9 O14l 07125-34
48 16 14 02135-44 1 004

15 043 11083 3145-54 1
08 1048 3455-64 75

12 047 14Totalt 899 273

utlandetFödda i
1312 1123 4125-34 178
739 12 15179 2735-44
439 10 133415045-54
66 835Q1 4555-64
81O 123 39Totalt 6 18 1

Anmärkning: tabellen harIcentralbyrån 13 se fotnot 106.Statistiska 1995,Källa: s.
mellanlång eftergymnasial utbildning. Gränsenrespektiveskett i kortuppdelningen

âr.går viddessakategorier tre
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framväxtoch dessInvandrarpolitiken

frånsvängdehållning till invandrareideologiskaofficiellaSamhällets en
till 1970-taletsperioden framassimilationstänkande underoreflekterat

och 80-tänkande under 70-pluralistisktoreflekteratlikaledestillbörjan en
talen.°8

be-kortslutbetänkandekommitténsinvandrarpolitiskadenI ges en
invandrarpolitik.°° före 1975konstaterarMansvensk attskrivning av

invandringeninvandrarpolitik. Närsärskildegentligen ingendetfanns
ochtill Sverigebåde de komvärldskrigetandrafart eftertog somvar
tillhänvisadehuvudsakligenefter krigetkvarblivitde flyktingar som

från släkting-stödförlita sig påellerklara sig,förmågasin attattegen
frivilligorganisationer.ellervännerar,

disku-behovetarbetskraftsinvandring ökade50-talets attUnder av
invandrade tillför demåtgärdermål ochpolitiskasärskildatera som

Sverige.
svenskaborde blitill SverigekomdeUtgångspunkten att somvar

assimilationspolitik,accepteradespraktikenmöjligt. Ifortså ensom
politik.statligformuleradesaldrigdenäven somom

denfick delSverigebosatte sig imedborgareUtländska avsom
rättighetersocialai principoch åtnjötvälfárdspolitikensvenska samma

landetstadigvarande bosatt imedborgare. Omsvenska varmansom
be-förmåner. Vissagenerellasamhälletsdelhade rätt att ta avman

imedborgare iicke-svenska röstaför rätten attfanns t.ex.gränsningar
medborgarskapSvensktegendom.fastförvärvaval ochallmänna att

få efter sju år.kunde man
särställning. Denavseendenhade vissaimedborgareNordiska en
1954.infördesarbetsmarknadennordiska t.ex.gemensamma

invandrarnasunderlättaföråtgärdersärskildaBehovet att an-av
och underframsmåningomsåförhållandensvenskatill växtepassning

Under-åtgärder.sådanadeltillkom1960-taletoch slutetmitten enav
Sverigeinformationstartades,invandrareförsvenskaivisningen om

öppnades.invandrarbyråemaförstainvandrarspråk och depåutgavs
skulletill Sverigeinvandringenbeslutriksdagen1968 atttog om

riksdagsbeslutet142,prop. 1968:propositiondenreglerad. I somvara
invandringregleradföredragandenframhöllgrundade sig på att varen

108 förhindervåspråkighet med In-Veli 1996: TToumela,KennethHyltenstam,
Studentlitteratur.Lund,Sverige,tvåspråkighetsundervisningoch ivandrar-

109 Stockholm, Fritzes.mångfalden,ochframtidenSverige,1996:55:SOU
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den enda möjligheten att upprätthålla principen invandrare skaattom
ha möjlighet leva på standardnivåatt den inhemska be-samma som
folkningen" och ökat för invandraresett utrymme anpassning ige
Sverige".

Invandrare skulle således jämställda med landets invånarevara egna
och få del den generella välfárdspolitiken. Särskilda åtgärder kundeav
behövas för invandrarna skulle kunnaatt lära sig svenska och infor-
mation det svenska samhället.om

Idén assimilering ifrågasattes och i propositionen talade iom man
stället invandramas anpassning. Man tillsatte också särskildom en
invandrarutredning för invandraresöver ochatt minoriteters situa-se
tion komma med förslag till förbättringar.samt

I och med invandrarutredningens betänkande Invandrarna och mi-
SOUnoriteterna 1974:69, propositionen prop. 1975:26 och därpå

följande riksdagsbeslut, fick Sverige officiell invandrarpolitik. 1975en
års riksdagsbeslut innebar klart avståndstagande frånett assimila-
tionstanken. Nu ville i stället främja invandrarnas kulturella ochman
språkliga identitet. Till det tidigare jämlikhetsmålet lades tvâ ytterliga-

mål, valfrihet och samverkan. Utgångspunkten fortfarande denre var
generella politiken, till den fördes särskilda åtgärder.men

Samverkansmålet utgick från olika åtgärder för invandrareatt och
flyktingar till Sverige skulle planeras i samarbete med de berörda.

skulleDetta ske staten samverkart.ex. med ñivilligorgani-attgenom
sationer, framför allt med invandrar- och flyktingorganisationer. Målet
har knappast upplevts kontroversiellt och har närmast settssom ettsom
instrument för uppnå de övriga.att

Valfrihetsmålet uttrycktes diffust och handlade invandraresmer om
och minoriteters och tillgång till denrätt kulturen. Det målet haregna
däremot diskuterats i många olika sammanhang och olika tolk-getts
ningar.

Några de åtgärder vidtogs i syfte främja de målenattav som nya
hemspråksreformen, vi redogör för på 155-162, ochvar röst-som s.

rättsreforrnen. Rösträttsreformen kom 1976. Den innebär utländskaatt
medborgare, har varit bosatta i Sverige i minst år, får itre röstasom
kommunala val.

Stöd i olika former utgick till kulturella verksamheter för språkliga
minoriteter till bokinköp, radio- ocht.ex. TV-program och litterär pro-
duktion på andra språk svenska.än

Det också fram utbudväxte information. alltett stort I från uni-av
versitetskurser till studiecirklar kunde svenska folket få del detav som
länge kallades för invandrarkunskap. Informationen invandringenom
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också tillbara till enskilda individer,riktades inteoch invandrare utan
och kommuner.myndigheter

invandrarpolitiska åtgärder-genomförandet deföljaFör att avupp
lade fram sitt be-parlamentarisk kommitté. Dentillsattes 1980 enna,

invandrarpolitiskt be-riksdagentänkande och 19861984 ett nytttog
huvudsak de riktlinjer dragits ifastställde dåRiksdagen islut. som upp

och tillägg.medinvandrarpolitiska beslut vissa preciseringarårs1975
följer:valfrihetsmåletpreciserade bl.a.Man som

enskildes och integritetrespekt den identitetinnefattar fordet samt.. att
grundläg-för deutveckla det kulturarvet inommöjligheter att ramenegna

samlevnad.samhället gäller för mänskligsvenskai detgande normer som

relationerfrämjandet goda etniskaocksåRiksdagsbeslutet tog avupp
med Diskrimine-hängdepolitiken, vilketmål för attett sammansom

uppdrag analysera1970-talet fått islutetvidringsutredningen attav
diskrimineringfördomar ochsamlatmedoch komma motett program

förslag led-Diskrimineringsutredningensetnisk grund. Detpå somvar
diskrimineringsombudsman.särskildtill tillkomstende av en

invandrarpoliti-kommittén konstaterarinvandrarpolitiskaDen att
ochefterfast 1975praktiken lades årengrundinnehåll i närmastkens
denförändringar inomdärefter huvudsakligenhar häntdet äratt som

utforma-flyktingmottagandet,dockundantagEttgivna är somramen.
1980-talet.underdes

flyktingpoliti-invandrar- ochbådefortsätter,diskussionenMen om
bliska kunnaoch hur Sverigedetaljer,praktiskakens ett gene-ommer
ochmångetniskt samhälle, inteochmångkulturellttolerant ettochröst

främlingsfientlighet och rasism.ökad segregation,medsamhälle

skolaochi boendesegregation

belysa följdermed syftetundersökninghar låtitSkolverket attgöra en
skolområdet.° harEftersom betoningenpåökade valfrihetendenav

innehållervalfriheten,effektersegregerandeeventuelltlegat på rap-av
detibeskriva segregationendet möjligtresultat gör attporten som

perspektiv.etnisktsamhälletsvenska ettur
ordnödvändigt någradetresultatet,redovisar sägaviInnan är att

förutgångspunktfåupplagd.undersökningen För atthur är att enom

o grundskolan,valmöjligheterskola effektervälja1996: iSkolverket Att av-
Skolverkets 109.Distribution,LiberStockholm, rapport nummer
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studera byte skola gjorde studie i tio kommuner. Förutom deav man en
städerna granskade förortskommunerstörsta fyratre tre samtman

mellanstora städer.
dessaI tio kommuner undersökte samtliga skolupptag-166man

ningsområden där det fanns minst skola med årskurs 7-9. Det totalaen
antalet elever i åldern 6-15 år cirka 202 000. Nästa steg attvar var
analysera samtliga skolbarnsföräldrars utbildningsnivå och födelseland
inom respektive skolupptagningsområde. Områden med likartaden
fördelning för bakgrundsvariablema fördes ihop till sex grupper av
skolupptagningsområden. Likartade skolupptagningsområden kallas i

för "skolområden. Uppgifter föräldrarnas sysselsättningrapporten om
har också redovisats.

Fördelning skolupptagningsområdenlikartadeav
på skolområden, hösten 1994, antal

Kommun Skolområde
1 2 3 4 5 6

Stockholm 19 l 5 5 4 1 3
Göteborg 9 9 4 5 7 1
Malmö 2 5 1 2 5 2
Botkyrka 3 4 l
Södertälje 5 2 3 1
Täby 4 1
Helsingborg 5 1 2
Linköping l 8 1
Uppsala 9 3
Östersund 8

Källa: Skolverket 1996, 29 se fotnot 110.s.

tabellenSom visar det bara de storstädernaär treovan som rymmer
skolområden allai fördelningen olika. Stock-ärsex grupperna, men
holm har tyngdpunkten i skolområde ochl Göteborg har jämnareen
fördelning Stockholm, och Malmö utmärks polarisering. Bot-än av en
kyrka och Södertälje har också polariserad fördelning på skol-en

Östersundområden. homogenaDe kommunerna och Täby.mest är
Nedanstående tabell visar det skillnaderna mellan de oli-äratt stora

ka skolornrådena det gäller invånarnas födelseland, utbildningsnivånär
och sysselsättning.
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respektivebakgrundsvariabler iolikaförMedelvärden
skolområde, 1994, procenthösten

SkolområdeBakgrunds-
6 Summa4 5321variabel

ödelselandF
7743 177288 6489Sverige

48 743 52nordisktAnnat
1949 76249 3 19Utomnordiskt

Utbildningsnivå
4621 152845 40Eftergymnasial 68

41 4052 474326 45Gynmasial
1433 452110 175Förgymnasial

Sysselsättning
8 76 788 8Företagare

5527 174259 5969Tjänstemän
2542 45382511 25Arbetare
133014 258812sysselsatta

barngällerAnmärkning: Uppgiftema110.se fotnot1996, 30SkolverketKälla: s.
harutbildningsnivå BamvissSverige, harfödda iföräldrar som enär osv.envars

svensk bak-medbarnklassificerasutlandsfödd förälderochföräldersvensk somen
bakgrundsvariablema.för de övrigahar följtsprincipgrund. Samma

född iförälderminstelever ärtiohar nioskolområde 1I somenav
utbild-eftergymnasialharföräldrarnaCirka 70Sverige. procent enav
fördäremotskolområde 6I attandel tjänstemän.och ärning samma -

harelevertioknappt tvådetytterlighetemajämföra är somavnu -
efter-harföräldrarnaCirkaföräldrar. 15svenskfödda procent enav

här kom-Såtjänstemän.baraoch 17utbildning ärgymnasial procent
resultatet i rapporten:menteras

skolområde jämfört1iförutsättningarmycket olikaföljaktligenråderDet
avseendeni vissaSkolområde ettskolområde 1med representerar mer

också tydliggjortGenomgången harskolområdeområderesursstarkt än
ocholika kommuneriförutsättningarolika attråderdet segrega-att

vilka deOavsettolikakan hakommun mönster.inomtionsmönstret aven
variation, inomtydliggörsstuderasbakgnmdsvariablema storvalda ensom

lllskolområden.och mellanliksom inommellan kommuner,och

Skolområ-flyttningsrörelsema.ocksåstuderadeundersökningenI man
skolor isamtligafjärdedelaromkringvilkaochde trel avrymmer

lll 34.a.a., s.
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studien, består skolupptagningsområden utmärks högav som av en
stabilitet. Under treårsperioden 1991-1993 inflyttningen cirka fyravar

år, vilketprocent i genomsnitt elevmotsvarar skolklassper en ny per
varje läsår. Utflyttningen från skolområde 1 och 2 till andra skolområ-
den i respektive kommun under period bara cirkavar samma en pro-

år.cent per
skolområdeI och5 omkring femtedel desom rymmer en av un-

dersökta skolorna, bildenär Dit flyttade många från utlandet,en annan.
framför allt invandrare från utomeuropeiska länder. Inflyttningen från
andra kommuner Sverigei också relativt Däremot det fåstor.var var

flyttade till dessa områden från andra områden i kommun.som samma
Sammanlagt inflyttningen cirka åtta år under årenprocentvar per
1991-1993, vilket i genomsnittmotsvarar två elever skolklassnya per
varje läsår.

dessaI skolområden utflyttningen till andra skolområden ocksåvar
relativt hög, drygt fem i skolområde och5procent sjunästan iprocent
skolområde I båda områdena det de svenska skolbamsföräldramaär
och föräldrar med utomnordisk och eftergymnasial bakgrunden som
flyttar i utsträckning, skriverstörstut rapportförfattama. Studien be-
kräftar den klassiska i boendeforskningen,tesen nämligen bostads-att
områden tenderar få alltmer homogen befolkning.att De flyttaren som
in i befintligt bostadsområdeett socialt likaär majoritetsbefolk-mer
ningen i området, de flyttarän ut.som

Den etniska segregationen har vuxit fram i takt med Sverige förvandla-att
des till mångkulturellt land ..ett Invandrarna har framför allt valt bo iatt
storstadsregionema, hälften denämnare utrikes födda bor i Stockholm,av
Göteborg eller Malmö. Trots hela Sverige-strategin gällde 1984-1994,som

nyanlända invandrare skulle spridasatt i landet särskilda avtal medgenom
kommunerna, har den geografiska koncentrationen fortsatt, i synnerhet i

miljonprogramområdenamstorstädemas minst attraktiva bostadsområden,

Specialstudie förhållandena i Malmöom

Benny Carlson har undersökt förhållandena i Malmö invandrar-ettur
perspektiv på uppdrag kommittén.den invandrarpolitiska Hanav
konstaterar människor med utländsk bakgrundatt koncentreras till vis-

bostadsområden. Två tredjedelar dem bor i "invandrartäta"sa av om-

112 38.a.a., s.
m Carlson, Benny 1996: Malmö invandrarstad, Lägesrapport 94, i Vägar in i-
Sverige, Bilaga till Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande SOUl996:55,
Stockholm, Fritzes.
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och har andelen invånare med utländskråden. Mellan åren 1990 1994
ökat dessa områden. områden hade låg be-bakgrund i I 1990som en

med sådan bakgrund har förändringen däremotfolkningsandel variten
tabellen nedanobetydlig, vilket visar.

invånare med utländsk bakgrund iAndel
bostadsområden i Malmö, 1990vissa

respektive 1994, procent

Område 1990 1994

Herrgården 72 87
Örtagården 7 1 82

60 78Törnrosen
Apelgården 40 54
Persborg 52 53

Västervång 98
upadal 9 9Dj

8 9Ribbersborg
9Vintrie 9
8Tygelsjö 6By

216 se fotnot 113.Källa: Carlson 1996, s.

utomnordiskaoch irakier de in-polacker, iranierJugoslaver, störstaär
drar nord-sydlig linjei Malmö. Omvandrargruppema genomman en

Slottsparken-Pi1dammsparken-Trelleborgsvägen hamnar 90Malmö
finns ocksådenna linje. 70jugoslavema Därösterprocent pro-omav

irakier-ochpolackema, iraniema 9575 procentprocentcent avavav
na.

boende och skolaSambandet mellan

närmast"grundskola liggerbarnen går den Detallra flesta iDe som
bostadsområde återspeglas i desociala strukturenbetyder den i ettatt

1-3-skolorområdet. gäller framför allt årskursskolor finns i Dettasom
mindre och därmed har ho-4-6-skol0r, eftersom deoch årskurs är ett

Årskurs och högreupptagningsområde. 7-9-skolor, i ännumogenare
får därförvidare upptagningsområde ochgymnasieskolor, hargrad ett

struktur skolorna för de barnen.allsidig social än yngremeren

4 självfêirvaltande Stockholm,Föräldrar skolor, Fritzes, 20sou 1995:103; i s.



Bakgrund150 SOU 1996: 143

invandrarpolitiska kommittén belyser detta förhållandeDen genom
1994-1995.exemplifiera med Malmö för analysenFör deladeatt

stadens skolor följande fyra kategorierin i med avseende på ande-man
len med utländsk bakgrund:elever

Svenska skolor -19 procent
Svenskdominerade skolor 20-49 procent
Invandrardominerade skolor 50-79 procent
Invandrarskolor 80-99 procent

Endast elva barnen med utländsk bakgrund gick i svenskaprocent av
skolor Andelen medi årskurs l-3. någon procentenhet i årskurssteg

respektive årskurs 7-9. gymnasieskolorna andelen drygt4-6 I 70var
också räknar in de svenskdominerade skolornaOm stigerprocent. man

andelen för barn med utländsk bakgrund till 40, respektive43 45 pro-
grundskolan. gymnasieskolan blir den eftersomi I 100cent procent,

finns gymnasieskola Malmö där hälften ele-det inte någon i minst av
bakgrund.har utländskverna

Snabba förändringar

Under de åren har andelen elever med utländsk bakgrundsjusenaste
frånökat Angered förort till Göteborg cirkai 75är procentsom en- -

arbetar skolorna Angered upplevertill på i90 Lärareprocent. som
radikal förändring, och det har effekt på dendetta attsom en anser

skolorna.svenska talas påsom
Angeredfrån olika delar landet tyder på inteRapporter ärattav

fenomen andelen elever medunikt, det generellt in-äratt ett attutan
redan tidigare hadevandrarbakgrund ökar snabbt i områden som en

stöds bl.a.relativt hög sådan andel. iakttagelse special-Denna av en
centralbyrånkörning befolkningsstatistiken Statistiska harav som

tabellen sida.gjort, på nästase

s framtiden och mångalden, Stockholm, Fritzes, 113SOU 1996:55: Sverige, s.
utländsk bakgrund" den här analysen hemspråksberätti-Observera "en i justatt avser

gade elever.
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invånarna i tio kommunermedborgareutländskaAndel av
1994, procentdessa kommuner,tillinflyttarnarespektive av

utländskaAndelAndel utländskaKommun
medborgaremedborgare avav
inflyttarnainvånarna
procentprocent

3 119,4Botkyrka
1911,5Södertälje
321lMalmö
5710,9Landskrona
2510,7Göteborg
1710,4Stockholm
127,6Uppsala
287,0Västerås
246,8Helsingborg
224,8Uddevalla

kommittén;invandrarpolitiskadenförSpecialkömingcentralbyrån.StatistiskaKälla:
detObserveraAnmärkning:fotnot 109. attse1211996:55,från SOUhärsiffrorna är s.

delägreinvånarnaandel änärtabellen. Derasden härimedborgareutländskagäller av
medborgare.svenskablivithardemmångaeftersomföddautrikes avpersonemas,

arbeteochUtbildning

avsnitt vi-föregåendesesegregationenundersökningSkolverkets av
skolornrådenaolika närmellan deskillnaderdet finns storaatt sexsar

skolkarriärer".° ochskolområde 21Eleverna ielevernasföljerman
ochskolområde 5ielevernamedelbetyghögre änmarkantfick t.ex.

och degradhögreengelska iochmatematiksärskild kurs ivaldeDe
utbildning istudieförberedandeutsträckningen gym-sökte i större en

nasieskolan.
vilkenbedömaunderlag förnågotemellertid inte attStudien ger

respektiveutbildningsnivåfödelseland,föräldrarnasbetydelse yr-som
likarta-indelningen iEftersomstudieresultatför elevernaske har m.m.
de tvåsammanvägninghjälpmedgjordesskolomrâdende avav en

inverkanvariabelsvarje närdetgår intevariablema,första att separera
89skolområde l procentanalyseras. I ärskolkarriärerelevernas av

eftergymnasialhar68Sverige,födda i procentskolbamsföräldrama en
skolområde 6I är motsvaran-tjänstemän.och 69utbildning ärprocent

H6 grundskolan,valmöjligheterefekter iskolavälja1996: AttSkolverket av-
48109,SkolverketsDistribution, rapportStockholm, Liber s.nummer
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de andelar 17, 15 och 17. Den social strukturen alltså mycketär olika,
och samvarierar högi grad med elevernas resultat, kursval och gym-
nasieval inte vilken variablemavet vägermen man tyngstav som-
eller det kanske kombinationär dem utslagsgivande.om ären av som

Författarna till Skolverkets elevernas etniskarapport bak-attanser
grund har mindre betydelse i sammanhanget.

Förutom den socioekonomiska segregationen har den etniska alltmer
kommit i fokus, vilken dessutom enligt flertal studier tilltagit underett se-

tid. Vad gäller elever med invandrarbakgrund emellertid,nare är samma
för svenskföddasätt elever, föräldrarnas yrkesstatus och utbildningsom de

skolframgångmviktigaste faktorerna för elevernas

§4

I undersökning följde de cirka 7 000 ungdomaren medannan man upp
invandrarbakgrund 1988.1gick grundskolan kontaktadesut Desom
1992, dvs. fyra år och fick på frågor studier och arbe-senare, svara om

För kunna jämförelserte. att göra gjordes uppföljning ettsamma av
urval svenska ungdomar i årsklass. Undersökningen visadesamma att
ungdomar med utländsk bakgrund hade betydligt högre arbetslösheten

de svenska ungdomarna;än 12 dem arbetslösa jämförtprocent av var
med 8 i den svenska Studiemässigtprocent hade de däremotgruppen.
klarat sig i lika bra, detstort avsevärdasett skillnader mellanmen var
ungdomar från olika etniska Resultatet måste "mycketgrupper. vara
uppmuntrande för den svenska ungdomsskolan", skriver rapportförfat-
taren.

Betygsmedelvärdet i årskurs 9 i de två skilde sig åt medgrupperna
bara två tiondelar; 3,2 för den utländska respektive för3,4 dengruppen

Övergångsfrekvensensvenska. till gymnasieskolan låg på ungefär
nivå; 83 respektive 87 och fördelningen mellan yrkes-procentsamma

inriktade linjer och studieförberedande linjer likartad. Däremotvar var
det markant lägre andel eleverna med invandrarbakgrunden av som
fullföljde sina studier i gymnasieskolan; 62 respektive 74 procent.
Trots detta det något högre andel dem studerade vidarevar en av som
efter gymnasieskolan i svenskaän ungdomar; 32 respektive 31gruppen
procent.

Skillnaderna mellan ungdomar med olika kulturell bakgrund är som
i vissa avseenden detsagt stora gäller arbetenär och utbildning. I t.ex.

u7 49.a.a., s.
s Löfgren, Horst 1993: Elever med hemspråk svenska -jyra årän efterannat
grundskolan, Stockholm, Skolverkets 42.rapport nummer
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den syriska språkgruppen arbetslösheten 23 jämfört med 4procentvar
persiskai den och i den tyska5 och ungerska. Andelenprocent procent

studerade vidare efter gymnasieskolan varierar också mycket. Densom
så hög 86 bland ungdomar med persiskaprocentvar pass som som

modersmål vilket förklarar den låga arbetslöshet. Danska,gruppens
finska och turkiska ungdomar de i utsträckningminst studera-var som
de vidare; andelen 22 respektive17, 23 procent.var

skillnaderna mellanVad olika etniska beror framgårpå integrupper
undersökningen. säkert det förstaDet inte i hand kulturellaär ärattav

skillnader slår igenom, det kan andra faktorerutan ärsom vara som
starkare, skillnader i vistelsetid i och föräldrarnasSverige utbild-t.ex.

och yrke. Vissa ocksåning så små, resultatetattav grupperna var pass
den anledningen bör tolkas med försiktighet.av

:§1
ÅlundI kommitténs antologi skriver sociologen Aleksandra kopp-om

lingen mellan utbildning och arbetsmarknad för ungdomar med ut-
bakgrund."9ländsk det gäller deras "studiekarriärer konstaterarNär

hon det skillnad mellan de födda i utlandet och deär äratt stor som
födda och i Sverige. barn till människorDeär ärsom uppvuxna senare

kom till Sverige arbetskraftsinvandrare. Dessa ungdomar ärsom som
överrepresenterade både i gymnasieskolan och högskolan. hävdarHon
också ungdomarnas sociala bakgrund viktigare deras etniskaär änatt
tillhörighet det gäller förklara hur andel går vidare tillnär att stor som
högre studier.

finns så mycket forskning vad händerDet inte i övergångenom som
Ålund.från utbildning till arbete, skriver lägger ihop deMen om man

framträderresultat ändå finns, följ ande mönster:som

Generellt förvärvsgraden lägre och arbetslöshetsandelen högre förärsett
"invandrarungdomar" för svenska ungdomar Ungdomar med..än ut-
ländsk bakgrund arbetslösa dubbelt såi omfattningär nästan stor som

har,svenska ungdomar. oberoende kön, endast tredjedels chansDe av en
ha förvärvsarbete överhuvudtaget jämfört med svenska ungdomar ..att

allmänna bild förändras hänsyn till skildaDenna inte utbild-tarom man
ningsnivåer Arbetskraftsinvandramas barn liknar.. i utsträckningstörre
svenska ungdomar allmänhet blandi .. Men med invandrar-mänunga
bakgrund, har gåri Sverige, samtidigt andelen vida-växt ärsom upp som

till eftergymnasial utbildning högre bland svenska ungdomar. Deänre en
har "bättre" utbildningsmönster kvinnor, högre arbetslös-änett unga men

9 och Wallentin, Christer mångkulturellaHultinger, Eva-Stina red. 1996: Den
skolan, Studentlitteratur. särskiltLund, Se 254-259.s.
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och de har svensk utbildning, risken de ska blihet, arbets-ärtrots att atten
jämnårigalösa högre för svenskaänavsevärt män.

Både arbetskraftsinvandramas och de anlända flyktingfamiljer-senare
ungdomar alltså svårigheter på arbetsmarknaden. "Menmöter storanas

aktuella på 1990-talet, där nyanländadet den situationen in-är nog
påtagligt utanförskap,vandrare hamnar i si-ännu görett attmer som

Ålund.allvarlig", Aleksandrakänns såtuationen menar

rs:
beskriver förändrat förinvandrarpolitiska kommitténDen mönsterett

situation Förändringen inträdde omkring 1980.invandrarnas Fram
till dess kunde invandraren med ökad vistelsetid i Sverigeattman se

jämförbar infödda befolk-fick blev alltmer med densituationen som
inkomster, arbete och boende. Vistelsetiden harningen vad gäller

betydelse, det dagens särskiltfortfarande viss situationgörmen somen
ha haftinvandrat efter 1980 tycks svårarenedslående mångaär att som

logiska utvecklingskurva, och särskiltkollektiv följa dennaatt som
befolkningensnärheten den svenska nivå."svårt nå iatt ens av

förarbetskraftsundersökningen AKU 1995 harEnligt analys aven
utomnordiska medborgare försämrats drama-arbetsmarknaden för

tisktm sammanfattning.Tabellen på sidanästa ger en

120 och månyalden, Stockholm, Fritzes, 79framtidenSOU 1996:55: Sverige, s.
m medborgare,Arbetsmarknaden utomnordiskaArbetsmarknadsstyrelsen 1996: för

Stockholm.Ura 1992:2,Rapport
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Relativ arbetslöshet och sysselsättningsintensitet bland
medborgare 1995,utländska procent

Relativ arbets-Land Sysselsättnings-
löshet intensitet

Samtliga länder 22,8 44,6

Ländergrupper
Norden 13,0 62,2
Övriga 23,3 41,0Europa
Afrika 44,3 23,4
Amerika 24,3 48,3
Asien 39,0 27,6

Språkgrupper
Engelsktalande 10,2 69,1
Tysktalande 12,7 67,7
Spansktalande 30,6 40,7
Arabisktalande 55,2 17,5

Arbetsmarknadsstyrelsen fotnot Anmärkning: SiffrornaKälla: 1996 se 121. avser
arbetslösheten antal arbetslösa förhållandeårsmedeltal. relativa iDen mäts öppetsom

arbetskrañen. Sysselsättningsintensiteten antal sysselsattatill antal i mätspersoner som
totala antalet respektive relativa arbetslöshe-förhållande till det i Deni personer gmpp.

och sysselsättningsintensitetenbland svenska medborgare samtidigt 7,2 procentten var
73,5 procent.

Hemspråk

invandrarele-Under 1960-talet korn de första bestämmelserna som gav
hemspråk och hemspråk den svenskatill undervisning i på irättver

svenska modersmål blev berättigadehadeskolan. Elever inte somsom
hemspråksundervisning. Hemspråksundervisningendelta särskildiatt

levandeför dem hade språk svenskaöppnades än ettett annatsom som
inslag i hemmet.

hemspråksrefonnen ålades kommunerna anordna1977Genom att
för dehemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket

behövde sådan undervisning.elever önskade och Kommunernasom
bedöma behovet hemspråks-blev också skyldiga inventera ochatt av

informera möjligheternaundervisning respektive kommuner,i sina om
för fördelningentill undervisning och handlingsprogramupprätta ett av

för statsbidragsom-statliga utgick verksamheten innande resurser som
början 1990-ta1et.läggningama i på
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På har definitionen hemspråkår och kommu-insnävatssenare av
skyldighet anordna hemspråksundervisning har begränsats.attnernas

Dagsläget

Hemspråksundervisningen regleras huvudsakligen bestämmel-genom
Grundskoleförordningen SFS och Gymnasieförord-i 1994:1194ser

UndervisningenSFS 1992:394. ska bestämmas utifrån elevensningen
frivillig förbehov och eleven. har dock bara tillMan under-rättvara

sammanlagt högst läsår undervisning sju sin skoltid. Vissa undantag
gäller för de inhemska och för elever med finska ellerminoritetema ett

hemspråk.nordiskt språk Eleverna i grundskolan ska inteannat som
längre behöva gå ifrån undervisning for delta hemspråksun-iattannan
dervisning, undervisningen ska anordnas enligt något eller flerautan av
följ ande alternativ:

språkvalet1 inom
elevens val2 inom

3 inom skolans val
utanför timplanebunden tid4

kommun skyldig anordna undervisning i hemspråkEn inteär att ett
lämplig lärare i hemspråket inte finns tillgå ellerämne, attsom om om

undervisningsgrupp mindre fem.antalet elever i är änen
gymnasieskolan kan hemspråksundervisningen antingenI ges som

utökat individuellt val eller för under-ersättningprogram, som som
språk eller på elevens studieväg.visning i 3 4

hemspråksundervisning-undervisning i hemspråket ingår iFörutom
hemspråket eller flera andrastudiehandledning på i ärrmen.etten

Olika modeller för undervisning invandrareleverav

Olika modeller för den långsiktiga undervisningen invandrareleverav
har olika skolförfattningar. modeller hartidigare reglerats i De som

undervisning i svensk klass, hemspråksklass elleri iärangetts sam-
klass. nykomna invandrare fanns också möjlighetenFörmansatt att

anordna s.k. förberedelseklass. Hemspråksklasser och sammansatta
klasser fick enligt äldre bestämmelser bara anordnas på dåvarande låg-
och mellanstadiet.

hemspråksklasser och klasser används både elever-I sammansatta
undervisningsspråk. hemspråks-förstaspråk och svenska I ennas som

klass elever med språk och undervisningen pågår ett gemensamt ges
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två språk enligt jämkade timplaner där undervisningen i svenska suc-
ökar.cessivt

I klass har omkring hälften elevernasammansatten ett annatav
språk svenska och andra hälftenän hargemensamt svenska första-som

språk. de lägreI årskurserna undervisas eleverna på sina respektive
hemspråk i vissa Svenskan införsämnen.utom successivt under-som
visningsspråk.

finnsNumera inga detaljbestämmelser för hur invandrarundervis-
ningen ska anordnas. Kommunerna kan dock fortfarande arbeta efter
de tidigare modellerna med olika klasser för invandrarelever.typer av

Grundskolans kursplan

Hemspråk har kursplan i grundskolan. Kursplanen betonar atten egen
undervisningen ska syfta till:

elever med hemspråk svenska utvecklaratt sitt språk såannat än deatt
därigenom fåkan stark självkänsla och klar uppfattning sig självaen en om
och sin livssituation. Undervisningen skall främja deras utveckling två-till

identitetspråkiga individer med dubbel kulturell

I ska eleverna språkkunskaper:ämnet utöver

få kunskaper sin kulturella bakgrund: traditioner, religion, historia, folkom
Ävenoch land. de nutida samhällsförhållandena hör till de väsentliga kun-

skaperna. kulturkretsensDen sångermusik, och visor, rim ochegna ramsor
viktiga delar kulturarvet. Genom fåär kunskaper kulturbakgrun-attav om

den och den minoritetskulturen i Sverige kan eleverna jäm-göraom egna
förelser mellan olika kulturer, bättre förstå sin situation och också bidra till

kulturenmöka förståelsen mellan olika folk ochatt

Fristående skolor

friståendeNågra skolor med språklig eller etnisk inriktning har inrät-
i Sverige sedan 1991, de flesta med inriktningtats på finska. Muslim-

ska skolor har Malmö,i Lund och Stockholm. Sedanstartat gammalt
finns tyska, franska, engelska och estniska skolor i Stockholm och
Göteborg.

m Utbildningsdepartementet 1994: Kursplaner för grundskolan, Stockholm, 24.s.
123 25.a.a., s.
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deltagareAntal

frånökade 1978ihemspråksundervisningi stort settAntalet deltagare
berättigadeandelen deocksåökadetill 1968fram till 1991. Fram av

till 68uppgickAntalet eleverdeltog. mest procentelever avsomsom
nedskär-årens1986.eleverna Dehemspråksberättigadede senaste

med drygt 10deltagande eleverantalet procent,reduceratharningar
elever, totaltberättigadeantaletsåledes 55deltog1994 procent av

306.61
hemspråkseleverdeltagandeandelendelgymnasieskolansFör var

ellertillsjunkit 37har sedanoch procentmed 51högst 1987 procent
1994.160 elever7

och därefterfinskaihemspråksberättigade elever störstAntalet är
bland dedeltagareantalbosniska/serbiska/kroatiska. Flestkommer

persiska.grekiska ocheleverna harhemspråksberättigade

reformUrholkad

hemspråksre-medSyfteturholkats.successivtharHemspråksreformen
praktikenbehov.efter Iundervisningskulle fåelevvarjeformen attvar

fåttundervisningen,deltagit ihar ettelever,de flestahar parsom
nedskäming-ekonomiskahemspråk. Deiundervisningveckotimmars

inteundervisningendel ärdrabbat denharkommunernai somavama
föremålkan blibestämmelsernalagskyddad eller därochobligatorisk

harvisserligenHemspråksundervisningen,för tolkningar. en egensom
ochgrundskole-stödundervisning idefinieraskursplan, somsommen

kraftiga besparing-fått vidkännasdärförhargyrnnasieförordningama,

ar.

hemspråkforskningSvensk om

hemspråksområdet harforskningen inomöversiktaktuellEn över
bådaSkolverket. DeuppdragTuomela påHyltenstamgjorts avav

hemspråksverksamheten ärforskningenkonstaterarforskarna att om
praktiskadethar handlatforskningenbegränsad. Mycketmycket omav
de faktis-mindreorganisatoriska fonnerna,degenomförandet och om

dra slutsatserDärför det svårtundervisningen. attärka resultaten av
hemspråksundervisningenmellanorsakssammanhangentydigtettom

be-mångaeftersom såskevtblir dessutomUrvaletskolresultaten.och
positi-undervisningen. Dedeltar iöverhuvudtaget interättigade elever

Hyltenstam Tuome-enligtdockredovisassamband stämmersomva
forskning.internationellfrånredovisningenmedla
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redovisar SkolverketI från svensk forskning följrapporten

elever denuppvisar harmoniska reaktionen den kulturkon-mest- som
takt de lever de bådai språksina och kulturer vilketär accepterarsom re-
flekteras deltagande hemspråksundervisningi i Sahaf 1994

går hemspråksundervisningelever i upplever trygghet ochstörre° som
trivs bättre i skolsituationen andra invandrarelever Wrede Hillän 1979,
1995

går hemspråksundervisningelever i lär sig i den mycket detsom- om nya
landet, hemspråksundervisningen brygga till integration deniutgör en nya
kulturen Nygren-Junkin under utarbetande

betyg svenska, engelska ochi snitt högre hos elever haft kontinu-är- som
"hemspråksundervisningerlig i fortsättningen benämnda "hemspråks-

elever" hos dem avbrutit hemspråksundervisningen tidigt Hillän som
1995

får tvåspråkiginvandrarelever undervisning i matematik och fårSO- som
Özerkbättre betyg i dessa andra invandrareleverämnen 1993än

hemspråkselevef har positiv inställning till hemspråket och två-en mer-
språkigheten andra elever Hill 1995än

"hemspråkselever" behärskar svenska bättre andra invandrareleverän-
Hill 1995

undervisning och på hemspråki eleven har desto bättre be-mer- som
härskning uppnås modersmåleti t.ex. Lasonen Tuokomaa 1978, Löf-

Eriksson 1982gren

hemspråkselever kan behärska abstrakta begrepp bättre andra in-än-
mvandrarelever Hill 1995.

Med utgångspunkt från sin översikt frågar sig Hyltenstam Tuomela
vad exakt det i hemspråksundervisningen påverkar elever-ärmer som

språkutveckling, kimskapsutveckling och allmänna personlighets-nas
utveckling på fåFör de frågornapå krävsett sätt.gynnsamt att svaren

forskarnaenligt söker kunskap. sådan kunskapEn skulleatt man ny
kunna bidra till utveckla hemspråksundervisningen inifrån med fo-att
kusering innehållsfrågorpå och undervisningspraxis.

24 Skolverket 1996: Rapport 1996-04-22, diarienummer 95:398.

16-13686
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hemspråksundervisningförLäromedel

svenska hemspråksundervisningen omfattar antalDen språk.ett stort
det ofta kan bli problem hitta bra läromedel för under-Det gör att att

visningen.
under de decenniernaStatsmaktema har på olika försöktsättsenaste

lösa problemen.att
till producerades läromedel på tjugotal språkFram 1991 i olikaett

SÖförst dåvarande Skolöverstyrelsenutvecklingsprojekt, på och se-
för läromedeldan dåvarande Statens institut SIL. Efter harinom 1991

för hemspråksläromedel.Skolverket övertagit ansvaret
Skolverket det kommer in få ansökningar produk-attuppger om

hemspråksläromedel. Anledningentionsstöd till enligt Skolverketär att
det författare har kompetens själva genomföra densaknas attsom pro-

innebär producera läromedel.det ettatt nyttcess som
Lexin-projektet, Skolverket för,det s.k. in-I som numera ansvarar

med hjälp vilken rad lexikon har utarbetats. dessagår ordbas Iav enen
illustrerade ord, fördelade olikalexikon finns cirka 000 på 32 bild-17
Skola och utbildning, ochMänniskolcroppen, Mått viktteman: geome-
också cirka s.k. samhällsordalla lexikon ingår 1 000tri I typenavosv.

kommunfullmäktigebarnbidrag, och röstlängd.
gäller fram läromedel förekommersamarbete detEtt visst när att ta

länderna och ocksåmellan de nordiska inom EU.numera
förläromedclssituationen hem-Skolverket skriver i rapporten om

efterfrågan på information från kommunernaspråksundervisningen att
ökat. har kapacitet själva klara inköphar kommunernaDe stora att

läromedel från olika länder, medan små och mellanstoraoch import av
problem.kommuner har större

hemspråkslärareUtbildning av

hemspråks-utbildningen hemspråkslärare ochdiskussionEn av omom
hemspråksutbildningen startade.har förts sedanlärares kompetens

utbildningsaltemativ1960-talet har rad olikaSedan slutet enav
ämneslärarutbild-första tvåspråkiga utbildningenDenprövats. var en

de ingående mitten på 1970-taletmed finska Ining ämnena.ettsom av
för finskspråkiga studeran-tvåspråkig klasslärarutbildningstartade en

lärare den lades ned. särskild för-utbildade cirka 400 innan Ende, som
för tvåspråkiga studerande startade 1977 i Stock-skollärarutbildning

utbildades bl.a. förskollärare medoch Göteborg.holm, Malmö Där

25 Skolverket 1996-03-27.
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finska, grekiska, serbokroatiska och turkiska modersmål. Utbild-som
ningarna har haft rekryteringsproblem.stora

År ledde1976 bristen på behöriga och kompetenta hemspråkslärare
till startade snabbutbildningatt för tjänstgörande hemspråkslä-man en

den s.k. oex-utbildningen. Utbildningen fort- eller vidare-rare, var en
utbildning och omfattade till börja med fyra veckor föratt de lärare

hade utbildning från hemlandet och åtta veckor för dem sak-som som
nade lärarutbildning. Från 1978 utbildningen sju veckor för alla.var
Den upphörde i och med hemspråkslärarutbildningen börjadeatt förse
skolan med behöriga lärare.

Hemspråksutbildningen startade bristutbildning 1977 ochsom en
från början tvåårig. Den skulle sådana kunskaper, insikter ochvar ge

färdigheter de studerande kunde undervisaatt i sina respektive hem-
språk från förskolan gymnasieskolant.o.m. studiehandledningsamt ge
i alla övriga Utbildningen harämnen. givits följandei språk: arabiska,
assyrisk/syrianska, danska, finska, grekiska, italienska, kinesiska, kur-
diska, persiska, polska, portugisiska, romanesk, serbokroatiska, spans-
ka, ungerska och tigrinja.

Universitets- och högskoleämbetet konstaterade efter utvärderingen
de tvåspråkiga klasslärarutbildningamaatt och hemspråkslärarutbild-

ningen borde slås ihop till hemspråkslärarutbildning med inrikt-en ny
ning klasslärarfunktion. Denna förändringmot genomfördes dock ald-
rig i avvaktan pâ den grundskolläramtbildningen, i stället fortsattenya
klasslärarutbildningen fram till 1990.

Problem i lärarutbildningen

Skolverket redovisar i hemspråksutbildningen helarapport att tidenen
har dragits med olika problem, bl.a. har de studerande haft bristfälliga
kunskaper i svenska och svensk kultur och svenska förhållanden,om
de svenska lärarutbildarna har haft svårigheter med arbetastora iatt
utbildningen sina bristfälliga kunskaper de aktuella språkenp.g.a. om

kulturema.°och utbildningenI har högskolorna uppvisat bristandeen
förmåga på de förkunskaper deatt ta studerande harvara samt attsom

utbildningen innehåll skolansett krav.motsvararge som
Lärarutbildningamas erfarenheter vid handen hemspråksele-attger

utbildningeni har haft problem inte bara med svenskan ock-vema utan
så med den svenska skol- och klassrumskoden.

26 Skolverket, januari 1996.
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grund-hemspråksvarianter ifunnitshar detoch 1995Mellan 1988
skulletvåspråkig lärareGrundidénskollärarutbildningen. attvar en

utbild-invandrarbam. Närochsvenska barnbåde medkunna arbeta
hemspråksvarianter.olikafannsstartadeningen sex

beroende påfrämstutbildningen,ifylla platsernablev svårtDet att
problemetlösa detspråkprov. Förkraven ioch påinträdeskraven att

olikaDel-7-lärare iforetapputbildningstartade tre etapper.enman
grundskol-tillhemspråkslärartjänst,tillbehörighettillleddeetapperna

dock inte iinriktningenvaldaenligt denårskurs 1-7ilärartjänst svens-
förstadensvenska.undervisa i Ibehörighet etap-tillrespektiveka, att

inträdeskraven.frånfå dispenskunde manpen
Undervisningenutbildningen.fortfarande problem idockfannsDet

förkunskaper. Dessutomsvenskaochsvenskt perspektivfrånutgick ett
bestående hem-undervisasvårtvisade det sig att avgruppenvara

oftastuderande hadebakgrund. Dehelt olikamedspråksstuderande
övrigavissabaskunskapema i äm-svenska ochikunskaperbristfälliga

studerandenas.svenskadeannorlunda änvarnen
ställetförsökte iochetapputbildningamaavskaffades1992/93 man

skillnadenendahemspråk. Den gentemotl-7-utbildningen iintegrera
hemspråksstuderande fickdeutbildningenordinarieden att ge-var

stude-tvåspråkigadesvenska lästesvenskar lästespråktest. Närnomgå
språk.sittrandena eget

kvar påfinns dagihemspråkslärare papperetUtbildningen menav
hemspråkslä-aktivadet mångaSamtidigt finnsupphört.praktikenhar i

utbildning.pedagogisknämnvärdnågonharintesomrare

andraspråkSvenska som

elever med80,grundskolan, Lgrför attläroplanenden förraI angavs
svenskaiundervisningendelta iskullesvenskamodersmål änannatett

reguljäradentillgodogöra sigväl kundedeandraspråk tills un-som
förkursplansärskildocksåfannssvenska. Detidervisningen svens-en

språk.främmandeka som
skolväsen-obligatoriskaför detläroplanenmed densambandI nya

kurs-andraspråksvenskafick inte1994,det, ämnetLpo en egensom
statsrådet:föredragandeanförde detpropositionenplan. I
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modersmålundervisningen elever medmedsyftet är än.. att annatge
övergåde så möjligt kan till densådana kunskapersvenska att snart som

svenskamundervisningen ireguljära

skulle behövas särskild kursplanmenade det inte någonRegeringen att
Skolverket i uppdragframhöll avsågi attämnet, att attman gemen

kommentannaterial rörande undervisningen.särskiltutforma ett
kursplan för svenskafastställa någonBeslutet inteatt egen som

och forskare,rad bland lärareandraspråk väckte protester som me-en
undervisa förstaspråk ochskillnad på i idetnade ett ettär stor attatt

modersmålandraspråk. medeleven Barnspråk för är annatett ettsom
villkor. Andrafå svenskundervisning på sinasvenska måsteän egna

svenskainvandrare inte lär sig god intehävdadedebattörer att som
därför fortsvenska samhället. bör sårimlig chans i det Defår somen

svenskar ochsvenska tillsammans med påmöjligt börja läsa samma
villkor.

tillträdde efter valet 1994socialdemokratiska regeringendenNär
svenska andraspråkfråganpå ämneegetnytttog somsomupp omman

beslutade riksdagen på regeringensmed kursplan. I juni 1995en egen
andraspråk ska betraktas isvenskaförslag ämneett egetatt somsom

for gymnasieskolan ska ändras såoch timplanenskolformeralla attatt
till kär-kämämne och alternativandraspråksvenska utgör ettettsom

kurs-fastställde grundskolansSamtidigt regeringensvenska.nämnet
andraspråk.svenskaplan i som

andraspråk obligatorisk för eleversvenskaUndervisning i ärsom
kunskaper undervisningen iundervisningen.behöver De äm-somsom

undervisningen svenskajämförbara med de iska ärnet somsomge
därförsvenska andraspråk harGodkänt betyg imodersmål ska somge.

för följa nationel-tillräcklig grundföreslagitsregeringen attvara enav
1995/96:206.prop. Där-specialutformade gymnasieprogramoch

alternativ till undervis-andraspråk likvärdigtblir svenskamed ettsom
modersmål.svenskaningen i som

gymnasieskolansandraspråksvenska iUndervisningen i pro-som
må-kunskapereleverna har ibygger på ämnet motsvararatt somgram
ochnyligen har kommit till Sverigegrundskolan. Eleverlen för som

ålder tillsvenska har från årsgrundläggande kunskaper i 16saknar rätt
förberedelse. Under-för invandrare SFIsvenskundervisning som en

medorganisatoriskt och pedagogiskt gymnasie-kombinerasvisningen
andraspråkbetyg svenskaindividuella Godkänt iskolans somprogram.

behörighet för högskolestudier.gymnasieskolan ska kunnafrån ge

7 Stockholm,läroplan, 55Proposition 1992/93220: En s.ny



164 Bakgrund SOU 1431996:

Antalet deltagare i undervisningen i svenska andraspråk isom
grundskolan under läsåret 1994/9562 219 eller cirka sju procentvar av
det grundskoleelever.totala antalet

Utbildning lärareav

Svenska andraspråk finns relativt på universi-ämneett nyttsom som
första kurserna tillkom ochtetsnivå. De 1973 rubricerades svenskasom

för efterfrågadesinvandrarundervisning. i första hand lärareDe av som
undervisade invandrare bildningsförbundeni och betecknadesvuxna

Ämnetvid och högskolor yrkesanlcnutenuniversitet kurs. ut-som en
formades blockämne med inslag invandrarkunskap. Deettsom av
första omfattadeåren kursen 20 sedan finns1979 den på C-poäng;
kursnivå och kan alltså omfatta 60 poäng.

År infördes svenska andraspråk1985 reguljärtämnet äm-som som
på språkvetenskaplig lärarutbildningslinje kombinationi med någotne
de moderna språken engelska, franska och tyska. harDet ävenav

funnits möjlighet kombinera svenska andraspråk medatt som
hemspråk. kombinationen har enligt TingbjDen Gunnar inteömsenare
visat sig särskilt lyckad, eftersom få studerande tvåspråkigavarit på
den höga krävs förmycket nivå lärare både i svenska och iattsom vara
hemspråkm

komponent i treämnesutbildningen för 4-9-lärare, harFörutom som
svenska andraspråk kunnat ingå i l-7-lärarutbildningen.som

Tvåspråkighet förskolani

tionde barn, cirka förskolan harMer 43 000, iän vart ett annat mo-
dersmål svenska. Antalet barn inte talar svenska hemma harän som
också ökat. finska den språkgruppen,Länge det denstörsta ärvar nu

följt den finskaarabiska och spanska.av

Hemspråksträning

hernspråksstödkultur- och ska integrerad del den pedago-.. vara en av
giska verksamheten. Alla barn har hemspråk svenska böränannatsom er-

hemspråksstöd modersmåletbjudas i förskolan. kontinuerligt stöd iEtt är

m Tingbjöm, Svenska andraspråk språkämne,Gunnar 1993: Rapportett nyttsom -
från Asla-höstsymposium, Göteborg.
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betydelse, inte bara barnens språkligaför för deras socia-stor ävenutanav
och emotionella utveckling. väl utvecklatEtt hemspråk underlättar

språketmdessutom inlärningen det svenskaav

kommunernaDet de ska anordna hemspråksträningär avgörsom om
eller förskoleverksamheteninte. har hemspråksstödetI minskat kraf-

början ficktigt. I 1990-talet 50 invandrarbamen försko-iprocentav av
lan hemspråksstöd; dagi har andelen sjunkit till 20 enligtprocent en

Socialstyrelsenmnyligen publicerad frånrapport
Sedan några år tillbaka finns det inom barnomsorgen särskilda

språkförskolor landet.i Målet för språkförskoloma medrunt är attom
tidigt specialresurser främjainsatta barns tal- och språkutveckling.
Vanligen finns barn med tal- och språkproblem integrerade ien grupp

avdelning bland flera i förskolan. Språkförskoloma rekryterar bådeen
svenska barn barnoch med modersmål.ett annat

Öppna förskolor

Många kommuner bedriver uppsökande verksamhet för nå deatten
barn inte går på daghem eller i sexårsverksamhet med öppensom en
verksamhet. Genom den s.k. förskolan vill skapa kontaktöppna man
mellan bamfamiljema bostadsområde.i Tanken skapa träff-ett är att
punkter för barn och deras föräldrar, där barnen kan få lekkarnrater och
föräldrarna kan umgås med andra Den förskolan vänderöppnavuxna.

ocksåsig till kommunala dagmammor. kan ditDagmammoma gå och
få handledning och stöd utbildad personal. familjerFör med invand-av
rarbakgnind kan den förskolan fungera viktigöppna mötes-som en
plats.

förskolanBarnen i den inte inskrivna i barnomsorgen ochöppna är
föräldrarna kan utnyttja verksamheten de kan och vill. Kommuner-när

Åringen skyldighethar inrätta förskolor. fanns det1995att öppnana
enligt Statistiska centralbyråns uppgifter 1208 förskolor kom-iöppna
munal regi.

129Socialstyrelsen isocialstiänstlagen,1995: Barnomsorgen Allmänna råd från So-
cialstyrelsen 1995:2, Stockholm, 40.s.
30 Socialstyrelsen 1996: Statistik Socialtjänst,Barnomsorg 1994 Stockholm.-
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förorteri vissaSärskilda insatser

kronor till olikamiljoner125beslöt 1996iRegeringen avsättaattmars
bostadsområden där det bormedprojekt kommuneroch iåtgärder

stödet skainvandrarbakgrund. statligaDetmedmänniskormånga ses
kunnaskaför i principigångsättningsbidrag insatser över-ett somsom

långsiktigt ochvill stimuleraverksamhet. Regeringenordinarie ettgå i
de statligaochhar huvudansvaretarbete. Kommunenkontinuerligt
med högstBidrag utgårdelfinansiering.avseddamedlen är som en

dencirkaochför olika insatserkostnaderna procenthälften tre avav
utvärdering.och Bot-för uppföljningmåstesatsningentotala avsättas

miljoner kro-beviljatsStockholm har 18ochMalmöGöteborg,kyrka,
kommun. Haninge,bostadsområdeni tvåför insatservardera pernor

tillmiljoner kronorvardera nioSödertälje fåroch ettSolnaHuddinge,
område.

fåttharutvalda kommunerdet fem åttanärvarandeFör är somav
situa-Inrikesdepartementet. Hurgodkändahandlingsplanersina serav

ochutbetaladeförstafått sinaharde kommuneritionen ut pengarsom
skolanberörområdenföreträdesvis inomdå som

stads-till de tvåsina insatservalt koncentreraharMalmö kommun att
omfattaskaområden insatsernaHyllie.Rosengård och Dedelarna som

aktivi-sysselsättningstillfállensärskildakompetensutbildning, samtär
nänniljförökatleder till ön.lokal nivåpå ettteter engagemangsom

kommu-harbostadsområdet Holma. DärberörskolsatsningHyllies
skolstar-införverksamhetförberedandemedprojektplanerat ett ennen

O-klasskallasProjektetföräldrar.inklusivefemtontal barnför ettten
och årför femtänktVerksamhetenHolma.bostadsområdet ärinom sex

skol-bådeledasskatenniner. Deni tvåoch ska pågåbarngamla av
språkutveck-med sinska få hjälpbarnomsorgspersonal. Barnenoch

utveckling stärkas.socialaderaslek skaling; genom
SamverkansprojektkallasprojektRosengård planerasI ett som

syftarProjektetHerrgården.närområdetskolaoch inombarnomsorg
öka derasbarn förarbete medarbetsmetoder vidutveckla atttill att
förskolan,möjligheterdeallatillgodogöra sigförutsättningar att som

sketänkterbjuder. Dettagymnasieskolansikt är attoch pågrundskolan
de oli-mellangäller övergångamadetnärprövasvägaratt nyagenom

bar-avgörandeålder ska intebarnets närEnbartskolformema.ka vara
barnet skahosmognadsgradenskolsystemet,vidare igår ävenutannet

olikadelas in iVerksamheten öppenbedömningen. steg:i treinvägas
skolan.vanligaoch densexårsverksamhetförskola,verksamhet på
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boendeprojekt för inom Rosen-harMalmöInvandramämnden i ett
dockinvandrare,möjlighet förvilldäroch Hylliegård vuxnageman

med för-grundskolasvenskläsa inutbildningmed lågunder 35 år, att
invandrarförvalt-Förutsättningarnasvenskundervisning. ärstärkt att

utbildningenbedömermed individentillsammansningen/socialbyrån
möjlig klaraochintressant att av.som

stadsde-språkförskolamed iprojektharkommunSödertälje startat
projektende olikaMålen med äroch Hovsjö. attGenetalarna Ronna,

deltagandedeoch på såsvenska språketi det sättkunskapernahöja ge
avslutadefterstudierfortsattaklaraförutsättningarbättrebarnen att

grundskola.
tvåspråkig,förskollärare,arbetar två ärspråkförskolanI envarav

skolan.dag itimmartillbringarbarnenoch tre per

finns bostads-detstadsdelar därtvåhar valtkommunGöteborgs ut
Korteda-Gunnared/Lärjedalen ochstöd. Detbehöverområden ärsom

anknyt-projekt harGunnared/Lärjedalen det tvåärla/Bergsjön. I som
för Världens Huskallasprojekttill skolan. Det ettning är ett somena -

med tonårs-arbetetProjektetGunnared.samarbete rörmångkulturellt i
stöd ochorganiserahandlarprojektetandraskolan. Det attfrågor i om

medungdomsskolaninvandrarbakgrund imedför eleverhandledning
hemländer.från elevernasutbildningpedagogiskmedhjälp personerav
invandrareförsvenskundervisningskaKortedala/BergsjönI vuxna

lä-veckor med 30två gånger 15omfattarkursinledas. Det är somen
hamedräknarveckan. Här ettundervisningstimmar i attrarledda man

stadsdelsnämnderna.de tvåmellansamarbete

Järvafål-stadsdelar. Ipå tvåinriktat sina insatserharstadStockholms
forskningsinrik-ha inrättatsslutet 1996det tillska ettstadsdelartets av

språkcentrumtvåspråkighet. Dettapåmed inriktningspråkcentrumtat
mellansamarbetsprojektbedrivasochRinkebyska ligga i ettsom

stadsde-detska iVidareuniversitet.Stockholmsstad ochStockholms
för barnomsorgsperso-språkutvecklingmedverksamhetigånglen dras

språkutvecklings-metodkunskap. Ettiska annatnal, ut nymynnasom
hurvisaSyftetförskolan Husby.iden är attvidprojekt öppnastartar

verksamhet.i allspråkfrågor kan integreras
medpedagogisktplanerasRågsved centrumstadsdelen ettInom

Måletsexärsverksamhet.med barn i är attarbetelagd påtyngdpunkten
språket, såsvenskabehärska detska attårskurs 9gåralla barn utsom

arbetsmarknaden.inträde påellerskolgångfortsattkan klara ettde en
barnomsorgen,och integreraårunderpågåberäknasProjektet tre

språk- och begrepps-barnsmedarbetetskolan iochspråkforskolan
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bildning. En språkförskola planeras för de barnäven står utanförsom
barnomsorgen för stimulera dessa barns språk- ochatt begreppsut-
veckling. Rekryteringen barn ska ske Barnavårdcentralenav genom
och Familjecentralen. Det pågår diskussioner med stadensäven SFI-
skola förlägga dess undervisning till språkforskolan,att så arbe-om att

med barn och kan ske parallellt.tet vuxna

Solna stad sin satsning i bostadsområdetgör Blåkulla. skaDär genom-
föras rad satsningar för stärka bl.a. invandrarbamens möjligheteratten

Ävendet svenska språket. härerövra syftetatt förebyggaär studie-att
avbrott och främja deltagande på arbetsmarknaden för de människor
med invandrarbakgrund bor i området. Mycket detta kommersom av

ske fortsatt metodutvecklingatt inom barnomsorg och skola.som en
Några områden ska prioriteras språkförskola for främstär barnsom en
och föräldrar inte utnyttjar barnomsorgen. Sedan några år har s.k.som
skrivarläger bedrivits för elever med invandrarbakgrund i årskurs 7-9
under sommarloven. lokalEn vuxenutbildning i svenska ska starta.
Utbildningen ska kombineras med praktisk samhällskunskap och in-
tentionen detta ska ske i samarbete medår invandrarföreningaratt och
studieförbund.

Denna sammanställning gjord på grundval de verksamhetsområ-är av
den skolan och barnomsorgen.rör I dagsläget finns det uppgiftersom
bara fem de totalt åtta kommuner får del de särskildataom av som av
resurserna.
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Kommittédirektiv

Dir 1995: 19

skolanDet inre arbetet i

regeringssammanträde denBeslut vid 9 1995mars

uppdragetSammanfattning av

tillkallas med uppdrag belysa det inre arbetet i det of-kommittéEn att
ungdom och föreslå förfentliga skolväsendet för barn och åtgärder att

den pedagogiska utvecklingen.stimulera
slutfört den novemberUppdraget ska 1 1997.vara

Bakgrund

målstyrningenSkolan och

för skolan föränd-decennierna har villkoren arbetet iUnder de senaste
genomgripandepä sätt.rats ett

helt. skollagen deskolan har lagts övergri-Styrningen Iom angesav
nationellabestämmelserna för skolan. styrningen ipande målen och Den

omfattande regelverk främstlängreövrigt sker inte ett utangenom ge-
lä-nationellt fastställda betygsystem.läroplaner, kursplaner och Inom

målen och vilket olikaoch kursplaner vilkaroplaner är ansvar somanges
kom-skolan, främst lärarna och rektor, har.befattningshavare i Det är

genomfö-har för skolverksamhetensoch skolorna ansvaretsommunerna
deför verksamheten utvecklas så denrande och attatt motsvarar upp-

ställda målen.
mål läroplanerInnehållet i undervisningen istyrs genom som anges

bygger distinktion mellanoch kursplaner. målstyrningen påDen nya en
arbeta förmålen för verksamheten å sidan och sättet attprocessen,ena

och kursplanernaandra. läroplanernanå målen, å den De äratt av-nya
hur arbetet skall bedrivas. Rektorn,sedda mål, inte preciseraattatt ange

skola skall själva utfonna mål förlärarna och personal i varje un-annan
med elevema. betyderoch forma arbetet tillsammans Detdervisningen
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lokalt tolka de nationella målen och välja innehåll,måste arbets-att man
fråga deltagande målstyming.Detsätt ärosv. om en

Samtidigt denna distinktion mellan mål och problematisk.är process
skall lära sig kan sällan skiljas från hur. Skolans uppgiftVad eleverna när

till demokrati kan exempel.det gäller fostran målEtt strävatas attsom
personligt förskolväsendet varje elev sinai är att tar ettmot stu-ansvar

arbetsmiljö och elev utvecklar förmåga arbetadier och sin varje sinatt att
Därför det läroplanema bl.a. lärarendemokratiska former. ii attanges

tillsammans med elevernaplanera och utvärdera undervisningen iskall -
fråga Många de mål i läropla-hög grad som angesen om processen. av

handlingsbered-kursplanerna gäller attityder, värderingar ochochnema
grunddragligger åtminstone i sina in-skap olika slag. Där processenav

oberördaeller kunskapsområden dessabyggd i målet. Inga ärämnen av
enbart dethela skolverksamheten, alltså inte imål. griperDe över som

uppfattas undervisning.kanmeningsnäv som
politiskagrundläggande ansvarsfördelningen mellan den nivån,Den

skolorna utformarövergripande mål, och den personal i somsom anger
för dessa mål skall ligga fast.och nås,attsvararprocessen

har direkt betydelse för målen uppnås.utfomining DetProcessens om
skolans uppdragsgivare, ock-därför befogatär att staten, ytterstasom nu

skolorna, syfte identifierauppmärksammar det inre arbetet i i möj-så att
och stimulera till pedagogisk utveckling inomligheter och problem ra-

decentraliseradeför det ansvaret.men

Ändrade förutsättningar

kraftigt har förändratdet ändradeinte baraDet är styrsystemet som
Samhället förändras kontinuerligtför skolans arbete.förutsättningarna

kommer tillpåverkar både elevernaFörändringarnapå många sätt. som
efter skoltiden och skolande skall levaskolan och det liv somsom

har ställningdem för. Skolan institutionskall kvalificera en annansom
förändratsedan, ocksåför några generationer någoti samhället än som

för det arbetet.förutsättningarna inre
Förhållandetannorlunda förr.kommer till skolaneleverDe är änsom

ungdomar harjämlikt. ochmellan barn och Barnär ett egetvuxna mer
skiljer democh skolan utsträckningutanför familjekretsen iliv somen

världavskännade från defrån tidigare generationer. inteDe är vuxnas
förerfarenheter. ordkimskaper och De intedet gäller gottnär tar vuxnas

deras liv skallförhand givet huruppfattar det inte påvidare. Deutan som
skall välja livsstil,de själva kan ochräknar medgestalta sig, attutan

framtidenandra föreställningarbostadsort harverksamhet, De omosv.
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Mångalivet.stadium imotsvarandehade påföräldragenerationderasän
kulturer,ochländerandraerfarenhetertidigtfårungdomarochbarn av
demedierna ettlivet. Genom mötsuppfattaochlevaandra avsätt attav

tidiga-mycketofantligt större äninformationintryck och ärflöde somav
uppmärksamhet.sinskallvad deväljaständigt ägnade tvingasochre,

människorMångaproblem.betydandeinnehållerUtvecklingen unga
ochlivväljakunnaföräldrarsinautsträckning änisig störreatttror om

realiseraochväljakanallalångtifråndetverklighetenframtid. ärI som
utslagningochsegregationtvingasStoradrömmar.sina genomgrupper

demdelriskallvarligfinns attalternativ.få Detmedliv avtill enenett
andraocharbetslivplats isamhället,utanförlivtill utan ge-hänvisas ett

menskaper.
väsentligtskoltidenefterskall leva i ärelevernasamhälle annor-Det

delevde imorföräldrama närochfar-ellerföräldrarnadetlunda än som
Bådegenerationsldyfta. mänsförriski sigskaparDetta enenunga.var

föräldraskap,förenai daghandlar attrolleroch kvinnors omvuxnasom
mycketFritiden har större ut-samhällsansvar. ettochyrkesverksarnhet

tjänste-dagiSverige etttidigare.liv ärmänniskors äni snararerymme
påkravdetfinnsarbetslivet störreindustrisamhälle. Isamhälle än ett -

med sinasamarbete närmasteenskilde idenför attökatoch utrymme -
Arbetsinnehåll,läggs meto-arbetetför hurarbetskamrater ta upp.ansvar

ti-kravställer änfortlöpande. Det störreförändrasorganisationochder
ochförändringarnatillställningochförståvarje tapådigare attperson

utvecklingentekniskaförhållanden. Denändradeunder acce-fungeraatt
innehållet iförändraradikaltpåInformationstekniken väg attärlererar.

kommunikationtill över storamöjligheteroch skapar av-arbetemångas
åter-behovalla hardärhänförändrats nästanhar attArbetslivetstånd. av

Skolan måstekunskaper.sinafördjupningochförnyelsekommande av
har givitMassmediemadetta.förelevernapåarbeta rustarsättett som

ochlandvårtvärlden, ihänder i egetvadinblick imänniskoralla som
med vårtglobaltochnationelltbådemiljönförriskernaharutanför. T.ex.

älv-påanspråkMedborgarnasuppenbara.blivitlevanuvarande sätt att
taktökat iharinstitutionersamhälletspåverkafåoch påbestämmande att

exempel påoroandeocksåemellertidkanktmskaper. Manökademed se
demokratiskaideltaförminskat intresseoch attapati processer.politisk

möjlighetermångapåbärutvecklingentekniska mensnabbaDen
in-all dentillförhåller sigmänniskorHurproblem.ocksåmedför nya

demokra-samhälletmoderna ärdettillgå ifinnsformation enattsom
inforrna-omformaförmårintemänniskortifråga. När stora avgrupper

drasdärklasskillnader, gränsendetuppstårkunskaptilltion nyaegen
vardagoch i sinbearbetakaninteoch demkandemmellan somsom

tillgänglig.finnsinformationdeninförliva som
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Med dessa samhällsförändringar följer också skolan institu-att som
tion har ställning tidigare. Denän utstrålning makt ochen annan av
myndighet institutionen skola tidigare har haft kraftigt försva-ärsom nu
gad. Skolan har längreinte självklar auktoritet i förhållande till eleveren
och föräldrar och inte något monopol ktmskapsfönnedlingenpå i samhäl-
let. Läraren kan inte luta sig skolans institutionellamot auktoritet och
yrkets traditioner, måste i mycketutan utsträckning verkastörre med den

personligheten insats. Det har lett till läraren kommit ele-egna attsom
något fyllt läraryrketnärmare, med innehåll ochverna stimu-nyttsom ny

lans. Samtidigt upplever många hur lärarens utsatthet och sårbarhet har
ökat.

När skolans traditioner inte längre uppfattas givna och odiskutab-som
ökar föräldrarnas krav på inflytande sina barns skolgångöver och ele-

krav på inflytande sin dagliga verksamhet.över Dessutom bidrarvemas
föräldrarnas högre utbildningsnivå till lärarna inte längre haratt ett
självklart tollcningsföreträde. Skolan kan inte utföra sitt uppdrag avskild
från samhället. Denresten samverkan mellannära grundskolan ochav
barnomsorgen, de åren har utvecklats i många kommuner,senastesom är

exempel detta.på läroplanemaIett markeras vikten samverkan medav
arbetslivet och med närsamhället i övrigt. För betydande andelen av
allmänheten och eleverna framstår skolan dagi slutenävenav som en
värld inte påverkas omvärlden. återstårHär alltså fullföljasom attav
skolans öppnande samhället.mot

De samhällsförändringar beskrivits här ställer krav på sko-som nya
lan, på elever, lärare och rektorer. Vad behöver lärare kunna i dennat.ex.

situation På vilket kan innehåll, arbetsmetodersätt och organisationnya
omformas för dessa förutsättningarmöta ochatt samhällskrav Hurnya
kan lärarna stödjas i sin roll Vilket finns för elevers ochutrymmenya
föräldrars inflytande Vilka strategier möjliga använda förär skolaatt en

vill öppenhetsträva detmot större omgivande samhälletgentemotsom

Några påperspektiv skolans inre arbete

Lärandet i skolan

Skolan institution för elevernasär lärande och personliga utveck-en
ling. Det hjälper föga vad skolan vill och sig lära inte ele-tror ut om

själva för sitt lärande.tarverna ansvar
För eleverna skolan inte bara lektionerär i och kurser.ämnen Samva-
med kamrater på och håltimmar, lekar ochraster spel, diskussionerron

med lärare och andra i och utanför klassrummet allt sådant bi-vuxna -
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lärande ochpåverkar derasochskolanupplevelse ut-derastilldrar av
kunskaper inne-ochkunskaperna,formarhelhetenveckling. Det är som

och färdigheter.attityderföreställningar,b1.a.fattar
liv efteråt.för elevernasförberedelsebaraskoltiden inteMen är en

lika be-Livskvalitetskolan.de går imedan ärderas liv ettocksåDen är
det vik-Därförförungdomaroch äranspråk för barnrättigat vuxna.som

helhetsperspektiv.enskilda elevensskolan denarbetet ipåtigt att urse
kränks ele-i skolan. Annarsviktigtroligt ochmåste attDet vara

riskfinnslära sig. Detde får svårtlivskvalitet, ochtill atträtt envernas
välhurtill lektion,lektion läggsenformig,blirskoltillvaron närför att

för sig.lektionvarjeinomundervisningengenomfördoch än ärplanerad
spännandeocksåmåsteförutsägbar, denbli alltförSkolan får inte vara

utmanande.och
upplevademberöra eleverna,innehåll måste attUndervisningens

all-det intesjälva. Sågäller demklassrummen ärförsiggår idetatt som
från derasskildundervisningenuppfattareleverAlltför mångatid. som

därför svårtfårframtidsföreställningar. De att taocherfarenheteregna
till.hjälpa demskulleundervisningenkunskapdentill sig som

skall kunnaeleverförförutsättningytterligare attTrygghet är en
utomordentligt bety-skolanKlimatet iroligt. ärskolarbetetuppleva som

och hurvarandraochelevernabemöterskolanidedelsefullt. Hur vuxna
lär sig.vad elevernapåsinsemellan inverkarvarandrabemötereleverna

respekteradekänner sigelever intesådantskolanbemötandet i är attOm
under-detde lär sigutsikternaocksåbegränsas att sompersoner,som

intesaker,kanske andrasiglär de attt.ex.syftar till. Däremotvisningen
skaparMobbningbådadera.skolan, elleravskyellersjälva,på sig atttro

Allatolereras.förhållandenkan under ingaochtrygghettillmotsatsen
aktivi-skolansallaoch gemenskap idelaktighetupplevafåelever måste

teter.
faktorermängdberor påskolanlär sig ioch pojkarflickorVad en

undervisningens inne-faktorkomplext Enpå rörsamverkar sätt.ettsom
ochoch problemdeintresserade de tashåll, hur ämnenär omuppsomav

harfaktorerfarenheter. Entill deraskopplaskaninnehållet annanegna
ochflickorhurundervisningen,kommunikationsformema imedgöraatt

iarbetsforrnemafaktortredjeoch bemötta. En rörseddapojkar blir un-
isolera-faktorer intedessaemellertidAvgörandedervisningen. attär ses

varandra.medsamverkandevarandrafrånde utan
denochsammanhangdetochgemenskaperKunskap växer urur

uppmärksammadärför viktigtbefinner sig. Det attdär eleverna ärmiljö
med kam-tillsammansarbetaerfarenhetfårelevernavilket attpå sätt av
nationelladenskolan.kunskapssökande i Iandra vid sittochlärarerater,

Sta-1992genomfördes våren sägergrundskolanutvärderingen somav
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skolverk den positiva bilden skolantens att elevernastörs tycksattav av
vid tänka självständigt skolarbeteti ochatt de lag haröverattvara ovana

dålig förmåga tillämpa sina kunskaper. Samtidigt katederundervis-att är
ning den vanligaste undervisningsforrnen, framför allt högstadiet,på me-
dan elevaktiva och undersökande arbetssätt används i ganska begränsad
utsträckning. En utbredd katederundervisning i det här perspektivetär
problematisk, framför allt den utrnärks ensidig infonnationsför-om av
medling och traditionella förhör. liggerDet pedagogisk utmaning ien
skolans uppgift varje elevs individuella behovmöta samtidigtatt som
gemenskap och samarbete skall utvecklas.

Ärnnesövergripande undervisning, organiserad utifrån ellerteman
problem i verkligheten, i många fall föredraär vill hjälpaatt om man
eleverna uppfatta sammanhang, få helhetsbild och kunnaatt ställ-taen
ning olikai avseenden. Det har funnits inslag i tidigare styrsystem t.ex.-

timplanema byggt på veckotimtal försvåratatt sådan under-som en-
visning. Indelningen i har varit den helt dominerandeämnen organisa-

Äventionsprincipen för undervisningen. timplanema indelade iärnu
och kursplanernaämnen, respektive kurser iämnen Detämnen.avser

betyder inte undervisningen bör ske i eller i varje kurs föratt sig.ämnen
lärareDet och elever kommer hurär målen kurspla-iöverenssom om

bäst skall uppnås. kanDet ske i ämnesintegrerat arbete ocksånerna men
inom för enskilt eller enskild kurs. Det angelägetett ämne är attramen en
kartlägga vad uppfattas hinder för ämnesobundensom som en mer un-
dervisning.

Flera viktiga mål för skolverksamheten kan inte heller hänföras till
något eller några bestämda Det gäller bl.a. elevernaämnen. skall sti-att
muleras omfatta vårt samhälles värderingaratt och låtagemensamma
dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Skolans uppgift att
fostra till demokrati och motverka främlingsfientlighet och rasism haratt
inte heller någon naturlig hemvist i enskilt dessaUtöverett ämne. exem-
pel läroplanema också vissa kunskapsområdennämner bör integre-som

i olika gällerDet miljö, ochämnen. samlevnad och alkohol,t.ex.ras sex
tobak och narkotika. Rektorn särskilt för denna integration.ettges ansvar
Det mycket viktigt det inre arbetetär i skolan utformas så deatt inteatt
direkt ärnnesanknutna målen för verksamheten kommer till sin rätt.

Skolan kan dagi inte fullgöra sitt uppdrag enbart varjeattgenom
medarbetare tilldelas sin uppgift och sköter den på hand efter bästaegen
förmåga. Det innebär omfattande decentraliseringstyrsystemetnya en av
beslut i viktiga frågor. förutsätterDet personalen i skolavarjeatt gemen-

diskuterar hur skolans arbete skall läggas Skolledning, läraresamt upp.
och övrig personal behöver också samtala och samverka med varandra
för eleverna skall få skoltiden det meningen. Eftersomatt ut ärav som
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institu-auktoritetstöd skolansstarkt iharlärarrollen längreinte ett som
sårbarablir lärarna äntraditioner,och yrketsition mersom personer

mellankollegiala samtaletdetbehovetförstärker ocksåtidigare. Detta av
skolan.ide vuxna

allaskola förEn

mel-från orättvisorutvecklas bortsamhällettillbidraskallSkolan att
skolasammanhållensvenska skolandenDärförmänniskor.lan är en

ungdomar.alla bam ochtilllikvärdig utbildningskall gesom
kulturella förut-sociala ochpersonliga,skildamedskolanbörjarBarn

ochorganisation sinuppgift sinskolansDetsättningar. attär anpassa
förskolatill Enförutsättningarbarnsallasåundervisning tasatt vara.

alla ele-bemötta, därsedda ochbliralla eleverskola därbetyderalla en
undervisningfåralla eleveroch därfårerfarenheter utrymme, envers

deras intressen.ochbehovderastillgodoser mötersom
skolanarbetet idet inrebetrakta ettanledningfinnsDet att ur

språkofta olikabakgrund harsocialolikamedEleverklassperspektiv.
beroendeolikakanlära sigOcksåerfarenheter.olika sättetoch att vara

starktharoch studievägarväljerelevernabakgrund.social Hur ämnenpå
skolanfimgerarUppenbarligenbakgrund.socialaderasmedsamband

mycketmedför livkvalificerasochelevernafortfarande så sorterasatt
detdiskuteraviktigtsjälvbestämmande. Detoch är attgrad frihetolika av

verksamhe-modeller försökaochperspektivdettaskolan iarbetet iinre
från sorteringen.bortlederten som

ochkvinnormellanJämställdhet mänkön.aspektviktig ärEn annan
makt,frågaverksamhet. Detsamhälletsall ärmål iviktigt omär ett en
skallskolansvenskakönen. Denfördelad mellanojämntalltfort ärsom

eleversallakräverutbildning.likvärdig Detpojkar attflickor och enge
bådefrågaskolan. Deterfarenheter beaktas i ärochförutsättningar omen
och poj-flickorfinns mellande olikhetertillochbli taatt somvaravarse

skolanVerksamheten ifundamentala likheten.denrespekteraochkar att
Regeringenoch olikhetema.likhetenbådekunskappåbyggabehöver om

ochmellan kvinnorjämställdhet mänpropositionnyligen ihar omen
dessavikten1994/95:l64 betonatprop.utbildningsområdetinom av

frågor.
behöverviktig dimensiontillhörighetkulturellochEtnisk är somen

samhälle.mångkulturellt DetSverigearbete.skolans inrei är ettbeaktas
kulturellt hänseen-ochetnisktbakgrund ialla eleverviktigt oavsettattär

bekräf-ochseddade blirupplevaocherfarenheteranvändafår sina attde
ochförstålära sigfåralla eleverviktigtockså attskolan. Dettade i attär
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respektera den erfarenhet andra har och därmed fördjupa sinsom grupper
förståelse verkligheten.av

fundamentalEn fråga hur skolan bemöter de barnär och ungdomar
har de allra svårigheterna. Det gällerstörsta sig svårigheternasom vare

beror funktionshinderpå något slag, sociala omständigheter ska-av som
utsatthet, eller på andra omständigheter.par
Skolan skall demokratiserande kraft i samhället. Elevernavara en

skall fostras till demokrati bl.a. alla elever i praktikenatt ävengenom
skall kunna påverka, delaktiga och Det viktigtta är attvara ansvar. upp-
märksamma sambandet och spänningen mellan den representativa de-
mokratin formi kommunensoch inflytande ochstatens överav ansvar
för verksamheten och den direkta demokratin i skola därmer en perso-
nal, elever och föräldrar tillsammans tar ansvar.

Uppdraget

Mot bakgrund de möjligheter och problem det styrsystemetav som nya
med dess läroplaner och kursplaner erbjuder och de samhällsför-av
ändringar olika slag kortfattat beskrivits det föregåendei detärav som
kommitténs uppgift föreslå åtgärder för stimulera den pedago-att att
giska utvecklingen skolani och för undanröja de hinder kanatt som
finnas för den. Inte minst inom lärarutbildningen och fortbildningen av
skolpersonal kan det finnas behov särskilda insatser för främjaattav
utvecklingen det inre arbetet skolan.iav

skallKommittén belysa det inre arbetet skolani perspektiven klass,ur
kön, funktionshinder och etnisk och kulturell tillhörighet. Uppgiften är
här huvudsakligen sammanställa befintlig kunskap och värdera den.att

kommitténDet står fritt lämna förslag på åtgärder.att
skallKommittén på vilket skolan kan tillöverväga detsätt ta vara

faktum vårt samhälle mångkulturellt och använda dettaäratt som en re-
i sitt arbete. denna delI skall kommittén samråda med kommitténsurs

för invandrarpolitiken Ku 1994:11.översyn av
Vidare skall kommittén hur inflytandet för elever och för-överväga

äldrar inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom skall kunna
stärkas. underlagDet under hösten 1994 sammanställts sär-som av en
skild utredare inom Utbildningsdepartementet Där inte har någotman
inflytande finns inget personligt ansvar En elev- och föräld-översyn av
rainflytandet skolan,i skallDs 1995:5 därvid beaktas.

Kommittén bör stimulera offentlig debatt frågor det in-rören om som
arbetet skolan.i detta syfte kanI skrifter publiceras och konferenserre

anordnas i kommitténs regi.
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barnetsbeakta FN-konventionenskall kommitténarbete rät-sittI om
tigheter.

skall behandla ingår i Statensfrågor kommitténdeMånga somav
samverka med Skolverket såskallarbetsfält. Kommitténskolverks att

tillkommittén respektive verketoch övriga inomkompetens tasresurser
samråda med arbetsgruppenskall kommitténDärvidpå bästa sätt.vara

mellan skolansoch kompetensarbete,rörande fördelning ansvarav
U 1994:1.myndigheter och departementet

referensgrupp,parlamentarisksamråda med delsKommittén skall en
för personalorganisationer pådels referensgrupp representanteraven

skallKommitténföräldraorganisationer.ochskolområdet elev-samt
gymnasieskolan Uutvecklingförmed kommitténsamrådaäven av

storstadsområden, ilevnadsvillkor iutredningen1994:02 och samtom
och kommittéer.berörda myndighetermedövrigt

arbetekommitténsförRamar

den november 1997.slutfört 1skallUppdraget senastvara
skall kommit-och föräldrarinflytande för elevergällerdeldenI som

den november 1995.överväganden 1redovisa sinatén senast
karak-mångkulturellahur samhälletsövervägandenKommitténs om

den augustiskall redovisas 31skolaniutnyttjaskan senasttär resurssom
1996.

tilldir. 1994:23direktivskall beakta regeringensKommittén samt-
åtaganden.offentligasärskilda utredareochkommittéerliga prövaatt

direktivdelar följa regeringenstillämpligaskall iKommittén även om
jämställdhetspo-dir. 1992:50konsekvenserregionalpolitiska samt om

dir. 124.konsekvenser 1994:litiska
ellerförtill kostnadsöloringarfår ledaKommitténs förslag inte staten

skall finan-medför ökade utgifterEventuella förslagkommunerna. som
fårKommitténområden.berördaomprioriteringar inomsieras genom

medel anvisadeomfördelafinansieringförslag tillsinadock inte i av
området.verksamhet inomkonjunkturskäl till ordinarie

budgetplanmedapril komma införe den 1995Kommittén skall 15 en
för utredningen.beräknade kostnaderöver

Utbildningsdepartementet



178 Bilaga 2 SOU 1996:143

Deltagare i den parlamentariska
referensgruppen

Centerpartiet
Marita Ljung, Västerås

Folkpartiet liberalerna
U1f Nilsson, Lund

Kristdemokratiska samhällspartiet
Eva Kläppe, Kalmar

Miljöpartiet de Gröna
Marja Andersson, Rönninge

Moderata samlingspartiet
Tomas Högström, Västerås

Socialdemokraterna
ÅmotsforsTorgny Danielsson,

Marie-Louise Rönnmark, Umeå

Vänsterpartiet
Emil StockholmPersson,

Företrädare för centrala intresseorganisationer

Agneta Anderlund, Läradörbundet

Jan H. Ekbrand, Elevorganisationen Sverigei

Joel Frykholm, Elevorganisationen Sverigei

Lars RiksförbundetH. Gustavsson, och SkolaHem

Agneta örbeck, SkolledarförbundJ Sveriges

Christian Kamil, Sveriges Elevråds Samarbetsorganisation

Stenbeck,Jon Lärarnas Riksförbund
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Krock eller möte
mångkulturellaOm den skolan

dagensI samhälle behöver fönnågaalla människor utveckladen
mångfald.leva med kulturell Skolan socialhar ochatt som

kulturell mötesplats särskilt för stärka dennaett attansvar
förmåga. Skolkommittén vill i detta betänkande lyfta fram den
mångkulturella dimensionen i skola och undervisning, väcka
diskussion, belysa problem peka möjligheter.samt

Med betänkandet fortsätter kommittén den dialog med skolan
påbörjades i delbetänkandet Inflytande på Allariktigt. ärsom

välkomna delta i dialogen och lämna synpunkter.att

Till betänkandet kopplat mångkulturellaantologi,är Denen
skolan, finns utgiven Studentlitteratur. antologin skriverIsom
sju lärare och sju forskare undervisningungdomar, ochom
etnicitet.
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