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Förord
När man som student håller på med ett uppsatsarbete och har avklarat en intervju med en- eller
flera- yrkesverksamma personer, kan innehållet i materialet ibland, bli något mer överraskande än
vad man hade tänkt sig. Det nya ”stoffet” som framkommer i intervjun, kan ge  intervjupersonen lite
av en ”aha” upplevelse på något, som hon/han inte var så medveten om tidigare. Som i sin tur
kanske bidrar till, att studenten/forskaren får ett ökat intresset för ämnet ifråga. Det hände mig när
fokuseringen först gick ut på att skriva en C-uppsats om Integration och språk i det svenska
samhället. Jag blev mer intresserad av, att skriva om språkets betydelse i integrationsprocessen,
snarare än att skriva om integration. 

Integration är ett så pass brett perspektiv - det är alla de olika delarna som tillsammans utgör en
helhet. De olika delarna i integrationsbegreppet påverkar varandra och de är också beroende av
varandra. Jag kan nämna några som sociala faktorer; som är boende och hem. Vi har möten på
offentliga platser och vi har möten inom vården. Samt vi har lärande; som är arbete och utbildning.
Det är omöjligt att skriva om alla de delar som ingår i en integrationsprocess och det går säkert att
räkna upp ett hundratal delar - kanske mer. Det som intresserar mig i mitt uppsatsarbete beträffande
begreppet integration och som har givits ett relativt stort utrymme i vårt svenska samhälle - är
språket - det svenska språket.

2003 intervjuade jag tre dagbarnvårdare (vid ett och samma tillfälle) och som fortfarande idag
arbetar tillsammans på ett svenskt familjedaghem i en förort till en storstad i Sverige. Det kom fram
i intervjun ”hur lite” av det svenska språket som många av barnen under 5 års ålder med
invandrarbakgrund kunde förstå och tala. Många av barnen var födda i Sverige som andra
generationens svenskar och behärskade modersmålet bättre, som var annat språk än det svenska
språket. Detta gjorde att jag fick ett ökat intresse till att ta reda på hur det förhåller sig, med den
svenska språkförståelsen hos förskolebarn med invandrarbakgrund.

Men eftersom jag redan har gjort en intervju 2003, där integrationsbegreppet togs upp, ges det ändå
ett visst utrymme till integrationsbegreppet i arbetet. 
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                Del I

Inledning och syfte
I förordet så berättade jag, att jag gått över till att skriva en uppsats om det svenska språket i vårt
samhälle. I uppsatsarbetet riktar jag mitt intresse mot, att  försöka bringa en klarhet vad de
intervjuade har erfarit, när det gäller de egna förskolebarnens kunskaper i det svenska språket. Och
hur/vilka förhållningssätt de intervjuade har uppfattat finna hos föräldrarna till barnen, beträffande
det svenska språket, den egna kulturen och identiteten. Men även de intervjuades egen syn är
välkommet. Jag vill också rikta fokus mot problematiken kring det svenska språket i vårt samhälle,
kontra synen på modersmålsspråket. Behärskar deras förskolebarn det svenska språket så mycket
sämre, jämfört med barn som har svenska som modersmålsspråk. De här frågorna som jag nämnt,
skall jag försöka besvara med hjälp av dagbarnvårdarna och förskolläraren samt fritidspedagogen,
som jag intervjuat, utifrån deras erfarenheter. 

Sett ur ett perspektiv på en integrationsprocess, om jag nu ändå ska nämna begreppet integration, så
är det de intervjuades erfarenheter genom sitt arbete, som får företräde i uppsatsarbetet. Att belysa
deras erfarenheter beträffande det svenska språket och modersmålsspråket som finns i dagens
skolvärld. Dessa tankar leder mig över till syftet för den här uppsatsen som är, att utifrånintervjuer
med pedagogisk personal, som undervisar barn med invandrarbakgrund – analysera deras
erfarenheter av- och syn på kunskaper/färdigheter i hemspråk respektive det svenska språket i
dagens förskola.

Bakgrund - Vad menas då med integration
Jag berättade i förordet, att arbetet handlar inte om integration – inte i det stora hela, utan snarare
om språket i integrationsprocessen. Det var ju i den första intervjun som de olika begreppen  kultur,
etnicitet och identitet, fick ett större utrymme. Detta har jag distanserat mig lite mer till, i den andra
intervjun, men de är fortfarande lika viktiga. Så därför väljer jag, att titta lite på vad som sägs om
integration, det kan ju vara betydelsefullt i sammanhanget. Även om arbetet handlar om
förskolebarns vardag i förskolan, så är kultur, etnicitet och identiteten, en del av barnens vardag lika
mycket som språket. Och de här fyra teman bör då beröras som delar i en helhet i en
integrationsprocess.

Integrationsverket
Integrationsverket säger om integration; att det är i den social processen som det blir möjligt för
skilda grupper, att bilda en sammanhållen helhet utifrån deras intressen, erfarenheter och särart. Till
skillnad från assimilation som handlar om anpassning till majoritetsbefolkningens normer och
förhållningssätt, så menas det då med integration, att olika grupper i samhället inte ska behöva ge
upp sin särart, för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor (se;
integrationsverkets ordlista). 

Integrationsverkets politik handlar om, att en invandrande person skall ges förutsättningar för sin
integrering. Man vill öka toleransen mellan olika etniska grupper och motverka utanförskap, samt
motverka marginaliseringen på etniska gränser. Alla individer skall ges möjligheten, för det första;
att klara sin egen försörjning och för det andra; ges möjligheten att vara delaktiga i samhället.
Individens rätt att vara olik andra, skall respekteras, samtidigt som lika rätt och lika värde skall vara
rådande. Och samhället skall hjälpa individen, att införliva både gamla och nya livsmönster och
livsstilar, som är önskvärda hos individen själv (www.integrationsverket.se; ordlista).
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Skolverket
Det är också lämpligt vid detta läget, att titta lite på vad skolverket säger. Vilka kriterier och mål
framställer skolverket för förskoleverksamheten. 

Skolverket säger; att alla barn som är mellan 1-5 år års ålder har rätt till en förskoleplats och från 6
års ålder gäller förskoleklassen. Alla barn har rätt till 3 timmar om dagen, oavsett om föräldrarna är
arbetslösa eller föräldrar-lediga. Familjedaghem, förskola och den öppna förskolan arbetar under
samma regler. Förskolan skall vara startskottet, i ett barns livslånga lärande och de pedagogiska
grunderna, bygger på, att pedagogik och omsorg hör samman. Lekens betydelse förs fram, för att ett
barn, skall lära och utvecklas och verksamheten skall utgå från, varje barns behov. Förskoleklassen
har fått en nationellt fastställd läroplan och ingår i kommunens skolplan i samma mening som
övriga skolformer, även ”portalparagrafen” gäller som går ut på, att alla barn och ungdomar, har rätt
till en likvärdig utbildning. Undervisningen är förberedande inför skolstarten och det skall vara ett
samarbete mellan fritidshemmen, den obligatoriska skolan och hemmen, för att underlätta ett barns
inträde, till lågstadiet (www.skolverket.se). 

De analytiska förutsättningarna
Det är med hjälp av de analytiska verktygen som en integrationsprocess kan bli möjlig. Jag inleder
med att skriva lite om hur språk och integration hänger ihop, vidare om kultur och etnicitet samt om
den politiska definitionen på nationalitet. Det skrivs ofta om t ex begreppet nationalitet i olika
kontraster, för att föra fram synsättet som kan finnas hos människan till nationalitet och detta
återkopplas i min analys. Men jag vill poängtera här, att det som jag utgår från vara ett verktyg för
att lyckas i en integrationsprocess, är utan tvekan det som skrivs nedan om kultur och etnicitet samt
nationalitet. Något annat synsätt vill jag inte rekommendera. Även att ha teorier att utgå från när det
gäller språkbruket i en integrationsprocess, är ju viktigt. Även att ha med pedagogiska teorier skulle
jag vilja säga. Varför jag har valt att ha med pedagogiska teorier i ett kultur-vetenskapligt
uppsatsarbete är, att det är i den kulturella gemenskapen som de sociala processerna blir möjliga och
då finns det oftast någon form av pedagogisk grund med i bilden. Delvis så leker förskolebarn
mycket och det är genom leken som de lär sig. Förskolebarn har också en gemensam
barnkultur/förskolekultur samtidigt som leken är en social process.  Så ..

Hur hänger språk och integration ihop
Med tanke på skolverkets förväntningar/ställda kriterier på förskoleverksamheten, är det av intresse
att få höra vad de intervjuade har erfarit. Det är också av intresse, att få höra vilka resonemang som
kommer fram, finns det någon liknelse på vad de intervjuade erfarit med skolverkets resonemang.
Det är intressant, att få se om någon pedagogisk teori (som jag presenterat), återspeglas på något
sätt. Enligt tidigare forskning så finns det tydliga samband mellan kultur, sociala processer och
tolerans mot andra, samt pedagogik i en integrationsprocess och vidare, att dessa teman då hör
hemma i en skola och dess undervisning. 

Skolverket har kommit fram till, att undervisningen i skolan måste bli bättre, för de barn som har en
invandrarbakgrund (www.skolverket.se  ; rapport, 2007  ). Undervisningen måste bli effektivare, så att
barn kan hänga med och gå vidare till nästa årskurs. Det finns tydliga samband mellan kunskaperna
till det svenska språket och ämneskunskaperna. Barn behöver mellan 5- 8 år på sig, för att utveckla
ett bra svenskt språkbruk, som är på en nivå jämförbar med elever som har det svenska språket som
modersmålsspråk. Därför skall barn nu få studiehandledning på modersmålsspråket under skoltid.
Åren 2005/06, så var det bara hälften av 15 % som utnyttjade stödet i modersmålsträningen. En av
orsakerna var, att detta stödet var lagt utanför ordinarie skolschema. Men en orsak var också, att det
var inte många lärare som behärskade det svenska språket som andra språk. Var tredje lärare har
uttryckt att de har dålig kompetens, att arbeta med elever i skolan som kommer från olika kulturer
(ibid). 
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Och även integrationsverket har kommit fram till, att barn påverkas av sina föräldrars arbetslöshet
och boendesegregation och det visar sig senare i barnens skolresultat (www.integrationsverket.se  ;  
rapport, 2005).

En presentation av de olika teorierna
För att kunna ge en klarare bild på etnicitetsbegreppet respektive kulturbegreppet som utgångspunkt
i min analys, tar jag hjälp av Paulina De Los Reyes bok Mångfald och differentiering (2001). För
att kunna beskriva en positiv bild av människan i relationen till andra i kulturmötet, tar jag hjälp av
Gillis Herlitz Bok Kulturgrammatik (1991) i min analys. Jag tar hjälp av Marianne, Winter-
Jorgensen och Louise, Philips (2000) bok Diskursanalys som teori och metod för att kunna ge en
tydligare bild på den nationella identiteten. För att kunna beskriva betydelsen av språket i min
analys så tar jag hjälp av Lev. S. Vygotskijs (1934) teori om Språk och tanke (svensk övers; Öberg
Lindsten, 1999; s. 7-19, 129). Vygotskijs teori är väldigt lämplig här som utgångspunkt, därför att
han för fram, att det är de sociala aktiviteterna i den kulturella gemenskapen som är själva verktyget
för språkförståelsen (ibid). Även David. P Ausubels (se; Anderson & Ausubel, 1965) teori är viktig
för min analys, därför att han för fram den kognitiva psykologi inom lärande. Jag tar även hjälp av
Gunn, Imsens (2000) bok Elevens värld och Bruners teori om strukturbegreppet i min analys, där
han menar, att barn lär sig se sammanhanget till de olika begreppen (se; Imsen, 2000).

Jag tar även hjälp av ytterligare litteratur bl a  för att försöka förstå, den egna gruppens
avståndstagande till det som är främmande i min analys och då tar jag hjälp av Åsa Andersson 2003;
s. 221) som skriver om begreppet passing (passera) i sin studie Inte samma lika. Jag tar även hjälp
av Annick, Sjögren teori som handlar om invandrarföräldrars möte till den främmande kulturen i
Den mångkulturella skolan, (se; Sjögren i Hultinger & Wallentin, 1996). 

I min analys tar jag även hjälp av Winter-Jorgensen och Philips (2000) text, eftersom de för fram en
intressant teori av Saussure på språkuppfattning, som handlar om relationen mellan språk och
verklighet. Winter-Jorgensen och Philips menar, att relationen mellan språk och verklighet kan
förstås som så, att alla tecken i språket uppfattas som knutarna i ett nätverk. Varje tecken (ord) har
sin bestämda  plats i nätverket och får sin betydelse genom att det skiljer sig från andra tecken.
Likväl som Saussure menar författarna, att vi föreställer oss tecknen i olika relationer till varandra,
det är genom språket och våra sociala konventioner som vi tilldelar världen dess betydelse. Det är
genom språket som vi skapar vår sociala identitet och våra social relationer. Relationen mellan
språket och verkligheten kallar Saussure för parole och langue. Langue är språkets struktur och
nätverket av tecknen som ger varandra dess betydelse, medan parole är det konkreta språkbruket
som människor använder sig av med hjälp av de olika tecknen. Författarna vill här ha sagt, att de
olika tecknen är inte oföränderliga och fasta, det finns ingen skarp gräns mellan langue och parole,
för annars skulle språk och kommunikation inte bli möjlig menar de (ibid; s. 16-17, s. 32).

Kultur och etnicitet  
Paulina, De Los Reyes (2001) skriver om kultur och etnicitet i Mångfald och differentiering och hon
resonerar som så, att det är i kulturen som människor kan identifiera sig med varandra. Det är i
sociala sammanhang som människor får kunskap om andras kulturer och kan om de vill inse, att
deras egna kultur inte är mer naturgiven än andras. Det har förts diskurser om etnicitet som
konstituerats kring invandrare som bärare av avvikande erfarenheter och värderingar, vidare så finns
det en föreställning om vad svenskhet är, som ett mått och ideal i svenskt samhälle. Vad De Los
Reyes vill få fram är, att graden av olikhet beträffande människors norm- och värdesystem har även
ökat mellan de nyinflyttade svenskarna, samtidigt som det kulturella avståndet har ökat. På så sätt
uppstår det mycket missförstånd mellan människor, det finns en avsaknad av gemensamma koder
och värderingsgrunder. Om människor river de gränser de satt upp med sitt avståndstagande till det
som är kulturellt annorlunda, så bryter de också utanförskapet, menar hon. (ibid). 
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Det tåls att betraktas lite som en metafor, den grad människor sätter mellan de egna normerna och
andras normer, de graderar de egna normerna högre i jämförelse med andras, menar De Los Reyes
(ibid; s.71, s. 76-77). Gillis, Herlitz (1991), skriver i Kulturgrammatik, bl a om kulturellt
ansvarstagande. Där han menar, att en individ skall tänka på hur det egna bemötandet är, gentemot
andra i kulturmötet. Det är okunnighet, när en individ har en för-givet-tagen kunskap om andras
kulturer och värdesätter sina egna värderingar mer. När det gäller kultur, så finns det inget som är
absolut, rätt eller orätt, eller mer rent respektive orent, menar han (Herlitz, 1991). 

Den nationella tillhörigheten
Winter-Jorgensen och Philips (2000) diskuterar den nationella tillhörigheten i sin bok
Diskursanalys som teori och metod. De menar, att vi har fått bekanta oss med en världskarta där
människor är indelade i kulturella och språkliga enheter, med en folkrätt att välja sina egna
makthavare (enligt den nationella diskursen). De flesta teoretiker är överens om, menar författarna,
att den nationella idén består av den politiska versionen och den kulturella versionen. Enligt den
politiska versionen anses stat, territorium, medborgare och självbestämmande höra samman, men
det finns ingen föreställning om, att man delar kultur och språk. Kultur och språk, jämte historia
anses vara gemensamt under den kulturella versionen. Vad författarna vill få sagt är, att den
nationella principen om ett folk med ett språk, en kultur och en stat, inte stämmer in på vår
världsbild av idag. Eftersom det finns de länder som har mer än ett nationellt erkänt språk (Schweiz)
och det finns de territorium som delas mellan olika folkgrupper (samer och övriga svenskar i
Sverige). Idén om den nationella principen är inte fullständig menar författarna, för människor reser
ju världen runt och bosätter sig på nya platser. Visst, så talas det danska språket i Danmark, men det
bekräftar inte vem som är dansk, menar de. Likväl som andra danska medborgare boende i Danmark
behärskar annat språk förutom danska, talar danskar som bor utomlands (har annat medborgarskap)
danska med varandra. Att utgå från världskartan i synen på människors nationella tillhörighet skapar
ideologiska konsekvenser, det blir ett exempel på banal nationalism (man kommer från ett land som
man aldrig vistats i) menar författarna (ibid; s. 156-159). 

Vygotskijs teori om språk och tanke
Den teori som anses vara den viktigaste av de teorier som Vygotskij (1934) har skrivit om, är
Tänkande och språk  (se; Öberg Lindsten, 1999; s. 7-19, 129). Vygotskij menade, att människan
använder sig av mediering (förmedling) i sin kunskapsprocess, människan skapar sina tecken för att
kunna konstruera sin föreställningsvärld. Människan är psykiskt beroende av dessa tecken/verktyg
för att kunna utveckla och forma sitt medvetande. Vygotskij talar här om två olika enheter som
bidrar till individens utveckling, den ena enheten är arbetsfaktorn och den andra enheten är den
social faktorn i kulturella sammanhang. Arbetsfaktorn kan handla om, att ett barn lär sig genom att
vara aktiv (lyssna, se) och det är i den social gemenskapen i den egna kulturen som ett barn får en
ökad kunskap om ett teckens betydelse. Tecknen (verktygen) står i relation till kulturen men det är
den social miljön som är samspelet mellan barnets kulturella aktivitet och språket. Det är när en
individ utför sin arbetsprestation i det sociala samspelet med andra som individen utvecklas, enligt
Vygotskij. Även barn är kreativa, menar han, vidare så hör reproduktion och minne ihop och detta
är nödvändigt för tänkandet, det är i den kreativa aktiviteten som ett barn lär sig att skapa något nytt,
enligt Vygotskij (ibid; s. 8). 

Vygotskij utgår från psykologiska fenomen när han pratar om tänkande och språk (ibid). Dessa
psykologiska fenomen kan bara förstås i sina historiska och sociala sammanhang.Vygotskij menar,
att medvetande arbetat enligt en integrerad princip, med uppmärksamhet, minne och perception
(förnimmelse) och detta är övergripande. Det är relationerna mellan dessa tre funktionerna
(uppmärksamhet, minne, perception) som är viktiga, enligt Vygotskij och inte utvecklingen av
respektive funktion i sig (ibid). 
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Men två funktioner är alltid samspelta och beroende av varandra (ibid). Tänkandet förlöper i
språket, tänkande och språk är förknippade med varandra, det är ett komplext förhållande mellan
språk och tänkande, menar Vygotskij (ibid; s. 9).

Under ett barns utveckling etableras sambandet mellan tänkandet och språket, de båda är beroende
av social kommunikation, annars sker ingen utveckling av vare sig språkbruk eller tankeförmåga,
menar Vygotskij (ibid). Och för att försvara sin teori så argumenterar han som så; att det går inte att
isolera tänkandet från känslolivet och samtidigt försöka förklara tankens uppkomst. Det blir ju
detsamma som, att tanken/idén innehåller ett affektivt värde i relation till verkligheten, där idén står
i referens till sig själv (ibid; s. 10). Med andra ord, så finns det ingen logisk tanke bakom som
förklaringsmodell (något är i existens, för det uttalade säger; att det bara är så). Däremot menar
Vygotskij, att hos ett barn genomgår både språket och tänkandet kvantitativa och kvalitativa
förändringar (ibid; s. 129). Språket och tänkandet hos ett barn utvecklas inte parallellt eller i samma
takt, de möts, skiljs flera gånger och korsar varandra, de kan ha diverse variationer, menar
Vygotskij. När ett barn lyssnar till de yttre samtalen i sin omgivning, så orienterar sig barnet i
världen, sedan när barnet skapar de inre talen tänker barnet högt för sig själv och strukturerar upp
sin tillvaro (ibid; s. 10).

Vygotskij gick emot Piagets teorier om barns egocentriska drag i språkbruket, men samtyckte till,
att ett barn ökar sitt egocentriska talspråk då barnet möter problem i sin omgivning (ibid). Ett barn
är en social varelse från början och språket fyller en social funktion i dialoger med andra människor.
De inre talen hör nära ihop med tänkandet, det hänger samman med språkets semantik. Den första
fasen är, att barn behärskar den yttre strukturen tingen – orden. Men barnet förstår inte tecknets
betydelse utan det är mer som en egenskap för barnet. I den andra fasen så utvecklar barnet sin
förståelse av ordets betydelse till föremålet, som finns i barnets omgivning. Genom ordet får
föremålet en generell innebörd, t ex en lampa som tänds och släcks vid vissa tider på dygnet. Ordet
är både ett kommunikativt och ett kulturellt tecken (ibid; s. 11-12). Men det är dialog och mening
som är de centrala begreppen i en kunskapsprocess och det centrala för ett barns inlärning är den
social process som ett barn tar del av i den gemensamma kulturen (ibid; s. 15).

Ausubels kognitiva syn på inlärning
Ausubel (1965) talar om hur betydelsefull strukturen är upplagd i undervisningen när det gäller, att
lära barn språk (Anderson & Ausubel, 1965; s. 103-119). Ausubel ser till en djupare nivå, där han
väger in både psykologiska och social element i tankesättet. Det är det psykologiskt organiserade
hos en individ och den yttre strukturen som ingår i strukturbegreppet, som helhet. Det väsentliga är,
att ta hänsyn till elevens inre psykologiska organisering (den kognitiva kartan), för att lyckas med
pedagogiken och dess yttre struktur. En väl organiserad struktur som är stabil, klart synlig för barnet
och anpassad efter barnets mognad, underlättar för inlärningen. Materialet som används skall bestå
av sådan karaktär, att barnet förstår dess innebörd och sammanhang inom andra områden, samtidigt
som det blir lättare för barnet att ta in nytt lärostoff. Med andra ord, det är när ett barn själv deltar i
aktiviteten som det lär sig (ibid). 

Vidare så menar Ausubel, om strukturen är oorganiserad men ändå ambitiöst upplagd så utgör den
ett hinder för barnets inlärning. Består dessutom materialet av äldre format och inlärningen av ett
återkommande (traditionellt) system, faller inlärningen fortare barnet ur minnet. Skillnaderna ligger
till som så, att inlärda återkommande mönster som återupprepas hamnar utanför den kognitiva
kartan. Detta inverkar negativt på ny kunskap som kan vara närbesläktad med tidigare kunskap och
Ausubel nämner olika religioner som exempel. Om den nya kunskapen får en kort introduktion och
lärs in på liknande vis som gjorts tidigare, glöms den bort (ibid). Ett barn har lättare för att lära sig
något nytt med hjälp av ett arbetsmaterial som är roligt att arbeta med och på så sätt uppnår
materialet dess syfte (ibid). 
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Dessutom kan materialet skapa en relation till andra ämnesområden och sammanhang, på så vis lär
sig barn hur strukturen hänger ihop (ibid). Det mesta av det nya lärostoff som presenterat för barn i
skolan har de för det mesta någon form av inlärd bakgrund om, föreställning om eller information
om. Detta underlättar för deras inlärning. Begrepp som då är knutet till ett specifikt språk, blir
lättare att förstå och överföra, till ett annat språk. Genom det verbala skall eleven kunna se
innebörden i vad som sägs och genom det verbala ska eleven förstå sammanhanget, på hur det sägs
och vad det pratas om (ibid). 

Spiralprincipen av Bruner
Bruner lät sig inspireras av Vygotskijs psykologi (se; Imsen, 2000) och Bruner är den pedagogen
som stiftade begreppet spiralprincipen. Bruner menar, att det är strukturen i undervisningen som är
viktig. Utformningen av lärostoffet bör presenteras för eleven på ett sådant sätt, att eleven har nytta
av kunskaperna i många andra situationer. Eleven ska kunna förstå strukturen i undervisningen, för
att kunna se hela sammanhanget på det som ska kommuniceras och på det som distribueras, samt på
det som skall associeras. Bruner förde på tal regeln om spiralprincipen, som går ut på att det skall
finnas en jämvikt mellan barnets utveckling och lärostoffet (ibid; s. 207-208, s. 232). Han nämner
gungbrädan på dagis som exempel som kan vara ett av barns första intryck på hur den fungerar när
barnet gungar på den (se; Bruner i Anderson & Ausubel, 1965).

Metod och material
Inför uppsatsarbetet har jag läst boken Från erfarenhet till text, som handlar om kultur-vetenskaplig
reflexivitet och som är skriven av Billy Ehn och Barbro Klein (1994). Ehn och Klein beskriver
reflexivitet som en balansgång mellan delaktighet och distansering, men att ändå försöka vara
neutral. Jag vill kunna visa, att jag känner en samhörighet med de intervjuade, men samtidigt hålla
en distans på vad som sägs. Olsson och Sörensen (2001) skriver i Forskningsprocessen om hur
viktigt det är, att under insamlingsarbetets gång ge de intervjuade känslan av, att de blir
uppmärksammade på vad de har att berätta och att de inte blir avbrutna. 

Jag är angelägen om, att ge mina informanter möjligheten att beskriva sina erfarenheter genom sitt
arbete, i deras takt. För att kunna belysa mina frågeställningar utifrån ett kvalitativt perspektiv, har
jag valt intervjuer som metod. Olsson och Sörensen (2001) poängterar också, att det är viktigt att ha
en för-förståelse för det som skall undersökas, att ha någon form av förkunskap. Inför det här
uppsatsarbetet så finns det en för-förståelse för det som skall undersökas. Jag vill kunna föra en
öppen dialog mellan mig och de intervjuade så de känner sig fria att utrycka sig. Det finns ett
intresse, att få ta del av de intervjuades vardag på skolan, få kunskap om deras erfarenheter. 

De intervjuade får vara anonyma och de får presentera sig så som de önskar (fingerade namn om så
önskas). Jag har berättat för de intervjuade att det finns regler om etik i en intervju och att det finns
en rätt till anonymitet och en rätt till samtycke. I slutet av intervjun låter jag de intervjuade själva få
föra fram något som de tycker är viktigt och som jag inte tagit upp med dem. Jag skriver inte ut
upprepningar av korta ord som sagts i intervjuerna, eftersom dessa ord är ovidkommande.
Intervjuerna är bandade och finns att få låna för den som är intresserad av att lyssna på. Rätten att få
låna den bandade intervjun har samtliga intervjuade fått vetskap om. I mina intervjuer så försöker
jag få kunskap om undersökningspersonens värld. Jag försöker ställa frågor som leder vidare till en
följdfråga och som i-sin-tur måste besvaras. Jag har valt, att skriva en utförligare presentation av de
intervjuade. Och i samband med en intervju, skriver jag lite om förskolans läromedel. 
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Materialet
Materialet i det här arbetet består till den större delen av, de intervjuer som jag gjort med fem
personer. En intervjun är gjord - 2003, med tre dagbarnvårdare (vid ett och samma tillfälle), på ett
familjedaghem i en förort till en storstad. Dagbarnvårdarna presenterar sig som Lill (fingerat), Lisa
(fingerat) och Marit (fingerat). En intervju är gjord - 2006, (vid ett och samma tillfälle) med
förskolläraren Pernilla (fingerat) och fritidspedagogen Tina (fingerat), som arbetar tillsammans
inom förskolan i en förort till en storstad. Det finns flera skäl varför intervjuerna genomfördes i
grupp. Ett skäl var, att de tillsammans skulle få ett helhetsintryck av intervjun, att de skulle våga
öppna sig. Ett annat skäl var, att de inte skulle fundera på vad de övriga hade berättat i intervjun.
Men de intervjuade hade också, ont om tid. 

Dagbarnvårdarna lagade maten själva, samtidigt som de såg efter barnen. Så intervjun med
dagbarnvårdarna ägde rum när det var som lugnast och - i köket, så alla tre kunde ta del av
intervjun. De sysselsätter sig annars med, att lära barn vårt svenska språkbruk. Det är i intervjun
med Marit, Lill och Lisa som nationell identitet och etnisk tillhörighet samt språket, först träder
fram. För att min intervju med Tina och Pernilla skulle bli möjlig, så fick de hjälp av en annan
förskollärare när barnen skulle gå till matsalen för lunch. I vanliga fall, så ska de båda två, vara med
barnen även utanför klassrummet. Tina och Pernilla arbetar med, att förbereda barnen inför
skolstarten. Jag fick också möjligheten, att tittat lite i den språkpärm som de använder sig av på den
öppna förskolan och som jag skriver om efter intervjumomentet.

Materialets underlag består av frågor och svar som kretsar kring de intervjuades erfarenheter-,
förhållningssätt- och syn till det svenska språket respektive modersmålet. Men i materialet ingår
också de olika begreppen till kultur, nationell identitet samt etnicitet. Men det är mer angeläget att
få kunskap om hur de intervjuade upplever barnens förutsättningar (de förväntningar eller de
möjligheter som upplevs kunna bli förverkligade, även hos barnen själva) inom ämnesområdet
svenskundervisning och modersmålsundervisning. Hur tolkar lärarna att skolbarnen själva upplever
sin situation.

En presentation av de intervjuade
Lisa, Lill och Marit, berättar, att de har gått barnsköterskeutbildningen, de berättar, att de har arbetat
mellan 20-30 år och nästan enbart med barn som har en invandrarbakgrund. De har gått på många
kurser, utanför terminstid, för att få ökade kunskaper. Samt så har de gått på många språkmässor, bl
a på Svenska Mässan. Lill har bara arbetat med barn, som har en invandrarbakgrund, säger hon.
Tidigare så hade de hand om dagbarnen utifrån sina hem och då hade de, bara barn att prata med på
dagarna. De såg då, hur barnen utvecklade sin språkförståelse till det svenska språket. Pernilla är
utbildad förskollärare på högskolan och arbetar sitt tredje år på den öppna förskolan, innan dess,
arbetade hon i 12 år med barn som har ett funktionshinder. Tina är utbildat fritidspedagog på
högskolan och arbetar sitt femte år på den öppna förskolan. Tina arbetade tidigare i några år, på en
annan förskola och på annan ort. 

Tidigare forskning 
Det är tre studier som är intressanta att titta på i det här arbetet och det är först John Ogbus (1992)
forskning om språket och tolerans mot minoriteter. Carole Edelskys (1991) forskning om
tvåspråkigheten. Och Billy Ehns (1989) forskning bl a om språket och identiteten på ett svenskt
daghem i en förort till en storstad.

Ogbus forskning om språk, makt och status
Antropologen John, G. Ogbu, har med sin studie Understanding Cultural Diversity and learning
(1992) visat, hur betydelsefullt det är, att visa ett barn respekt för dess etniska- och språkliga särart.
Det påverkar ett barns motivation, att lära sig majoritetens språk (Ogbu, 1992). 
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I sin tur beror det mycket på maktrelationerna som finns mellan majoritetsbefolkningen och de olika
minoriteterna, menar han (Ogbu, 1992). Relationerna mellan majoritetsbefolkningen och de olika
minoriteterna, påvekar främjandet eller stävjandet i skolframgångarna, som också  är kopplat till
språkkunskaperna. Barn inser mycket tidigt, gruppens egna status och språk i samhället, vidare så är
barn tidigt medvetna om den egna gruppens maktposition, i samhället (ibid). 

Forskningen har också visat, att olika relationer som kan existera mellan majoritetsbefolkningen och
olika minoriteter i ett land, kan höra samman med ett landets tidigare historia (ibid). Om barn ser att
deras föräldrarna tvingas ned i en underordnad position, i samhället och inte återfår kontrollen över
sina liv, blockeras barnens motivation, att lära sig skolans språk och koder. Tillhör då föräldrarna
samtidigt den s k. ofrivilliga minoriteten, blockeras barnens motivation, desto mer. Vidare så är det
betydelsefullt hur strukturen av undervisningen är upplagd och vilken stil som används av läraren
och skolledning. Ogbu talar om många faktorer som påverkar- och som gör att en elev känner att det
är meningsfullt att gå i skolan, faktorer som inomhusmiljön, ögonkontakter  osv. Han menar också,
att elevers upplevelser av undervisningen i skolan, kan komma att påverkar dem med vad de senare
i livet lyckas prestera (ibid). Vad jag förstår så talar Ogbu om ett barns självförtroende som
utvecklas och påverkar dem i vuxenlivet. Förväntningar som barn  har upplevt tidigare, kan komma
att påverka dem i sina val och vad de försöker prestera. Men även miljöer utanför skolan påverkar
dem ju också. Vad Ogbu egentligen talar om, är den kognitiva psykologin. 

Frivilliga och ofrivilliga minoriteter
Barn påverkas också av de värderingar- samt de social överförda faktorer som existerar inom den
egna gruppen (ibid). Ogbu talar om två olika förhållningssätt som finns inom en minoritetsgrupp,
den primära graden och den sekundära graden. Den primära graden; där ingår medlemmar som är
frivilliga medlemmar i samhället. Medan den sekundära graden; där ingår medlemmar som är mer
ofrivilliga medlemmar i samhället. De två graderna kretsar kring den egna identiteten och de har
uppstått beroende på hur de olika medlemmarna ur respektive grupp, själva ser på sin situation- och
tillvaro i samhället, menar Ogbu (ibid). Vad jag förstår så menar Ogbu, att medlemmarna kan själva
sätta gränserna utåt gentemot andra medborgare och samhället, de kan själva ibland, visa sin
intolerans mot andra.

Det ingår medlemmar från alla minoriteter i både den primära- och sekundära graden, menar Ogbu,
(ibid). Skillnaden är, att de frivilliga är medlemmar i samhället genom invandring, de har kommit
frivilligt till ett land och de har lättare för, att ta till sig majoritetens regelverk. De ofrivilliga har
hamnat i ett land mer mot sin vilja eller det egna valet har inte varit styrande, då de kommit till ett
land som flykting. Ogbu syftar även tillbaka på slaveriets och kolonialismens tid och menar, att en
del individer har ärvt tidigare generationers förhållningssätt till den egna identiteten. På så sätt kan
de ofrivilliga medlemmarna se något annorlunda på sin tillvaro, än övriga medlemmar ur samma
minoritetsgrupp. Men det beror också på, vilken generation de är. Men de ofrivilliga är mer
destruktiva än de övriga medlemmarna, de är mer motsträviga till majoritetens regelverk och skyller
allt på majoritetens folk. Det finns de ofrivilliga medlemmarna i ett land, som har en större vana till
landet, kan språket flytande jämfört med övriga medlemmar ur samma minoritetsgrupp, men har
ändå klarat sig sämre beträffande utbildning och jobb (ibid).

Motsättningarna har ibland varit så starka mellan människor ur samma minoritetsgrupp i USA, att
det i stort sett varit fult, att göra som den vite mannen (ibid). Det finns svarta barn som haft
ambitioner att klara sig bra i skolan, men som har hoppat av skolan på grund av att de blivit
mobbade av kamrater ur den egna gruppen. De mobbade barnen har blivit betraktade som, att de har
anpassat sig efter ett regelverk i skolan som var avsett för den vita majoritetens barn (ibid). 
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Många barn som tillhör en minoritetsgrupp i USA har varit tvungna att lära sig, att skilja de två
världarna åt - skolans värld och den egna gruppens värld, för att de ska få lika möjligheter som
majoritetens barn har det i skolan (ibid). Det finns de barn som läser sina läxor i smyg, för att inte
bli utstötta ur den egna gruppen, menar Ogbu (1992).

Tvåspråkigheten
Carole Edelsky (1991) gjorde en fältstudie på två lågstadieskolor i Arizona, vid två olika tillfällen,
för att undersöka tvåspråkigheten hos barn som gick första året i skolan. Edelskys studie blev boken
With Literacy and Justice for All; Rethinking the Social in Language and Education. Edelsky hade
hjälp av sin kollega Sarah Hudelson och de undersökte hur makten var fördelad mellan engelsk-
talande barn och spansk-talande barn. De ville även veta, hur motiverade barnen var, att lära sig ett
främmande språk. Undervisningen delades upp så, att de två språken fick lika många timmar under
samma vecka. Detta förlöpte under ett halvår, med två helt olika metoder på vardera skolan. Oavsett
metoden så lärde sig de spansk-talande barnen, det engelska språkbruket på några månader, men så
var inte fallet när det gällde de engelsk-talande barnen och spanska språkbruket. Edelsky (1991) är
också av den åsikten, att makten mellan de två olika språken, skall vara fördelade, på lika villkor
och grundas på graden av tolerans från majoritetsbefolkningen. 

Makten mellan språken
Edelsky (1991) placerat ut mikrofoner i lektionssalen för att kunna lyssna på och banda det som
barnen sa till varandra, då de var ensamma. Edelsky upptäckte, att det ett politiskt förhållningssätt
till främmande språk, även hos barn. Finns möjligheten att välja bort ett språkbruk så utnyttjas detta,
menar hon. Eftersom det engelska språket dominerade i samhället, så var annat språkbruk uteslutet
för de engelsk-talande barnen. Men även för de spansk-talande barnen var det uteslutet att tala på
det engelska språket, när det spanska språket fick ett större utrymme av en auktoritär person.
Edelsky menar, att hon blev förvånad  över hur politiskt det kunde vara, när hon hon lämnat barnen
ensamma för att lyssna på samtalen som barnen förde sinsemellan. Barnen kunde skälla på varandra,
men detta förekom bara då barnen var ensamma i salen. De spansk-talande barnen höll på principen
om vilket språk som skulle gälla en viss dag, men inte de engelsk-talande barnen (ibid). 

När Hudelson förde konversationer på det spanska språket med de engelsk-talande barnen, så
förstod de inte vad hon sa (ibid). Barnen sökte då efter ledtrådar på något spanskt ord som de kunde
associera till, som möjligen sagts till något annat barn. Det fanns barn som hade asiatisk bakgrund
som lärde sig det spanska språket bättre. Samtliga barngrupper, sökte sig däremot till det engelska
språket, så ofta som möjligt. De engelsk-talande barnen, upplevde det spanska språket, som ett
tvång (ibid). 

Språk, kultur och etnicitet på dagis
På ett daghem i en förort till Stockholm och tiden kring året 1989, så var det inte en självklar sak,
att det svenska språket skulle vara gällande. Detta skriver Billy Ehn (1989), bl a om i sin bok Det
otydliga kulturmötet. Förskollärarna hade problem på en av avdelningarna med språkförståelsen hos
barn som hade spansk bakgrund, barnen talade på det spanska språket med varandra. Förskollärarna
ville inte hindra barnen, att tala på sitt modersmål, de ville ju att barnen skulle kunna kommunicera
på något sätt. När de upptäckte, att barnen hade svårt för att beskriva sina upplevelser med ord på
det svenska språket och även det spanska språket, fick de funderingar på hur barnen skulle klara sig,
där ute. Kommunikationen fungerade bra, så länge miljön kretsade inom daghemmets väggar, så här
var det även för föräldrarna till barnen, enligt Ehn (1989). Enligt förskollärarna frågade barnen
aldrig om skillnader på ursprung, språk och vanor. Barnen lägger inte någon större vikt på kamraters
ursprung. Varken annorlunda utseende, stark brytning eller oförmåga att tala det svenska språket, får
barnen att reta varandra (ibid). 
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Förskollärarna förklarar, att på dagis så är reglerna ”alla får vara med” och ”alla är lika bra”, det är
principer som anses vara centrala i en daghemsmiljö (ibid). Barnen är medvetna- och stolta över sitt
ursprung och förskollärarna poängterar betydelsen av detta. Ehn är ändå nyfiken på barnens syn till
den egna identiteten och frågade en pojke om en kamrats ursprung, då pojken nämnde en kamrat vid
ett namn, som lät lite ovanligt. Pojken svarade med, att kamraten kommer från Sverige, för han är
född här. Ehn såg själv, att barnen inte kategoriserade varandra på den nationella tillhörigheten.
Men han ställer sig ändå undrande, vad är ett land för en femåring och han försöker skrapa lite på
ytan, för att begreppet mångfald skall komma fram. Det som var gemensamt hos barnen på dagis
var, att de var svenskar, men utanför dagis och hemma så var identiteten en annan. När de reste
utomlands, så var de inte svenskar längre, då var identiteten en annan (ibid).

Ehn träffade barn som var kluvna, till sin identitet, en pojke sa om en kamrat och sig själv så här;
min kompis och jag kommer från Georgien, men, vi kommer inte från ”samma” Georgien (ibid).
Jag kommer från ett ”annat” Georgien, berättade pojken. När Ehn så undrade om pojken var född i
Georgien så svarade pojken, att han var född i Sverige, men var inte svensk. En flicka som har ett
ursprung från Etiopien, berättar för Ehn, att i Sverige och särskilt på dagis, så känner hon sig
svensk. När hon besöker Etiopien, så längtar hon efter de ting och vanor som finns i Sverige, men
vill inte vara svensk, utan etiopisk. Sverige är kallt och rent och Etiopien är varmt och smutsigt. När
hon besöker Etiopien, så vill hon vara brun, men i Sverige, så vill hon vara vit. Ehn lyckades med,
att få en inblick i hur ett barn kan uppleva sin kultur. En flicka berättar, att hon tycker bäst om att
tala på det svenska språket, både hemma och på dagis. Hemma talar föräldrarna på det svenska
språket till barnen, för att barnen är födda i Sverige, men föräldrarna talar på jugoslaviska med
varandra. Men mamma skäller på jugoslaviska, berättar flickan. När hon är i Jugoslavien så längtar
hon till Sverige men säger; att hon är jugoslav, men på dagis och hemma så är hon svensk. Även om
allt verkar vara bra, så finns det en dold osäkerheten hos många barn om den nationella
tillhörigheten, menar Ehn (ibid).
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      Del II

Förskolan i en multietnisk förort – Språk, integration och kultur samt identitet.

Den obligatoriska förskoleklassen
När jag ställer frågan till Tina och Pernilla, om vilken miljö barnen har vistats i före de började i
förskoleklassen, så går de även in på den andra frågan, där jag undrar om barnens kulturella
bakgrund och modersmålsspråk. De berättar också om vad barnen lär sig i förskoleklassen. Tina
inleder;

Tina: Barnen är 6 år, för de går i en förskoleklass. Och vi förbereder barnen inför skolan. Men barnen 
har varit dåligt närvarande.
Pernilla: Det var så stora barnkullar, förut och man hade inte plats, för alla barn i förskolan. Pengarna, 
räckte inte till och det var långa köer, i förskolan. Man stiftade en ny lag, som sa, att obligatorisk 
förskoleklass, skulle gälla, för alla barn, som fyllt 6 år. Och den gruppen, som vi har nu, är en sådan 
grupp, en första grupp. 
Tina:  Barnens kulturella bakgrund, är väldigt varierande, de är från Libanon, Indonesien och Kina.
Pernilla: Och Turkiet, men inga svenska barn. Vi har fem somalier, sju arabisk-talande, fem turkisk-
talande och barn med kurdisk bakgrund (turkisk-talande).
Tina: De största grupperna som vi har är somaliska, arabiska och turkiska. 
Pernilla: Barnen ska lära sig om kvalité, det är framför allt den sociala biten som gäller, sedan är det 
språket.
Tina: Vi har mycket som handlar om det sociala livet här. Och vi får samarbeta mycket med föräldrarna 
när det gäller skolmiljön. Vi har matte-lek, vi har språklek, vi har ett arbetsschema som är lite blandat. 
De  får lära sig, att tänka- och arbeta självständigt. De får lära sig, att sitta snällt och vänta på sin tur, de 
ska förstå, att de går i skolan. De får lära sig, att lyssna, när andra talar och när de talar, så ska andra 
lyssna. De ska lära sig, att klassrumsmiljön- och situationen, ska fungera bra.

Så som jag förstår Tina och Pernilla, så går lärande i förskoleklassen ut på, att delvis lära barnen om
det sociala livet, delvis lära barnen om kvalité och delvis lära barnen om tolerans. Det handlar inte
bara om, att de ska lära barnen det svenska språket, utan barnen ska också lära sig om tolerans och
förstå varandra, barnen ska förstå hur viktigt det är att miljön i skolan fungerar bra. Bruner (se;
Imsen, 2000)  var ju av den åsikten, att det är när strukturen fungerar som bäst i en skolmiljö som
barnet har lättare för att förstå sammanhanget på det som förmedlas och successivt tar in nytt
lärostoff. Vad jag förstår på mina informanter, oavsett hur aktiva barnen varit i förskoleklassen, så
ska de åndå förberedas inför skolstarten.

Leken, språket och det sociala livet
När jag för leken på tal som dominerar i barnens kultur, så ställer jag också  frågan om hur de ser på
lärande i leken, så säger Pernilla;

Pernilla: Som, häromdagen, tog vi fram, godis ur en burk och tog fram pengar. Och barnen började, leka
affär. Och den leken, som barnen gjorde då, lärde de sig, många nya ord. De lärde sig mycket, på den
lilla stunden. Vi hade inte kunnat lära dem, mycket bättre, på något annat sätt. En av dem stod, i affären. 
De fick lära sig om, pengar och lära sig hur man bli, expedierad.

Så som jag förstår Pernilla är, att även om barn leker för en liten stund och är socialt aktiva så lär de
sig mycket på denna stund. Som att leka affär, lär sig barn kanske något om pengar och de får
kunskap om hur en expediering går till. Det gick nästan inte att finna en bättre metod, menade
Pernilla, för under denna lilla stund så lärde sig barnen nya ord. Vygotskij (se; Öberg-Lindsten,
1999) teori handlar ju om, att det är den social aktiviteten som är själva verktyget för
kunskapsförmedlingen i kulturella sammanhang. Bruners teori på struktur i en undervisning (se;
Imsen, 2000) handlar om, att ett barn ska vara så pass moget, att det kan ta del av aktiviteten i den
egna närmiljön och förstå sammanhanget på vad som sägs och visas. 
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Jag för ju givetvis frågan på tal, om förskolebarnen behärskade det svenska språket innan de började
i förskoleklassen - om inte, hur ser de på det idag i så fall, språkmässigt sett. Fritidspedagogen Tina
inleder och säger så här;

Tina: Barn är ju olika, precis som vuxna är och vissa barn lär sig, väldigt snabbt.  En del barn har tyvärr 
lärt sig, att det är bekvämt, att inte kunna språket, ibland. Och vissa försöker och försöker, men det 
lossnar inte riktigt för dem.
Pernilla: De barn som ingår i grupper, där majoriteten av barnen, har svenska som modersmål, lär sig 
svenska fortare. Men här ute, på gårdarna och överallt, så pratar barnen sitt modersmålsspråk, och då lär 
de sig, inte lika fort. Om du jämför dessa barn, med de barn som har svenska som modersmål, är det jätte
stor skillnad. Det går inte att jämföra de barnen, som har annat modersmål, med de barnen som har 
svenska som modersmålsspråk. 
Tina:  Och det var inte alla barn, som behärskade det svenska språket, när de började i förskoleklassen.
Pernilla: Skulle det vara så att problem uppstår, som vi har haft den här terminen, så hämtar vi barnens 
modersmålstränare, för att kunna lösa problemen och få översatt vad vi vill ha sagt. Så vi struntar inte i 
situationen för att barnen inte förstår. För de måste ju lära sig, att uttrycka sig, på det svenska språket. 
Den möjligheten får de ju, om modersmålstränaren förklarar, vad vi säger och vad vi vill, att barnet skall 
försöka, uttrycka sig.
Tina: Då är det bra, att ha, bilder, att förklara med, då blir de glada. 

Jag frågar Tina och Pernilla om barnen någon gång, uttrycker sig på ett blandat språkbruk, när de
ska berätta något för dem. Om barnen gör en form av beskrivningar på hur något ser ut, då de inte
hittar orden, om detta är en del av barnens vardag (jmf; Ehn, 1989).

Pernilla: Det finns många barn som förstår, mer än de vill. De förstår mer, än de kan uttrycka, de förstår 
instruktioner, men att tala svenska, de kan inte uttrycka sig på det svenska språket. Man får visa vad man 
vill och hämta sakerna, man har inte orden.
Tina: Blandat språkbruk är väl kanske att barnen använder kroppsspråket, mer än vad svensk-talande 
barn gör. De hämtar, pekar och visar. 

Det svenska språket som grund
Vidare så frågar jag Tina och Pernilla om vad de har för regler i förskoleklassen bl a när det gäller
det svenska språken. Tina inleder med att säga;

Tina: Vi vill så här. Vissa av barnen är ju bara här, tre timmar om dagen och då under dessa tre 
timmarna, så pratar vi bara svenska. Dels för att alla barnen skall förstå, dels för att alla ska få chansen 
att prata och dels för att det skulle uppstå konflikter, om t ex de somaliska, skulle få prata på sitt 
modersmålsspråk. Och då förstår ju inte, heller vi, vad som sägs. De här tre timmarna behöver barnen, 
minst, för att lära sig, det svenska språket. Det svenska språket, gäller här, hos oss, vi blir inte arga på 
dem, men vi påminner dem, om de pratar annat språk.
Pernilla: Vi uppmuntrar, föräldrarna, att tala på sitt modersmål med barnen, hemma. Men här hos oss, 
gäller det svenska språket och även ute i samhället. Hemma tittar man ju på tv, med parabolen och 
kanalerna från andra länder, då kommer ju inte barnen i kontakt, med det svenska språket.
Tina: De här barnen klarar inte av, första året i skolan, i en svensk kommunal skola, med det svenska 
språket som grund, i undervisningen, om inte vi är hårda, när det gäller att tala svenska, här i 
förskolegruppen, det måste vi vara. 
Pernilla: Nu är det ju så, att det är okej att prata t ex arabiska, om kompisen bredvid, kan ett ord på 
svenska och kan översätta det på arabiska. Då har man ju sökt efter ett ord, för att kunna förklara ordet 
på det svensk a språket. Men överlag, så gäller, det svenska språket här. För barnen har ju också sin 
modersmålsträning, utanför ordinarie schema.

Så som jag förstår pedagogerna Tina och Pernilla, är det acceptabelt att tala på modersmålsspråket
då man söker efter ett ord på ett modersmålsspråk som stödord. Då tar de hjälp av de barnen som
behärskar det svenska språket, för att kunna förklara för de andra barnen hur det skrivs och uttalas
på det svenska språket. Pedagogerna menar också,  att de måste rikta fokuseringen mot det svenska
språket, för det finns ju bara tre timmarna om dagen i förskoleklassen att tillgå. Det är ju det svenska
språket som barnen senare ska förstå och tala. 
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För dem handlar det om, att barnen skall klara av första året i skolan. Samtidigt så tolkar jag Pernilla
som så, att det finns barn med en invandrarbakgrund som behöver få mycket mer kontakt till det
svenska språket. Här kommer återigen Vygotskijs teori  in i bilden (se; Öberg -Lindsten, 1999) om,
att språket är verktyget i den sociala miljön och den kulturella gemenskapen, men kulturen i sig
utgör inte något verktyg lika mycket, menade han.

Tina: Och sedan hänger det på, att många barn har tidigare haft plats i förskolan, men varit hemma ändå.
När de blivit sjuka, har de inte återkommit, efter de tillfrisknat. Det har varit bekvämt att stanna hemma.
Pernilla: Och många av de barnen, som vi har nu, har bara haft de tre timmarna, om dagen, även på 
dagis tidigare. Och de har också stannat hemma, efter en viss tid och inte varit närvarande.

De olika kulturerna 
Tina och Pernilla berättar om vad de erfarit från barnen och föräldrarna, till det som är svenskt i
kultur och språk. Pernilla inleder och säger så här;

Pernilla: Det är det, som jag upplever, är det största problemet. Föräldrarna är trygga, i sin kultur och 
sitt sätt och barnen, tar ju efter, föräldrarnas kultur. Men en del, har, en mer modern syn, till kulturen, en 
nyare syn, till kulturen. Överlag, så har vi barn här, som håller, på det gamla och det kan bli konflikter. 
Lucia är ett exempel, det finns de muslimska barn, som får lov att vara med och det kan bli väldiga 
diskussioner, av de andra barnen. Du får väl inte lov, att vara med på Lucia, säger något barn, till ett 
annat barn. Jag får visst vara med, för min mamma och pappa, svarar det barnet. Det finns de föräldrar, 
som är hårdare, mot sina barn. Synsättet, som föräldrarna har, både det nyare- och det gamla synsättet, 
vill ju barnen gärna ta till sig.
Tina: Det är mycket grupptryck, det gäller även hos, föräldrarna här. Vissa kanske, har en åsikt, men, de 
ger efter, för majoriteten. De blir, lite för många annars, ur den egna gruppen, som man får emot sig.

Tinas och Pernillas erfarenheter som de berättar för mig tolkar jag som så, att det finns föräldrar
som vill hålla sig till sin äldre kultur, det känns tryggt, men det finns de föräldrar som har en mer
modern syn, till kulturbegreppet. Vidare så menar de, att barn kopierar sina föräldrar och även synen
till det kulturella och det är när de två olika synsätten möts som det uppstår konflikter, även hos
barnen. Så som jag förstår så menar de också, att  grupptrycket många gånger kan bli så starkt, att
det blir det som avgör och då gäller den äldre synen till det kulturella. Tanken slår mig här; det är
det annorlunda som man ser tydligare och inte den egna kulturen. Att se det annorlunda tydligare än
den egna kulturen, kan handla om att föräldrar är rädda för sådant som är okänt, menar Annick
Sjögren (se; Sjögren i Hultinger & Wallentin, 1996). Detta är inte så svårt att förstå, menar hon, för
det har nog alla vuxna träffat på någon gång. Rädslan som kan uppstå hos en vuxen, om att barn
ibland inte förstår vad de kan ledas in på, är också förståeligt menar Sjögren, om man inte är van vid
kulturen i det nya landet (ibid).

Eva: Du menar, att föräldrarna har koll på varandra.
Tina: O-ja, genom deras barn, så har de, det. Lite, inom parentes, är väl, att det beror på, att man är lite 
rädd, för sådant, man inge vet om. Att vi gör saker med barnen, av religiösa skäl, vilket vi inte gör. Vi 
har tagit bort det religiösa, t ex vid Jul tar vi bara med tomtar, pepparkakor och godis.
  

Barnkultur
Jag tar också upp barnkulturen i förskoleklassen med Tina och Pernilla. Jag frågar om de får
feedback från föräldrarna om dagens förskola, när det gäller språket, identiteten och det kulturella.

Tina:  Ibland så tror jag inte att föräldrarna vet, vad man gör i en förskola. Och då måste det vara 
jobbigt, för en förälder. Vi får inte glömma, att föräldrar vill det bästa, för sina barn, alla föräldrar vill 
det. Fast vi kan tycka, att det verkar lite konstigt ibland. Vi har väldigt, ”öppna dörrar” till föräldrarna 
och vill ha dem engagerade, osv. Men ibland så får man känslan av, att de tycker det är konstigt, att de 
får vara delaktiga nu, men inte lika mycket tidigare.
Pernilla: De tycker, att det är konstigt, att barnen, får leka så mycket, här. De gör en jämförelse, med 
sina hemländer. För nu, har ju barnen börjat skolan och då ska de, lära sig, att räkna, läsa och skriva.
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Tina: Samtidigt, om man har samtal, med föräldrarna, så uppstår det meningsskillnader, på vad som ska 
göras och på vad som, borde göras. Och då får man förklara, för föräldrarna, varför man gör, som man 
gör, i förskolan. För, det är ju så, att barnen tycker det är okej, om föräldrarna tycker så.
Pernilla: De är alltid välkomna in och se vad vi gör, om de undrar över något. Vi vill, att de ska vara 
medvetna om, vad vi gör här och varför vi gör, på ett visst sätt.

Vad jag förstår så har mina informanter fått den uppfattningen, att en del föräldrar inte riktigt förstår
vad deras barn gör i dagens förskola, men ändå så vill dessa föräldrarna gärna visa sina åsikter om
vad som borde göras. Om jag förstår Pernilla rätt, så jämför föräldrarna sin egen skoltid och sitt
forna hemland med sina barns svenska förskoleklass. Annick Sjögren menar (se; Sjögren i Hultinger
& Wallentin, 1996), att det är inte ovanligt att föräldrar vill dra paralleller med sin egen skoltid och
sin skolmiljö, med sina barns. Jämförelser gör även föräldrar med svensk bakgrund, menar Sjögren
(ibid). Som pedagog då vad jag förstår genom mina informanter, så blir det ibland nödvändigt att
förklara för föräldrarna varför man gör som man gör i en förskola. De välkomnar också föräldrarna,
att komma på besök i förskoleklassen om de vill, de har dörren öppen.

Det etniska ursprunget
Jag var väldigt nyfiken på vad Pernilla och Tina hade för erfarenhet, när det gällde tolerans mot
andras etniska ursprung och vanor (jmf; Edelsky, 1991 och Ogby, 1992 ). Vad ansåg de själva vara
betydelsefullt. Jag formulerades frågan lite annorlunda till Tina och Pernilla (jämfört med
dagbarnvårdarnas fråga), alltså den handlade direkt inte om en integrationsfråga, delvis därför att
arbetet i det stora hela handlar om det svenska språket i en integrationsprocess. Men tolerans är ju
också en del av integrationsprocessen. Tina inleder med att svara så här; 

Tina: Det har ju inte bara, med språket att göra, utan det har ju mycket, med kulturen att göra. Att 
föräldrarna och barnen, känner, att vi respekterar dem och deras kultur, så upplever jag det. När de har 
Ramadan, så vill vi också fira det med dem.
Pernilla:  Vi pratar om det, det är inte så, att vi direkt firar, vi uppmärksammar det. Likaväl som vi pratar
om Julen, så pratar vi om Ramadan, vi pratar om olika högtider, t ex om det kinesiska nyåret, som om 
det, är lika viktigt. Barnen måste ju få höra, att alla högtider är lika viktiga, oavsett vad vi kommer ifrån. 
Och det pratar vi mycket om, tillsammans med barnen och föräldrarna vet om detta. Detta är lika viktigt, 
som man pratar om, att barnen skall ha, ett bra modersmål. 

Tina och Pernilla anser, att man bör uppmärksamma andras högtider och oavsett vad vi kommer
ifrån så är det viktigt, att visa uppmärksamhet på andras kulturer. Detta tar de också upp som
samtalsämne med barnen i förskoleklassen. Vidare så menar de, att det bör ges ett lika stort
utrymme att föra en dialog om det etniska ursprunget som det ges utrymme att tala om
modersmålsspråket. Ogbus (1992) kom ju fram till i sin forskning, att det är när barn blir
uppmärksammade på sitt ursprung som de blir motiverade att lära sig. Barn inser också mycket
tidigt, den egna gruppens status i samhället, menar Ogbu. Ser barnen också vilken position
föräldrarna har i samhället blir detta en bidragande faktor till barnens motivation (ibid).

Om segregation och tvåspråkigheten 
När jag frågar Tina och Pernilla hur de ser på tvåspråkigheten i dagens svenska skola, så säger Tina;

Tina: En invandrarfamilj, som bor här. Om vi skulle prata om, en annan stadsdel, så skulle det nog vara, 
av annan sak. Många familjer här, där båda föräldrarna får bra jobb, de flyttar. De vill inte, att barnen, 
skall gå i skolan här. De vill att barnen, skall lära sig, den svenska kulturen.
Pernilla: De vill att barnen, skall gå i en svensk skola, för att lära sig svenska. Det märker man på de 
föräldrar, som är väldigt målmedvetna och som har barn här, i förskoleklassen. De flyttar eller tar sina 
barn härifrån, p g a att de känner, att deras barn, inte får tillräckligt med kunskaper.
Tina: Där är ännu, en segregering, förstår du. De som inte, har gett upp, de drar härifrån. Men de som 
finner sig, i det, stannar kvar.
Pernilla: Socialt sett, har du ju, ett stort skyddat socialt nät, här i området. Men enligt lagen, så är det 
faktiskt så, att man har rätt, till en annan skola.
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Åsikter om samhällsstrukturen
Pernilla och Tina går åter in på språken och på de olika förhållanden som råder i samhället. De tar
upp föräldrars olika livssituationer. Tina börjar;

Tina: Vi har ju föräldrar som har bott i Sverige, i över 10 år. 
Och föräldrar som är födda i Sverige, men som inte kan det svenska språket. Här behöver du inte kunna 
det svenska språket.
Pernilla: Du behöver inte kunna svenska, du kan gå till affären, du har parabolen. Vad du än gör, så har 
du alltid någon du kan prata med. Du behöver inte kunna det svenska språket, du klarar dig.
Eva: Vem är det som säger det?
Pernilla: Deras värld har ju blivit sådan!
Tina:  Vi tycker ju, att detta är hemskt, ens självständighet borde ju bli lidande på något vis. Men här 
klarar du dig. 

Med tanke på det som Pernilla precis berättat, så ställer jag mig undrande och gör ett hypotetiskt
antagande. Vad gör då en individ, när hon/han träffar på en person som hon/han vill förklara något
för och så går det inte, att uttrycka sig med svenska ord. Pernilla tar det samtidigt som ytterligare en
fråga (vilket det också är) och hon svarar mig med att säga så här;

Pernilla: Jag hade ett samtal en dag  med en förälder och den äldre dottern, som är född här i Sverige. 
Den äldre dottern var förut, alltid med och tolkade åt mamman, eftersom hon inte förstod det svenska 
språket. Nu är dottern 13 år. Så är det inte längre, men det var så. Mamman kan fortfarande inte språket 
och har bott i Sverige, i över 10 år. Vid läkarbesök, sociala inrättningar, så tar man någon på gården
med sig. Finns det turkiska läkare i Sverige, så tar man reda på var dessa finns, så får de den hjälpen de 
behöver.
Tina: Samtidigt så skall vi vara ärliga och säga , det är framför allt kvinnor det gäller.
Pernilla: Ja, det är framför allt kvinnor.
Eva:Vad beror detta på tro?
Pernilla: Ja, det är väl kanske, samhällsstrukturen. Det är ju kvinnorna som stannar hemma med barnen. 
Det är ju inte  konstigt då, att vi har barn som kommer två timmar om dagen, till förskolan, som tidigare 
gått här tre timmar. De går hemma resten av dagen med sina småsyskon och sin mamma. Och mamman 
har då inte fått möjligheten, att lära sig svenska. Då blir ju det på modersmålet som man pratar.

Jag ställer mig följande till det ovan nämnda som jag fått ta del av som så,  att för
invandrarkvinnornas del, så finns det bara ett sätt för dem att föra dialoger med sina barn och det är
på modersmålsspråket. Jag gör även följande tolkning som så, att på liknande vis som det varit/är
för invandrarkvinnorna/mödrarna till barnen, blir utgångsläget för barnen i förskolan, eftersom de
tiden innan varit hemma. På så sätt vad jag förstår, lär sig barnen inte det svenska språket i tid. Det
som jag finner intressant är, att Tina sa tidigare, att hon någon gång upplevt att barnen tycker, att det
är bekvämt att inte kunna det svenska språket ibland. Både Tina och Pernilla sa tidigare i intervjun
beträffande kultur, att barn tar gärna efter sina föräldrar i synen till den egna kulturen. Detta fick mig
att fundera på, kan det vara så då, att barn tar även efter sina föräldrars syn på mycket annat. Om det
då är som Tina sa (som hon uppfattat barnen), att det är bekvämt att inte kunna det svenska språket
ibland, så kanske det trots allt är så, att barnen sett detta hos sina föräldrar. Hamnar man som
invandrarkvinna i en låst situation i ett nytt samhälle och kommer i andra hand efter sin familj, så
kanske möjligheterna inte är så stora att sätt sig i skolbänken. Senare när man ser att det egna
modersmålsspråket har utvecklat sig i det nya samhället, ja då behöver man kanske som
invandrarkvinna inte lära sig det dominerande språket, som Pernilla uttryckte det. Edelsky (1991)
kom ju fram till i sin analys av sin fältundersökning (som hon uttryckte det), att även relationen till
språket kan vara politiskt betingat. När barnen i hennes fältundersökning såg, att det inte fanns något
krav från en auktoritär person, om att det dominerande språket skulle talas, så införlivades det inte
heller (Edelsky, 1991).

Pernilla: Och när vi pratar med modersmålslärarna, så berättar de, att barnen är jätte duktiga, på sitt 
modersmålsspråk.
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Problem med den femte årskursen 
Pernilla och Tina går även in på hur förutsättningarna kan se ut, för barnen längre fram i skolåldern.
Pernilla börjar med att säga så här;

Pernilla: Jag tror att det blir svårare, för våra barn, att nå upp till de målen, som förväntas, av dem, i 
femte årskursen, jämfört med barn, som har svenska som modersmål. Våra barn kommer, att få det 
jobbigare.
Tina: Det är lättare för de här barnen, att ge upp, tyvärr!
Pernilla: Skolböcker osv, är ju gjorda och anpassade efter svensk-talande barn.
Tina: Det är många föräldrar, som inte kan svenska, de vill hjälpa sina barn med läxorna, men, de kan 
inte. Det är inte så, att de inte vill, de kan inte. Och där har vi också, en del, av förutsättningarna, som du 
tog upp (säger Tina till mig).
Pernilla: Våra barn, har fler hinder på vägen, än vad svensk-talande barn har, för att komma vidare.
Detta har ju även andra lärare sagt, som jobbar. Och det är ju ständiga problem, som kommer upp, i de 
här stora grupperna. Man har svårt för, att nå upp till målen. Barnen blir ju ställda och på de nationella 
proven, så blir det sämre resultat, det finns ju bevis. Materialen, kraven och målen är inte relevanta, i 
barnens miljö. Detta är inte anpassat efter våra barn.

Vad jag förstår på pedagogerna, så kan utvecklingen för en del barn bli som så, att det är i den femte
årskursen som de får svårigheter med att hänga med i skolarbetet. Kraven är inte anpassade efter
barn som har en invandrarbakgrund, barnen förstår inte materialen för de är inte anpassade efter
barnens miljö. Pedagogerna säger, att det är de nationella proven som visar resultat på hur barnens
värld ser ut. Skolverket skriver i sin rapport, att barn med annan kulturell bakgrund än den svenska
kulturen, behöver minst fem- till åtta år på sig för att utveckla sina kunskaper i det svenska språket
(www.skolverket.se; rapport, 2007). Om  jag då rent hypotetiskt med skolverkets rapport i åtanke
föreställer mig, att ett barn som börjar på dagis när det är tre år, skall då ha hunnit utveckla sina
kunskaper i det svenska språket vid elva års åldern och  när barnet börjar den femte årskursen.
Däremot om ett barn börjar på dagis när det är äldre än tre år och som har annat modersmålsspråk än
det svenska språket, skulle få svårt att hänga med i skolan redan i den femte årskursen. Detta sista
säger också Tina och Pernilla;

Tina: Sedan kanske vi tycker, att det kunde vara ett mindre löst problem, med att ha mindre barngrupper
och mer omsorg i förskolan. Men det finns ju inga pengar för detta.
Pernilla: Nej, det finns inga pengar. Du (säger hon till Tina) och jag, har ju länge jobbat med, att våra 
barn skall få gå fem timmar om dagen, istället för tre, men det kostar för mycket.
Tina: Vi vill gärna ha de här fem timmarna, för barnen behöver dessa timmarna.
Pernilla: Jo, för barnen,behöver få leka jätte mycket och förberedas inför skolstarten. Men, att lära sig 
den sociala biten framför allt, att lära sig lösa konflikter. Den här världen som jag befinner mig i just nu, 
är i universitetsvärlden. Och får information om de uppnående målen som skall genomföras, i en 
förskoleklass. Detta klarar jag inte av att genomföra, för att barnen har inte de förutsättningarna, att klara
kraven. Jag tror inte, att man riktigt förstår problematiken. Detta har man även glömt inom 
universitetsvärlden. Forskningen om, hur man skulle kunna hjälpa de här barnen, den finns inte så 
mycket. Jag tror inte, att de här stora forskarna, det kanske har kommit lite mer nu, men de är inte gärna 
här ute hos oss och startar ingång en forskning, för att se, hur det är här, men kanske i andra områden. 
Jag vet inte vad du har läst (frågar hon mig) för litteratur? 

Eftersom Pernilla frågar mig, vad jag har läst för litteratur, så berättar jag för dem, vad litteraturen
heter som jag har läst. Samtidigt så ställer jag mig undrande och frågar, om barn inte bör lära sig
språk så tidigt som möjligt, medan de är små. Då säger Tina så här;

Tina: Om språket är ett levande språkbruk som du hör, t ex ett litet barn på ett år, som inte hör något 
annat språkbruk, har lättare för att ta till sig det talande språket.
Pernilla: Jag vet inte, är det inte i tre års ålder, som ett barn lär sig mest ord, det skapar en ordbank, det 
bygger upp.
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Vad jag förstår så menar Tina, att ett barn bygger upp sitt ordförråd utifrån det språket som barnet
hör och detta språkbruket blir också det representativa språkbruket för barnet i den sociala
omgivningen. Tinas resonemang liknar Vygotskij teori och Vygotskij menade med sin pedagogiska
teori (se; Öberg-Lindsten, 1999), att det levande språkbruket som ett barn hör i den sociala
omgivningen, blir presenterat för barnet som barnets grundläggande språk. Samtidigt kommer det
tydligt fram att pedagogerna upplever vanmakt över att inte klara av de uppnående målen, som
gäller inom förskoleklassen. Barnen inte har de förutsättningarna att klara kraven och budskapet om
den problematik som finns bland barn som bor i ett segregerat område, har inte riktigt nått fram,
menar pedagogerna. Det har även universitetsvärlden och forskarna glömt menar Pernilla (jmfr Ehn,
1989).

Relationen till den svenska nationaliteten
Jag frågar ju givetvis Pernilla och Tina om vilken generation barnen är födda i Sverige. Hur ser
barnen själva på sin identitet. Tina inleder med att säga så här;

Tina:  Identiteten är väldigt stark, väldigt anti-svensk och väldigt anti Sverige. De flesta barnen här, är 
andra generationen födda i Sverige. Vi har även barn, som inte är födda i Sverige. Men, även där, båda 
föräldrarna är födda i Sverige. Det är fult med Sverige och det är inte bra. Det är lite överdrivet. Kultur 
och mat, samt vissa saker, diskuteras ibland. Och om vi då, har barn som, te x äter griskött, så kan de bli 
ganska utsatta här, av de andra barnen, som inte äter griskött. Alltså de barnen, som har anpassat sig, lite 
mer, efter svenska förhållanden, blir utsatta av de andra barnen.
Eva: Så, de ser sig inte, som svenskar, fast de är födda här?
Pernilla: Vi har ju, föräldrar, som är födda här och där barnen är födda, som tredje generationen svensk.
Men majoriteten av barnen, är födda i Sverige, i andra ledet. När de talar om ”mitt land”, så kan vi ställa 
frågan; är det Sverige som är ditt land?  Nej, det är det landet, som de har fått sitt modersmål från. Men 
då frågar vi; är ni inte födda i Sverige? Har ni inte svenskt pass, när ni åker utomlands och ska hälsa på? 
Tina: De reser med svenska pass, till utlandet, när de ska hälsa på, släktingar.

Vad jag förstår på Tina och Pernilla, att även om de har barn i förskolegruppen som är födda i
Sverige, i tredje generationsledet och som har föräldrar som gått i samma förskola. Så säger barnen
ibland till pedagogerna, att det tillhör det landet som tidigare generationer kommer från. Barnen
säger, att de tillhör den nationen där det språkbruket talas som har blivit presenterat för dem som sitt
modersmålsspråk. När barnen sedan reser tillsammans med sina anhöriga för att hälsa på släktingar i
andra länder, så reser hela familjen med svenska pass, men barnen betraktar sig ändå inte som
svenskar. Det finns olika förhållningssätt på hur den nationella identiteten identifieras, enligt
Winter-Jorgensen och Philips (2000) och de resonerar kring teorin banal nationalism. Det kan vara
svårt att identifiera den dagliga- och nästan den osynliga reproduktionen av det nationella. Som
exempel nämner författarna en danskfödd och muslimsk kvinna boende i Danmark, som aldrig varit
"hemma" i sitt land. Kvinnan blir tillfrågad av en reporter i dansk TV "om hon aldrig varit i det
landet som hon kommer ifrån”. Den danskfödda muslimska kvinnan, betraktas ha en identitet enbart
utifrån ett kulturellt-geografiskt perspektiv bortom den politiska definitionen. Enligt författarna så
tolkas detta som, att den kulturella definitionen inte bygger på något val, man tillhör en bestämd
nation och talar ett bestämt språk, antingen man vill eller inte. Med detta förhållningssättet så utgörs
den nationella idén av en bestämd föreställning om hur världen är och bör vara inrättad. Intrycket av
den här föreställningen uppstår, genom att se på en vanlig världskarta. Varje land är klart avgränsad
från andra länder och uppfattas vara ett territorium, där det bor ett folk, som utgör en och samma
kulturella och språkliga enhet. Författarna menar, att människor i vårt moderna samhälle borde se,
att det finns ingen klar gräns mellan den kulturella och politiska definitionen, idag relaterar vi mer
till en global definition (ibid).
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Integrationsprocesser
Jag frågar Tina och Pernilla hur de ser på den parallella tvåspråkigheten i förskoleklassen, med barn
uppdelade i grupper och med modersmålsspråket en dag och det svenska språket, nästa dag osv.

Pernilla: Jag tror fortfarande, att man måste ha det svenska språket i skolan, för det språket har barnen 
inte kunskaper om. Överallt, på gårdarna, i affärerna här, så talas modersmålet. Barnen måste också få 
förklarat vad som står i böcker osv, på sitt modersmål, för att kunna förstå. Men jag vet inte, om jag 
skulle vilja ha det, parallellt. Men jag tycker, att man ska ha lättläsning och det ska finnas vissa 
möjligheter, att få hjälp av modersmålstränaren, inte parallellt i undervisningen, men i en verkstad. Att 
kunna gå till en verkstad och få hjälp med t ex matte, för att klara av de olika begreppen och för att 
kunna gå vidare med matten. Att man får olika läxhjälp, på så sätt.
Tina: Så som det borde vara med det parallella och modersmålet, tycker jag, att man borde istället 
satsa på föräldrarna där. Det finns faktiskt modersmålstränare, som kan lära och hjälpa föräldrarna, att 
göra läxorna tillsammans med sina barn. Tänk dig själv som förälder, att inte kunna hjälpa ditt barn, 
fast att du vill. Det jag är jätte rädd för är, att barn som kommer härifrån, inte förstår, inte hänger med 
och tycker det är tråkigt. De förutsättningarna är inte alls lika bra, som de är för barn som förstår.

Den nya förskoleklassen
pedagogerna vill gärna berätta för mig, vad de anser behöver förbättras inom förskoleverksamheten.
Sedan frågar jag dem om det är något som de skulle vilja ta upp som jag glömt att fråga. De svarar
mig, att så är det inte, men de vill gärna föra fram sina önskemål som de har i dagens förskoleklass.
Pernilla inleder;

Pernilla: Önskemålen är, att förskoleklassen och övriga skolklasser skall vara inom samma skola, för 
att förutsättningarna skall bli de bästa för våra barn.
Tina: Mindre grupper och längre vistelsetid i skolan. Fler utbildade pedagoger. Vi hade nog gärna sett, 
att barnen hade fått lite omväxlande klimat, då de går första året i skolan. De förstår inte alltid vad 
fröken pratar om där framme, vid katedern och de får myror i brallan. Vi tycker, att skolan och förskolan 
skall kunna samarbeta och byta barn ibland. Vi har barn här i förskoleklassen som skulle älska, att få 
lyssna på vad fröken har att säga i skolan. Men det finns också de barnen  som går första året i skolan, 
som vill arbeta med fingrarna istället. Att få en dialog istället, för en monolog på .. (avbruten av Pernilla)
Pernilla: Förskolan skall in mer i skolans verksamhet.
Tina: Det handlar också om pengar och dess inställning på makt.

När Tina säger att det handlar om makt och dess inställning på pengar, så frågar jag dem om de
anser, att det läggs pengar på mycket annat, samtidigt som jag själv uttrycker detta. Då svarar Tina;

Tina: O-ja, någonstans lägger man det, men inte på ..   (avbruten)
Pernilla: Men där har du, föräldrar, som inte har förmåga att protestera.
Tina: Jag jobbade på en skola tidigare, där föräldrarna hade en väldigt stark förmåga, att protestera. 
Och det var inte alls, skolgården skulle inte få se ut så här, som den här gör t ex. Det skulle bli ett 
ramaskri med en gång.
Pernilla: När du inte har förmågan att uttrycka dig eller förstå hur det ligger till, så har du heller ingen 
möjlighet, att påverka de ledande i din stadsdel, på vad som borde ändras. Om det dras in pengar eller 
om barnen borde få fler timmar.

 Tina: Föräldrar har mer makt än vad pedagoger har egentligen. För vi är anställda av en arbetsgivare. 
Föräldrarna kan alltid gå till skollagen. Det kan ju vi också, i och för sig, men i detta fallet handlar det 
ju inte, om våra barn.
Pernilla: Det är väl lite så också, man känner, att en del fattar inte, att de slår mot eller tar från ett barn,
som redan bor i ett segregerat område. Man hjälper dem inte, det känns så ibland. 
Barnen känner den här, uppgivenheten.

Så som jag förstår det hela efter vad Pernilla säger, så vet inte alla föräldrar om hur saker och ting
hänger ihop och då kan de inte heller påverka politikerna i sin stadsdel. Det finns föräldrar också
vad jag förstår som inte vet hur de ska föra fram sina synpunkter. Vidare så går Pernilla in på, att
barnen känner av att de bor i ett segregerat område, men för mig så betyder inte detta, att det är
detsamma som att barnen förstår det. Men här finns ändå en viss liknelse till det som Ogbu (1992)
säger, att barn är tidigt medvetna om den egna gruppens status i samhället. 
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Är då bilden positivt betingat hos barnen påverkar det dem positiv i skolarbetet (ibid). Vidare så
diskuterar Tina och Pernilla om hur det skulle kunna vara istället i förskolegruppen.

Tina: Vi är två pedagoger, på 25 barn. Det är många barn, med tanke på, deras bakgrund. 
Vi skulle behöva, flera timmar. Tre timmar, är det ju, i förskoleklassen och sedan, går ju, en del barn 
hem. Och det gäller, för barnen, att hänga med, på dessa tre timmarna.

Här ställer jag kanske mer en hypotetisk fråga eller med andra ord uttrycker, att barn har ju mycket
som de undrar över och vill fråga, allt kanske inte hinns med - på dessa tre timmar. Då väntar barnen
tills nästa dag och det kanske inte hinns med, då heller. Då svarar Tina mig och säger så här;

Tina: Vi har en samlingsstund varje morgon, där alla barnen skall ges tillfälle, att prata om något som 
de vill ta upp. Det får ta den tid det tar, på samlingsstunden, har vi bestämt oss för. Men det hade hjälpt 
jätte mycket, med mindre grupper och fler vuxna handledare. Och, fler timmar, i förskoleklassen.

Förskoleklassens språkpärm
För den som är intresserad av att veta, hur det kan gå till, på dagarna i förskoleklassen, när de lär
barnen nya svenska ord och uttrycksätt, så kan den språkpärm som de använder vara ett litet
smakprov. Så därför tittade jag lite i den språkpärm som Pernilla och Tina har i förskoleklassen,
som tillverkas av företaget Pratbubblan. I den öppna förskolans språkpärm finns diverse variationer
på hur man kan lära sig det svenska alfabetet och föra samman ord till meningar. Det kan utryckas i
en form av rim och fokusering på ljud, samt med ord som börjar med samma bokstav för att få
begrepp om ordens betydelse. Ordförråd med hjälp av rim och katten Kaj och tigern Tage; 

Kaj katt; ”Jag undrar vem som ringer” - sa, Kaj katt och höjde sitt finger. 
Tage tiger; ”Det är tur” - sa katten ”att det är mörkt om natten”! 

Att ta hjälp av ett bokstavs-ljud där orden börjar på samma bokstav; 

Leo lejon tycker om att lata sig! - Och Leo lejon tycker om limpa!  (www.pratbubblan.se). 

Pedagogerna berättade för mig att de har stor hjälp av bilder, i kombination med ordföljden så visar
de barnen t ex en bild på en tiger, i referens som ett ett kattdjur. De visar bilder om hur det ser ut på
natten. Vad jag förstår så är det inte rimmet i sig som barnen ska förstå, men däremot bokstäverna,
orden, och innebörden av det som sägs. Barnen ska förstå, att Kaj och katt börjar med en gemensam
bokstav. På detta sätt kan barnen få begrepp om hur saker och ting hänger ihop, menar Tina och
Pernilla. Ord som börjar på samma bokstav t ex som lejon och lata sig, samt limpa i kombination
med bilder, får barnen en uppfattning om vad lat innebär, vad limpa heter på svenska samt att orden
har bokstaven L gemensamt. Så som jag förstår Tina och Pernilla, så inleder språkpärmen barnen till
interaktion i den social miljön, rimmen, bokstavsljuden blir själva verktygen i språkprocessen och
detta var ju en teori som Vygotskij förde fram (se; Öberg-Lindsten, 1999). Men det är Ausubels
kognitiva bro som här blir intressant, att barnen skall se vad det är som pedagogerna talar om (se:
Anderson & Ausubel, 1965). Ausubel menade, att barnen/eleverna skall förstå sammanhanget på
hur det sägs och vad det pratas om (ibid).
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Familjedaghemmet
Vid mitt första besök på familjedaghemmet och den första frågan som jag ställer till
dagbarnvårdarna, om vad integration innebär för dem, så kommer genast deras tankar fram om det
svenska språket. Marit är väl den som inleder till en dialog om ämnet och börjar med att säga så här;

Marit:  Jaha, jag kan ju känna så här, att det enda stället som många barn kommer i närheten av det 
svenska språket, det är ju faktiskt här hos oss.
Lisa: Det är här hos oss.
Marit: Och vi säger till barnen, eftersom vi har så många olika nationaliteter, att de ska prata svenska 
med varandra, när de är här, förutom när hemspråks-läraren kommer, förstås. 
Lisa: Vi är ju de enda som de träffar som pratar svenska.   
Marit: Det är ju ett så invandrar-tätt område här också, det är ju så få svenskar som bor här. Man vill ju 
lära barnen så mycket som möjligt, av både svenska traditioner och det svenska språket och vanorna.
Lill och Lisa: Jag tycker nog samma.
Marit: Att prata mycket svenska och prata väl svenska med barnen, det gör vi. Vi har en språkprofessor 
som kommer till oss och lyssnar på hur vi pratar med barnen. T ex som, att istället säga, ställ skorna där, 
ska vi säga, ställ skorna på skostället. Vi ska uttala alla ord tydligt, ge dom många ord.
Lisa: Ja, vi ska ge dom många ord. Det har varit väldigt intressant och nu kommer han en sista gång. Det
har gett oss många tankeställare också, för ofta gör du, du använder ju ditt kroppsspråk. Liksom du viftar
och du far och du, jag menar benämn orden istället. Det har vi faktiskt blivit mycket duktigare på.

Marit för på tal, att de har haft besök av en språkprofessorn på familjedaghemmet och han har
lyssnar på hur de talar till barnen. Språkprofessorn har lärt dagbarnvårdarna om hur ett korrekt
språkbruk uttrycks. Dagbarnvårdarna har blivit instruerade om hur de talar ett tydligt språkbruk till
barnen, de ska benämna föremålen med sin rätta ordning och med ord på det svenska språket. De
ska också vara medvetna om hur de använder sitt kroppsspråk och ersätta kroppsspråket med den
rätta ordföljden istället. Ausubels teori handlar ju om, att det skall framgå tydligt vad som sägs och
vad det är för något som det talas om (se; Anderson & Ausubel, 1965; s. 103-119). Skor och
skolställ är ju också två tecken i Saussures nätverk som ger varandra dess betydelse genom språket
(langue) och förändras i relation till respektive språkbruk. Men det är genom parole som tecknen
först får sin roll genom att människan tar hjälp av tecknen i relation till det egna språkbruket (se;
Winter-Jorgensen & Philips).

Det svenska språket och modersmålsspråket
Det kom ju fram i Billy Ehns (1989) studie, att det kanske inte alltid ansågs på ett svenskt dagis, att
det svenska språket skulle dominera. Ehns resultat stärkte min nyfikenhet på barnens kunskaper i
det svenska språket och jag frågar dagbarnvårdarna vad de har erfarit, när det gäller barnens
förståelse till det svenska språket. Marit inleder och säger;

Marit:  Ja, vi gör precis tvärtom, tycker jag. Vi uppmuntrar föräldrarna att prata sitt språk med barnen, 
det ska dom göra, de ska inte prata svenska med barnen, för de kan inte svenska föräldrarna. De pratar 
dålig svenska, de gör de och då lär sig barnen dålig svenska. De ska lära sig bra svenska när de väl lär 
sig. Vi tycker det är helt okej om de står i hallen och pratar sitt språk med sina barn, men här ska de
prata svenska.

Vad jag förstår så är Marit av den åsikten, att barn ska lära sig bra svenska när de väl får den
möjligheten och bra svenska kan barn lära sig på dagis. Förskolan är en gemensam social miljö där
barn kommer i kontakt med det svenska språkbruket, menar Marit. Vidare så menar hon, om en
förälder själv behärskar det svenska språket dåligt och försöker tala på det svenska språket till sitt
barn, så lär sig barnet ett dåligt svenskt språkbruk. Samtidigt slår mig tanken, att det är när ett
främmande språk praktiseras som kunskaperna i språket ökar och att då vara tolerant mot en individ,
på de hinder som kan uppstå när det främmande språkbruket praktiseras, underlättar för individens
inlärning. Vad jag menar är, att individen vågar försöka tala på det främmande språkbruket. (Jmfr
Ogbu 1992; om att tolerans påverkar lärande-processen).
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Marit: Detta har vi hållit fast vid, i fyra år, sedan vi öppnade detta stället. Och vi har sagt; att på dagis 
pratar vi svenska. Och ingen av barnen är känt för att säga; det är utav egoism.
Lisa: Nej, men det är ju för, att barnen lär ju sig svenska när vi pratar svenska med dom, annars så 
förstår dom ju inte. Det märker ju vi när vi får in nya barn. 
Lisa: Ja, det var två tjejer då, som bara kunde prata somaliska, inte ett ord på svenska för huvudtaget. 
Då fick man ta hjälp av de andra somaliska barnen och översätta, så att de skulle förstå, men de två 
tjejerna pratade inte somaliska med varandra heller. Och nu börjar de prata svenska också och de 
började i Augusti.
Eva:Augusti? Och de kan så pass bra svenska nu (tveksam)?
Marit: De kan göra sig förstådda.
Lisa: Ja, de kan säga de viktigaste sakerna så att säga.

Jag uppfattar det som dagbarnvårdarna menar, att barnen har disciplin på sig själva när de inte talar
på sitt gemensamma modersmålsspråk med varandra på dagis, även om de inte har det svenska
språket gemensamt ännu. Men som pedagog behöver man ändå hjälp ibland med den svenska
översättningen, av barn som behärskar det svenska språket och som har ett gemensamt
modersmålsspråk med barn som inte förstår det svenska språket lika bra. Vad jag förstår så menar
dagbarnvårdarna, med att de håller på principen om det svenska språket som norm, så underlättar
detta för barnens inlärning. Vygotskij (se; Öberg-Lindsten, 1999) var ju också av den pedagogiska
inställningen, att det grundläggande språket sporrade det främmande språket i inlärningen. Det är
den sociala processen och gemenskapen som är en förutsättning för inlärningen, menade Vygotskij
(ibid).

Marit: Föräldrarna blir också väldigt imponerade, vi har en liten pojke här och hans två äldre syskon går
också här hos oss. De kunde inte ett ord på svenska, när de började hos oss. Är det tre år sen de började?
Lisa: Ja, det är tre år sedan.
Marit: Och nu har dom, ja, det minsta syskonet, han är två år och han kunde naturligtvis inte heller, ett 
ord på svenska, när han kom till oss, i sommar. Nu pratar han svenska så han kan göra sig förstådd.
Mamman är imponerad och jätteglad, att han för huvudtaget talar svenska. Mamman berättar för oss, hon
kan jätte dålig svenska själv, men hon kan ju berätta för oss, att han sa hej-då! och han säger hej!
Lisa: Han säger, tack så mycket! och varsegod.    
Marit:  Hon är glad att han kan sådana ord.
Lisa: Tack för maten, också.

Vad jag förstår på dagbarnvårdarna så är det nödvändigt att hålla på regeln om, att det svenska
språket ska gälla före annat språk, för att barnen ska lära sig så bra svenska som möjligt. Det har
visat sig menar de, att bara efter några månader har barn lärt sig, att kommunicera på det svenska
språket. Samtidigt upplever föräldrarna glädje och blir stolta över sina barn när de ser, att deras barn
gör framsteg. Enligt dagbarnvårdarna så återberättar föräldrarna för dem vad de hört, att barnen lärt
sig säga, barnen säger; tack så mycket och varsegod. Innebörden av ordet är ju detsamma som
tidigare, ordet har ju bara bytts ut på ett annat språk. Barnen är ju inte obekanta med talesättet det är
ju bara det främmande ordet som saknas. Saussure sa ju, för att kunna kommunicera med andra
människor så tilldelar vi världen dess betydelse genom social konventioner (se; Winter-Jorgensen &
Philips, 2000). Ordet hund har ingen naturlig förbindelse med det djur som vi refererar ordet till,
utan tecknet (hund)  får sitt specifika värde genom att skilja sig från andra  tecken (katt). Tecknen
har heller ingen given gräns i nätverket. Det är djuret som är subjektet i existens (man ser något) och
det är de olika scheman som skapas (som djur och hund) i nätverket som ger subjektet dess
verklighet (ibid). Så strukturen är av stor betydelse för hur t ex en språkförståelse kan utvecklas.

Marit: Så föräldrarna tycker att det är positivt att de får lära sig svenska, de är ledsna för att vi inte har 
några svenska barn. Vi har bara ett svenskt barn utav 50 barn ungefär. Barnen har ju olika tider på 
familjedaghemmet, en del är här på förmiddagen och en del är här på eftermiddagen. För vi har ju också 
barn som går i skolan. Föräldrarna vill att det ska bli mer svenska barn, på detta dagiset så att de ska lära
sig svenska. Jag tror aldrig vi har stött på någon som inte vill att barnen skall lära sig svenska. 

Lill och Lisa instämmer helt till det som Marit precis berättat. 
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De menar att föräldrarna vill, att deras barn skall lära sig det svenska språket, men det är saknaden
av svensk-talande barn på dagis som bekymrar föräldrarna. Föräldrarna undrar hur deras barn ska
lära sig det svenska språket när det inte finns några svensk-talande barn på dagis. På det daghemmet
som Ehn (1989) gjorde sin fältstudie så hade förskollärarna på en av avdelningarna bl a åtta barn
med spansk bakgrund och bara två barn med svensk bakgrund. De spansk-talande barnen talade på
det spanska språket med varandra på dagis och förskollärarna ville inte hindra barnen till detta.
Däremot så var det övervägande svenska barn på en andra avdelning och där var det inte lika lätt  att
frångå det svenska språket (sw; Ehn, 1989).

Den egna grupptillhörigheten
Vad jag förstår så vill föräldrarna, att barnen skall lära sig det svenska språket, men det gäller inte
alltid lika mycket, den svenska kulturen. Dagbarnvårdarna berättar om vissa normer och värderingar
som de har erfarit vara rådande i föräldrarnas kultur Det är Lill som inleder;

Lill: Här uppe, bor det väldigt mycket somaliska familjer, inte så jätte mycket arabiska.
Marit: Ja, det är arabiska och somaliska som överväger. 
Lisa: Ja, det är de två stora somaliska grupperna, som är de största.
Lill: För det mesta, så känner dom varandra också. Om inte annat, så lär dom känna varandra, i vått och 
torrt.     
Marit: Vi hade en kvinna som försökte bryta sig loss, lite grann och försökte, försvenska sina två söner. 
Hon har ramlat tillbaka till deras norm. Hon skilde sig från sin man. Hon fixade det väl, ett tag, men nu 
är hon tillbaka i sin grupp.
Lill: Det är klart att får man ingen hjälp av någon, alla drar sig undan, då måste hon ju backa för att få 
hjälp.
Marit: Hon var stark ändå, tycker jag, som orkade stå emot så länge. Hon ville tänka på, att hon och 
hennes pojkar, skulle försöka leva, ett bra liv, i Sverige, för de hade kommit hit, för att stanna.

Vad jag förstår genom Marits berättelse, så ville kvinnan försöka bli lite mer svensk och skaffa sig
kunskaper om den svenska kulturen, både för sig själv och sina söner. Kvinnan har berättat för
Marit, att hon försökte skaffa sig svenska vänner, men uteslöt inte sina tidigare vänner. Men de
forna landsmännen kunde inte acceptera kvinnans nya liv, utan de tog avstånd från henne. Marit
menar, att kvinnan blev på så vis tvungen att avstå den svenska vänskapen för att kunna få hjälp av
sina landsmän, när hon behövde det. Marit var av den uppfattningen, att kvinnan ville göra det bästa
utav livet och försöka skapa sina egna social förutsättningar, om inte annat för sina söner, eftersom
de skulle leva i Sverige. Men det blev till slut den egna gruppen som segrade, påtryckningarna från
den egna gruppen gjorde, att kvinnan återinträdde till tidigare förhållanden. Åsa, Andersson (2003)
resonerar kring ett begrepp som kallas för passing av Stefan Jonsson (så kallar han det själv).
Passing betyder egentligen passera och Jonsson för passing på tal med hänvisning tillbaka på de
relationer som uppstod mellan människor under den amerikanska slavtiden. Andersson menar, att
begreppet (uttryckssättet) passing är även jämförbart i vårt samhälle med tanke på de identiteter som
kan uppstå hos människor, både i synen på sig själva och i synen på andra. Enligt Jonsson så betyder
passing på det latinska språkbruket, att kliva över, man rör sig från en sida till en annan, man
passerar förbi något eller passerar fram och tillbaks. Andersson (likväl som Jonsson) menar, att
liknande jämförelse är möjlig som så, att man passerar över till en annan värld som också innebär,
att man förnekar sitt ursprung och hävdar ett annat ursprung; att träda över och försvinna in i de
andras värld. Det kan innebära, att man passerar en barriär på klass och då erhålla en mer socialt
privilegierad position (Ibid; s. 221).

Eva:Var det omöjligt för mamman, att söka hjälp på annat håll?
Marit: Det var väl, det när-skapande, egentligen och att hon, inte hade, några andra vänner eller 
släktingar här. Hon hade ju, ingenting kvar. Släktingarna bodde ju,  inte här, men vännerna gjorde, ju 
det. Att vuxna kan bära sig, åt så.
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Barnens rätt till egen kultur
De intervjuade för också en diskussion om, att föräldrar påverkar barnen i deras egna kultur, allt för
mycket.

Lisa: Bara med att vara här, där vi jobbar, så att säga. Jag tycker, att vi, varit väldigt, tillmötesgående. 
Ibland så rinner det över, när man har gjort, saker liksom, med barnen och för barnen. Man möter ett 
massivt motstånd. Det har varit de gånger, man blivit så ledsen, så man gråter själv. Detta gör vi för 
barnen och vi skulle inte göra någonting, som skadar barnen. Vi vill ju, att de ska få upplevelser. Jag 
menar en familj, så fort, vi ska på utflykt, så får de inte åka med. 
Eva:Vilka reaktioner, visar barnen, på det här?
Marit: Barnen blir ju ledsna.
Lisa: Vi pratade om, att vi skulle åka till, en bondgård. Där vi kan gå och titta på djur. Och vi har då,
pratat om bondgården och alla sakerna. Åh!, liksom, när ska vi åka, när ska vi åka. Och när, den dagen 
kommer, så får de inte åka med. De får absolut inte klappa. Den glädjen man ser, i barnens ögon, när 
man pratar om det som man har planerat, t ex inför lucia, då får barnen inte komma.
Lill: Det spelar ingen roll, om det är teaterbesök eller sagostund på biblioteket, så får de inte följa med. 
De ska helst vara, här inne, hela tiden. 
Eva: Beror detta på religion eller tradition?
Lill: Jag vet inte, om det är rädslan, att de ska bli försvenskade. Eller vad ska man säga.
Marit: Jag vet inte, första gången, vi gjorde en sådan utflykt, så råkade, det bli till Domkyrkan. De hade 
ett Julspel, utanför Domkyrkan. Och vi åkte dit, det var ju en pappa, som blev vansinnig, för att vi hade 
gjort detta. Och sedan skulle vi, berätta om alla utflykter, som vi skulle åka på. Det är precis som, att nu,
varje utflykt vi går på, så tror de, att det har med något religiöst att göra. 

Vad jag förstår så menar Marit, att ett förtroende kan missbrukas på grund obetänksamhet och
missförstånd. Även om de ber föräldrarna om ursäkt och förklarar att misstaget inte skall upprepas,
så går det kanske ändå inte alltid, att reparera missförståndet menar de. Detta var dagbarnvårdarnas
upplevelse vad jag förstår, vid mitt första besök, de skulle informera föräldrarna om alla utflykter
som de avsåg göra med barnen. Men helst skulle de inte göra några utflykter alls, för barnen skulle
helst vara inne hela dagarna, enligt föräldrarnas önskemål. Detta är förståeligt menar menar Annick,
Sjögren (se; Sjögren i Hultinger & Wallentin, 1996, s. 298), utländska föräldrar är inte bara
nybörjare till språket utan också till det svenska skolsystemet. När en förälder haft sin skolgång i ett
annat land så blir känslan av främlingsskap ännu starkare. Principer som är självklara i den svenska
skolan kan vara svåra att ta till sig och föräldrarna blir osäkra. Även om vi har ett regelsystem som
är lika för alla, så kan det tolkas annorlunda av utländska föräldrar. Graden av förtrogenhet med den
europeiska kulturen kan vara olika beroende på föräldrarnas förkunskaper. Var och en har sin egen
historia och bakgrund och föräldrar har haft olika skäl att komma hit, de är olika psykiskt och
fysiskt starka, menar Sjögren. Sverige är inte heller längre detsamma som för trettio år sedan,
numera finns en ofantlig komplexitet i vårt samhälle som vi alla bidrager till med att vi är
kulturbyggare. Men trots allt så ansvarar skola och föräldrar tillsammans för, att barnens avstånd till
de två världarna skall minska, eftersom barnen skall bo i Sverige (ibid; s. 298). 

Synpunkter om modersmålsspråket
Jag skrapar lite mer på integrationsfrågan för att se vad som kommer fram och nämner att de tagit
upp barnens föräldrar. Då tar Lill upp ett exempel som berör modersmålsspråket. Men det börjar
med att Lisa säger så här;

Lisa: Ja, föräldrarna är ju de, som vi kommer i kontakt med.
Lill: Det här med integration, är nog inget, som man tror, men, man pratar om det.

Vad Lill egentligen säger är; att integration är något som det går bra att tala om, men vad man tror
om begreppet är kanske något helt annat. Gillis Herlitz (1991) tolkar integrationsbegreppet som så,
att det riktas inte bara en väg och inte heller två vägar, utan det bör tolkas på flera sätt. Det är de
små delarna i de olika samhälleliga förhållandena, som avgör, det är delarna i helheten som ger
kraft, menar han (Helitz, 1991). 
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Lill: Ja, det, får jag, hålla med om. Vi hade ett föräldrar möte här uppe. Och då var det en pappa, för nu 
försvinner modersmålsträningen, för pengarna är slut. Från första januari, har vi inget modersmål, för 
huvudtaget. Då var det en pappa, som tyckte, att det var fruktansvärt hemskt, för han ville, att hans barn, 
skulle ha modersmålsträning. Och de pratar ju, sitt modersmål hemma, hela tiden. Och jag tog, lite, illa 
vid mig, för han säger så här; den enda gången, hon talar svenska, är när hon är här och nu ska hon börja 
skolan. De lever bara ihop med sina landsmän, de pratar bara sitt modersmål, hela tiden. Då känner jag, 
varför, kommer du till detta landet? Och han själv, är ju duktig, på det svenska språket och även
mamman. Men, den enda gången, då barnen talar svenska är, när de är här och i skolan. För sedan umgås
de, bara med sina landsmän, integreras dom då, i det svenska samhället?
Eva: Nej, det gör de väl inte då.
Lisa: Det skulle ju påverka både jobb och allt. .. 
Lill: Nej, de vill inte integreras.
Eva: Men integration, vad har det för betydelse, när det gäller modersmålet?
Lill: För han ville, att hon skulle ha modersmålsträning här också.
Lisa: Som hon har idag och då, skulle hon kunna prata ännu mer.
Eva: Kan inte de, lära henne modersmålet. 
Marit: Javisst, kan de det.
Lisa: Han ville, ha ännu mer, på sitt. Vi tog det liksom, det spelar ingen roll, för honom, för svenska,
talar hon bara. Hon behöver liksom inte, det svenska språket, för hon är jätte duktig, i skolan. 

Vad jag förstår på Lisa så var pappan av den åsikten, att svenska är något som man bara talar och
inte behöver förstå. Att pappan då väljer modersmålsspråket som det viktigare språket för sin dotter,
än det svenska språket. Edelsky (1991) kom ju fram till i forskning, att finns möjligheten att välja
bort ett språkbruk, så utnyttjas detta. Men Edelsky såg, att spansk-talande barn kunde även i ibland
föredra det engelska språket före det spanska språket, men detta skulle då bero på, att barnen kände
sig respekterade på det etniska ursprunget (Edelsky, 1991).

Tankar om tolerans
Något som jag undrade över var, vad de intervjuade hade för erfarenheter, när det gäller toleransen
mot andras ursprung, vanor osv. Vad de själva anser är av betydelsefullt. Marit börjar med att säga
så här;

Marit: Vi accepterar ju, och vi går mycket, till mötes. Och vi är intresserade och lyssnar, om deras 
kulturer. Men, vi har också, hållit fast vid, att här, är det främst, ett daghem och här, gör vi gemensamma
saker, som man gör på ett daghem.
Lisa: Vi har svenska traditioner. 
Marit: Vi går jätte långt, de till mötes, men vi kräver också, att de ska gå lite, åt vårt håll. Men det är ju, 
inte alla, som gör det, vi har kämpat i många år, här. Vissa, kan vi ju, få, det handlar inte om att 
nervärdera någonting. Vi får acceptera muslimer, men, de får också acceptera att vi är kristna. Vissa 
föräldrar har svårt för, att förstå.
Lisa: Här är alla, lika mycket värda. 

Vad jag förstår på dagbarnvårdarna så handlar tolerans om, att vara tillmötesgående och lyssna om
andras kulturer. Men de menar också, att tolerans handlar även om att acceptera regler. Regler som,
att på dagis så gör barn gemensamma saker som hör hemma i en daghemsmiljö, barn ägnar sig åt
både språk och lek samt svenska traditioner. Det kommer även fram i intervjun, att ibland kan vägen
bli extra lång att gå, i kulturmötet med andra, då gäller det att inte nervärdera någonting, att istället
på ett fint sätt förklara, att tolerans skall bemötas från två håll. Dagbarnvårdarna menar också, att
alla barn lika bra. Detta kom även fram i Ehns (1989) studie, att på dagis så får alla vara med och
alla är lika bra, Ehn menade att detta verkar vara en generell regel. Barnen frågade inte heller om
skillnader på ursprung, språk och vanor (ibid).

Problematiska situationer och djupa traditioner
Men ibland så uppstår det delade meningar, mellan dagbarnvårdarna och föräldrarna. Föräldrarna
har synpunkter på hur det ska gå till på daghemmet, där både värderingar och djupa traditioner till
viss del, påverkar barnens vardag på dagis.
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Lisa: Inne på den andra avdelningen, där var det en pojke, han fick inte lov att leka med flickor. 
Eva: Han fick inte inte lov att leka med flickor, hur ska man kunna hindra det?
Lill: Ja det sa vi också.
Lisa: Men, då sa vi till hans mamma, att då får du ta honom härifrån, för här leker alla med alla.
Marit: De måste gå lite, åt vårt håll, också. Och går de inte med på det, så får de söka sig till, muslimska
förskolor. 

Vad jag förstår så var det inte uppenbart för mamman till pojken, att det i stort sett är omöjligt att
hålla isär flickor och pojkar från varandra på ett daghem. Vad jag förstår på dagbarnvårdarna så vill
föräldrarna ibland skapa om daghemsmiljö efter sin egen syn. Detta leder ju till, som jag tolkar det
hela, att barnen inte förstår vad det är som skiljer dem åt. Likaväl på ett daghem som någon
annanstans så gäller väl regeln om lika behandling, vad jag förstår så är detta en utgångspunkt som
gäller i en daghemsmiljö, detta framkom ju även tydligt i Ehns (1989) studie.

Lisa: Vi har ju lucia framför oss nu och där har vi ju en stor grupp som inte kommer, somalierna. Det är 
något jätte farligt och hemskt, de håller sina barn hemma. De får alltså inte komma. Det är rätt roligt, för 
de föräldrarna som vi har här, de är egentligen inte gamla. Vi kan ju nästan vara mamma till dem. De är 
inte gamla, att hålla så på sina traditioner som de gör. Om vi nu hade pratat om människor här i fyrtio års
åldern, men det är det ju inte, de är mellan tjugoåtta år och trettiofem år. Så det är väldigt konstigt, 
egentligen.
Lill: Men det är väl, i dom länderna, så har de sådana djupa traditioner, det har ju inte vi. Där kan jag 
känna, att vi svenskar är mer, okej. Vi firar jul, midsommar och påsk och sådant där, det gör vi. Det gör 
väl nästan alla, mer eller mindre. Som jag, firar inte påsken, så där jätte mycket, som vissa andra gör. 
Men just de somaliska, de är jätte traditions-bundna. Det går liksom inte, att rucka på det, utan, är det 
den här, Bajram, så är det Bajram och då är det, tre dagars sambaj. De ruckar inte på det, för huvudtaget.
Marit: Skall vi berätta om våran Jul, då brukar vi oftast få säga, att nu är det, våran Bajram, så säger vi.
Eva: Bajram är det Jul?
Lill: Nej, det är deras sätt efter fastan, Bajram eller inte.
Lisa: Man fastar ju en hel månad.
Eva: Hur, är det med fastan då, hur påverkar det, när barnen kommer hit och fastar?
Lill:  Det hade vi en diskussion om, hur vi skulle göra med barnen, för vi hade två barn som fastade. Men
då fick vi, från förvaltningen order om, att de fick inte lov att komma hit, om de inte fick lov att äta. Jag 
tror att de var i skolan halva dan och sen gick de hem. Så de var inte här på en hel månad.
Eva: Det var kanske riktigt, om det skulle hända dem något, så är det ju inte roligt.
Lill: Det var ju lite det, vad händer om de svimmar, vem står som ansvarig. De får ju inte lov att dricka 
heller, inframsbarnen. Det är lite olika, det här med fastan. Jag fick höra från vårt somaliska hemspråk, 
att somalier tänker på de fattiga, när de fastar, för att de inte får någon mat. Och sedan när solen går ner, 
då bjuder de in de fattiga, så att de får äta sig mätta också. Och då kan jag förstå det här tankesättet, det 
kan jag göra.

Okunskap om andras kulturer 
Dagbarnvårdarna berättar, att de har även barn som går i skolan och ibland så blir det konflikter,
som de får lösa tillsammans med skolan.

Marit: Det var en somalisk flicka, som var med och övade dans, inför skolavslutningen. När mamman 
kom till skolan för att titta, blev hon vansinnig, när hon såg att dottern dansade och höll en pojke i 
handen. Hon tar flickan därifrån, mitt under uppvisningen. Vi får reda på detta, av en arabisk fröken. Vi 
sa, att vi får tala med mamman. Då jag frågade mamman varför hon blev arg, sa hon; min dotter ska inte 
göra något, med någon pojke. Jag frågade henne; vad betyder dans för dig? Mina barn ska inte dansa, 
svarade hon. Vi satte oss ner och pratade och jag sa, i Sverige betyder dans för oss, glädje. Fröken har 
övat med barnen länge, för att glädja föräldrarna. Jag berättade, vår syn på det, hon blev chockad, för 
dans hade med något sexuellt att göra, från hennes hemland. Där såg man, hur det kunde krocka. Jag 
tycker att du ska förklara, för fröken, hur du ser på detta, sa jag. När jag berättade för fröken, blev hon 
också förtvivlad. Egentligen var det ingens fel, alla hade handlat, efter sitt huvud.

Vad jag förstår efter vad Marit berättat, så verkade modern till den somaliska flickan vara helt
ovetande om vad dottern tog del av i skolan. 
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Det kommer inte heller fram i intervjun om det uppstått något missförstånd mellan mamman och
skolledning eller om man i detta fallet frågat mamman vad flickan får lov att ta del av. Däremot så
kommer det tydligt fram genom Marits berättelse, att moderns upprördhet mer handlade om, att
dottern höll en pojke i handen. Gillis Herlitz (1991) säger, att det finns inget som är absolut rätt och
inga enkla regler för vad som är gott, ont, rent och orent samt manligt respektive kvinnligt. Det är
först när en person försöker ta reda på så mycket som möjligt om ett annat land, som personen har
lättare för att känna sig trygg i kulturmötet. Dessutom om det är ett land som personen bor i, blir det
också lättare, att förstå omgivningen i det landet. Det som inte förstås bör försöka förstås med, att
det har en naturlig plats och förklaring i den kultur som det hör hemma. Herlitz nämner, att han en
gång hörde Seija Wellros säga i en radiointervju; ”att det första du ska tänka på i ett kulturmöte är,
att du själv är delaktig i det, du har också ett ansvar". Herlitz säger, att han håller med henne, den
som känner sig trygg i sin egen kultur, har lättare för att vara generös i kulturmötet (Herlitz, 1991). 

Eva: Mamman kanske ändå hade, en skyldighet, att ta reda på, hur det låg till.
Marit: Jag kände ju, att för barnens skull, så ville jag, inte gå omkring och vara arg. Det var en mamma, 
som vi tyckte mycket om. Och det är som du säger (till mig), att egentligen var det hon, som skulle ta 
reda på det. Där har det återigen, med språket att göra, för hon talade, väldigt knagglig svenska. Hon 
kanske inte vågade heller, i för sig.
Lisa: Många gånger, gör vi saker, som barnen är med och övar på och när den aktuella dagen kommer, 
så får de inte vara med. Oftast är det, de barnen, som har lärt sig fortast och som tycker, att det är jätte 
roligt. De är med, hela processen och när det väl ska ske, så får de inte komma.  
Marit: De tror ju, att lucia är religiöst, men, det är det, ju inte, det är ju tradition och har inget med 
religion att göra. Och det har vi försökt att förklara, men det hjälper inte. 
Eva: Så, egentligen, håller föräldrarna väldigt hårt på sina barn.
Lill: De är inte villiga att lära.
Marit:  På vissa, områden är de det.
Lisa: Barnen här, vill väldigt gärna, lära sig, nya saker, åh, liksom det är roligt, men det blir, bom stop.

Vad jag förstår på Lisa, så vill barnen gärna vara med  på aktiviteter som de tycker är roliga. Vad jag
också förstår på dagbarnvårdarna är, att barnen inte får komma till dagis när den aktuella dagen
kommer. Så som jag förstår dagbarnvårdarna så kan luciafirande för föräldrarna handla om, att få
barnen intresserade för en annan religion. Herlitz (1991) är av den åsikten, att det är vår livsfilosofi,
vår världsbild som avgör vårt beteenden och våra värderingar samt våra vanor. Att då försöka sätta
sig in i och förstå den världsbild som råder i det landet som vi vistas i, krävs av oss, för att vi lättare
ska förstå hur tillvaron fungerar för människorna i detta landet (Helitz, 1991). 

Synen på det nationella
Med tanke på synen till den egna identiteten som trädde fram i tidigare forskning, så blev jag ju
givetvis nyfiken på hur barnen såg på den egna identiteten. Finns det liknelser t ex på det som Ehn
(1989) skildrar. jag behöver inte ens fråga dagbarnvårdarna för de för den nationella identiteten på
tal själva.

Marit:  Det kommer att bli många generationer, innan de kommer att bli riktigt integrerade. För de 
barnen som växer upp nu, är väldigt påverkade av sina föräldrar som har ursprung från ett annat land. 
Men de barnen som bor här och som är små nu, man kan ju fråga dom, var kommer du ifrån? Det 
frågade jag en pojke och han svarade; att han kommer från Somalien. Det gör du inte, du kommer från 
Sverige, sa jag. Mamma och pappa säger; att jag kommer från Somalien. Då, ljuger mamma och pappa, 
sa jag, men de kommer från Somalien, men du är född i Sverige. 
Han gick hem och berättade för föräldrarna och pappan kom tillbaks och var lite irriterad. Nej! sa jag, du
är ju från Somalien, men din son är född i Sverige, men har somaliska anor. Ja, ja, sa han då, men man 
kan säga, att han är från Somalien. Det kan man inte, sa jag, han är inte från Somalien, han är svensk, har
ursprung från Somalien men är född i Sverige. Det är precis som, det är något fult, att vara född i 
Sverige. Nej, då berättar jag för barnen, att de är födda i Sverige.

Så som jag tolkar det Marit säger är; att hon vill visa ett barn med egna ord, att det är svensk för det
har sin födelse- och bor i Sverige, det är också ett sätt att ge ett barn bekräftelse på vem det är. 
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Men samtidigt är det lika möjligt menar Marit, att visa ett barn tolerans mot barnets tidigare
bakgrund och kultur. Vad jag förstod också genom Marits berättelse, så ville den somaliske pappan
inte tillerkänna sonen sitt svenska medborgarskap och på så sätt rättar sig barnen efter sina föräldrar
i sin identitet. Det kom även fram i Ehns (1989) studie, att på dagis så upplevde barnen svenskheten
tillsammans, men utanför dagis och hemma så hade barnen en annan identitet. I Ehns studie så kom
det fram att barnen växlade starkt i sin identitet (Ehn, 1989).

Tankar om Integration
När jag ställer frågan till dagbarnvårdarna om hur de anser att integrationsbegreppet bör tolkas. Om
beskrivningen av integration stämmer överens med verkligheten, så svarar Marit;

Marit: Jag vet inte, hur det går till i detta området, om integration skall stämma med. Jag vet inte vad 
integrationsverket säger.
Eva: Det är väl det, att det handlar om, människor lika värde och rättigheter, att integration är de små 
delarna, i en helhet. Om man skall se på de små delarna i en helhet då.
Marit:  Jaha.
Lisa: Vi försöker lära alla barnen här, att alla är lika, det gör vi. Men samtidigt, så skulle man ju vilja 
lite, att de somaliska grupperna och de arabiska grupperna, skulle ta mer hänsyn, till varandra. De
uppmuntrar ju sina egna barn att du ska inte, vi hade ju en jättekonflikt här i början, du får inte leka med.
I dockrummet får inga araber vara, idag, ska bara somalier, vara här. Där tog vi dom direkt, men det 
kommer ju ifrån någonstans, barnen hittar ju inte på detta själva. Så det märker vi ju, på de vuxna, att de 
är inte snälla mot varandra, de olika grupperna.

Vad jag förstår på dagbarnvårdarna så kan det ibland vara möjligt, att göra tolkningar om hur vuxna
kan bete sig mot varandra, de vuxnas förhållningssätt avspeglas på sina barn. Föräldrars värderingar
och tankar avspeglas på sina barn, på så sätt när ett dagisbarn (hur oskyldigt det än må vara) gör
skillnad på sitt ursprung jämte ett annat barns ursprung. Men i sådan här situationer menar
dagbarnvårdarna så gäller det att visa barnen, att alla barn är lika bra på sitt ursprung. De Los Reyes
(2001) resonerar kring begreppet etnicitet som en social konstruktion i Mångfald och
differentiering. Om jag förstår författarinnan rätt så menar hon, att människor kan konstruerar den
sociala tillhörigheten hos andra- samt konstruerar andras kulturer- och normsystem utifrån sina egna
värderingar (åsikter), utan någon grund. Författarinnan menar, att utgångspunkten beträffande
etnicitet i likhet med andra social kategorier, är inte mer naturgiven hos någon grupp människor.
Människor borde istället skapa ett samspel sinsemellan och öka förståelsen för varandra både när
det gäller sociala- och historiska sammanhang. Relationer som etableras mellan utlands-födda och
svenskfödda kan också ge utrymme för en förändrad syn hos människan på etnicitet. Vidare så
menar De Los Reyes, att volymen i utrymmet på det som etableras gällande etnicitet, skiljer sig inte
åt för någon grupp människor, det är lika för alla, det finns inget högre eller lägre hos någon grupp
människor (ibid; s. 113). Med andra ord, det finns inget bäst, sämst, rätt eller fel.

Marit: Är det rasism någonstans, så är det ju, bland, de olika invandrargrupper. Långt ifrån, när det 
gäller svenskar gentemot, invandrare, så finns det rasism också. Och det är som du säger (säger hon till 
Lisa), att vi har satt stop, för det här, vi är människor.

Så som jag tolkar Marit är att ho upplevt, att rasism är inte bara något som kan existera hos personer
som tillhör majoritetsbefolkningen gentemot personer i en invandrargrupp, utan rasism  kan även
existera mellan personer i olika minoritetsgrupper. Rasism enligt Gillis Herlitz (1991) som han
skriver om i Kulturgrammatik, träder fram då man centraliserar sina egna värderingar framför
andras värderingar. Rasism blir det först när man knyter ihop egenskaper med personligheter utifrån
ens värderingar och gör generaliseringar av människor (Herlitz, 1991). På familjedaghemmet menar
dagbarnvårdarna, är alla lika mycket människor och där får ingen rasism återspeglas på något vis.
De los Reyes (2001) riktar sin kritik mot den för-givet tagna kunskapen i etablerade former om att
förstå och tolka verkligheten. 
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För det är ju ändå i den sociala gemenskapen som språket och berättelser får sin centrala betydelse,
för hur mening kan skapas (ibid). Vidare så säger Herlitz (1991), att det är när vi tar reda på så
mycket som möjligt om folks seder och bruk i andra länder, som vi får genom berättelser en ny
central betydelse för hur mening kan skapas för dessa människor, till skillnad på det som vi en gång
etablerat som för givet-tagna kunskaper. Vi får också lättare att förstå verkligheten i det samhälle vi
lever i (Herlitz, 1991).

Integration under olika villkor
När jag frågar dagbarnvårdarna hur de själv ser på integration, vad det innebär för dem. Så svarar
de, att vi alla innerst inne är lika, men samtidigt så är det skillnad på, att komma till ett land som
flykting jämfört med att ha invandrat. Språkets är något som de gärna vill tala om i detta
sammanhanget. Marit inleder med;

Marit: Integration? Jag tycker, att alla har lika värde, i mina ögon, vi är alla en var, vi är människor, för 
mig är det så. Men så, som vissa resonerar, men jag, ser invandrare som nya svenskar. Många gånger får 
vi, även om vi inte tycker lika, så är de ändå här, för att stanna, vi lever ju i samma land. Jag ser inte dem
som mina gäster, som många tycker, att man skall göra. Jag ser dem som nya svenskar. Och är man då ny
svensk, så får man också bli behandlad som man bor här i landet, kan jag tycka. En gäst är här, för, att 
stanna tillfälligt, en vecka, en månad eller ett år, stannar man längre, då är man ingen gäst längre, tycker 
jag. Då får man ta och ge, precis som vi andra får göra. Sedan kan man ju förstå, att många har haft det  
jobbigt, svåra upplevelser, problem med språket, då blir det besvärligt med jobb och allt. Men det är ju 
regeringen som får ställa dom kraven på dom, i så fall.

Så som jag förstå Marit så menar hon, att vi är alla en var och vi är människor, men samtidigt bör vi
försöka förstå, att vi lever under lika villkor även om vi inte alltid tycker lika. Marit menar också,
när vi har stannat mer än ett år i ett land, så är vi inga gäster längre, detta gäller även om vi har svåra
upplevelser med oss från vårt forna hemland och problem med språket. Men där måste regeringen ta
sitt ansvar gentemot dessa människor, menar hon, men samtidigt bör individen också försöka, att
anpassa sig lite i det nya hemlandet. De Los Reyes (2001) menar, att idén till det kulturella
avståndet kan betraktas som en”metafor” för att markera graden av främlingskap mellan människor.
Det är först när metaforen reses i mötet mellan människor, som det blir omöjligt för dessa
människor att utbyta erfarenheter och bakgrunder. Idén bygger på en outtalad premiss, om en
rangordning mellan olika kulturer och där den egna kulturen är normgivande och ställs överst. Här
är andras kulturer, inte bara avlägsna, utan de är präglade av icke önskvärda egenskaper (De Los
Reyes, 2001).

Lisa: Men sedan, kan jag ju, känna, att det är ju skillnad på en flykting och en invandrare, det är ju det.
Eva: På vilket sätt då?
Lisa: Jo, men en flykting, har ju flytt från krig, elände, svält och allt sådant där, medan en invandrare 
väljer t ex som, att jag vill flytta till, det där landet, där har vi en vilja. Du kanske har pengar, så att du 
kan flytta till det här landet. Men är du flykting, du kanske har sålt allt du äger och har, bara för att 
komma bort från ditt land, sen var du hamnar någonstans blir ju lite slumpartat, kanske.

Vad jag förstår på Lisa så anser hon, att komma till ett främmande land som flykting eller
invandrare är inte riktigt detsamma. Som invandrare har det egna valet varit styrande. Men som
flykting är det slumpen som avgör vad personen hamnar. Detta sista påverkar en del av personens
integrering, menar Lisa. Enligt Ogby (1992), så kunde en person som hade invandrat till ett land,
tillhöra den mer frivilliga medlemsgruppen i samhället, jämfört med en flykting som hamnat i ett
land mer mot sin vilja.

Eva: Om man skulle gå via FN, den vägen, så blir det ju, att man får ta det man får, och det kanske inte 
alltid blir som man hade tänkt sig. Så det kan jag, ju förstå. 
Men, det som Marit sa, om man är flykting eller om man är invandrare, så är man ingen gäst ..
Lisa: Ja precis, man har ju valt att stanna i detta landet.
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Marit: Bara det, att lära sig språket, tycker jag. Ibland kan det låta, precis som, det är något som man, 
slänger på dem, det nästan låter som, lite rasistiskt, att de måste lära sig språket. Jag vet att, regeringen 
gick igenom någonting, det var ett parti, vilket parti det vet jag inte, men som, skulle kunna tänka sig, att 
kräva, att de var tvungna att lära sig svenska. Då låter det, som det var något fult, det tycker inte jag. Jag 
tycker tvärtom, att det är, något av det finaste man kan få, att bli erbjuden, när man kommer till ett 

främmande land, varsegod, du får lära dig vårt språk.

Eva: Ja, det får jag nog, hålla med om.
Marit: Om jag skulle flytta till England och någon sa; varsegod, du får gå en engelska-kurs, här, helt 
kostnadsfritt, skulle jag då säga, nej, det vill jag inte, lära mig. Vad tror de, måste vi lära oss deras språk.
Det låter nästan som, de tycker, att det är rasistiskt, för att vi tycker, att de måste kunna vårt språk. Jag 
tycker istället, att de skulle tycka, tvärtom, vilken möjlighet.
Lisa: Men det är som du säger (säger Lisa till mig), man känner, att någonstans så har det gått fel, du 
kommer till ett nytt land och du slussas mellan olika förläggningar, du har liksom ingen trygghet. Du bor 
kanske där ett halvår, ett år och det händer ingenting, innan man blir utslussad. Redan där skulle man få..
Lill: Få ett erbjudande om, att lära sig svenska.
Lisa: Att redan där och inte bara flyta omkring. Jag kan mycket väl förstå dem, här, de tillhör inte 
någonting och pratar bara sitt språk. Jag menar redan där då, istället för att bara gå och driva, om vi nu 
säger så, jag menar inte så , men, att kanske, fyra timmar om dan, så har vi svenska lektion.
Marit: Jag måste bara få nämna, när vi pratar om språket. Vi hade en mamma här, men de bor inte här 
längre. Hon skulle lära sig svenska och blev inskriven på en kurs, där det bara gick somaliska kvinnor. 
Hon ville inte det, utan hon ville gå en kurs, där det gick finska kvinnor. Då frågade jag henne; varför? 
Hon svarade; om jag går kursen, där det bara går somaliska kvinnor och går där för att lära mig svenska, 
då talar jag bara svenska, på lektionerna och på rasterna talar jag somaliska. Då lär jag mig ingenting. 
Bland de finska kvinnorna då är jag tvungen, att tala svenska på lektionen och på rasten. Det var ju 
någonting, faktiskt, tycker jag. Det var ju smart av henne, då hade hon ju stark vilja.

Vad jag förstår på Marit så kan det vara en fördel, att själv vara med och styra över sitt val av
svenska kurs. Det var precis vad den somaliska kvinnan gjorde, enligt Marit. Den somaliska
kvinnan ville undvika, att tala på sitt eget modersmålsspråk med övriga deltagare, som hon annars
skulle kanske göra. På detta sätt så finns det inte heller något annat språk än det svenska språket, att
tala på med varandra. Samtidigt så kan deltagarna lära sig något om andra kulturer och öka sin
sociala kompetens. Det är på detta vis jag uppfattade den somaliska kvinnan resonera, för hon ville
kanske också lära känna andra kvinnor samt få veta mer om deras kulturer och erfarenheter. Winter-
Jorgensen och Philips (2000) diskuterar Saussures teori om, att språk är inte bara en kanal
varigenom information om bakomliggande sinnestillstånd och beteende förmedlas, eller fakta om
världen kommuniceras. Språket konstituerar också den sociala världen, men genom språket skapas
också den social identiteten och de sociala relationerna (Winter-Jorgensen och Philips (2000).

Språket i den sociala miljön
När jag frågar Marit, Lill och Lisa, om det är något som de skulle vilja ta upp, som de tycker, att jag
inte tagit med? Så vill Lill gärna berätta om, hur långt de har kommit när det gäller att lära små barn
det svenska språket. Men först så säger Marit;

Marit: Berättar vi om detta stället, så blir folk imponerade. Jag har aldrig stött på motstånd, när jag har 
berättat för folk, att vi jobbar bara, med invandrarbarn, vi har bara ett svenskt barn. Jaha, hur går det 
med språket och så, då? Ja, men, vi har bestämt oss för, att är det ett svenskt daghem, så talar vi bara 
svenska. Så vi tror att vi gör barnen en tjänst. Berätta mer, säger de då, jaha, har ni fått det att fungera så,
säger de då. Det har ju öppnat andra daghem, i närheten här, som vi kanske har gett lite tips. Ja, men, det
blir bättre om ni gör si eller så.
Lisa: Vi har ju sett skillnader på det dagiset här och på andra dagis, bara nu i vinter. Där det varit 
mycket invandrartjejer, som jobbat och som talade ett dåligt svenskt språk. De säger själva, när vi är ute,
att våra barn, talar mycket bättre svenska, än vad deras barn gör.
Lill: Det har väl att göra med, att vi bara talar svenska.
Lisa: Och de hör ju inget annat.
Eva: Det kanske har, mycket med metoden, att göra också
Marit: Vi har ju gått hemma allihopa. Jag har gått ensam hemma med, 5-6 barn. 
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Man har bara haft barn, att tala med, när man gått hemma och arbetat. Man är så van, att tala med barn, 
så mycket, hela tiden. Nu talar vi ändå mindre, kanske, än vad vi gjorde hemma. Nu talar vi ju, med 
vuxna också mer, än vad man gjorde, hemma. Fast vi talar ändå, mycket, med barnen. 

Dagbarnvårdarna berättar, att de arbetat ensamma hemma med 5-6 dagbarn som haft olika bakgrund
och inte heller förstått det svenska språket. Jag vill gärna vid detta tillfälle blicka tillbaka på, det
fritidspedagogen Tina sa till mig; att ett barn som inte hör något annat språkbruk, än det som talas i
barnets omgivning, tar till sig detta språkbruket. Med andra ord, så är barn väldigt observanta i sin
omgivning och härmar efter de olika uttryckssätten. Ausubel (se; Anderson & Ausubel, 1965)
menade, att det byggs en slag kogenitiv bro mellan det verbala och det visuella. Det verbala handlar
inte bara om sagan som berättas för barnet, utan ett barn hör, vad som sägs och vad det pratas om.
Det visuella; är inte bara det som visas för barnet, utan är även det som blir synligt för barnet, vad
som görs i kommunikationen. Ausubel har den teorin, att ett barn sätter igång sin tankeverksamhet i
dessa sammanhangen, på det som barnet ser och hör (ibid).

Lill: Just här då, i den här stadsdelen och det här med språket. Jag har jobbat väldigt mycket med 
språket, i så många år, det har vi gjort. Nu var jag på en föreläsning i två dagar, på Svenska Mässan, 
som hette Många Språk. Och jag kände, att vi har kommit så långt  när det gäller just språket, hur man 
använder det. Och här så ligger vi långt före.
Eva: Jämfört med vilken stadsdel då?
Lill: Nej, andra städer i Sverige. De ligger på noll i stort sett, jämfört med oss.
Lisa: Vi har ju fått mycket utbildning, kurser och kvällskurser. Som även har gått utanför terminstid.
Lill: Ja och sedan, har jag bara jobbat med invandrare, över huvudtaget. Jag har jobbat med invandrare
nästan hela tiden, sedan jag började som dagbarnvårdare. Vi har varit väldigt duktiga här då, med 
språket. Där ligger vi högt, känner jag, jämfört med andra delar av landet.
Eva: Det är intressant, att ta reda på, vad det kan beror på? 
Lisa: Som på tavlan, har vi sånger och sagor, som vi ritat upp. Och samtidigt som vi sjunger t ex bä, bä, 
vita lamm, har vi ritat ett lamm och visat ett lamm av tygmaterial. Det här konkreta, du säger det och 
du ser det.

Jag blir helt tagen av det Lill säger om, att de ligger steget före andra delar i landet när det gäller, att
lära barn det svenska språket. Vad gör då dagbarnvårdarna annorlunda beträffande lärande. 

Marit: Istället, för att läsa en saga, så berättar vi en saga, med figurer istället. Som t ex Bockarna Bruse, 
då har vi haft, tre bockar och en bro och troll. Språket är viktigt, det har vi lärt dem. Om vi har, fyra 
somaliska barn, som pratar somaliska, det är okej, men så kommer det, ett arabiskt eller ett turkiskt barn,
direkt, så är det något barn, som säger, nu pratar vi bara svenska. Det är fantastiskt, egentligen. Vi har en
pojke, som varit här, sedan, efter semester, han har lärt sig, jätte mycket, han kan ropa själv till barnen, 
att nu måste ni prata svenska. Och det låter ganska roligt, för att, alla ska förstå. Hans syster, har ju lärt 
sig, många nya ord och hon pratar, nästan utan brytning. Ju mindre de är, desto fortare, har vi upptäckt, 
att de har nästan ingen brytning, i språket. Är de större, när de har börjat hos oss, då har de, lite mer 
brytning. Men inte, när de har börjat, efter de blivit ett år, då har de ingen brytning alls.

Vad jag förstår så har de alla tre erfarit, att om ett barn är ett år när det lär sig ett främmande språk,
har större chans till att brytningen i språket uteblir senare i livet. Men barn som hunnit fylla 3 år när
de lär sig ett främmande språk, kan möjligen senare få en brytning i språkbruket. Vad jag förstår på
Marit så handlar det om för dem, att lära barnen hur viktigt deras språk är och eftersom det är
många barn med olika kulturer dagligen på daghemmet, så kommuniceras det bara på det svenska
språket. Det kan visa sig vara värdefullt menar Marit, att spela teater med hjälp av små figurer eller
djurmodeller då det berättas en saga. Så när Lisa, Lill och Marit berättar en saga för barnen t ex om
Bockarna Bruse , så använder de sig av djurmodeller som motsvarar djuren i sagan. De menar, att
det är med hjälp av orden som de skapar en förståelse om sagans betydelse. För att barnen skall
förstå vad det svenska ordet lamm står för, har de ritat ett lamm på tavlan samtidigt som de visat ett
lamm av tygmaterial. De vill, att barnen skall förstå och förknippa ordet lamm med ett vitt
pälsaktigt djur som säger b-ä-ä!
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Jag kan avsluta med att säga så här; att vid mitt första besök på daghemmet, hade de bara ett barn
med svensk bakgrund av 25 barn på avdelningen. Det svenska språket gällde på dagis före annat
språkbruk. Hörde dagbarnvårdarna, att barnen pratade på något modersmål med varandra så sa de
till barnen, att på dagis så talar vi svenska. När jag besökte familjedaghemmet en andra gång (2004),
så träffade jag åter samma barn. Vid det första besöket så pekade barnen med sina små fingrar i
kommunikationen med mig, jag hörde aldrig, att de uttryckte något svenskt ord. Vid andra besöket
så behärskade barnen bra svenska och vid entrédörren så vällde orden fram; ”hej! vad ska du göra
här” och ”min pappa är på jobbet nu, därför är jag här”.
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     De III
Sammanfattning
En sammanfattning om följande - Det levande språkbruket. Problematiken kring det svenska
språket. Om etnicitet och nationalitet, samt kultur. Om målen och kraven, samt barnens
förutsättningar i den svenska skolan. 

Det levande språkbruket - som barnet hör
Dagbarnvårdarna berättade för mig i intervjun, att de har uppmärksammat, att ju yngre ett barn är
(med en invandrarbakgrund) när det börjar på dagis, har desto större chans, att brytningen i språket
uteblir när barnet blir äldre. Ett barn på ett år har de bästa förutsättningarna, menar de. Personalen
på förskolan sporrade på sätt och vis dagbarnvårdarna när det gällde synsättet i språkbruket, även
om de var ovetande om varandra. För det som dagbarnvårdarna sa; att de har arbetat ensamma
hemma med många barn som har en invandrarbakgrund, relaterar också till det som Tina sa. För
Tina sa ju; om det språket som ett barn är van att höra också är ett levande språkbruk, så tar barnet
till sig detta språkbruket. Pernillas erfarenhet talade för, att det är i tre års ålder som ett barn bygger
upp sitt språkbruk, barnet hör många ord och upprepar samt bygger upp en ordbank.
Dagbarnvårdarnas erfarenheter talade också för, att när ett barn är äldre än ett år när det börjar på
dagis, lär sig givetvis det svenska språket, men inte utan en brytning. Vygotskijs (se; Öberg-
Lindsten, 1999) teori gick ut på, att det är i den sociala miljön som ett barn lär sig det första
språkbruket, den sociala miljön jämte aktiviteterna är själva verktyget för språkförståelsen.

En språkprofessor gjorde regelbundna besök på familjedaghemmet. Dagbarnvårdarna lärde sig med
hjälp av språkprofessorn en metod på det konkreta; du visar det och du säger det. Orden skall uttalas
samtidigt som det objektiva ska visas. Här framträder Ausubels teori om, att det skall tydligt framgå
vad det är för något som det talas om och hur det sägs (Anderson & Ausubel, 1965). Men även
Saussures teori framträder, om att människor tar hjälp av konkreta tecken i ett nätverk, för att visa
vad som sägs och vad det talas om (Winter-Jorgensen & Philips). På den öppna förskolan är
metoden liknande som på familjedaghemmet. I förskoleklassen får barnen leka sig fram till
kunskaperna. Det är framför allt Bruner teori som lyser igenom här, där barnets mognad och
aktiviteten skall var i jämvikt. Barnet skall kunna uppfatta helheten på det som skall visas, höras
och associeras (se; Imsen, 2000). Pedagogerna gav mig också en bild om, att vara förskolebarn.
 
Det sociala livet i förskoleklassen
Pedagoger berättade om hur de arbetar i en förskoleklass. Tina och Pernilla gav mig möjligheten, att
titta i den språkpärm som de använder, när de lär barnen, att kommunicera med svenska ord och det
svenska alfabetet. Det var begrepp på rim och det rörde sig om sammanhang, där ord började med
samma bokstav. I en förskoleklass går det ut på, att förbereda barnen inför skolstarten. Barnen skall
lära sig att skriva, räkna och läsa, men barn skall också lära sig om den social livet. Barnen får lära
sig att - sitta snäll och vänta på sin tur, när de behöver hjälp. De ska lära sig att lyssna på andra och
när de själva talar så ska andra lyssna. 

Tina och Pernilla berättade, att de många gånger varit svårt, därför att de bara har tre timmar om
dagen i förskoleklassen och två pedagoger på tjugofem barn. Många av barnen behärskade inte
heller det svenska språket när de började i förskolan. Många av barnen talar fortfarande ett dåligt
svenskt språk. Detta beror på, att många av barnen har varit hemma, trots att de har haft en plats på
ett daghem. Pedagogerna säger, att de även haft en hög frånvaro hos en del barn, i den egna
förskoleklassen. Detta beror delvis på, att många mammor går hemma med deras småsyskon och då
har det ibland varit bekvämt, att ha barnen hemma. Men den större orsaken beror kanske på, att
mammorna har till en början inte fått möjligheten att lära sig det svenska språket. Därför att det har
inte funnits någon tid över för mammorna att lära sig språket. När barnen då är hemma, så talas
modersmålsspråket.
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Mödrar har kommit i andra hand
I intervjun med Tina och Pernilla så kom det fram, att det finns mammor som inte kunnat lära sig
det svenska språket. Språket har de lärt sig – först, efter att ha bott i Sverige i över tio år. Det har
förekommit, att de äldsta barnen som är födda i Sverige, har tidigare fått översätta för mamman. Det
finns föräldrar som är födda i Sverige och som tidigare har gått på samma förskola som sina barn,
men som ändå talar ett dåligt svenskt språk. Samtliga pedagoger uppmuntrade föräldrarna att tala på
modersmålsspråket med sina barn, för det är genom föräldrarna som barnen lär sig ett bra
modersmålsspråk. Men dagbarnvårdarna var av den åsikten, att föräldrar som inte själva behärskar
det svenska språket, skall inte tala på det svenska språket med sina barn, för då lär barnen sig ett
dåligt svenskt språkbruk.

Problemen vid den femte årskursen
Vad jag förstod så talade pedagogernas erfarenheter för, att de olika situationer som ett barn kan stå
inför i skolan, uppstår först när barnen börjar den femte årskursen. Den årskursen kan bli
problematiskt för många barn, menade de. Läromedlen, böckerna, kraven och målen, är inte
anpassade efter barn med en invandrarbakgrund. Materialen och målen är anpassade efter barn som
har det svenska språket som modersmålsspråk. Tina och Pernilla känner sig också otillräckliga med
att lyckas i målsättningen. Samtidigt menar de, att de olika modersmålsspråken talas ute i det
svenska samhället, i affärerna, på gårdarna och på skolgården på rasterna. De berättar för mig, att
idag är det inte nödvändigt att kunna det svenska språket i Sverige. Det finns alltid någon som
ställer upp, oavsett om det är grannar, vänner eller släkt som kan översätta. Samtidigt så har de
erfarit bland barnen, att kamraten skall helst hålla sig inom den egna gruppen och inte övergå till det
svenska, om det så handlar om svensk barnkultur. 

Föräldrars olika situationer
Pedagogerna berättar för mig, att enligt skollagen så har alla föräldrar rätt, att begära annan skola för
sina barn om de är missnöjda. Men det finns också föräldrar som inte har förmågan att göra sig
hörda, menar de. Pedagogerna berättar också, att dels så finns det föräldrar som upplever
segregationen och dels så finns det föräldrarna som känner en trygghet, tack vare det sociala
skyddsnätet som vi har. Dels finns det de föräldrar som är väldigt medvetna och som säkerligen drar
sig ur det segregerade området, så fort möjligheten ges. Pedagogerna är av den uppfattningen, att
alla föräldrar vill det bästa för sina barn och föräldrar vill att deras barn skall få kunskaper. Även
föräldrar som har en invandrarbakgrund vill gärna hjälpa sina barn med läxorna, menar de. Vad jag
förstår, så har Tina och Pernilla träffat föräldrar som inte kan hjälpa sina barn med läxorna, hur
gärna de än vill, på grund av att de inte kan det svenska språket. 

Alla kulturer är lika bra
De intervjuade anser, att det är viktigt att visa barnen att alla kulturer är lika bra och själva så visar
de ett intresse i barnens traditioner. De pratar med barnen om deras kulturer och att barnen skall
känna, att all etnisk ursprung är lika bra. De lär barnen på dagis och i förskoleklassen, att alla är lika
bra och alla leker med alla. De lär barnen, att det svenska språket gäller före annat språkbruk i 
förskolan. Pedagogernas erfarenhet talar också för, att barn som har en annan kulturell bakgrund än
den svenska kulturen känner av segregeringen, fast att de inte får något begrepp om den, menar de.
Barnen har skaffat sig den uppfattningen, att Sverige är inte bra och fastän de är födda i Sverige så
är de inte svenskar. Både i förskolegruppen och på daghemmet så har de barn som utsätter andra
barn för grupptryck, för att de andra barnen inte anpassar sig likadant till den egna kulturen eller för
att de övergått till en mer modern kultur än tidigare. Här vill jag gärna jämföra grupptrycket som
existerar i den egna gruppen med det som framkom i Ogbu (1992) forskning. Många svarta barn i
USA blir utsatta för grupptryck av sina jämnåriga kamrater i den egna gruppen, bara för att de
arbetar ambitiöst i skolan och anpassar sig efter majoritetsbefolkningens regelverk (Ogbu, 1992). 
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Det kom även fram i tidigare forskning (se; Edelsky, 1991), att val av språkbruk kan även vara
politiskt betingat och inte bara hos en majoritetsgrupp utan även hos en minoritetsgrupp. Även hos
barn var det på detta viset, när de såg, att det inte fanns något krav på att ett visst språk skulle talas
och av en auktoritär person (ibid). 

Det kom också fram, att barn som har en invandrarbakgrund, måste få möjligheten att tala om
skillnader på ursprung och sin identitet (jmfr även Ehn, 1989). Det framkom i Ehns studie, att barn
var väldigt kluvna i sin identitet (ibid). Det går inte att ha den inställningen menar samtliga
pedagoger som jag intervjuat, att det inte är möjligt att tala om barnens frågor som kretsar kring
skillnader på kultur och ursprung. För sådan frågor kommer dagligen upp. De talar om de olika
högtiderna som finns i barnens olika kulturer, det är lika viktigt som att tala om betydelsen av
modersmålet. Vad jag förstår så anser de, att barnen är mer än bara dagisbarn eller barn i en
förskoleklass. Det kommer ju även fram i mina intervjuer, att barn har ett behov om att få prata om
sin världsbild. Annars skulle ju pedagogerna inte ha samlingsstunderna varje morgon med barnen,
om behovet inte fanns.
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Frågor som jag ställde till förskollärarna (12-12-2006).

1.  a)   Vilken miljö har barnen vistats i tiden före förskolan? - Hemma eller på dagis?
     b)   Vilken åldersgrupp tillhör barnen?

2 a)    Vad har barnen för kulturell bakgrund?
b)    Hur många av barnen talar samma modersmålsspråk?

3 a)    Behärskade barnen det svenska språket tiden före de började förskolan?
b)    Om inte –På en tillbakablick hurdan är jämförelsen idag språkmässigt sett?

4 a)    Pratar barnen det svenska språket på förskolan eller modersmålsspråket? - Vilket
       språk dominerar?          
b)    Vad har ni för regler beträffande språket?

5 a)    När barnen skall berätta något de upplevt, hört osv – vilket språk blir det på då?
b)    Uttrycker sig barnen någon gång med ett blandat språkbruk?

6 a)   Vad anser ni om förutsättningarna språkmässigt sett – inför skolstarten för en del
       barn?
b)   Vad har ni för erfarenheter inom dagens skolvärld = förskolan beträffande barns   

  förutsättningar?

7 a)   Tror ni på tvåspråkigheten (50/50) att ha två lärare – en i respektive språk som jobbar 
  parallellt från årskurs 1-3?

b)   Om tvåspråkigheten skulle gälla redan i förskolan – Hur kunde ni tänka er strukturen i  
       så fall?

8 a)   Sett till invandrarbakgrunden – i vilken generationsordning kommer barnen 
       – respektive född svensk?
b)   Hur uppfattar ni barnen betrakta sig själva till den nationella tillhörigheten?

9 a)   Vad lär barnen sig på förskolan?
b)   Ändrar barn sin uppfattning om sig själva till skillnad från den föräldrar gett dem -
       (identitet, kultur och språktillhörigheten)?

10       Vad har ni för uppfattning från föräldrarna – i feedback om dagens förskola? –
      språkbruk, det kulturella och identiteten?
 

10  a)  Finns det en ”ovilja” respektive ”vilja” till det som är svenskt – kultur och språk?
 b)  Vilka faktorer tror ni är den bakomliggande orsaken?

12  a)  Vad anser ni behöver ändras respektive förbättras inom förskoleverksamheten?
 b)   Är det något särskilt ni vill ta upp – som jag missat?
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Frågor som jag ställde till de tre dagbarnvårdarna (12-2003).

Den här uppsatsen handlar om språkets betydelse i integrationsprocessen. 

1.    Så första frågan lyder; Vad innebär integration för er?

2. a) Vad tycker ni integration står för? 
    b) Om man slår upp det och tittar på det, och så som integrationsverket säger stämmer det med  
         verkligheten? Vad tycker ni det i så fall skall stå för?

3. a) Hur tror ni andra ser på integration och uppfattar integrationsbegreppet? Här går det inte ut på
    att kategori-sera någon grupp människor. Men förstår människor sitt egna beteende i
    integrationsprocessen?

    b) Om de flesta för de mesta skulle göra det, skulle saker och ting förhålla sig annorlunda 

4.     Vad är språk och hur ser ni på betydelsen av språket? 
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