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Titel  

Nationella visioner och lokala erfarenheter – En kvalitativ studie av den officiella språkpolitiken i Namibia  
National visions and local experiences – A qualitative study of the official language policy in Namibia 
 
Sammanfattning 

Sedan Namibias självständighet 1990 är engelska landets officiella- och dominerande undervisningsspråk. Den 
officiella språkpolitikens mål är att skapa en enad nation genom engelskan som officiellt språk. Tidigare forskning 
visar emellertid att språksituationen i landet är mycket komplex. Möjliggörs eller begränsas individens vardag med 
engelska som officiellt språk? Hur upplevs den officiella visionen om en enad befolkning i det lokala rummet? I min 
studie lyfter jag fram hur den officiella språkpolitiken kan upplevas i vardagen. Lokala erfarenheter visar att kunskap i 
engelska påverkar en individs inkludering i det namibiska samhället och på den officiella arbetsmarknaden vilket i sin 
tur påverkar individens livsvillkor. Kunskaper i engelska visar sig många gånger vara starkt sammankopplad med de 
ojämlika villkoren mellan de urbana och rurala skolorna. Studien visar därtill på att individer många gånger väljer att 
identifiera sig med sin etniska folkgrupp för att skapa en känsla av social trygghet. Studien bygger på kvalitativa 
intervjuer med namibier och är inspirerad av metoden Grundad Teori samt teorier om nationalism och etnicitet.  
 
Nyckelord 
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Inledning 

An English speaking person usually have a car, he have a house, he is doing okay in 
life, he has access to opportunities … A non-English speaking person would really not 
know where to go to find information, he would not know how to find job notices in 
the newspaper … So not speaking English in a way cuts you off from promoting your 
life and enhancing your living.1 

Namibia i sydvästra Afrika är en flerspråkig nation. De inhemska bantu- och khoesanspråken 
talas av hela 88 procent av Namibias befolkning som modersmål medan de ”europeiska språken” 
(engelska, tyska och afrikaans, som härstammar från holländskan) talas som modersmål av knappt 
12 procent. Sedan landets självständighet 1990 är det officiella språket engelska.2 
   De europeiska språkens dominanta ställning i Afrika är ett kolonialt arv som har kommit att 
utveckla lingvistiska ojämlikheter, enligt professor i lingvistik och engelska Martin Pütz. 
Användningsområden som regering, administration, juridik, utbildning, media, naturvetenskap 
och teknologi samt industri och handel har kommit att domineras av de europeiska språken 
medan de afrikanska språken har begränsats till familjen, hemmet, umgänget med vänner och 
bekanta samt utövandet av religion.3  
   Mindre än tjugo procent av Afrikas befolkning behärskar respektive lands officiella språk.4 Den 
låga siffran speglar en odemokratisk språksituation där majoriteten av befolkningen stängs ute 
från stora delar av samhället. Professor Zach A. Matsela menar att små elitistiska grupper 
konstruerar samhällsklasser genom språkpolitiska handlingsplaner och selektiva 
utbildningssystem, likt kolonisatörerna tidigare gjorde. Konsekvensen blir en begränsad möjlighet 
till politiskt inflytande och socioekonomisk utveckling för majoritetsbefolkningen. De europeiska 
språkens dominans har därmed kommit att symbolisera makt i många av de afrikanska 
samhällena.5 
   Den namibiska regeringens vision med det engelska språket som officiellt språk är att skapa en 
enad nation.6 Tidigare forskning visar att teorin om nationell enighet genom ett gemensamt språk 
har fått stöd av västerländska forskare. Utbildnings- och språkforskaren Brian Harlech-Jones 
förklarar emellertid det västerländska stödet med känslan av skuld kopplad till kolonialismen, där 
                                                 
1 Citat från intervju med journalisten Timothy. Alla informanters namn är fingerade.  
2 Martin Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Martin Pütz (red) (1995) Discrimination through language in Africa? Perspectives on the Namibian experience 

(Berlin), s. 158f, Brian Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 192 
och Pütz “Attitudes and language: An empirical investigation into the status and use of English in Namibia” i Pütz 
(red) (1995), s. 248ff, delvis med hänvisning till Cluver (1993) 
3 Pütz “Language and colonialism in Africa. Introduction” i Pütz (red) (1995), s. 1f, delvis med hänvisning till 
Spencer (1985), Wolfson & Manes (red) (1985) 
4 Heine (1992), hänvisad till i Pütz “Language and colonialism in Africa. Introduction” i Pütz (red) (1995), s. 2 
5 Zach A. Matsela ”Empowerment of the masses through the use of African languages” i Pütz (red) (1995), s. 50 och 
Myers-Scotton (1993), hänvisad till i Pütz “Language and colonialism in Africa. Introduction” i Pütz (red) (1995), s. 3 
6 Pütz”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 163f 
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de västerländska forskarna idag vill göra allt för att se att de unga nationerna utvecklas.7 Pütz 
menar att de afrikanska regeringarnas argument till valet av officiellt språk ofta är motsägande. 
Han menar att det inte finns utrymme för visionen om en enad nation genom ett gemensamt 
språk i flerspråkiga och multikulturella nationer. Pütz lutar sig mot Namibia som exempel och 
menar att visionen inte tillgodoser jämlika villkor för befolkningens socioekonomiska utveckling.8 
   Namibias olika språk har med tiden kommit att symbolisera olika upplevelser och erfarenheter. 
Afrikaans, som före självständigheten hade officiell status i landet, har stigmatiserats genom sin 
koppling till det sydafrikanska förtrycket och apartheid. För många förknippas engelskan med 
South West Africa Peoples Organization´s (SWAPO) befrielsekamp och uppbyggnaden av en 
framgångsrik och självständig nation med nationell enighet och accepterad antikolonial identitet. 
För att minska rivaliteten mellan de omkring tiotalet olika etniska folkgrupperna som lever i 
landet, och med hänsyn till språkens koppling till det koloniala förflutna, sorterades de inhemska 
namibiska språken samt tyska och afrikaans bort av regeringen i valet av officiellt språk. Detta 
trots att halva befolkningen talar ett och samma språk som modersmål, bantuspråket oshivambo9, 
och trots att afrikaans är det mest utbredda kommunikationsmedlet i landet. Engelskan, som talas 
av knappt en procent av befolkningen som modersmål, menades av beslutsfattare vara lämplig 
bland annat tack vare sin neutralitet i landets historia och internationella status.10 
   Möjliggörs eller begränsas befolkningens livsvillkor med engelska som officiellt språk? Hur 
upplevs den nationella visionen om en enad befolkning i det lokala rummet? Är engelskan ett 
fungerande kommunikationsmedel inom områden som administration, media och utbildning? 
Sedan självständigheten har den offentliga debatten kring landets språksituation varit mycket 
liten.11 Det inledande citatet från en av studiens informanter, Timothy, menar jag visar att en 
diskussion om språkpolitiken i en flerspråkig nation som Namibia tycks vara såväl intressant som 
viktig att lyfta fram i ljuset. Med min studie ämnar jag därför uppmärksamma hur den nationella 
språkpolitikens uttryckta mål och tillvägagångssätt kan upplevas i den lokala vardagen.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa Namibias officiella språkpolitik, med en enad befolkning som 
huvudmål, i relation till lokala erfarenheter av flerspråkigheten i landet. Genom kvalitativa 
intervjuer ämnar jag lyfta fram lokala upplevelser från vardagen. Min ambition är att ge utrymme 

                                                 
7 Brian Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Martin Pütz (red) (1997), 
Language choices. Conditions, constraints and consequences (Amsterdam), s. 223f 
8 Pütz “Language and colonialism in Africa. Introduction” i Pütz (red) (1995), s. 5f 
9 Oshivambo är egentligen ett samlingsnamn för sju dialekter, bland annat ndonga och kwanyama. Pütz ”Official 
monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in Namibia” i Pütz (red) 
(1995), s. 158 
10 Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 158ff, 167, delvis med hänvisning till Phillipson (1992) och Harlech-Jones “Language 
policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 186 
11 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (red) (1997), s. 228 
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åt den enskilda individens inställning till, intresse för och kunskap om språkpolitiken i landet.  
Min utgångspunkt är att belysa hur den nationella politiken kan upplevas av individer som på ett 
eller annat sätt verkar inom eller har erfarenhet av utbildningspraktiken i landet.  
   Följande frågeställningar är centrala i studien:  

- Hur upplevs visionen om en enad befolkning genom det engelska språket i det lokala 
rummet?  

- Möjliggörs eller begränsas individens vardag med engelskan som officiellt språk?  
- Bidrar engelskan till lika villkor för Namibias medborgare och vem inkluderas i 

medborgarskapet?  
- Vad förknippas med och symboliserar Namibias språk?  
- Hur påverkar språksituationen individers identifiering med de etniska folkgrupperna och 

känslan av ett ”vi” och ett ”dem”? 

Disposition 

Studien inleds med definitioner av studiens centrala teoretiska begrepp. Därefter beskriver jag hur 
jag har gått till väga med arbetet med uppsatsen. Efter detta följer en genomgång av Namibias 
koloniala historia och dess påverkan på samtiden med fokus på språkpolitiken. Sedan går jag 
igenom den tidigare forskning som jag funnit intressant för problemområdet. Därefter följer min 
analys. Avslutningsvis följer en reflekterande diskussion där mina huvudresultat lyfts fram.  
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Centrala teoretiska begrepp 

I min studie har jag inspirerats av teorier kring nationalism i och med språkpolitikens vision om 
en enad befolkning. Begreppen nation och nationalism samt etnicitet och etnisk grupp, och 
förhållandet mellan dessa, är både mångtydiga och komplexa. De behöver därför definieras. 
Därefter följer en koppling mellan nationalism och etnicitet i Namibia.  

Nation och nationalism 

Är nationer naturgivna? Ligger tankar om nationalism inbyggda i människans natur? Eller är 
nationer och nationalism skapade?  
   Historikern Rune Johansson menar att såväl nationer och nationalism som nationell identitet är 
konstruerade.12 Han skriver att den grundläggande definitionen för nationalism är ”en upplevelse 
av att det finns en nation som är beskaffad på ett visst sätt och att denna nations intressen bör 
prioriteras framför andra jämförbara intressen, vilket i första hand antas kunna uppnås genom 
territoriellt självstyre och självständighet”.13 Ett gemensamt språk symboliserar många gånger 
kulturell enighet och är ett praktiskt verktyg beträffande administration i en nationsstat och 
standardiseringen av ett språk i en nation är ett sätt att sammanföra en heterogen grupp 
människor, menar socialantropologen Thomas Hylland Eriksen.14 ”Nationalismens utnyttjande av 
föregivet typiska symboler är avsett att stimulera reflektion kring den egna kulturella 
tillhörigheten och därmed skapa en känsla av nationalitet”, fortsätter han.15 Kulturella drag och 
nationella kännetecken, som värderingar, sedvanor, symboler, ett speciellt språk, en speciell 
härstamning och religion, menar Johansson lägger grunden för den nationella identiteten och 
känslan av nationell tillhörighet.16 Detta kan, enligt honom, kopplas till människans fundamentala 
behov av samhörighet och gemenskap. Vidare menar han att den nationella tillhörigheten 
förstärks genom konflikter och utvecklingen av känslan av ”vi och dem”.17 Nationalismen kan ses 
som en reaktion på förtryck.18 Han menar att detta är konstruerat i och med att  

[f]ramväxten av nationella identiteter och nationalism är ett resultat av olika faktorer 
som förutom strukturella socioekonomiska företeelser och förändringar också 
inkluderar aktörsrelaterade konstruktions- och rekonstruktionsansträngningar. Till 
detta kommer det viktiga momentet av social inlärning och institutionalisering.19 

                                                 
12 Rune Johansson ”´Ett odödligt sinnelaǵ ? Svensk nationell utveckling i ett komparativt perspektiv” i Erik Olsson 
(red) (2000) Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm), s. 289f, 300 
13 Breuilly (1982), hänvisad till i Johansson i Olsson, s. 296 (Johanssons ord citeras) 
14 Thomas Hylland Eriksen (1998) Etnicitet och nationalism (Nora), s. 130f 
15 Hylland Eriksen, s. 130 
16 Johansson i Olsson, s. 291, delvis med hänvisning till Swidler (1986) och Calhoun (1997) 
17 Johansson i Olsson, s. 290f, delvis med hänsvisning till Smith (1981) 
18 Alter (1985), hänvisad till i Johansson i Olsson, s. 298 
19 Johansson i Olsson, s. 300 
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Den nationella identiteten och nationalismen, som med andra ord enligt Johansson konstrueras 
genom samhällets struktur, socialisering och institutionalisering, skapar i sin tur nationen, vilket 
betyder att varken denna eller det nationalistiska tänkandet är något naturgivet.20 Många gånger 
skapas en nation genom att folket mobiliseras av en grupp individer som har som mål att ta över 
makten i landet. Gruppen individer som vill ta över makten är beroende av folkets stöd i 
skapandet av nationen i och med att stödet skapar legitimitet för gruppens handlingar.21 Denna 
teori ser jag som relevant i det namibiska samhället där SWAPO har ett stort folklig stöd från 
majoriteten av befolkningen. Jag tycker mig se att SWAPO:s tidigare kamp för landets 
självständighet ger partiet en stor legitimitet och handlingskraft i dagens Namibia. 
   Med stöd i idéhistoriens perspektiv ser jag två separata traditioner av nationsbildning i modern 
tid. Den första benämner Johansson den civiska nationen, som traditionellt även kallas 
statsnationen, och beskrivs som politiskt liberal. Den civiska nationen härleder från franska 
revolutionens idé om en folkstyrd stat och knyter an till både ett specifikt territorium och 
politik.22 Den definieras visserligen utifrån ett medborgarskap men kan inkludera flera etniska 
grupper. Tyngdpunkten ligger i medborgarens identifiering med och lojalitet gentemot statens 
ideal, värdering och politiska kultur. Genom sin öppna och inkluderande inställning är den civiska 
nationen betydelsefull för multietniska samhällen.23 Den andra traditionella nationsbildningen är 
av betydligt mer auktoritär och exkluderande karaktär och benämns av Johansson som den etniska 

nationen, och traditionellt kallas den för kulturnationen. Den etniska nationen har sina rötter i 
romantiken och synen på en gemensam folksjäl, vilken menas grundas på ett folks gemensamma 
härstamning och kulturella tradition. Till skillnad från den civiska definieras den etniska nationen 
utifrån en etnisk tillhörighet.24 
   Jag tycker mig se det multietniska Namibia falla på plats i den civiska nationens mönster i och 
med dess vision om en nationell sammanfogning genom folkmakt, där man som medborgare 
tycks inkluderas genom sitt stöd till och identifiering med den namibiska konstitutionen. Namibia 
som civisk nation har uppstått genom motståndet mot det koloniala arv som den tyska 
kolonialmakten och den sydafrikanska ockupationen lämnade efter sig.  

Etnicitet och etniska grupper 

I Namibia sammanfaller inte etnicitet och nation, så vitt jag erfar, som de kan sägas göra i Sverige. 
I förenklade drag kan den svenska nationen liknas vid den etniska nationen genom en etnisk 
tillhörighet som bland annat grundas på en gemensam härstamning. Namibia faller inte inom 
samma ram i och med det namibiska samhällets många olika etniska identiteter.  
   Begreppet etnicitet kan man närma sig på många olika sätt. Hylland Eriksen menar emellertid 
att etnicitet alltid ”har med klassificering av människor och grupprelationer att göra”, oavsett hur vi 
                                                 
20 Johansson i Olsson, s. 289f, 299f, delvis med hänvisning till Gellner (1983) och van den Berghe (1978) 
21 Hobsbawm (1992 och 1983), hänvisad till i Johansson i Olsson, s. 289 
22 Johansson (1993), Calleol (1995) och Greenfeld (1992), hänvisad till i Johansson i Olsson, s. 292f 
23 Johansson i Olsson, s. 293f 
24 Johansson i Olsson, s 292f, delvis med hänvisning till Greenfeld (1992), Johansson (1993) och Calleol (1995) 
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närmar oss begreppet.25 Etnicitet handlar således om relationer grupper emellan. Dessa grupper, 
menar Hylland Eriksen, ses både av sig själva och av andra som kulturellt olika.26  
   Etnicitet beskrivs av Hylland Eriksen, likt nation och nationalism, som något konstruerat. Till 
stor del skapas och vidmakthålls etnicitet i det sociala vardagslivet, genom sociala institutioner 
samt genom möten mellan olika etniska grupper. Identiteter i grupp definieras alltid, menar 
Hylland Eriksen, i förhållande till ”det andra” (vilket i det här fallet utgörs av individer som inte 
är medlemmar i den specifika etniska gruppen).27 Nationalismen tydliggör nationsmedlemmarnas 
likheter vilket automatiskt skapar gränser gentemot andra vari känslan av ”vi” och ”dem” stärks.28  
   Hylland Eriksen ger förslag på flertalet definitioner av etniska grupper varav ”etniska grupper i 
´pluralistiska samhällen´” sammanfaller bäst med hur jag förstår det namibiska samhället. 
Definitionen beskriver de grupper som utgör den heterogena befolkningen i ett pluralistiskt 
samhälle, som vanligen konstruerats i samband med kolonialism. De etniska grupperna beskrivs, 
både av sig själva och av omgivningen, som olika varandra men forceras många gånger till att 
delta i ett enhetligt politiskt och ekonomiskt system.29  

Nationalism i Afrika; exemplet Namibia  

Den europeiska nationalismen fann inspiration i industrialiseringen som konstruerade ett mer 
homogeniserat samhälle än tidigare och ett, för vissa, materiellt bättre liv (eller åtminstone önskan 
om ett sådant). När avkolonialiseringen inleddes på 1950- och 60-talen ställdes det inofficiella 
krav på de afrikanska länderna. Kraven innebar att i praktiken realisera den europeiska idén om 
nationer, som den afrikanska befolkningen av kolonisatörerna så länge uteslutits från. Ur 
exkluderingen utvecklades ett revolutionärt nationalistiskt motstånd. Elitistiska grupper 
konstruerade förhoppningar om en kommande industrialisering genom nationell homogenisering 
och stärkte därigenom den afrikanska nationalismen.30 Den (nationalismen) kan därmed ses som 
en produkt av elitistiska grupper, vilka ofta har som önskan att säkerställa sina egna positioner i 
samhället. Konstruerandet av denna nationalism växer många gånger fram när en ung nation 
byggs upp genom bland annat media, administration och utbildning, skriver Harlech-Jones.31  
   I spänningen mellan en nationalistisk, politisk elit och en befolkning som identifierar sig med 
olika etniska grupper pågår det sedan självständigheten ett konstruerande av nationen Namibia.32 
SWAPO, som har en dominerande roll i landet ur ett nationalistiskt och politiskt perspektiv, har 

                                                 
25 Hylland Eriksen, s. 12 (författarens kursivering) 
26 Hylland Eriksen, s. 13 
27 Hylland Eriksen, s. 9f, 19 
28 Hylland Eriksen, s. 15 
29 Hylland Eriksen, s. 24f 
30 Magnus Berg (2004) Förlåta men inte glömma. Röster om rasism, nationalism och det mångkulturella samhället i Namibia. Och i 

Sverige. (Stockholm), s. 245ff, 253f, delvis med hänvisning till Gellner (1988) 
31 Anderson (1983), hänvisad till i Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Putz (red) 
(1995), s. 190  
32 Berg, s. 255  
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sedan länge haft ett stort stöd hos majoriteten av den namibiska befolkningen och förknippas 
med landets frigörelse samt byggandet av den nya nationen. SWAPO:s folkliga förankring och 
vision om nationell enighet kan emellertid samtidigt ses som motsägelsefull i och med dess 
etniskt bundna uppslutning och stöd från folkgruppen ovambo i landets norra del, som utgör 
landets halva befolkning.33 Ovambofolkets försörjningsmöjligheter försämrades under den tyska 
kolonialtiden. Att bevara ovambofolkets fattigdom låg i den tyska kolonialmaktens intresse och 
ett kontraktsarbetessystem formades, och upprätthölls senare av det sydafrikanska styret. 
Systemet innebar att männen ur ovambogruppen tvingades arbeta i landets södra del för att 
kunna försörja familjen i norr. En gränslinje (”the Red Line”) drogs, över vilken endast de 
manliga kontraktsarbetarna tilläts att passera. Kontraktsarbetet innebar systematisk förödmjukelse 
och kränkning av arbetarnas människovärde.34 SWAPO:s förankring hos ovambofolket kan 
tänkas vara sammankopplad med det förflutna i och med SWAPO:s stöd åt de förtryckta 
kontraktsarbetande ovambomännen, likt en facklig organisation.35  
   Nationalism tycks ofta växa fram i samband med kollektiv förödmjukelse. Ur känslor av ilska 
och bitterhet utvecklas många gånger en vilja att återhämta den bortdomnade självkänslan.36 
Harlech-Jones menar att “[nationalism and the language conflict in Namibia] are so closely 
related to each other that it is difficult to deal with them separately”.37 Genom införandet av 
engelska som officiellt språk och den symboliska reduceringen av användandet av afrikaans har 
tillgången till makt och inflytande förflyttats för delar av den namibiska befolkningen, från den 
afrikaanstalande till den engelsktalande. I den nationalistiska kampen tydliggörs ofta identiteter 
och grupptillhörigheter. I Namibias nationalistiska kamp har det varit tydligt att de vita afrikaners 
– genom sitt utseende, språk och maktposition – utgjort ”de andra” (sett ur de svarta namibiska 
frigörelsekämparnas ”vi”-perspektiv) vilket har resulterat i att ”de andra” (de vita afrikaners) 
stämplats som måltavla för den nationalistiska kampen, menar Harlech-Jones.38 
   Namibias historia fylld av förtryck är en ryggsäck som nationen har påtvingats. Idag uppmanas 
befolkningen att försonas, att lära sig leva jämlikt med varandra och den konstitutionella rasismen 
är avskaffad. Det namibiska samhällets ekonomiska och sociala struktur domineras emellertid 
fortfarande av ett rasistiskt system, vilket försvårar försoningsprocessen och tron på jämlikhet, 
menar etnologen Magnus Berg. Han föreslår en fördelningspolitik beträffande välstånd och 
resurser men menar samtidigt att den samhälleliga strukturen är svårföränderlig eftersom den 
ekonomiskt politiska makten ligger i de vita farmarnas samt de sydafrikanska och transnationella 
bolagens händer. Berg kallar detta för ett klassiskt kolonialt ekonomiskt arv; de rikare länderna, i 
det här fallet Sydafrika, förses med de fattigare ländernas, i det här fallet Namibias, råvaror medan 

                                                 
33 Berg, s. 256 
34 Berg, s. 33, 40 
35 Berg, s. 256 
36 Berlin (1990), hänvisad till i Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Putz (red) 
(1995), s. 189 
37 Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Putz (red) (1995), s. 191 
38 Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Putz (red) (1995), s. 191f 
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de fattigare länderna (Namibia) importerar de rikare ländernas (Sydafrikas) konsumtionsvaror. 
Den säkerhet och trygghet som en nation bör erbjuda sina medborgare är därmed avlägsen i 
Namibia. Även om landet har utvecklats sedan självständigheten, framförallt inom de 
grundläggande moraliska, mänskliga och demokratiska områdena, har förutsättningen för att 
skapa ett materiellt bättre liv misslyckats för de flesta namibiska medborgare.39  
   Berg ser befrielsenationalismen – det vill säga befolkningens gemensamma kamp för 
självständighet – som grund för den nationella samhörigheten i Namibia. Samtidigt, menar han, 
föds en ny generation i dagens Namibia som inte har deltagit i befrielsekampen. Genom den nya 
generationen kan nationalismen tänkas förändras till en nationalism med krav på ett bättre 
materiellt liv.40 

                                                 
39 Berg, s. 53f, 294f, delvis med hänvisning till samtal med statsvetaren Henning Melber 
40 Berg, s. 297ff 
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Metod 

Jag ser min studie som ett exploaterande projekt med nedslag i Namibias historia och samtid med 
fokus på det språkpolitiska. Jag gör inga anspråk på att besvara större frågor om den komplexa 
språksituationen i landet. Istället vill jag röra mig runt komplexiteten och belysa lokala 
erfarenheter genom möten och samtal. I och med studiens inventerande ambition har jag valt ett 
bredare upplägg med en relativt djupgående beskrivning av landet. Denna förförståelse ser jag 
som viktig i och med områdets omfattning. Med relativt öppna frågeställningar ämnar jag försöka 
lära känna ett för mig nytt fält inför arbetet med magisteruppsatsen då jag kommer att resa 
tillbaka till Namibia under en längre period.  
   Metoden Grundad Teori (GT) har för mig fungerat som ett lämpligt verktyg att inspireras av i 
och med dess strävan efter en förutsättningslös ingång på fältet. Samtidigt har jag försökt att resa 
till Namibia så påläst som möjligt för att mina fyra veckor på plats i landet skulle bli så effektiva 
som möjligt. Jag har inspirerats av det induktiva perspektivet, som syftar till att generera ”en teori 
som beskriver en grupp människors föreställningsvärld och den mening olika fenomen har för 
dem”.41 Den induktiva metoden innebär att datainsamlingen (kvalitativa intervjuer i mitt fall) styrs 
av studiens frågeställning, i motsats till den deduktiva metoden som eftersträvar att bekräfta en 
hypotes.42 Psykologerna Gunilla Guvå och Ingrid Hylander skriver att ”[s]yftet [med GT] är att 
upptäcka något nytt i empirisk data, som gör det möjligt att förstå och förklara en social process, 
inte att verifiera förutbestämda hypoteser”.43 
   Studiens empiriska materialinsamling genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Jag lät mig 
inspireras både av den ostrukturerade och av den strukturerade intervjumodellen. Detta i strävan efter 
ett såväl avslappnat och öppet som fokuserat samtal. Efter behov kastades intervjuguidens (se 
bilaga 1) ordningsföljd om, i vissa fall lämnade jag frågor ute medan frågor i andra fall lades till. 
Jag upplevde en frihet både för mig och för informanterna genom detta tillvägagångssätt och 
informanternas värderingar och ställningstaganden fick en central plats, vilket den kvalitativa 
intervjumodellen eftersträvar.44 För att förlänga mitt minne och underlätta analysens noggrannhet 
spelades varje intervju in och transkriberades så snart möjlighet gavs. 
   Genom att analysera informanternas utsagor, med inspiration av GT:s kodnings- och 
kategoriseringssystem, har jag strävat efter att upptäcka samband och mönster i deras 
formulerade erfarenheter.45 Analysen grundar sig på min tolkning av de erfarenheter som 
informanterna har valt att dela med sig och resultaten kan därför inte ses som en objektiv sanning 
utan bygger snarare på subjektiva upplevelser av världen. Resultaten menar jag emellertid vara 

                                                 
41 Jan Hartman (2001) Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund (Lund), s. 27 
42 Hartman, s. 23ff 
43 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (2003) Grundad teori. Ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm), s. 13 
44 Alan Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö), s. 300ff, Eva Fägerborg ”Intervjuer” i Lars Kaijser & 
Magnus Öhlander (red) (1999) Etnologiskt fältarbete (Lund), s. 63 
45 Guvå & Hylander, s. 37ff, 58 
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mycket intressanta i och med att de berättar om hur den namibiska språkpolitiken kan uppfattas 
och inspirerar till framtida forskning. Etnologen Oscar Pripp menar att fältarbete alltid påverkas 
av forskaren genom att allt material tolkas subjektivt av denna.46 Guvå och Hylander menar att 
GT:s resultat bör ses som antaganden som är väl grundade i empirisk data, med andra ord är det 
inte en bevisad sanning.47 I min presentation av analysen lyfter jag fram, i likhet med traditionella 
kvalitativa framställningsformer, ett relativt stort antal citat. Detta i syfte att för läsaren illustrera 
de mönster och antaganden som jag lägger fram.48 

Metodologiska reflektioner 

Besökta områden för intervjuer har geografiskt begränsats till huvudstaden Windhoek och 
Oshakati (stad i norra Namibia). Begränsningarna berodde på det kontaktnät som jag etablerade 
genom min kontakt med den svenska organisationen Afrikagrupperna, som bland annat arbetar 
med biståndsprojekt i södra Afrika. Mitt krav på informanterna var att de skulle ha erfarenhet av 
den namibiska utbildningspraktiken. Således har samtliga fem informanter både avslutat 
grundskoleutbildning och antingen påbörjat eller avslutat universitetsstudier. Idag bor 
informanterna i Windhoek eller Oshakati och studerar eller arbetar som journalist, 
grundskolelärare eller med vidareutbildning i engelska för grundskolelärare på landsbygden. 
Informanterna är mellan 21 och 45 år gamla och är både män och kvinnor. Samtliga informanters 
kunskaper i engelska är goda vilket betyder att icke engelsktalande namibiers röst inte görs hörd i 
studien.  
   Ytterligare begränsning gäller dokumentet som beskriver landets officiella språkpolitiska 
handlingsplan. Jag har inte lyckats komma över något dokument som beskriver språkpolitikens 
handlingsplan i detalj, trots besök på flera olika ministerier i Windhoek. Jag har emellertid funnit 
ett diskussionsunderlag till handlingsplanen från 2003.  
   Före varje utförd intervju har jag informerat om informantens anonymitet samt tydliggjort vad 
syftet med min studie är och att deltagandet är frivilligt. Detta i enlighet med forskningsetiska 
principer som informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet.49 
   GT bottnar i ett synsätt där det sociala anses konstrueras och förändras genom interaktionen 
människor emellan.50 Jag har därför under arbetets gång för mig själv försökt medvetandegöra 
min påverkan på studien. Genom min erfarenhet av bland annat områdets tidigare forskning kan 
jag tänkas ha planterat funderingar hos informanterna som de inte hade före mötet, med andra 
ord kan dessa funderingar tänkas ha konstruerats genom interaktionen oss emellan.51 Ett exempel 
är hur informanterna under intervjuns gång anammade mitt begrepp ”the language situation in 

                                                 
46 Oscar Pripp ”Reflektion och etik” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red) (1999) Etnologiskt fältarbete (Lund), s. 41 
47 Guvå & Hylander, s. 13 
48 Guvå & Hylander, s. 75 
49 Bryman, s. 440 
50 Guvå & Hylander, s. 11 
51 Guvå & Hylander, s. 36 
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Namibia”. Man kan säga att materialet från intervjuerna konstruerades mellan informanterna och 
mig under samtalets gång.  
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Namibias förflutna, samtid & språk 

Jag har valt att vrida tillbaka klockan 114 år, till Berlin år 1884, och det möte som satte igång det 
som har kommit att kallas för ”the scramble for Africa”.52 Givetvis sträcker sig Namibias historia 
längre tillbaka men för att få en inblick i varför landets språksituation idag ser ut som den gör 
väljer jag slutet av 1800-talet som avstamp. Detta i och med att språksituationen främst härleder 
från Namibias koloniala erfarenheter.  

Tysk koloni, sydafrikansk ockupation & kampen om självständighet 

För arton år sedan, år 1990, blev Namibia självständigt, sist ut av de afrikanska kolonierna.53 106 
år tidigare, år 1884, döptes det område som vi idag kallar för Namibia till Deutsch Südwestafrika 
och kom att styras av den tyska kolonialmakten fram till år 1915.54 Som officiellt språk kom tyska 
att införas. Den tyska administrationen accepterade dock, och till och med standardiserade flera 
av, de inhemska språken vilket resulterade i att tyskan aldrig utvecklades till ett nationellt 
kommunikationsmedel. Standardiseringen medförde istället en tydligt etablerad flerspråkighet.55 
Vad gäller utbildning var den tyska kolonialmakten föga intresserad att erbjuda skolgång åt den 
inhemska befolkningen. Till en början sköts allt utbildningsansvar över på missionärerna i landet. 
Senare, när tyskarna var i behov av arbetskraft, erbjöds namibierna manuell hantverksutbildning.56 
Under de följande trettiosex åren nästintill utrotade de tyska makthavarna flera av de namibiska 
folkgrupperna. Majoriteten av de kvarlevande fråntogs sina egendomar och tvingades arbeta på 
tyska farmer, järnvägsbyggen och i gruvor eller placerades i koncentrationsläger.57 
   1915 invaderade och övertog Sydafrika den tyska kolonin. Det tyska språket förlorade sin 
officiella status och på 1920-talet ersattes det av afrikaans och engelska.58 De inhemska språken 
tilldelades av det sydafrikanska styret officiellt lägst status.59 Efter 1948 års nationalistpartiseger i 
Sydafrika utvecklades en lagstiftning i Namibia som lade grunden för apartheidsystemet, vars 
vision sades vara att möjliggöra etniska gruppers kulturella utveckling genom åtskillnad så att de 
inte skulle påverkas av varandra. Det egentliga syftet var att konstruera en ”billig, rörlig och 
                                                 
52 Icke kolonialiserade afrikanska områden fördelades mellan ledande europeiska stormakter och USA. Berg, s. 19 
53 Berg, s. 51 
54 Berg, s. 19 
55 Pütz”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 160f, delvis med hänvisning till Ohly (1987) 
56 Elisabeth Magano Amukugo (1993) Education and politics in Namibia. Past Trends and Future Prospects (Windhoek), s. 
44f 
57 Berg, s. 31f, delvis med hänvisning till Jauch (1998) 
58 1984 infördes tyskan emellertid som landets tredje officiella språk och användes fram till självständigheten inom 
det administrativa området för den vita delen av befolkningen. Pütz ”Official monolingualism in Africa: A 
sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 161 
59 Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 160f och Martin Pütz “Attitudes and language: An empirical investigation into the 
status and use of English in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 251 
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maktlös arbetskraft”.60 Landet delades under apartheid in i tio ”bantustans” (hemländer) och varje 
etnisk grupp tvångsplacerades i var sin. Utanför städerna byggdes områden dit den icke-vita delen 
av stadsbefolkningen tvångsförflyttades i syfte att hållas på avstånd från de vita som bodde inne i 
städerna.61 
   1962 infördes ett nytt utbildningssystem i Namibia; ”Bantu Education Act”.62 Den, för den 
icke-vita delen av befolkningen, fyraåriga utbildningen syftade till att sprida budskapet att inte 
ifrågasätta den rådande samhällsordningen och på så sätt reproducera den billiga arbetskraften.63 
Utbildningssystemet upprätthöll de inhemska språkens låga utbildningsnivå och gynnade 
genomdrivandet av apartheid i landet.64 Under det sydafrikanska styret hade den norra delen av 
Namibia de sämsta förutsättningarna inom utbildning i jämförelse med resten av landet. I den 
norra delen rådde sämst förhållande mellan antalet lärare och elever samt lägst investering i 
utbildningspraktiken. Därtill fanns där flest obehöriga lärare och störst antal elever som hoppade 
av skolan. Konsekvenserna av detta är närvarande i Namibia än idag.65 
   Det sydafrikanska förtrycket lade grunden för att ett anti-kolonialt-, nationellt motstånd började 
gro. SWAPO växte fram under 1960-talet med visionen om en självständig och enad nation.66 
Under 1980-talet utvecklades en såväl politisk som språklig konflikt i landet. SWAPO, som till 
stor del befann sig i exil, motarbetade den sydafrikanska kontrollen över Namibias politik, militär 
och ekonomi samt den då rådande språkpolitiken. Afrikaans dominerande som officiellt språk 
inom de statligt kontrollerade områdena som regering, administration, utbildning och media. I 
SWAPO:s nyckeldokument Towards a Language Policy in Namibia. English as the official language: 

perspectives and strategies67 står att läsa att SWAPO, ungefär ett decennium före det skulle komma att 
träda i kraft, ämnade ersätta afrikaans med engelska som enda officiellt språk i ett självständigt 
Namibia. SWAPO:s propagering för engelska som officiellt språk fick stöd runt om i landet; 
studenter, lokala myndigheter, kyrkorådet samt organisationer som kämpade för Namibias 
självständighet började använda engelskan inom sina verksamheter.68 1989 deltog 90 procent av 
den namibiska befolkningen i det fria valet där SWAPO segrade. Några månader senare, år 1990, 
förklarades Namibia självständigt.69 Det engelska språket skrevs in i konstitutionen som enda 

                                                 
60 Berg, s. 40 
61 Berg, s. 41f 
62 Bantu Education Act infördes i Sydafrika redan 1953. 
63 Magano Amukugo (1993), s. 60f, 70 
64 Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia”, s. 168f, delvis med hänvisning till Ohly (1987) och Harlech-Jones (1990) 
65 Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 235 
66 Berg, s. 60, 256 
67 United Nations Institute for Namibia (UNIN) formulerade publikationen år 1981. UNIN grundades 1976 som ett 
utbildningscenter för namibier i exil. Ett nära samarbete mellan UNIN och SWAPO växte fram. Harlech-Jones 
”Language policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 185 
68 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (red) (1997), s. 226f 
69 Namibias enda naturliga hamn tillhörde Sydafrika fram till år 1994. Berg, s. 51 
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officiellt språk.70 Utbildningssystemet anammade en ”Education for All”-policy med mål som 
tillgång till skolgång, reducering av det koloniala arvets ojämlikheter, kvalitet i form av bra 
skolbyggnader och behöriga lärare samt demokrati.71 Byggandet av en ny nation påbörjades. 
Grundstrukturen från ett drygt hundraårigt kolonialt förtryck låter sig emellertid än idag 
påminnas.72 

Namibias språk & officiella språkpolitik 

Som jag nämnde i inledningskapitlet talas de inhemska bantu- och khoesanspråken av 88 procent 
av Namibias befolkning som modersmål medan de ”europeiska språken” talas av knappt 12 
procent som modersmål. Ett av bantuspråken, oshivambo, talas av ungefär halva befolkningen 
som modersmål. Oshivambo är som tidigare sagts ett samlingsnamn för flera dialekter som 
traditionellt sett talas i Namibias norra del men idag även bland annat i huvudstaden Windhoek. 
Otjiherero, som också tillhör bantugruppen, talas av hererofolket som utgör åtta procent av 
befolkningen. Khoesanspråken nama och damara talas som modersmål av nama- och 
damarafolket som utgör tolv procent av befolkningen. Det finns en begränsad tillgång till media 
på språken nama, damara och otjiherero vilket har resulterat i att språkets antal användare idag 
minskar. Många nama-, damara- och otjihererotalande stadsbor har ersatt sitt modersmål med 
afrikaans. Nästan tio procent av hela befolkningen, varav 65 procent av den vita delen av 
befolkningen samt hela de etniska folkgrupperna coloureds och rehoboth basters, talar afrikaans i 
dagens Namibia som modersmål. Knappt en procent av landets befolkning talar det officiella och 
dominerande undervisningsspråket engelska som modersmål.73 
   Harlech-Jones definierar ”officiellt språk” som det språk en stat primärt använder i 
kommunikationen med sina medborgare. Definitionen tycks för mig stämma överens med 
engelskan i Namibia eftersom den primärt används inom statligt kontrollerade områden som 
regering, administration, utbildning och media. Harlech-Jones poängterar vikten av det officiella 
språkets spridning när det väl införts i och med att bristande kunskaper hos en individ kan 
komma att utvecklas till känslor av passivitet, hjälplöshet, förvirring och misstänksamhet 
gentemot regeringen.74 Landets sociala utveckling kan därmed ses som starkt sammankopplad 
med valet och etablerandet av det officiella språket.75  

                                                 
70 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (red) (1997), s. 227 
71 Elisabeth Magano Amukugo “´Education for alĺ  in independent Namibia – reality or political ideal?” i Volker 
Winterfeldt, Tom Fox & Pempelani Mufune (red) (2002) Namibia, society, sociology (Windhoek), s. 239ff 
72 Berg, s. 53  
73 Pütz “Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 158f, Harlech-Jones “Language policy and language planning in Namibia” i Pütz 
(red) (1995), s. 192 och Pütz “Attitudes and language: An empirical investigation into the status and use of English in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 248ff, delvis med hänvisning till Cluver (1993) 
74 Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Putz (red) (1995), s. 200f 
75 Mansour (1980), hänvisad till i Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) 
(1995), s. 200 
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   Få andra utvecklingsländer har kunnat planera sin språkpolitik före självständigheten på samma 
sätt som Namibia kunde och gjorde: under hela två decennier utvecklades språkpolitiken, bland 
annat genom publikationen Towards a Language Policy for Namibia från år 1981 (som tidigare 
nämnts).76 Kriterierna för vilket språk som skulle införas som officiellt språk i det självständiga 
Namibia formulerades i publikationen som följer: Unity, Acceptability, Familiarity, Feasibility, Science 

and Technology, Pan Africanism, Wider Communication och United Nation. Med Unity menade man att 
befolkningen skulle enas kring ett gemensamt språk och utveckla en nationell identitet. Att införa 
ett officiellt språk som befolkningen var bekant med och som inte associerades med ett orättvist 
förflutet behandlades under kriterierna Familiarity och Acceptability. Kriterierna Feasibility och 
Science and Technology skulle försäkra att det officiella språket skulle vara tryckt i form av läromedel, 
för att vara genomförbart att sprida och etablera. Därtill skulle det valda språket vara utvecklat 
inom områden som vetenskap och teknologi. Pan Africanism, Wider Communication samt United 

Nation berörde språkets möjligheter beträffande kommunikationen med de afrikanska 
grannländerna, världen i stort samt FN. I dokumentet menar SWAPO att engelskan är det enda 
språk som uppfyller samtliga kriterier.77 
   I den officiella språkpolitiska handlingsplanen står att läsa att modersmålet ska användas som 
undervisningsspråk under de första tre skolåren och att engelskan under denna period endast 
undervisas som skolämne. Från årskurs fyra ska engelskan användas som enda 
undervisningsspråk och modersmålet undervisas under denna period som skolämne. De 
nationella examinationerna i årskurs sju, tio och tolv sker helt och hållet på engelska, förutom 
modersmålsämnet som sker på modersmålet.78  
   I den demokratiseringsprocess som äger rum i landet sedan självständigheten är språkfrågan 
avgörande, menar professor Elisabeth Magano Amukugo.79 Huruvida språkpolitiken är 
fördelaktig eller ej bör ses i ljuset av landets stora klasskillnader som formats av det koloniala 
förflutna, menar hon. Barn ur medel- och överklassen går oftast i privata grundskolor (primary 

school) där undervisningsspråket många gånger från första dagen är engelska. Magano Amukugo 
menar att de barn som kommer från sämre socioekonomiska bakgrunder går i offentliga 
grundskolor. De kommer oftast i kontakt med engelskan som undervisningsspråk först efter det 
tredje året. De ojämna kontakterna med engelskan skapar ojämlika förutsättningar att klara av 
den resterande delen av skolan (secondary school) där engelska är det enda undervisningsspråket, 
menar hon.80  

                                                 
76 Robert Phillipson (1990) English language teaching and imperialism (Trönninge), s. 232 
77 United Nations Institute for Namibia (1981) Towards a language policy for Namibia. English as the official language: 

perspectives and strategies (Lusaka), s. 37ff 
78 Ministry of Basic Education, Sport and Culture (2003) The Language Policy for Schools in Namibia. Discussion Document 

January 2003 (Windhoek), s. 4 
79 Magano Amakugo (1993), s. 206f 
80 Magano Amakugo (1993), s. 206f 
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Tidigare forskning 

Matsela ser en stark koppling mellan språk och kultur och menar att en språkpolitik som avvisar 
modersmål kan försvaga det kulturella arvet. Han menar att såväl modersmål som kultur är 
avgörande faktorer för en hälsosam interaktion mellan individ och omgivning.81 Därtill beskriver 
Matsela kopplingen mellan det officiella språket och utbildning.  

The use of a foreign language as an official language or a medium of instruction in 
schools, may be one of the most serious causes of non-participation by the masses 
and of drop-out and push-out from formal schools.82 

Om vi lutar oss mot Matselas teori kan engelska som officiellt språk och dominerande 
undervisningsspråk med andra ord tänkas leda till majoritetsbefolkningens icke-deltagande i 
samhället och exkludering ur utbildningspraktiken. Genom detta skulle en mäktig engelskspråkig 
elit kunna växa fram, menar lingvistikern Anke Beck. I Namibia utgörs denna elit, enligt Beck, av 
en vit ekonomiskt styrande samt en svart politiskt styrande del. Detta kan tänkas resultera i att de 
namibier som saknar utbildning i engelska, främst landsbygdsbefolkningen, missgynnas av 
språkpolitiken.83  
   Harlech-Jones menar att språkpolitik berör fler samhällsdimensioner än den lingvistiska.84 Språk 
används, enligt honom, som kommunikationsmedel men utgör även – och i vissa kontexter 
framförallt – ett symboliskt system. Vidare menar Harlech-Jones att Namibias språkliga konflikt 
idag har tagit en ny vändning. Tidigare kunde man koppla språk till status och ekonomisk tillgång. 
Denna koppling lever kvar även idag men med engelskans allt tydligare band till sociala tillgångar 
och medlemskap i den nya nationen Namibia har språk kommit att utvecklas till en fråga om 
norm och inkludering.85 Han ställer sig kritisk till den officiella språkpolitiken och menar att den 
inte bemöter kontextens sociala förhållanden och föreslår att landets språkpolitik bör möta 
individen på en lokal nivå istället för att strikt klamra sig fast vid en nationell handlingsplan. 
Konsekvensen av språkpolitiken menar han träder fram inom utbildningssystemet som, enligt 
honom, medverkar till bevarandet av den ekonomiska ojämlikheten i landet.86 Likaså Pütz är 
kritisk, med stöd av Robert Phillipson som har disputerat inom lingvistisk pedagogik och 
lingvistiska mänskliga rättigheter. Pütz och Phillipson ställer sig kritiska till språkpolitikens 
huvudsakliga syfte – att enas nationellt – och menar att användandet av engelska som officiellt 
språk snarare konstruerar en social och politisk konflikt.87  

                                                 
81 Matsela “Empowerment of the masses through the use of African languages” i Pütz (red) (1995), s. 49f, delvis med 
hänvisning till Cao Tri. H. et. al. (1986) 
82 Matsela “Empowerment of the masses through the use of African languages” i Pütz (red) (1995), s. 52 
83 Anke Beck “Language and nation in Namibia: The fallacies of Modernization Theory” i Pütz (red) (1995), s. 217 
84 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 223 
85 Harlech-Jones “The role of English in Namibia: A sociocultural and lingvistic account” i Pütz (red) (1995), s. 240f 
86 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 239ff, 244 
87 Pütz”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s.156, med hänvisning till Phillipson (1992) 



 23

   I landets norra del där halva befolkningen lever upplevs engelskan som en onödig kunskap, 
visar Harlech-Jones forskning.88 SWAPO motiverar engelskan med att det främjar den 
internationella kommunikationen i och med att det är världens lingua franca.89 Forskare lyfter 
emellertid fram frågan om hur stor del det är av den namibiska befolkningen som har ett intresse 
av internationell kommunikation.90 Phillipson menar att ett nedtonat fokus på internationell 
kommunikation skulle kunna leda till en mer fördelaktig utveckling inom nationell politik, 
ekonomi, utbildning samt på det sociokulturella området.91  

Kritik mot kriterier vid val av officiellt språk 

Den tidigare forskningen är kritisk mot SWAPO:s kriterier och motiveringar vid valet av det 
officiella språket. Familiarity (nära bekantskap med) menas stämma dåligt överens med den 
knappa enprocentiga delen av befolkningen som talar engelska som modersmål. Ytterligare kritik 
riktas mot kriterierna Acceptability (acceptans) och Feasibility (genomförbarhet). Phillipson betvivlar 
att bland andra analfabetiska bönder accepterar engelskan. Han menar att det, hos just nämnda 
samhällsgrupp, sannolikt är ogenomförbart att sprida och etablera engelskan.92 Pütz ställer sig 
kritisk till kriteriet Science and Technology. Han förklarar de inhemska språkens begränsade 
utveckling inom naturvetenskap och teknologi med att de inte har använts där. Han föreslår att 
de inhemska språken bör introduceras inom områdena, i syfte att utvecklas, med stöd av den 
östafrikanska erfarenheten av swahili som ett lyckat exempel.93 
   Tidigare forskning riktar inte bara kritik mot SWAPO:s motivering av engelskan utan även mot 
det urval av kriterier vid valet av det officiella språket som jag just presenterade. Till att börja med 
grupperades alla de namibiska inhemska språken i en gemensam grupp, medan de europeiska 
språken tilldelades utrymme att utgöra var sin grupp. Därtill övervägdes inga av de större 
afrikanska språken, som swahili, i valet av officiellt språk. Denna exkludering menar Phillipson 
visar på att beslutet togs utifrån ett vad han kallar ”white rule”-perspektiv som favoriserade de 
europeiska språken och där engelskan presenterades som ”det enda rätta”. Phillipson ger förslag 
på alternativa kriterier. Det första berör frågan om hur lätt eller svårt det är för befolkningen att 
lära sig det språk som väljs (ease of learning). Han menar att bantuspråk troligen är lättare för 
namibier att lära sig än ett europeiskt språk och lutar sig mot den östafrikanska erfarenheten av 
swahili. Det andra kriteriet som Phillipson gärna hade sett på dagordningen berör tillförlitligheten 

                                                 
88 Harlech-Jones “The role of English in Namibia: A sociocultural and lingvistic account” i Putz (red) (1995), s. 234 
89 Lingua franca är, enligt Nationalencyklopedin, termen på språk som fungerar som ”hjälpspråk” mellan individer 
som talar olika språk. Ursprungligen, under senmedeltiden, användes termen inom handel och sjöfart vid 
Medelhavet. 
90 Ansre (1979), hänvisad till i Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and 
cultural pluralism in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 166 
91 Phillipson, s. 237 
92 Phillipson, s. 235 
93 Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 165f, delvis med hänvisning till Mateene (1985) 
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till namibisk kultur (Namibian cultural authenticity). Han menar att det inte är troligt att något annat 
språk än de inhemska namibiska språken bättre kan förmedla de namibiska etniska 
folkgruppernas kulturella arv. Nästa önskade kriterium berör den underprivilegierade gruppens 
självbestämmande (empowering the underprivileged). Phillipson menar att en individs modersmål utan 
tvekan är mest fördelaktigt för att stärka ett självbestämmande. De två sista föreslagna kriterierna 
som Phillipson lyfter fram är demokratisering och självtillit (self-reliance), vilket han kopplar 
samman med utbildning. Här föreslår han en demokratisk tillgång till kunskap genom utbildning 
på det språk som eleven behärskar bäst.94 Även Harlech-Jones ställer sig kritisk till engelskan som 
dominerande undervisningsspråk. Han liknar Namibias språkpolitik inom utbildningspraktiken 
vid ett, av makropolitiska faktorer, påtvingat hinder.95 

Vision i relation till lokala erfarenheter 

Språkpolitikens uppmuntran till främjandet av flerspråkighet ses i tidigare forskning som positivt. 
Språkpolitiken lyfter dock inte fram hur den ska utveckla flerspråkigheten på ett balanserat sätt.96 
Tidigare forskning menar att det i läroplanen står att läsa att undervisningen bör ske på elevens 
modersmål de första tre skolåren – förutsatt att resurser till detta finns tillgängliga – och att skolorna 
helst ska erbjuda minst två språk som skolämne, i syfte att främja elevens språkliga och kulturella 
identitet. Pütz uppmärksammar här att formuleringarna ”förutsatt att resurser till detta finns 
tillgängliga” och ”helst” signalerar att uppmaningen inte är obligatoriskt.97 Med en knapp 
skolbudget, framförallt i fattigare områden på landsbygden, befarar jag att främjandet av elevens 
språkliga och kulturella identitet i och med utbildningsplanens formuleringar kan åsidosättas.  
   Skola och utbildning är viktiga faktorer i ungdomars utveckling och kan skapa såväl social 
inkludering som exkludering. Sociologen Pempelani Mufune menar att skolframgångar i Namibia 
är starkt kopplade till såväl socioekonomisk bakgrund som kunskaper i engelska. Han menar 
vidare att det namibiska utbildningssystemet genererar social exkludering bland ungdomar. 
Exkluderingen påverkas genom kulturella fördomar, könsbunden socialisation, fattiga 
engelskkunskaper och obehöriga lärare. Detta resulterar i sämre möjligheter för 
landsbygdsbefolkningens fattigare flickor med föräldrar från en och samma etniska folkgrupp. 
För att kunna delta och inkluderas i det namibiska samhället måste ungdomarna klara av skolan 
och utveckla goda engelskkunskaper, menar Mufune.98  
   För många namibiska barn, som knappt använder engelskan hemma, bland jämnåriga kompisar 
eller i det närliggande samhället, är det officiella språket inte mer än ett vad Harlech-Jones 

                                                 
94 Phillipson, s. 233ff 
95 Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 201f och Harlech-Jones 
“Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 242f 
96 Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 195 
97 Pütz ”Official monolingualism in Africa: A sociolinguistic assessment of linguistic and cultural pluralism in 
Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 170, delvis med hänvisning till Language Policy for Schools (1993) 
98 Pempelani Mufune “Youth in Namibia – social exclusion and poverty” i Volker Winterfeldt, Tom Fox & 
Pempelani Mufune (red) (2002) Namibia, society, sociology (Windhoek), s. 190ff 
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benämner som ”skolspråk”. För att klara av skolan måste därmed många barn kämpa med ett 
relativt främmande språk som dem endast förknippar med utbildningen. Med stor sannolikhet, 
menar Harlech-Jones, försämrar detta många barns möjligheter till skolframgångar och de barn 
som kommer från missgynnade förhållanden begränsas mest.99 Pütz menar att den begränsade 
tillgången till engelska resulterar i ojämlik tillgång till makt. Språkliga rättigheter, som syftar till 
lingvistisk jämlikhet, måste därför spela en central roll i arbetet med att bevara och främja 
Namibias inhemska språk, menar han.100  
   Tidigare forskning, bland annat en studie av Harlech-Jones där slumpvis utvalda lärare som 
undervisade i kärnämnena engelska, matematik och naturvetenskap intervjuades, visar en negativ 
bild av skolans vardag. Många av lärarna behärskade inte det engelska språket, trots att de 
förväntades använda det som undervisningsspråk. Studien visar även att engelskkunskaperna 
bland eleverna var mycket bristfälliga, framförallt i norra Namibia.101 Många lärare i landet är 
obehöriga vilket skapar en osäkerhet både vad gäller kunskapen i engelska och för professionen i 
sin helhet.102  

Alternativa vägar 

Phillipson menar att ”[r]esistance to the use of mother tongues is an expression of a colonized 
consciousness” vilket är till fördel för den globala kapitalismens och Sydafrikas intressen. 
”Namibia should follow the example of those states which have alternative language programmes 
leading to bilingualism”, fortsätter Phillipson.103 Likaså Harlech-Jones talar för flerspråkigheten. 
Han menar att Namibias aktuella språkpolitik inom utbildningspraktiken primärt syftar till hur det 
engelska språket ska kunna etableras som ett lingua franca. Språkpolitiken inom 
utbildningsområdet måste istället beröra hur politiken ska kunna stödja pedagogiska 
målsättningar och därmed främja akademisk framgång för så många elever som möjligt, menar 
Harlech-Jones.104 Han föreslår ett alternativ till dagens språkpolitik inom utbildningspraktiken 
och menar att utvecklandet av flertalet språkpolitiska riktlinjer skulle kunna utvecklas runtom i 
landet. Handlingsplaner som utvecklas efter en regions eller en skolas målsättning skulle kunna 
tänkas ta större hänsyn till kontextuella begränsningar och fungera till fördel för elevernas 
framgångar i skolan, skriver han. Detta alternativ behöver emellertid inte exkludera engelskan 
utan den skulle tvärtom kunna tänkas vara ett obligatorium som skolämne i alla årskurser. Som 
undervisningsspråk skulle man dock istället luta sig mot det språk som eleverna behärskar bäst, 

                                                 
99 Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 201f och Harlech-Jones 
“Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 242f 
100 Pütz “Attitudes and language: An empirical investigation into the status and use of English in Namibia” i Pütz 
(red) (1995), s. 272 
101 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 235f. Studien ägde 
rum 1993 med elever och lärare i årskurs 4 till 7 på 20 slumpvis utvalda skolor runtom i landet. 
102 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 243 
103 Phillipson, s. 240 
104 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 243 
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vilket inte heller här exkluderar engelskan som språkval. Fördelen med detta alternativ menar 
Harlech-Jones vara, i motsats till den aktuella språkpolitiken, främjandet av ett mer språk- och 
inlärningsvänligt klassrum där elevens delaktighet och förstärkningen av de inhemska språkens 
status lyfts fram i ljuset.105 Nackdelen med förslaget menar jag vara att skillnader i 
engelskkunskaper kan tänkas öka och detta främst beroende på i vilken region individen växer 
upp och erhåller sin utbildning. Detta kan därtill tänkas stärka utvecklingen av ekonomiska 
skillnader bland befolkningen beroende på engelskkunskaper i och med att goda 
engelskkunskaper krävs för universitetsstudier. Ytterligare svårigheter kan tänkas uppstå vid valet 
av undervisningsspråk i de större städerna, exempelvis Windhoek, där många olika etniska 
folkgrupper – och därmed många olika språk – möts.  
 

                                                 
105 Harlech-Jones ”Language policy and language planning in Namibia” i Pütz (red) (1995), s. 201f 
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Analys 

Med den presenterade tidigare forskningen samt beskrivningen av Namibias förflutna och samtid 
som förförståelse närmar vi oss nu analysen och mötet med informanterna. I analysen strävar jag 
efter att se samband och upptäcka mönster från informanternas vardagliga upplevelser och 
erfarenheter av språksituationen i landet.  
   Analysen är uppdelad i sju övergripande avsnitt som jag menar besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Avsnitten It open things up och It́ s a very big gap berör frågeställningarna om 
engelskans påverkan på individens möjligheter och begränsningar i vardagen samt om engelskan 
bidrar till lika villkor för Namibias medborgare och vem som inkluderas i medborgarskapet. 
Avsnitten What is my role, It defines me, Du bist einer von uns och If you are good in English you are higher 

up diskuterar därefter frågeställningarna om vad som förknippas med Namibias språk, hur 
språksituationen påverkar individers identifiering med de etniska folkgrupperna samt känslan av 
”vi och dem”. Frågeställningen om hur visionen om en enad befolkning genom det engelska 
språket upplevs berörs i samtliga avsnitt men kanske framförallt i det sista, In thirty years time.  
   Studiens syfte – att belysa Namibias officiella språkpolitik med en enad befolkning som 
huvudmål i relation till lokala erfarenheter av flerspråkigheten i landet – genomsyrar samtliga 
avsnitt.  

”It open things up” – möjligheter & begränsningar med engelskan 

Vilken betydelse har engelskan i det namibiska samhället för den enskilda individen? Under 
samtliga intervjuer dyker frågan upp. Och samtliga informanter menar, nästintill utan att tveka, att 
engelskan som officiellt språk och dominerande undervisningsspråk skapar möjligheter för både 
nationen och dess medborgare. Men inkluderas alla namibier i det medborgarskap som 
informanterna tycks syfta på? Eller inkluderas endast de namibier som behärskar nationens 
officiella språk? Ett möjligt svar kan tänkas växa fram ur delar av mitt samtal med trettiofemåriga 
Cathrine som är född i Kapstaden i Sydafrika, uppvuxen i en av Namibias kuststäder 
Swakopmund och idag arbetar som grundskolelärare i Windhoek. Cathrine resonerar: ”It 
[English] brings more unity between the people if everybody speaks English” och ”if they [the 
children] do speak proper English they will not have a problem”.106 Fyrtiofemåriga Sofia 
använder sig av en liknande formulering. Hon arbetar med vidareutbildning i engelska för lärare 
på landsbygden i norra Namibia och har vuxit upp i samma område som hon idag undervisar i. ”I 
think it [English] creates possibillities because, as I said, if someone at least completes school and 
the person wants to go for employment the language used is English”.107 Jag tolkar dessa if som 
att engelskan öppnar dörrar och skapar goda livsvillkor om språket i fråga behärskas. Detta om kan 
i sin tur tänkas skapa begränsningar för de individer som inte behärskar engelskan, vilket många 
gånger tycks hänga ihop med sämre utbildningsförutsättningar.  
                                                 
106 Citat från intervju med Cathrine. Min kursivering. 
107 Citat från intervju med Sofia. Min kursivering.  
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   Tjugofemåriga Timothy har vuxit upp på landsbygden utanför Walvis Bay i sydvästra Namibia 
och arbetar idag som fotograf och journalist i Windhoek. Hans utsaga menar jag direkt lyfter 
fram engelskans egenskap att möjliggöra individers visioner i livet samtidigt som utsagan indirekt 
visar på hur engelskan kan tänkas begränsa livsvillkoren för de individer som inte behärskar 
språket. Timothys utsaga visar därtill att den engelskspråkiga, bildade namibiern ses som norm.  

English is the language that everybody can speak to each other with and that other 
countries can also communicate to Namibia with. The school system is in English, 
which means that once you finish school here you can go to South Africa, you can go 
to England, you can go to Gambia or wherever you like because of the language. It 
[English] open things up. It plays a connecting role.108 

En liknande syn på den engelskspråkiga, bildade namibiern som norm förmedlar Cathrine när 
hon diskuterar hur möjligheten att ”lyckas” har vandrat från vita och tyskar till hela befolkningen 
i samband med införandet av engelska som officiellt språk:  

Everybody can sit in that big chair now, or have these big positions. As in the past it 
was only mostly the white people and the Germans who had power. But after people 
united and after the English as the official language of our country everybody is now 
able to get very well work and jobs and can become anything they want to.109 

Jag menar att utsagan visar på ett konstruerande av en norm, en norm som säger att man som 
namibier inkluderas i den nya nationen, dess uppbyggnad och möjligheter – om man behärskar 
engelskan. När informanterna använder sig av ordet ”everybody” inkluderas endast de individer 
som behärskar det engelska språket. Detta normkonstruerande kan tänkas leda till att delar av 
befolkningen, de som inte behärskar engelskan, exkluderas ur samtal om individers möjligheter 
att förbättra livsvillkoren. Men utsagan visar därtill på en mycket viktig faktor; möjliggörandet 
som engelskan faktiskt innebär. Även om den icke-engelskspråkiga individen idag verkar 
exkluderas vad gäller både utbildning och officiell arbetsmarknad talar mina informanters 
erfarenheter för att en stor del av befolkningen (de engelskspråkiga svarta som exkluderades 
under apartheid) idag har mer jämlika förutsättningar att lyckas i samhället, åtminstone ur ett 
lingvistiskt perspektiv. Jag ser visionen om ett mer jämlikt samhälle med hjälp av engelskan som 
officiellt språk som en god strävan även om vägen till målet känns lång och brokig ur ett 
socioekonomiskt perspektiv. Detta i och med att engelskkunskaper många gånger tycks vara 
förankrade med individens socioekonomiska bakgrund och geografiska härkomst.  
   Under samtalens gång förändras informanternas attityder till engelskan en aning och det kan 
inte uteslutas att jag påverkar informanterna med mina intervjufrågor. Tjugofemåriga Jacobina, 
som vuxit upp på Namibias norra landsbygd och idag studerar vid universitetet i Windhoek, 
menar att ”it [English] has got its limitation. Obviously you won’t be able to interact on everyday 
basis”. Sofia uttrycker att kunskaper i engelska är starkt sammankopplat med möjligheten till 
anställning och därmed bättre livsvillkor.  

                                                 
108 Citat från intervju med Timothy. Min kursivering. 
109 Citat från intervju med Cathrine. Min kursivering. 



 29

Now if you can not read and write in English then your chances of getting into the 
employment field is very very very limited. So that’s why sometimes it’s like you have 
no choice in order for you at least to be able to move somewhere, make a living 
somewhere, except maybe if we are saying that you are going to do in the informal 
sector but then sometimes in the informal sector there are not much income.110 

Av Sofias utsaga att döma begränsas alltså den icke-engelskspråkiga namibiern till den inofficiella 
arbetsmarknaden. Denna begränsning medför låg inkomst.  
   I informanternas utsagor ser vi hur det gång på gång diskuteras möjligheter i livet kopplat till 
engelskan – förutsatt att man kan engelska. Kanske kan detta ses som ett resultat av SWAPO:s 
propagerande för engelskans positiva effekter; exempelvis hur den öppnar upp för 
kommunikationen med omvärlden. För att skrapa på den yta som ger oss en bild av att engelskan 
endast för med sig positiva faktorer försökte jag gå runt ämnet för att få informanterna att 
kommentera språkets begränsningar.  

”It´s a very big gap” – ojämlika villkor mellan rurala & urbana skolor 

It’s very difficult, especially for kids growing up in rural areas. We find it very hard to 
get all the support in the first place, libraries for instance … They are lacking in most 
rural schools. We find it very difficult because if you look at a person who grew up in 
Windhoek, who went through the same education … there is a difference between us. 
The fluency, they are much better than me … It’s a limitation to many kids actually 
living or growing up in rural areas. The support is a bit challenged, we don’t have a lot 
of support in terms of English.111 

Detta är Jacobinas upplevelse av de olikheter som råder mellan landets urbana och rurala skolor. 
Skolorna på landsbygden, där majoriteten av befolkningen lever, kämpar med ett stort antal 
elever som hoppar av skolan, obehöriga lärare samt otillräckliga resurser i form av skolbyggnader 
och läromedel, skriver Magano Amukugo. Hon menar att så länge Namibias ekonomiska 
ojämlikheter finns kvar kommer visionen om ”‘Education for all’ ... remain a political ideal in 
conflict with the socio-economic reality”. Den nationella visionen om en utbildning för alla 
menar hon med andra ord krocka med den socioekonomiska verkligheten.112 En liknande bild 
förmedlar Sofia.  

Jenny: What do you think about the support that learners get in learning English today 
in schools? 

Sofia: Well it depends on where the school is. Because schools that are in towns 
learners are getting a lot of support … But then if you go to schools in the rural areas 
where there are no electricity … There is always this big gap between learners in 
towns and learners from the rural areas … Before independence … these are schools 
that were neglected. The South African government, which was ruling Namibia, did 
nothing to at least equip these schools [in the rural areas] … If you compare a child 
from the school in the rural area with someone from the school in town, then it’s a 

                                                 
110 Citat från intervju med Sofia.  
111 Citat från intervju med Jacobina. 
112 Magano Amukugo “´Education for alĺ  in independent Namibia – reality or political ideal?” i Winterfeldt, Fox & 
Mufune (red) (2002), s. 243, 250f 
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very big gap when it comes to the communication in English … Most of them when 
they go to grade ten sometimes they fail and … most of the teachers you find in rural 
areas are teachers who are also not taught in English, therefore their level of delivering 
the subject to the learners is also very very low. You find some of the teachers to not 
have the competences … If a teacher can not make sometimes really a proper 
sentence in English using correct tenses, then what do you expect from the learners? 
… There are few who really will get good marks to take them to universities but most 
of them they don’t because of that language problem … English is actually one of the 
subject in which a lot of the learners are failing.113  

Jag tolkar Sofias uppdelning av skolor på landsbygden och i staden som att den geografiska 
platsen är avgörande för den namibiska elevens förutsättningar att lyckas inom områden som 
utbildning, engelskkunskap och möjlighet att komma in på universitet. De ojämlika villkoren 
grundar sig i praktiska faktorer som avsaknad av elektricitet och läromedel och – kanske främst – 
bristen på behöriga lärare. Sofia fortsätter:  

A lot of qualified teachers will not go in the rural areas because number one there is 
no accommodation, there is no electricity, sometimes there is no running water. So 
nobody wants to go there … Some of us say; “Why should I with my bachelor of 
education go and teach in a place where I have to go and maybe squatter in someone’s 
place? I don’t have electricity, I can not watch television to see my best soaps or 
whatever.” So people will not go there. So even though English was really meant to at 
least bring people to the same standard there will always be those inequalities. Because 
we don’t have the same resources, we don’t have the same teachers … Some schools 
are well equipped with libraries … some schools they keep their books in the box.114 

Afrikagruppernas undersökningar visar att många skolors bibliotek står stängda i Namibia. Därtill 
saknas bibliotekarie eller annan ansvarig för informationskunskap i sex av tio skolor (år 2002).115 
De sämre förutsättningarna som eleverna på landsbygden växer upp med präglar senare villkoren 
för att lyckas med att ta sig in på arbetsmarknaden. Trots att många av barnen lever i samhällen 
där engelskan knappt används är kunskaper i det engelska språket grundläggande för akademisk 
framgång. Engelskan blir därmed avgörande för att klara av skolan och för att därefter anställas 
inom den ”moderna sektorn”, menar Pütz.116 Tjugoettåriga Aune, som vuxit upp på landsbygden 
i norra delen av landet och idag arbetar som grundskolelärare i Windhoek, förmedlar en liknande 
bild. Hon menar att anställningsmöjligheter är starkt sammankopplade med utbildningskvalitén 
och kunskapen i engelska.  

For some with good education that went to good schools … [they] will have 
opportunities in many ways but let me say people … in deep north in villages … they 
will have limitations because those people they don’t really speak English at all … If 
they have to come to a city looking for a job, without English they wont go anywhere, 
so it will be limited to stay at home or to do certain jobs that wont give them enough 

                                                 
113 Citat från intervju med Sofia. 
114 Citat från intervju med Sofia. 
115 Ellen N. Namhila “Att läsa för livet – skolbibliotek i Namibia” i Bodil Evertsson Dreifaldt & Hans Öhrn (red) 
(2002) Barn och utbildning i södra Afrika (Stockholm), s. 55ff 
116 Harlech-Jones “The role of English in Namibia: A sociocultural and lingvistic account” i Pütz (red) (1995), s. 235 
och Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 243 
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income … If you don’t know how to speak English they [the companies] wont be able 
to employ you, so it’s very difficult if you don’t know English.117 

I Aunes utsaga blir det tydligt att utbildningsnivån och engelskkunskaper skiljer sig åt skolor 
emellan. Eleverna på landsbygden i norra Namibia beskrivs av Aune som mest begränsade vad 
gäller utbildning och engelskkunskaper vilket påverkar individens möjlighet att få tillträde till den 
officiella arbetsmarknaden. Detta påverkar i sin tur individens inkomst och levnadsstandard.  

”What is my role?” – att känna sig inkluderad 

I likhet med majoriteten av Afrikas länder syftar Namibias språkpolitik, enligt Harlech-Jones 
tidigare forskning, till att uppnå goda resultat utan att ha en nära koppling till de individer och 
institutioner som berörs av politiken.118 Om vi ser till Jacobinas utsaga stämmer den överens med 
Harlech-Jones forskning.  

We all have these beautiful policies, all these good policies that are aiming good. And 
for me I can’t do anything because I don’t know whether it exist. The teacher in the 
north for instance she can’t do anything, she can’t change anything because she 
doesn’t know that that policy exist. So it’s a whole question of information sharing. 
People need to get information … Even for me as a person who is working towards a 
master degree, but I haven’t seen the language policy … I don’t think schools also 
have them or institutions that are dealing with languages.119 

Beträffande ”institutions that are dealing with languages” kan jag bekräfta Jacobinas antagande. 
Ett par dagar efter vårt samtal ger jag mig iväg till The United Nations Library i Windhoek, efter 
rekommendationer från en professor i sociologi på the University of Namibia, för att få tag på en 
kopia av dokumentet som beskriver landets officiella språkpolitik. The UN Library hänvisar till 
the Ministry of Education som i sin tur hänvisar till the National Planning Commission. Slutligen 
besöker jag the National Library. Där erhåller jag det tidigare omnämnda dokumentet Towards a 

Language Policy in Namibia – från 1981. Jag konstaterar därmed att Jacobinas antagande är 
verklighet och ställer mig samma frågor som hon gör; hur kan den namibiska befolkningen känna 
sig inkluderad? Hur kan namibierna känna sig delaktiga i politiska processer? ”What is my role 
here? What is my role as a Namibian citizen in terms of developing my country? … The language 
situation in Namibia [has to] … move to an other level.”120 
   Även Timothy ställer sig kritisk till den namibiska språkpolitikens för dåliga koppling till 
befolkningen. Han menar att ”policy is just what is written down, but the way people look at it is 
already a policy. It´s a living policy”.121 Jag tolkar Timothys utsaga som en reflektion om hur en 
handlingsplan skulle kunna tänkas implementeras. Istället för att vara ett dokument som 
medborgaren, eller en utländsk studerande, inte ens finner när hon eller han söker den skulle 

                                                 
117 Citat från intervju med Aune.  
118 Harlech-Jones “Looking at means and ends in language policy in Namibia” i Pütz (1997), s. 225 
119 Citat från intervju med Jacobina.  
120 Citat från intervju med Jacobina.  
121 Citat från intervju med Timothy.  
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handlingsplanen kunna växa fram genom, och därmed vara mer anpassad för, befolkningen. 
Genom denna metod skulle handlingsplanens mål kanske bättre kunna förverkligas.  
   När jag frågar Jacobina vilken roll engelskan spelar i det namibiska samhället svarar hon: ”Its 
role mainly is to create that national identity ... It’s a common language for everybody that is used 
to unify the people.”122 Jag påminns om Harlech-Jones forskning, som jag tidigare beskrev, och 
hur han menar att Namibias aktuella språkpolitik inom utbildningspraktiken primärt syftar till att 
etablera engelskan som ett lingua franca. Detta istället för pedagogiska målsättningar om hur man 
ska lyckas stötta så många elever som möjligt att lyckas uppnå skolframgångar. I uppsatsens 
teoridel diskuterade jag känslan av den nationella tillhörigheten som något konstruerat där bland 
annat ”ett speciellt språk” presenterades som grund för den nationella identiteten. Aune menar 
att ”if you don’t know how to speak English people will look at you like you don’t belong 
there”.123 Jag tolkar både Jacobinas och Aunes utsagor som att engelskan såväl tycks vara 
inträdesbiljetten till social inkludering i det namibiska samhället som huvudfaktoren för känslan 
av nationell namibisk identitet.  

”It defines me” – social trygghet genom gruppidentifiering 

Samtidigt som engelskan tycks vara av stor betydelse gällande nationell identifiering och social 
inkludering identifierar sig samtliga informanter med sin respektive etniska folkgrupp och dess 
tillhörande språk; ovambogruppen med oshivambospråket, damara med damara och coloured 
med afrikaans. De etniska folkgrupperna med dess tillhörande språk förknippar informanterna 
med privatliv, familj, kultur, ödmjukhet, tålamod, härkomst, känslan av tillhörighet och 
gemenskap, att kunna uttrycka sig, interagera och kommunicera samt att inte känna sig begränsad 
(ur ett lingvistiskt perspektiv). Modersmålet är något som samtliga informanter tycker är viktigt 
att det förs vidare till kommande generationer. Timothy menar att modersmålet är som ”the soft 
tissue of culture … all the things that matter when you’re sad or when you’re in a crisis”.124 Aune 
förmedlar en liknande bild: “When I’m maybe arguing with someone I prefer speaking my home 
language then any other language because I express myself better in that language, so any other 
language will be difficult.”125 
   Jacobinas beskrivning av sitt modersmål menar jag tydligt visar på att den etniska folkgruppen 
med dess tillhörande språk fungerar som en stabilitet i individens identitetsskapande. 

Once you say Oshiwambo then everybody knows where you are from ... Because for 
me language ... it’s one of the identification factors that we use to identify ourselves ... 
It [Oshiwambo] gives me my identity, it defines me actually I must say. It tells 
everybody who I am and I don’t have to explain to anybody. Once I start speaking my 
language they know who I am. It basically gives me my identity. It is my identity.126 

                                                 
122 Citat från intervju med Jacobina. 
123 Citat från intervju med Aune. 
124 Citat från intervju med Timothy. 
125 Citat från intervju med Aune.  
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Aune presenterar en liknande koppling till sin folkgrupp och sitt modersmål: ”I feel I belong 
there ... Oshiwambo it somehow makes me feel proud … It will make you have a sense of 
belonging ... It will make me stand up for myself and everything.”127 Likt Aune kopplar Timothy 
sitt modersmål till känslan av att vara stolt: ”If I can express myself in my mother tongue very 
well, then I’ll be a proud person and then I have some identity.”128  
   Jag tycker mig se en dubbelsidighet vad gäller etnicitet i Namibia. Å ena sidan existerade etniska 
gruppidentiteter redan under förkoloniala dagar. Å andra sidan konstruerades och förstärktes de 
etniska folkgrupperna genom kolonialismen och apartheid genom att befolkningen åtskiljdes. I 
den koloniala historien tycks därmed etnicitet förknippas med ett begränsat handlingsutrymme. 
Nationen Namibia, som befinner sig i en uppbyggnadsfas, och dess önskan om en enad 
befolkning kan tänkas vara en i dagsläget för svag identifiering för individen. Resultatet av detta 
kan tänkas vara att individen istället väljer att luta sig tillbaka mot sin etniska folkgrupp i hopp om 
att finna social trygghet genom gruppidentifiering. I samtiden tycks etnicitet därför, i motsats till 
det förflutna, kopplas samman med ett vidgat handlingsutrymme.  

”Du bist einer von uns” – känslan av vi & dem 

Känslan av tillhörighet förstärks ofta genom ett ”vi och dem”-tänkande, som jag beskrev i 
teoridelen. Cathrines och Timothys utsagor visar hur de ser på den delen av befolkningen som 
talar tyska som modersmål och hur de menar att de tysktalande i sin tur ser på de icke-
tysktalande. 

Cathrine: Most Germans in our country are still racists ... When German people are 
together and they don’t want other people to understand they will speak very fast so 
you can’t hold track ... on purpose.129 

Timothy: It [German] has got a little community that speaks it, a community that cuts 
out other people. They just want to stay with each other ... and put all their kids in the 
same school and so on and so on just so they can stay together. And it’s funny 
because if you can speak German like me then the Germans try to act like you’re their 
friend but if you don’t then they say okay you’re not part of them ... If you speak 
German then they are cool ... If you speak German they say, if you’re black they 
would be like “Yeah, du bist einer von uns” [du är en av oss] ... It’s a lot of status 
symbol. All the kids [at school] wanted to speak German so that they could like 
chilling with the white kids ... Using language as a social status symbol.130 

I Cathrines och Timothys utsagor blir det tydligt att etnicitet är något som skapas socialt i 
vardagen genom möten mellan individer från olika etniska grupper. Man kan här se hur identitet 
definieras i förhållande till ”de andra”.  
   Därtill kan man se att informanterna upplever att språken har olika status och symboliserar 
olika saker. Både tyskan och – främst – afrikaans förknippas av informanterna (med undantag av 
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Cathrine vars modersmål är afrikaans) med starka negativa känslor. Språken sammankopplas med 
kolonialism och definieras som ”the languages of the oppressors” som den namibiska 
befolkningen påtvingades. Tyskan beskrivs som ett språk som talas av ett begränsat antal i landet 
medan afrikaans presenteras som Namibias lingua franca.  
   I Jacobinas utsaga förmedlas den känsla som jag själv många gånger kom i kontakt med i 
Namibia – att samtiden kolliderar med det förflutna.  

I hate it [Afrikaans] and people in Windhoek for instance they expect you to speak 
Afrikaans. It’s like you go in a shop and the person is talking to you in Afrikaans or 
you go in an office and the person is speaking to you in Afrikaans. To me, I hate that. 
Like, why do you have to speak to me in Afrikaans, who says I understand Afrikaans? 
… When you hear someone speaking Afrikaans it’s as if you must be scared … It’s a 
built in kind of psychological thing, you tend to internalize it since you were growing 
up and all this, people were torturing your people and your mother and your father 
and all that and then now you are speaking Afrikaans. It doesn’t go in with me. That is 
the basic reason why I didn’t even, I’m not even interested. I just hate it.131 

Jacobinas resonemang visar hur komplext språk kan vara i ett land som Namibia med dess 
förflutna. För vissa individer har afrikaans en fundamental betydelse i och med att det är deras 
modersmål. För andra påminner språket om en våldsam och förtryckande historia. I denna 
komplicerade situation fungerar språket för en stor del av befolkningen som ett lingua franca 
samtidigt som det officiella språket är engelska.  

”If you are good in English you are higher up” – språk och status 

Kombinationen av det förflutna och samtiden, och kanske även hur man ser på framtiden, skapar 
olika status för olika språk. 

If you speak English then people look on you like an educated person, a good person 
in society and so on. If you speak good English ... And if you speak your own mother 
tongue it’s not so special, you understand. It’s supposed to be the special one but 
people just look at it as whatever ... Languages have their statuses.132 

Det officiella språket engelska ställer sig Timothy och även de andra informanterna positiva till. 
Språket kopplas samman med media, “good novels, good reading, good books”133, skola och 
utbildning samt akademiska studier, att vara bildad, en bredare förståelse av omvärlden, 
arbetsplatser och myndigheter samt officiella dokumentationer. Engelskan beskrivs som ett 
kosmopolitiskt språk som öppnar dörrar och ”[if] you are good in English you are higher up”134.  
   Det officiella språket kopplas starkt samman med visionen om en enad nation. Timothy menar 
att ”there is a feeling of unity that surrounds English in Namibia”135. Hur informanterna 
beskriver engelskan stämmer väl överens med de kriterier om bland annat en enad nation och 
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internationell status som SWAPO formulerade inför valet av officiellt språk. Valet av engelska 
upplevs av informanterna vara ett bra val beträffande rivalitet mellan de etniska folkgrupperna i 
landet. Jacobina pratar om engelskan med liknande kriterier som SWAPO formulerat gällande 
språkets neutralitet: “For the sake of just beeing fair to everybody we have to have something 
that is standard, something that is neutral.”136 Sofia lutar sig både mot kriteriet om neutralitet och 
åt kriteriet som berör en vidare, internationell kommunikationsmöjlighet. Hon menar att 
”English is a language that no one can claim ownership to. But if you say for example that 
everyone should be learning Afrikaans number one the problem with that [is that] Afrikaans does 
not give you access to the wider world because Afrikaans is only spoken in Namibia and South 
Africa.”137 
   I Timothys utsaga blir det tydligt hur komplex språkfrågan är beträffande engelska som 
officiellt språk och afrikaans som redan etablerat kommunikationsmedel. 

People will write every document in English but they will speak Afrikaans with each 
other. So even if you go into Home Affairs people will be speaking Afrikaans but they 
have to do the things in English ... English is not really a language that you need to 
know. The language you might need to know is Afrikaans because most people speak 
it.138 

I och med Timothys formulering ”but they have to do the things in English” tycks det officiella 
språket, likt tyskan och afrikaans, ha kommit att kännas som ett påtvingat språk. Språkets djupt 
rotade koppling till befrielserörelsen räddar det emellertid från att bli ett negativt laddat språk, 
upplever jag. Idag lever individer, som lärde sig afrikaans i skolan, sida vid sida med individer, 
som undervisas på engelska, i ett och samma land. Kommer kampen mellan engelskan och 
afrikaans från generation till generation att mjukna? Kommer engelskan att segra och afrikaans dö 
ut? Eller kommer afrikaans att fortsätta fungera som ett lingua franca och engelskan endast 
förknippas med utbildning och administration? Dessa frågor leder oss in på analysens avslutande 
del: framtiden.  

”In thirty years time” – ny generation, ny framtid? 

Trots negativa effekter är engelskan redan införd och till stor del etablerad som officiellt språk i 
Namibia. Är det bästa vi kan göra nu att blicka framåt och effektivisera engelskans användning? 
Kommer då engelskans etablering och spridning att bli de inhemska namibiska språkens död? Jag 
påminns om komplexiteten med språksituationen i landet genom informanternas upplevelser. 
Framförallt för den unga generationen tror jag att det engelska språket lockar framför de 
inhemska i och med engelskans sammankoppling med utbildning, anställningsmöjligheter och 
internationella status.  

Jacobina: I look at that [the future] like all in the name of this national identity … I see 
in the future that people are going to be unified. English is going to become mastered 
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… The world is also becoming globalized and our people than learning English and all 
that, I think I see a good future. I see a bright future for the Namibian society in terms 
of English.139 

Aune: I think in thirty years time people will prefer speaking English then their home 
language … Kids they prefer speaking English to their parents. Even if their parents 
don’t understand they still speak English because that’s what they do at school.140 

Jag ser en hoppfylld framtidsbild hos både Jacobina och Aune. En hoppfylld bild där engelskan 
länkas samman med känslan av en nationell identitet, en enad befolkning där alla en dag kommer 
att behärska engelskan och därmed inkluderas i medborgarskapet samt i en globaliserad värld där 
språket i fråga kan tänkas fungera som en nyckel till kommunikation.  
   Timothys utsaga visar att engelskan lockar allt fler användare i och med de olika språkens olika 
status. I hans utsaga ser vi även tydligt vad konsekvensen kan tänkas bli av engelskans utveckling; 
att de inhemska språken långsamt dör ut.  

The more people speak English the less they speak their mother languages ... [People] 
think it’s a better thing [to speak English] because they think they are more dignified 
or they are good people if they just speak English. So the other languages have died 
down slowly.141 

Timothy förmedlar därtill en bild av hur gruppindelningar och känslan av ”vi och dem” kan 
tänkas minska. Detta menar han kunna ske om alla individer i Namibia tar steget över de 
traditionella gränserna och börjar intressera sig för varandras språk och kultur. Utsagan visar 
emellertid hur han upplever att det koloniala tänkandet fortfarande är närvarande i dagens 
samhälle.  

Maybe if you could let me imagine then I can see us [blacks] speaking Afrikaans and 
white Namibians also speaking our languages, you understand, because it’s just a one-
way-thing where black people are assimilating to white people but the white people 
are just being comfortable in their skin and they are saying “okay, we are not 
changing”.142 

Jag tolkar det som att Timothy menar att den svarta befolkningen historisk sett, och idag, är den 
del av befolkningen som har anpassat sig, och än idag anpassar sig, till de vita genom att prata ”de 
vitas språk”. Om de vita skulle bryta det koloniala mönstret och lära sig Namibias inhemska språk 
tror han att framtiden skulle kunna se ljusare ut.  

                                                 
139 Citat från intervju med Jacobina.  
140 Citat från intervju med Aune.  
141 Citat från intervju med Timothy.  
142 Citat från intervju med Timothy.  
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Avslutande diskussion 

Bidrar det officiella språket engelska till lika villkor för Namibias medborgare? För att kunna 
besvara denna fråga behövs en definition av vem som inkluderas i det namibiska 
medborgarskapet. Om jag ser till min analys tycks engelskan skapa en social exkludering av de 
individer som inte behärskar språket. Detta skulle därmed betyda att medborgarskapet i nationen 
Namibia begränsas till de individer som behärskar engelskan. Om frågeställningen ses ur detta 
perspektiv bidrar engelskan förmodligen till lika villkor i och med att villkoren diskuteras utifrån 
namibier som behärskar engelskan. Om vi istället inkluderar samtliga namibier, oavsett 
språkkunskaper, i det namibiska medborgarskapet bidrar engelskan till olika villkor. Detta i och 
med engelskans starka sammankoppling med arbetsmarknad och inkomst vilket i sin tur påverkar 
vardagens livsvillkor.  
   Namibias många olika språk har kommit att stämplas med olika status. Den etniska 
folkgruppen med dess tillhörande språk har i analysen visat sig fungera som en stabilitet i 
individens identitetsskapande. Etniciteten har visat sig definiera individen i relation till ”de andra” 
etniska folkgrupperna. Här spelar språk och status en stor roll. De inhemska namibiska språken 
förknippas med familj och privatliv. Tyskan förknippas med kolonialismen och talas idag av en 
”closed community” som i analysen upplevs vara svår att tränga sig in i. Afrikaans upplevs många 
gånger som ”the language of the oppressors” samtidigt som det fungerar som det mest etablerade 
kommunikationsmedlet för stora delar av befolkningen i landet. Här ser vi hur samtiden 
kolliderar med det förflutna och hur komplex frågan om språk kan vara i ett mångspråkigt land 
som Namibia med dess historia. I motsats till afrikaans och tyska kopplas engelskan samman med 
befrielse från förtryck. Språket upplevs öppna dörrar och förknippas med språkpolitikens vision 
om en enad nation. Det engelska språket handlar därtill mycket om inkludering och exkludering 
samt möjligheter och begränsningar beroende på vilka kunskaper man har i språket. 
Språksituationen i landet har enligt min analys resulterat i en stark gruppering av människor, 
vilket talar mot språkpolitikens mål och en enad befolkning. Beroende på språkkunskap 
inkluderas och exkluderas individer ur olika språkgrupper. Identifieringen med den egna etniska 
folkgruppen med dess modersmål konstruerar många gånger en social trygghet för individen. 
Genom att engelskan många gånger stänger ute individer som inte behärskar språket tycks många 
människor istället söka sig till sitt modersmål och etniska folkgrupp för att uppnå känslan av 
inkludering.  
   Jag upplever att den störst växande engelskspråkiga gruppen är den urbana yngre generationen, 
vilket är densamma som tidigare omnämnts som den grupp som i framtiden kan tänkas kräva 
mer av nationen än den äldre generationen idag gör. Den äldre och till stor del afrikaanstalande 
generationen kan ur ett något förenklat perspektiv tänkas blicka bakåt och minnas 
befrielsekampen vilket räcker för känslan av tillhörighet och nationell identitet. Den yngre och till 
stor del engelsktalande generationen, som inte själva upplevt befrielsekampen, kan tänkas ställa 
högre krav på nationen vad gäller bland annat materiell standard. Framförallt bland den yngre 
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generationen ser jag att det engelska språket lockar framför de inhemska namibiska språken. 
Detta i och med att de inhemska språken förknippas med privatliv, familj och kultur medan 
engelskan sammankopplas med utbildning, arbetsmarknad och internationell status. Analysen 
visar ett hopp och en önskan från informanterna om att engelskan i framtiden kommer att 
behärskas av samtliga namibier. Detta kan i sin tur tänkas resultera i att alla namibier kommer att 
inkluderas i det namibiska medborgarskapet och även i en globaliserad värld där språket i fråga 
kan tänkas fungera som en nyckel till kommunikation. I min analys tycker jag mig se att etniska 
gränslinjer i en nation måste överskridas om nationens medborgare ska kunna ges möjligheten att 
kommunicera med varandra. I Namibias fall är kanske ett nationellt officiellt språk lösningen.  
   I och med att ett officiellt språk redan införts rör sig kanske nästkommande utmaning om hur 
språket ska kunna spridas och etableras och därmed förhoppningsvis behärskas av samtliga 
namibier utan att syftet med utbildning körs över. Tidigare forskning kritiserar Namibias aktuella 
språkpolitik inom utbildningspraktiken för att primärt syfta till hur det engelska språket ska kunna 
etableras som ett lingua franca i nationen. Forskare menar att språkpolitiken istället måste handla 
om hur politiken ska kunna stödja pedagogiska målsättningar och därigenom främja akademisk 
framgång för så många namibiska individer som möjligt. Frågan är komplex. Kunskap i engelska 
och akademisk framgång går hand i hand i Namibia och båda tycks leda till inkludering och bättre 
livsvillkor.  
   De individer som har visat sig leva under sämst förhållanden vad gäller utbildning och kunskap 
i engelska, vilket i sin tur påverkar individens levnadsstandard i stort, är eleverna på landsbygden i 
norra Namibia. Konkreta förändringar till det bättre måste genomföras inom den rurala 
utbildningspraktiken. Förändringar såsom behöriga engelskspråkiga lärare, läromedel och 
elektricitet. Gruppen som omnämns utgör en enormt stor del av befolkningen och är landets 
kommande generation. Om man lyckas inkludera denna grupp i utbildningspraktiken kan kanske 
känslan av inkludering (genom det engelska språket) i byggandet av nationen Namibia växa sig 
starkare för dessa individer. Om gruppen inte inkluderas kan risken tänkas vara stor att de 
koloniala klasskillnader, som SWAPO:s språkpolitik menas reducera, förskjuts till nya 
samhällsgrupper. Engelskkunskaper kan då tänkas vara en av de avgörande faktorerna till att en 
splittrad namibisk befolkning upprätthålls. Om så blir fallet krossas visionen om en enad 
befolkning genom det engelska språket.  
   Med min studie har jag ämnat att lyfta fram Namibias officiella språkpolitik, med en enad 
befolkning som huvudmål, i relation till lokala erfarenheter av flerspråkigheten i landet. Hur 
upplevs visionen om en enad befolkning genom det engelska språket i det lokala rummet? 
Visionen om en enad nation tycks genomsyra landets hela politik, inte bara den språkpolitiska. De 
lokala erfarenheter som jag har fått möta genom mina informanter talar för både en vilja och ett 
hopp om en enad nation genom det gemensamma språket engelska samtidigt som samtliga 
informanter starkt identifierar sig med sin etniska folkgrupp.  
   Avslutningsvis vill jag återgå till en av mina inledande frågeställningar; Möjliggörs eller 
begränsas individens vardag med engelskan som officiellt språk? I min analys tycker jag mig se ett 
tydligt mönster som berättar om att man vill hoppas och tro på att engelskan öppnar dörrar och 
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skapar möjligheter för individens livsvillkor. Tyvärr beskriver alltför många av analysens mönster 
hur individen som inte behärskar engelskan begränsas och exkluderas ur samhället. Om jag ska 
dra någon slutsats angående denna komplexa fråga vill jag formulera den som följer: Om samtliga 
namibier behärskar det officiella språket engelska, och om jag bortser från potentiella negativa 
konsekvenser vad gäller bevarandet av det namibiska kulturarvet med dess många olika inhemska 
språk, kan jag tänka mig att engelskan öppnar upp många dörrar, bland annat internationellt. 
Dagens Namibia ser dock inte ut så. Samtliga namibier behärskar inte engelskan. Svaret på frågan, 
om nu frågan går att besvara, skulle därför bli: Individens vardag begränsas med engelskan som 
officiellt språk. Med denna slutsats kan följdfrågan, och en eventuell framtida forskning, tänkas 
lyda: Hur kan Namibia lyckas inkludera samtliga medborgare? Svaret kan i teorin tyckas vara 
enkelt. Om samtliga namibier utvecklar sin engelska kommer samtliga namibier att behärska 
engelskan. Mina informanter har emellertid visat på att detta i praktiken är svårt. Resurser i form 
av elektricitet, läromedel men framförallt behöriga engelskspråkiga lärare måste tillsättas i de rurala 
skolorna.  
   Nästa fråga kan emellertid tänkas lyda; Är det önskvärt att samtliga namibier lär sig att behärska 
det engelska språket om konsekvensen kan tänkas bli att de inhemska namibiska språken dör ut? 
Och måste den västerländska moderna idén om lika utbildning för alla vara den enda rätta vägen 
att gå? Är utbildning och arbete på den officiella arbetsmarknaden den enda rätta vägen till 
framgång för individen och nationen?  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Where do you originally come from? Where do you live today?  

How old are you? 

What education do you have?  

What do you work with/what is your profession? /What do you study?  

How many languages do you speak? 

Which language is your mother tongue? To which ethnic group does that belong? Do you 
identify yourself with that ethnic group? 

Which language/what languages do you use in your everyday life? 

Which language do you master the best? 

Which language would you like to master the best? 

Which language do you prefer to use? 

Are there times and places where you prefer not to use a specific language? 

Do different languages have different status in different environments? 

Do you like the English language? What do you associate with English? What does English 
symbolize to you? 

What role does English play in the society? 

Is it important to be able to speak English? 

Is it possible to live in Namibia without being able to speak English with regards to for example 
the educational system, administration and media? 

What is the difference, if there is one, between an English speaking person and a non-English 
speaking person, apart from the language knowledge? 

What meaning and importance does English have for the nation, for Namibia? 

Do you think that the development and spreading of the English language has an influence on 
other languages in Namibia? 
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Do you like your mother tongue? What do you associate with your mother tongue? What does it 
symbolize to you? 

What meaning and importance does your mother tongue have for the nation, for Namibia? 

What do you think about other Namibian languages, such as Afrikaans, German, Oshiwambo, 
Damara…? What do you associate with them? What do they symbolize to you? 

What do you think about the support that learners get in school learning English? 

Why do you think that English is the main medium of instruction in Namibia?  

Do you think the medium of instruction could be another language?  

What do you think about having different language policies in different schools or regions, 
instead of one national language policy? 

Do you think English as main medium of instruction creates equal or unequal conditions to 
succeed in school among the learners?  

Do you think English as main medium of instruction has an influence on the working 
environment for the teachers? 

What language do you speak with your children/do you think you will speak with your possible 
coming children? 

How do you think the future looks like regarding to the language situation in Namibia? 

What do you wish the future should look like regarding to the language situation? 

What do you know about the language policy? (Goals, methods, results so far etc…)  

What do you think about the official language policy?  

Do you have an interest in the official language policy? 

One of the goals with the language policy is to create national unity, what do you think about 
that?  

Do you think English as the official language and main medium of instruction creates 
possibilities or limitations for the individual in the Namibian society? 

Do you have any questions or something you would like to add?
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Bilaga 2: Fakta i korthet  

Invånare: 2,1 miljoner (2006), varav 33% bor i städer och 67% bor på landsbygden 
Huvudstad: Windhoek med 216 000 invånare (2006) 
Yta: 825 418 km2 (vilket innebär en dubbelt så stor yta som Sverige) 
Antal invånare per km2: 2,5 (jämfört med Sverige: 22)  
Språk: engelska är officiellt språk. För mer information om landets övriga språk se sidan 20. 
Statsskick: republik med Hifikepunye Pohamba som statschef 
Självständighet: 21 mars 1990, från sydafrikanskt mandat 
Religion: protestanter 47%, katoliker 18%, lokala kristna kyrkor 11%, traditionella afrikanska 
religioner 6-10%, övriga 14-18%  
Läs- och skrivkunnighet: 85% (2003) av befolkningen över 15 år 
Antal barn inskrivna i skolan: drygt 70% (2003) 
Individer som lever med HIV/AIDS: nästan 20% (2006)  
Förväntad medellivslängd vid födseln: drygt 43 år (2006) 
Spädbarnsdödlighet: drygt 48 per 1000 födslar (2006) 
Andel som lever under fattigdomsgränsen: nästan 40% av befolkningen lever på 1 dollar per 
dag, nästan 56% lever på 2 dollar per dag.143 
 
 
 
 
 

                                                 
143 Graham Hopwood (2007) Guide to Namibian Politics (Windhoek), s. 3 och Annika Forsberg Langa (red) (2007) 
Blickpunkt södra Afrika 2007 (Stockholm), s. 49 
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