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ABSTRACT 

Sachs, E. Alfabetisering. En fråga om kultur och tänkande . 

Departrnent of Cornrnunication Studies, University of Linköping , 

SIC 12. 

Culture and thought in the acquisition of literacy is a 

study of Turkish rural rnigrant wornen in a suburb of 

Stockholm. It is an anthropological description of the 

process of becorning literate , of the functions that are 

served by the ability to read and write, and of the way 

this ability is used in everyday life. 

The report dernonstrates that the women's evaluation of and 

motivation, opportunities and resources for different forms 

of cornrnunication are influenced not only by their social 

history but also by factors in their new environrnent. 

This description gives some insight i nto the wornen's 

dornestic and social experiences which helps us to a better 

understanding of their thoughts and actions in the class 

room, the literacy course and working life . It helps us to 

distinguish the elements of continuity and change in their 

language use. 

Linköping, 1986 

Copyright Department of Communication 
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PROLOG 

När jag reste för första gången mellan Stockholm och 

Istanbul korn jag att sitta bredvid en traditionellt 

klädd turkisk kvinna och hennes son. Pojken som var i 

8-9 års åldern, satt närmast mig med sin mor på den 

andra sidan. Han talade flytande norska och berättade 

för mig att han bott i Oslo ett par år. De var på väg 

till sin hemby i Turkiet för första gången sedan ut

resan för att besöka sina släktingar. 

Pojkens mor talade turkiska med sonen som hon också 

använde som tolk i kontakten med mig. När vi serverades 

en måltid förstod jag att hon inte kunde läsa. På brickan 

med mat låg ett litet kort med följande utseende: 

Meddelandet på kortet innebar för mig helt kort att maten 

som serverades inte innehöll fläsk, dvs griskött, och att 

det riktade sig till de muslimer bland passagerarna som 

inte åt fläsk. För den turkiska kvinnan var meddelandet 

inte alls så självklart. Hon såg en stund på kortet och 

talade sedan länge med sin son om hur det skulle tolkas. 

Pojken läste den turkiska texten på kortet men det gjorde 

inget intryck på modern. 

Pojken vände sig efter uppmaning från sin mor till mig, 

han höll fram kortet och frågade på norska: "er dette 

grisekj~tt"? Efter en lång diskussion med pojken och hans 

mor om vad detta lilla kort egentligen förmedlade för slags 

information, förstod jag något som senare blev till hjälp 

när jag ville beskriva eventuella skillnader och likheter 
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i tänkande mellan litterata och icke litterata personer. 

Jag blev medveten om att det finns olika sätt att tolka 

konkreta bilder och symboler beroende av vilken form av 

abstrakt budskap det gäller och att denna typ av symboler 

är starkt kulturbundna. 

Vad hände när den turkiska kvinnan såg på kortet och 

samtidigt hörde sin son läsa informationen? Jag fick klart 

för mig att den lästa texten inte fick det värde den skulle 

fått om bilden av grisen inte funnits med p å kortet. Kvinnan 

var helt övertygad om att det var grisen som var meddelandet . 

Det var konkret, den förstod hon och det var just griskött 

som det måste röra sig om. Den abstrakta s ymbol som används 

i väst för att markera "icke" dvs krysset över grisen, kunde 

kvinnan inte se eller "läsa". 

Resultatet av den omtanke som ligger i att ha både bild 

och text på ett meddelande blev att kvinnan inte åt av maten. 

Eftersom bilden och texten motsade varandra och kvinnan bara 

kunde förlita sig på det hon själv kunde uppfatta, vågade 

hon inte äta av maten. Hade kortet i nnehållit bilden av en 

oxe eller en höna hade någon text överhuvudtaget inte behövts, 

om tanken var att ge muslimer (och bland dem vissa analfabeter) 

information om att de kunde äta det som serverades . 

Denna beskrivning av hur svårt det kan vara att kommunicera 

viktiga meddelanden över kulturgränser har något att säga 

om metodologiska konsekvenser också i samband med tvärkultu

rell forskning men här får beskrivningen i nleda min diskussi on 

om alfabetisering bland en grupp turkiska kvinnor som invand
rat till Sverige. 

Några av de frågor som utkristalliserat sig efter mötet på 

flyget mellan Stockholm och Istanbul för snart tio år sedan 

är: Hur uppfattas skrift av människor som i huvudsak har orala 

traditioner? Vilket förhållande har de till skrift, och vad får 

"literacy" för social och kulturell betydelse för dem? 
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Vad innebär själva alfabetiseringen för de turkiska 

kvinnorna och hur motsvarar de förväntningarna på föränd

ring som undervisningen för med sig? Och till sist Hur 

används den nya kompetensen i kvinnornas vardag? Jag vill 

i det följande beskriva en grupp människors erfarenheter 

av alfabetisering och se hur den går att diskutera ur en 

antropologs s ynvinkel. 

INLEDNING 

Det är svårt för oss s om kan kommunicera genom det skrivna 

ordet, dess symboler och innebörder, att sätta oss in i hur 

det skulle vara att vara illitterata. På s j älvklara och ofta 

omedvetna s ätt får vi ständigt impulser genom skrift i vår 

dagliga verksamhet . Utan att vi egentligen tänker på att vi 

läser, får vi information genom skrift överallt i vår omgiv

ning. I vårt l and finns en liten minoritet vuxna människor 

som inte kan läsa och skriva. Bland dessa befinner sig en 

grupp kvinnor som jag vill ta som exempel när jag beskriver 

en a l fabetiseringspr ocess . Jag gör det med utgångspunkt från 

ett begränsat material men med en önskan att diskutera 

relationen kultur - skriftspråk - tänkande ur en antropolo

gisk synvinkel. Flera av frågorna som kan ställas omkring 

denna relation väcker nyfikenhet hos mig men jag kan här 

bara bidra med att fästa uppmärksamheten på några av dem och 

öppna upp för e n diskussion. Jag hoppas at t det kan leda 

v idare till andras intresse och nyfikenhet och att 
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diskussionen kan komma att fördjupas vad gäller "literacy " 

som kulturellt fenomen. 

När jag under lång tid deltog i en grupp turkiska in

vandrarkvinnors dagliga liv i en storstadsförort i Sverige, 

satt jag många timmar på skolbänken tillsammans med kvinnor

na då de fick lektioner i att läsa och skriva på turkiska. 

Timmarna på skolbänken var en viktig del i den sociala 

förändring som kvinnorna genomgick. Deras nya sociala roller, 

bland annat som elever, intresserade mig. Alfabetiseringen 

var en social verksamhet där fler av kvinnorna hade sina 

enda kontakter utanför hushållet. Jag samlade in material i 

form av dagboksanteckningar under den fortlöpande undervis

ningen. Vid sidan av dessa anteckningar hade jag långa samtal 

och intervjuer med s åväl lärare som elever. 

Det material som j ag här talar om har i n te tidigare bearbetats 

på något systematiskt sätt eller satts in i en teoretisk 

referensram. Det som kommit att inspirera mig till en sådan 

bearbetning har till stor del varit den kurs på Tema Kommuni

kation som under namnet Kultur och Tänkande givits under 

läsåret 1984-85 och som jag delvis kommit att ansvara för. 

Det är i den öppna, engagerande och mångvetenskapliga gruppen 

av deltagare s om många av mina tankar utvecklats och tagit 

form. Därför vill jag tacka deltagarna i kursen för deras 

indirekta medverkan i denna skrift , fast jag ju samtidigt 

naturligtvis tar på mig allt ansvar för innehållet. 

När jag nu på detta sätt inspirerats att använda de turkiska 

kvinnornas förändringsprocess som exempel för en diskussion 

om alfabetiser ingens betydelse och konsekvenser, har jag 

under det senaste året gått tillbaka till de kvinnor som 

lärde sig läsa och skriva när jag var närvarande för c:a 

8 år sedan. Denna gång har jag talat med dem om deras syn 

på vad de lärde sig och vilken användning de har av sina 

kunskaper idag, vad kunskaperna betytt för deras dagliga 

liv och vad som egentligen förändrats genom dem . 
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Jag inleder min beskrivning här med ett avsnitt där 

jag tar upp de teoretiska perspektiv som påverkat mig 

i någon riktning. De är inte till alla delar hämtade 

från det socialantropologiska fältet. 

Diskussionen inom socialantropologin som kan sättas i 

samband med alfabetisering är inte så omfattande. Den 

rör främst skillnader och likheter mellan kulturer på 

var sin sida om "den stora klyftan" (The Great Divide). 

Man har gått från jämförelser mellan det "prelogiska, 

irrationella och det postlogiska rationella tänkandet" 

(Levy Bruhl 1910) till jämförelser mellan det vilda 

och det domesticerade tänkandet (Levi-Strauss 1962 (1966), 

Goody 1963, 1973, 1977 mfl) samt sådana jämförelser som 

gällt exempelvis afrikanskt och västerländskt tänkande 

(Horton 1967). Jag tar upp delar av detta material här 

men ägnar mig senare särskilt åt litteraturen s om ingått 

i kursen Kultur och Tänkande (ex vis Scribner & Cole 1981, 

Luria 1976). 

Beskrivningen som sedan följer av de turkiska kvinnornas 

alfabetiseringsprocess är hämtad ur det material som jag 

samlade in under hela mitt fältarbete från mitten av 

sjuttiotalet till början av åttiotalet. Mitt huvudsakliga 

fokus i det arbetet var att få insikter om innehållet i 

kvinnornas föreställningar och handlingar i samband med 

sjukdom. Det jag lärde mig under dessa år var hur kvinnor

nas kultur kom att innehålla omtolkningar av i deer och 

begrepp från den nya omvärlden. De nya ideerna och begreppen 

fick ny innebörd när de integrerades i den helhet som blev 

kvinnornas kultur i förändring. (Sachs 1983). Det är mot 

den bakgrunden som min beskrivning av alfabetiseringen 
-

måste ses. Jag är som socialantropolog mest intresserad av 

att beskriva vad "literacy" - förmågan att använda 

skrift på olika sätt - får för betydelse i kvinnornas 

vardag. Vad är det egentligen som förändras i deras liv 

och sociala situation genom alfabetiseringsprocessen? 
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Alfabetiseringsavsnittet är menat som en teoretisk 

förberedelse inför diskussionen av den inlärningsprocess 

som de turkiska kvinnorna genomgår i Sverige. Det är 

framför allt tre undersökningar som är relevanta för detta 

avsnitt; Scribner och Cole (1981), Luria (1976), Heath 

(1983). 

Avsnittet som sedan följer och som berör orala och litterata 

samhällen är en genomgång som tar sin utgångspunkt i två 

teoretiska arbeten på detta område (Ong 1982 och Goody 

1968). Eftersom den antropologiska litteraturen inte i någon 

nämnvärd utsträckning tycks ta upp problematiken oral -

litterat i sin diskussion om kultur och tänkande vill jag 

använda ett speciellt avsnitt till att diskutera detta och 

tar då hjälp av antropologen Brian Street (1984). 

För att få svar på mina frågor har jag samtalat med kvinnor 

om deras liv och vardag idag. Jag har gått tillbaka till 

ett antal kvinnor för att under någon tid följa deras var

dagstillvaro och på så sätt uppfatta vilken plats skrift

språket har där. Det är framförallt i samband med denna 

uppföljning som det blir möjligt att fundera över alfabe

tiseringens konsekvenser och relatera detta till den teo

retiska diskussionen bland antropologer och andra. 

Några exempel på hur kvinnorna som genomgått alfabetiseringen 

ser på och använder sig av sina nya kunskaper avslutar 

genomgången av alfabetiseringsavsnittet. Till sist följer 

en sammanfattande diskussion. 
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KULTUR OCH TÄNKANDE 

Förhållandet mellan kultur och tänkande har länge intresse

rat forskare från skilda discipliner. Intresset har på 

senare tid bland annat inriktats på hur tänkande kan 

förändras i samband med utbildning av olika slag och 

man har i sina studier till exempel sökt jämföra stam

samhällen med västvärldens samhällen. I intresset för hur 

tänkande kan förändras under påverkan a v det man kallar 

för intellektuell moderniseri ng, finns inbyggt en antydan 

om att en sådan utveckling är positiv. Den uppfattas som 

positiv samtidigt som den är en rörelse bort från vissa 

aspekter av traditionella tankesystem och mot vissa asoek

ter av nutida västerländska sådana system. En sådan rörelse 

innebär en övergång eller transition som ofta ses som rätt

färdigad på grundval av den oerhörda ökning av effektivitet 

vad gäller fö r klaringar, förutsägelser och kontroll av hän

delser som den skulle föra med sig. Mot en sådan beskrivning 

av utvecklingen i samband med "literacy" står bl a antropo

logen Brian Streets kritik (1984) som jag senare kommer in 

på. 

Under senare år har en antropologisk diskussion kommit 

igång vad gäller just utbildning. Utbildning ställs där i 

relation till förändring, språk och tänkande och uppfattas 

utgöra ett användbart forskningsområde när man vill närma 

sig analys av det komplexa samhället. I och med att socio

loger och antropologer intresserar sig för den potential 

som ligger i att studera utbildning i ett jämförande perspek

tiv, har såväl evolutionsteorier som kulturrelativism kunnat 

nyanseras och problematiseras på nya sätt. Ett exempel på 

detta är en undersökning omkring skriftspråksbruket hos 

grupper av den svarta arbetarklassbefolkningen i ett samhälle 

i Sydstaterna i USA där Shirley Bride Heath (1983) visat på 

en i sammanhanget avgörande fråga; hur kulturen, hemmet och 

närsamhället påverkar människors språksocialisation och deras 

sätt att uppfatta omvärlden vilket i sin tur styr deras 
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möjligheter till formell inlärning. Heath visar också 

hur ett litet samhälle kan vara differentierat med 

avseende på språksocialisation och hur den formella 

utbildningen gynnar vissa och missgynnar andra. 

All slags utbildning i skilda samhällen definierar im

plicit en kulturellt värderad kognitiv stil som den 

strävar efter att överföra på nästa generation. Utbildning 

innehåller al ltid "a set of basic, deeply interiorized 

master patterns" av språk och tänkande på vars grund 

sedermera andra mönster kan inläras (Bourdieu 1976:343). 

Men med hänvisning till den typ av analys som Heath gör 

ser man att vissa grupper inom samhället inte alltid kommer 

att kunna tillgodogöra sig utbildning på det sätt som 

avsetts eller som andra grupper av samhällets medlemmar är 

förberedda för att anamma. I och med detta får ofta just 

utbildning av olika slag den största differentierande 

verkan och skapar social stratifiering som ytterligare 

permanentar och förstärker skillnader i förhållande till 

utbildning. 

Bourdieu jämför de kognitiva stilar som implicit lärs in 

å ena sidan vid Sorbonne i Paris och å den andra hos 

Bororo i Afrika och anser att de till sin karaktär är 

lika "formal and fictit ious'' (1967:339). Hans användande 

av dessa termer får betydelse för de frågor som är centrala 

inom kunskapssociologin; nämligen hur symbolisk represen

tation av världen förhåller sig till social ordning. I en 

sådan central frågeställning kan man också integrera de 

frågor som uppkommer i relationen mellan orala och l itte

rata traditioner inte bara mellan olika samhällen utan 

även inom ett och samma samhälle. Finns det exempelvis 

självklara relationer mellan vissa mönster av tänkande och 

de sociala sammanhang där de förekommer? 

I det komplexa samhället finns utrymme för en oerhörd 

mängd variationer vad gäller just uppbyggnad av tanke

mönster. Delvis har säkerligen användandet av skriftspråket 
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betydelse för detta. Än så länge finns inte någon mera 

omfattande forskning på detta område med utgångspunkt 

från en samhällsvetenskaplig referensram. Däremot finns 

en lång tradition vad gäller teoretiska diskussioner 

omkring kultur och tänkande på båda sidor om "den stora 

klyftan"; mellan det "vilda" och det "domesticerade" 

tänkandet som kan ge en bakgrund till hur man sökt närma 

sig sådana frågor som rör kultur och tänkande i orala 

och litterata traditioner. 

Även om dessa ideer känns förlegade idag vill jag här ge 

en liten sammanfattande tillbakablick på den diskussionen 

som jag syftar på, för att visa hur de teoretiska funde

ringarna utvecklats mot större och större komplexitet i 

frågor omkring kultur och tänkande. Jag har inga ambitio

ner att vara uttömmande, inte heller kommer jag att förankra 

mina resonemang vad gäller alfabetiseringen i de teorier 

som här passerar revy. De är snarare till för att ge en 

bakgrund till den diskussion i ämnet som förs idag vilken 

mera direkt går att applicera på det etnografiska material 

jag kommer att presentera. 

En teoretisk tillbakablick 

Bland antropologer lever fortfarande en viss tradition 

kvar som har sin förespråkare i Durkheim, där man sätter 

ett likhetstecken mellan ideologi och social handling 

(Durkheim 1915, Evans Pritchard 1940, Mauss 1966, Douglas 

1973). 

Jag tar här min utgångspunkt i de tankar som låg bakom den 

så kallade "korrespondens-teorin" och följer delar av den 

utveckling som skett i diskussionen omkring kultur och 

tänkande. Inom socialantropologin har man under tidigare 

år ägnat intresse åt skillnader och likheter i tänkande 

mellan å ena sidan samhällsmedlemmar i traditionella, 

"primitiva", "prelogiska", "irrationella" samhällen 
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och å den andra moderna, västerländska, "logiska", 

"rationella" och "vetenskapliga" samhällen. Influen

serna av denna diskussion går tillbaka till bland 

andra Emile Durkheim . 

Det som Durkheim påstår och som senare tas upp av många 

tänkare, är att tankeprocessen, hur vi genom tänkandet 

relaterar olika termer för att förklara och identifiera 

den verklighet vi omges av, ej skiljer sig mellan t r aditio

nella samhällens medlemmar och oss själva. Genom detta 

påstående tog Durkheim avstånd från sådana tänkare som 

Levy Bruhl som talade om den prelogiska och den logiska 

perioden. Durkheim slog fast att begrepp och kategorier var 

kollektiva representationer som var allmänna och kommunicer

bara och de medel genom vilka tänkandet arbetar. Men han 

utgick därmed från att det fanns en kausal relation mellan 

social ordning och begreppslig ordning. 

Relationen mellan individ och samhälle blev fångad i ett 

cirkelargument, dvs Durkheim ansåg att specifika klassifika

tioner och begreppslig ordning orsakades av specifika sam

hällsformer, vilket också ledde till att klassifikationerna 

och ordningarna var strukturellt lika de speciella samhälls

formerna. 

Detta ledde senare till en uppfattning att kategorierna är 

funktionella för samhället på så sätt att medlemmarna inom 

ett samhälle måste ha samma uppfattning om tid, rum, orsak, 

antal etc, för att kontakten mellan deras tankar skulle vara 

möjlig. 

Trossystem, system av begrepp och kategorier, såg Durkheim 

som kosmologier. Han ansåg att varje religion är såväl en 

kosmologi som ett medel för spekulation över heliga ting. 

Den rent teoretiska betydelsen av Durkheims arbeten har 

diskuterats. Man menar bland annat att den empiriska grunden 
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för Durkheims kunskapssociologi måste så långt möjligt 

särskiljas från den teoretiska betydelsen. Ett av de 

mest fruktbara påståenden som Durkheim gör, är att tros

system inkl usive primitiv religion skall betraktas som 

kosmologier och att såväl primitiva som traditionella 

religioner innehåller kärnan till det vetenskapliga 

tänkandet. Förutom denna hypotes har hans påstående att 

det finns en strukturell likhet mellan symbolisk klassi

fikation och social organisation betytt mycket för fort

satt teoretisk diskussion. 

En antropolog som ägnat tänkandet mycket uppmärksamhet 

ärClaudeLevi-Strauss. Han representerar en speciell in

riktning av strukturalismen som är generell och saknar 

kulturspecifika förtecken. Enligt honom är strukturalismens 

princip alltid två motsatser och dessa motsatsers förening 

i en större organisatorisk helhet. Det Levi-Strauss kallar 

för det vilda tänkandet eller det mytiska tänkandet är 

tänkandet i analogier och kontraster, i en logik som ut

trycker sig i metaforer ochmetonymier. Den grundläggande 

motsättning som han för tillbaka sin analys på och som det 

mytiska tänkandet ständigt står efter att överbrygga, är 

motsättningen mellan natur och kultur och det som i myto

logierna symboliseras av motsättningen mellan det råa och 

det kokta. Kokandet av en gryta över en eld står för den 

förmedlande kreativa kulturhandlingen. 

Vad Levi-Strauss ger oss i denna diskussion om tänkandet 

är alltså dels antagandet att syntagmatiska relationer står 

i en binär opposition, dels en modell för transformationer 

som visar hur det vilda tänkandet transformerar sina f ö r e 

ställningar och för dem samman i system. Exempel på hur 

Levi- Strauss använder sig av transformationer som analytiska 

redskap finns i kapitel fyra i Det vilda Tänkandet (1966). 

Där ser han det australiska klansystemet och Indiens kast

system som transformationer av varandra, med totem respek

tive kast som differentierande princip och utbyte av kvinnor 
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respektive utbyte av tjänster som integrerande princip. 

Edmund Leach kallar delar av Levi-Strauss arbete för det 

strukturalistiska manifestet (1970). Intresset för pri

mitiva klassifikationer har sin grund i ett sätt att 

försöka förklara det mänskliga tänkandets olika former. 

Levi-Strauss ville söka det generellt mänskliga bakom 

all variation och sökte sig ned på djupplanet för att 

finna detta. Medvetna empiriska och etnografiska fenomen 

antas vara det konkreta och jämförbara i de omedvetna, 

strukturella och etnologiska s y stemen. Dessa i sin tur 

anses vara resultatet av generella neurologiska cyberne

tiska processer som är psykokemiskt universella. Analysen 

får en riktning längre och längre bort från den etnografiska 

verkligheten. 

De tänkare som i motsats till Levi-Strauss utgår i första 

hand från empirin och där finner kärnan till meningsfulla 

jämförelser, har enligt min mening fört debatten om tänkndet 

i olika kulturer längre. En av dessa är Robin Horton som 

i ett antal artiklar diskuterat traditionellt afrikanskt 

tänkande och västerländskt vetenskapligt tänkande. 

Horton vill se en mängd sätt på vilka traditionella afri

kanska människors tänkande påminner om vetenskap och dess 

teorier. Några av hans teser ska visa hur teoretiskt tänkande 

också gäller afrikanskt traditionellt tänkande. De gemensamma 

utgångspunkterna för båda är bland annat: 

"The quest for unity underlying apparent diversity; 

for simplicity underlying apparent complexity; for 

order underlying apparent disorder; for regularity 

underlying apparent anomaly" (Horton 1967:209). 

Horton visar också hur de allmänna föreställningarna om det 

vetenskapliga tänkandets empiriska del är missv isande. 
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Båda sorters tänkande har enligt Horton sin grund i 

naturliga fenomen. Men såväl häxeri och gudar som atomer 

och radiovågor utgör förlängningar av människors vision 

av naturliga fenomen och orsaker. 

Han visar också hur dessa två typer av tänkande skiljer 

sig. Framförallt gäller det enligt hans uppfattning i 

fråga om graden av ''öppenhet". Han säger att det inom 

traditionella kulturer inte finns någon utvecklad medveten

het om alternativ till den etablerade teoretiska byggnaden 

medan en sådan medvetenhet inom vetenskapligt orienterade 

kulturer är högst utvecklad. Det är detta som uttrycker 

kontrasten mellan ett öppet och ett stängt tänkande. 

Jag tror inte att det Horton talar om som ''conceptual 

loyalty without any option" egentligen betyder att tänkan

det envist följer invanda mönster som förklarar värl den 

utan alternativa trossatser. Detta har Horton för övrigt 

också bemött och klargjort i en senare artikel (1982). Det 

svåra ligger väl i att utifrån med hjälp av en analys 

bestämma vad som är utlöpare av samma sak och vad som är 

pluralism i tänkandet och kanske uppslagsändar av konkurre

rande slag. 

Vad Horton hävdar och som känns som en gemensam kärna i 

hans diskussion är att allt tänkande i samband med förkla

ringar av händelser först tar sin utgångspunkt i välkända, 

beprövade fenomen. 

Han säger: 

"In evolvinga theoretical scheme, the human mind 

seems constrained to draw inspiration f rorn analogy 

between the puzzling observations to be explained 

and certain already familiar phenornena" (1967:158). 

Med familjära fenomen menar Horton sådana saker som starkt 

associeras med ordning och regularitet, men han visar också 
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att under tillkomsten av nya teorier ingår till sist 

ofta bara små fragment av dessa fenomen. Speciellt gäller 

detta säkert samhällen i transition där påverkan från 

olika håll blir så påtaglig. Men det är inte nödvändigt

vis så att människor som genomgår stor förändring genom 

att de flyttar från ett traditionellt samhälle till ett 

s k modernt dras till det moderna och mera vetenskapliga 

sättet att förklara sin omvärld även om de lever i när

heten av det. De kan tänkas använda sig av s ynkre tism, 

genom att ha olika trossystem samtidigt eller ett slags 

doktrinell opportunism. 

De turkiska kvinnorna som exempelvis i samband med sin 

undervisning i att läsa och skriva inhämtade abstrakta 

kunskaper om världen använde sig av en kombination av båda 

dessa sätt att integrera och modifiera det egna tankesys

temet. Jag kommer tillbaka till detta i samband med beskriv

ningen av alfabetiseringsprocessen. Här vill jag till sist 

bara ta upp några av de tankar som antropologen Jack Goody 

framfört vad gäller jämförelsen mellan traditionella och 

moderna samhällen(1968, 1973). 

Goody talar om att olikheter i tänkandet egentligen är en 

fråga om det skrivna språkets inträde på scenen . Han menar 

att man i skriftspråk har lättare att se motsättningar och 

påvisa sådant som ej stämmer med den upplevda v erkligheten. 

Goody anser att det skrivna ordet har en avgjord betydelse 

för tänkande och kommunikation mellan människor och han 

saknar någon diskussion om detta viktiga fenomen hos såväl 

Durkheim som Levi-Strauss. I stort sett menar Goody att 

vissa av de karaktäristika som Levi-Strauss och andra ansett 

markera skillnaden mellan primitivt och avancerat (vilt och 

domesticerat) tänkande måste relateras till ändrade kommuni

kationssätt som exempelvis det skrivna språket (1973:9-11). 

Givetvis kan man tänka sig att andra former för kommunika

tion såsom radio och TV har liknande effekt även för 
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illitte rata grupper av människor - huVudsaken är i så 

fall att "face-to-face" relationerna inte är den p ri

mära formen för kommunikation och att det på ett annat 

sätt går att hålla kvar, upprepa och dela upplevelser 

med hjälp av dessa andra medier. I så fall måste det 

mellan polerna av Den Stora Klyftan (The Great Divide) 

finnas en ansenlig mängd människor och samhäl len som 

befinner sig i transition - övergång mellan "the savage " 

och "the domesticated mind". Hur ska man definiera dessa 

personers tänkande? Av analytiska skäl kan det vara 

bekvämt att tänka bort denna enorma grupp, men i sä fall 

ägnar man sig åt en reduktionistisk diskussion omkring 

idealtyper. Det skulle i så fall finnas en homogen moder

nitet respektive en homogen vildhet. En sådan filosofisk 

s pekulation känns mycket förlegad idag. 

Det som känns mera fruktbart är givetvis betoningen av 

interaktionen mellan orala och litterata kommunikations

sätt snarare än att betona en stor klyfta. Dessutom kan 

man i likhet med Horton ställa sig frågan: 

"Just how far can scientific theorizing claim 

greater cognitive eff iciency than its prescientif ic 

counterparts and insofar as the claim of cognitive 

superiority is justified, what is the source of this 

superiori ty?" ( 1982: 202) 

Men även om frågor som denna måste ställas är det antagligen 

mycket svårt att skapa en måttstock med vilkens hjälp skilda 

logiska tankeprocesser eller beteenden mellan olika sociala 

grupper skulle kunna mätas och utvärderas. Inom ett visst 

utbildningssystem blir sådana t ester vad gäller exempelvis 

logiskt vetenskapligt tänkande cirkulära genom det att bevisen 

på framgång i detta sammanhang ligger inom systemet s jälvt. 

För att här återknyta till den problematik som finns inbyggd 

i det komplexa samhället har man inom samma tid och rum idag 

en pågående utbildningsprocess där stora skillnader i kultur 

och tänkande finns hos grupper av elever. Den stora klyftan är 
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inte längre en fråga om Afrika och Europa eller 1200-tal 

och 1900-tal utan mellan formella akademiska krav och 

språklig socialisering i samhällen och hemmiljöer . Som 

Bourdieu vill visa behöver ett visst mönster av tänkande 

som finns i skolan inte motsvaras av det sociala samman

hang där skolan befinner sig. Samhället kan till stora delar 

omfattas .. av en annan kognitiv sti l än den som finns i skolan. 

Vad som händer i undervisningssituationer där skilda språk

traditioner och tankemönster interagerar är komplext och 

svårutforskat. Det som pågår är kommunikation där förändring 

måste ske. I de flesta fall sker någon form av anpassning 

från elevens sida in i ett system som är relativt statiskt. 

Eftersom jag varit intresserad av att se på denna typ av 

transition bland en grupp turkiska invandrarkvinnor är det 

möjligt att jag uppfattas inbegripa den positiva synen på 

intellektuell modernisering. Det är inte så. Jag söker med 

stor osäkerhet och möda framföra erfarenheter som ibland säger 

precis tvärt om. En sådan tanke som att det skulle vara synd 

att ett traditionellt tankemönster byttes ut mot något annat 

är mycket kontroversiell och man riskerar ses som en forskare 

som vill hålla klockan tillbaka när man framför sådana 

synpunkter. Men det är just i mötet mellan två skilda tradi

tioner som flera viktiga frågor omkring "literacy", dess 

betydelse och användning, kan ställas. 

Den här genomgången av teoretiska diskussioner omkring 

"den stora klyftan" och det "vilda" och det "domesticerade" 

tänkandet är avsedd att utgöra en referensram mot vilken 

ny empiri och nya antropologiska tankegångar ska kunna 

framstå klarare. Även om frågorna som rör ''literacy" framför 

allt behandlats av icke-antropologer har antropologerna 

under senare år kritiskt bemött tendensen att se "literacy" 

och tillhörande tankeprocesser i termer av "utveckling''. 

Påståendet att "literacy" påverkar kognitiva processer 
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genom att exempelvis underlätta empati, abstrakt, 

dekontextualiserat tänkande , rationalitet, kritiskt 

tänkande och en uppsättning andra logiska processer 

som exemplifieras av syllogismer, formellt språk, 

elaborerad kod, etc måste ur antropologisk synpunkt 

problematiseras. 

Jag vill i det följande först ge ett exempel på en 

grupp människors upplevelse av alfabetisering. Därefter 

tar jag upp frågan om relationen mellan oral/litterat 

tradition och "literacy". 

ETT EXEMPEL 

Bakgrund 

Kvinnorna från Anatoliens jordbruksbygder, som växte 

upp där under fyrtio- och femtiotalen har levt i ett 

semilitterat samhälle, dvs där skriftinformation funnits 

tillgänglig och där barn får lära sig l äsa under den 

obligatoriska skolgången mellan 7 och 12 års ålder. 

Kvinnorna har inte alltid som barn kunnat utnyttja möjlig

heten till skolgång eftersom de flesta av dem arbetat i 

hemmet för att avlasta sina svärmödrar och mödrar eller 

därför att en del av dem haft svårigheter att rent praktiskt 

ta sig till skolan från mindre byar från vilka vägarna 

ibland varit oframkomliga, inte minst på v i ntern. Det sam

hälle den grupp kvinnor kommer ifrån som detta handlar om, 

har sin huvudsakliga näring i jordbruk och boskapsskötsel. 

Kvinnorna har socialiserats in i sitt samhälle för att 

kunna fungera där. 
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När det gäller det lilla barnets språkinlärning bland 

de turkiska familjerna kan man urskilja speciella mönster 

som skiljer sig från det man ser mellan svenska förorts 

familjer och deras barn. I samband med mina observationer 

på barnavårdscentraler i förorterna i Sverige kunde jag 

göra vissa jämförelser. När exempelvis läkaren ville se 

på barnet och lyssna på det handskades den turkiska modern 

med barnet som en förlängning av sin egen kropp. Barnet 

fick inga förklaringar med hjälp av ord till vad som höll 

på att ske. Den ickeverbala fysiska kommunikationen var 

det som gav barnet besked. Om några verbala budskap gavs 

var det oftast imperativ , korta uppmaningar. 

Den svenska mamman i samma situation talade med barnet 

hela tiden. Hon gav det förberedelse och förklaring till 

vad som skedde och en möjlighet för barnet att själv välja 

att vilja bli undersökt. Något tvång av fysiskt slag 

förekom inte. 

Den i huvudsak direkta fysiska ickeverbala inlärningen av 

omvärldens gränser som det turkiska barnetfår, leder till 

en annan språksocialisation än den som det svenska barnet 

i mitt exempel får. Det svenska barnet har fått sin upp

fattning om världen överförd från det schema som redan 

finns i förälderns huvud över vad det ska lära sig och 

hur. Det sker med hjälp av språkliga manipulationer och 

enkla analyser. 

Det turkiska lilla barnets intensiva ickeverbala i nlärning 

under sina första levnadsår där kroppskontakten med modern 

är så gott som konstant, kan ses som ett flöde av information 

där ingen förklarar känslornas komponenter som omger det, 

inte heller de objekt som barnet kommer i kontakt med. 

Jag har själv inte gått vidare med en analys av barnens 

språksocialisation bland de turkiska invandrarfamiljerna 

men jag vill med hjälp av teoretiska antaganden ur littera

turen gå ett steg v idare i diskussionen här. 



19 

När de turkiska barnen socialiseras in i sitt samhälle 

så som jag beskrivit det, följer deras relation till 

språket ett visst mönster. När de sedan lär sig tala kan 

man tänka sig att de väljer bland ord som de repeterar i 

olika kombinationer t ill s de k a n handskas med språkets 

regler. 

Heath (1983) som har jämfört språklig socialisation bland 

bybarn och stadsbarn i USA, säger bl a om ett liknande 

fall: 

" (the) .. initial learning to use language is then s purred 

and prodded in public performances in which there are few 

predictable outcomes. Saliency in the fastmoving drama of 

which they are a part is a shifting matter dependent on 

the combination of contextual clues ," (sid 353). 

De turkiska kvinnorna som lär sig läsa och skriva i Sverige 

har haft en uppväxt där ingen i deras omgivning lyft ut 

uttryck eller begrepp ur sitt sammanhang för att förklara 

dem. Dessa har istället blivit uppenbara och förklarade 

genom sin närvaro i kontexten. 

Kvinnorna visar, som vi ska se i skolsituationer, en för

måga att kontextualisera (att komma ihåg sådant som för 

l äraren verkar vara ovidkommande händelser och symboler) 

och länka samman skilda faktorer i sina förklaringar för 

att åstadkomma mycket fantasifulla historier som blir helt 

osammanhängande för personer som inte är kulturkompetenta 

i deras grupp. Jag återkommer till sådana situationer i 

avsnittet om alfabetiseringsskolan. Här går vi vidare i 

beskrivningen av familjernas bakgrund. 

Flera av kvinnorna har gått i Koranskolan som barn. Där 

har de lärt sig böner och verser ur Koranen utantill. Detta 

tillsammans med andra omständigheter i deras liv har gjort 

att de utvecklat sitt minne och vant sig vid att hålla 
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kvar stora kvantiteter av information i huvudet utan 

tillgång till skriftligt stöd. Några almanackor eller 

minneslistor har aldrig funnits i deras vardag, inte 

heller klockor. Det kvinnorna vet och kan återge av 

sin historia, sina genealogier och sina myter kan ha 

utsatts för omedveten revidering och förändring utan 

att någon kan kontrollera det. Kvinnorna talar natur

ligtvis om det de vet och minns som den sanning som 

gäller i deras liv. I en oral tradition kan det vara 

svårt att bevisa att detta inte skulle vara rätt - det 

finns heller oftast inte något behov av det. 

I det traditionella sociala levnadsmönstret hade kvinnorna 

i första hand sitt ansvarsområde och sin funktion förlagd 

till hushållet, där de dagliga rutinerna följde dagen s 

ljus och årstidernas växlingar. Vanan vid att slutföra 

vad man hade påbörjat innan man övergick till en ny syssla, 

är något som lever kvar långt efter det att de yttre om

ständigheterna har förändrats vid flyttningen till Sverige. 

Detta är något som sker inte helt utan irritation och 

missförstånd från en byråkratisk omgivning som interagerar 

med de flesta av kvinnorna på ett eller annat sätt. 

Männen i kvinnornas värld i dessa delar av Anatolien håller 

kontakten med yttervärlden genom sitt liv utanför hushållet. 

Även om flera av männen som kommit till Sverige också 

visat sig inte kunna läsa och skriva, har de ändå tagit in 

en helt annan information om världen utanför genom att 

några i deras krets läst tidningar och brev och fått del 

av information om vad som händer på kafeer och tehus. 

Prästen, läraren och handelsmännen har hög status i byarna 

bl a på grund av att de behärskar ordet i skrift. För 

människorna som inte kan läsa och skriva får det skrivna 

ordet ofta en kraft eller rent av makt över olika händelser 

i livet och kan användas i såväl preventivt som kurativt 

syfte. 

En skriftlärd kan bl a ha som sin uppgift att skriva 

amuletter med skrift hämtad ur Koranen. Dessa amuletter 
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kan användas på olika sätt - fästas under kläderna, 

läggas i vatten som löser skriften och som man sedan 

dricker, eller brännas för att man ska andas in röken 

- allt för att hålla onda krafter på avstånd eller 

driva ut dem ur en person som drabbats av olycka såsom 

sjukdom (se Sachs 1983). 

För de turkiska kvinnorna har nyhetsf örmedlingen skett 

helt genom hörsägen. I sina hembyar lever de oftast i 

större eller mindre kollektiv och är tillsammans när 

de arbetar i hemmet med matlagning, bakning, mjölkning 

av fåren eller under de långa måltiderna och testunder

na på kvällarna. Oftast sitter kvinnorna för sig och 

männen för sig. Kvinnornas nyheter rör i första hand 

släkt och vänner, händelser som giftermål, problem i 

relationer, händelser som ligger nära den egna erfaren

hetsvärlden. Ofta berättas samma historia gång på gång 

men förändras ibland medvetet för att leda till munterhet 

hos dem som lyssnar. En god berättare är den kvinna som 

kan konsten att underhålla de andra. Just upprepandet av 

saker och ting som har hänt är ett utmärkande drag i 

nyhetsspridningen bland kvinnorna. 

I stor utsträckning använder sig kvinnorna av ords pråk 

och ramsor som stöd för minnet. Upprepandet är något som 

också ger barnen chans att lära sig de traditionella 

myterna och denna del av den orala traditionen har säker

ligen en konserverande effekt. Som t ex de myter som 

berättas om de första männen från hembyn som gav sig av 

till Europa, som är en starkt identitetsskapande historia 

med just det gemensamma arvet som viktigaste beståndsdel. 

I och med att många av familjerna i jordbruksbyarna i 

mellersta Anatolien har någon eller några släktingar i 

Europa, är en av högt idsstunderna när det kommer brev . Då 

samlas kvinnorna omkring en person som är läskunnig och 

lyssnar till brevet som alltid innehåller ett visst mönster 

av hälsningsfraser och inte alltid särskilt mycket 
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information om hur människorna har det annat än att 

de längtar efter sin familj. Dessas k "by-brev" 

innebär alltid stor rörelse bland kvinnorna. Brevet 

läses gång på gång och kvinnorna upprepar vad som står 

skrivet högt tillsammans. På så sätt kan även kvinnor 

som inte kan läsa, "läsa" brevet för andra som kommer 

på besök. 

Förutom användandet av amuletter och läsandet a v breven 

från Europa, är det inte mycket i dessa kvinnors liv 

som är skriftspråksberoende. De kommunicerar direkt i 

ansikte-mot-ansikte relationer, går till varandra för 

att meddela saker och ting. I de samhällen varifrån den 

grupp kvinnor kommer som jag här talar om har deras liv 

till övervägande del byggt på den orala traditionen. 

Skrift har ingått på ett mycket perifert sätt i deras 

värld. 

I vissa av familjerna var det bara männen som reste ut 

för att lönearbeta i Europa och sända hem pengar till 

sin familj. Kvinnor kunde då av yttre tvång bli ansvariga 

för pengar, eventuella försäljningar och slakt av djur 

samt hushållsekonomin i övrigt. En äldre kvinna berättar 

hur hon från den ena dagen till den andra blev ansvarig 

för saker hon aldrig tänkt på tidigare. Hon fick för 

första gången pengar i sin hand. Hon skulle hålla reda på 

antalet får och hur många lamm som föddes. Hon lärde sig 

att räkna hur stor del av tackorna i fårahjorden som fick 

lamm, hur många av lammen i förhål lande till helheten 

som skulle slaktas, hur mycket mjölk det i genomsnitt 

blev per vuxen tacka och även förtjänst på youghurt och 

ost som hon ibland sålde på torget. Denna kvinna var då 

helt och hållet oral i sin kommunikation med omgivningen 

och använde sig inte av skrivna siffror för att föra sina 

beräkningar - hon utförde alla sina beräkningar i huvudet 

och styrdes av funktionella skäl. Senare i Sverige på 
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alfabetiseringsskolan fick hon se det hon hade gjort 

i form av siffror på ett papper. Det var i början 

omöjligt för henne att förstå. 

Jag har här helt kort velat beskriva vilken typ av 

kulturellt bagage som turkiska jordbrukskvinnor från 

vissa små byar i mellersta Anatolien kom med till 

Sverige. Deras liv hade inte varit helt fritt från 

kontakt med skriftspråket även om deras huvudsakliga 

sociala relationer byggde på nära kontakter med andra 

människor där kommunikationen helt bygger på tal, gester, 

uttryck och stämningar som omger hela situationer i 

vardagen. Deras kunskap byggdes upp på omvärldens direkta 

reaktioner och på konkreta livserfarenheter och upplevel

ser. 

En ny omvärld 

Flyttningen till Sverige innebar en förflyttning till en 

i fysisk bemärkelse helt annan värld. En del uppfattades 

positivt av kvinnorna medan annat uppfattades mycket 

negativt. Mycket var svårt att förstå. Samhället bygger 

mest på skriftlig information. Kvinnorna överöstes av 

broschyrer, pamfletter och blanketter när de kom att 

bosätta sig i svenska förorter. Människor som inte hann 

se varandra utbytte papper istället för talade ord. Något 

mera exotiskt ändå var att människorna identifierades med 

hjälp av ett nummer snarare än med sina namn. Man måste 

veta när man var född - något som kvinnorna oftast inte 

visste eller ansåg viktigt. Barnens födelseår kunde de 

ibland återge när de i samråd kommit fram till att det 

var före den stora gräsbranden, eller efter det att svärfar 

köpte upp ett nytt landområde m m. 

Kvinnorna måste ha reda på var de bodde och vilket telefon

n ummer de hade. Tidigare hade detta varit helt onödiga 

uppgifter eftersom man kunde peka på sitt hus och gick 
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till varandra när man behövde säga något. Beskriv

ningen kunde göras l ång vad gäller allt det exotiska 

som kvinnorna i början uppfattade sig omgivna av i 

det nya landet. Vissa kvinnor som småningom kom att 

få resa tunnelbana till andra förorter för att hälsa 

på tidigare anländ släkt - eller till sina arbeten 

inne i Stockholm - fick lära sig räkna hur många 

stationer det var innan de skulle gå av. I bland kunde 

en viss station ha en viss färg som hjälpte dem att 

orientera sig. En av kvinnorna berättar att hon fick 

hjälp av sin man första gången hon skulle resa med en 

viss buss till sitt arbete. Han sa att hon skulle resa 

med den buss där det fanns ett ägg ritat på framsidan . 

De övriga bussarna från just den hållplatsen där hon 

skulle stiga på hade andra figurer på framsidan . Bussen 

var 540 och kvinnan lärde sig på detta sätt känna igen 

en viss buss. Linjen kallas fortfarande för " äggbussen'' . 

Alfabetiseringsskolan 

De kvinnor som kom från den orala traditionen på den 

turkiska landsbygden blev genom kontakter med barnavård 

och mödravård informerade att de kunde få gå pä under

visning för att l ära sig läsa och skriva på sitt eget 

språk av turkiska lärare. Det var inte alla kvinnor som 

kunde gå på denna underv isning av skilda skäl. En del 

fick inte göra det för männen kände motstånd mot under

v isningen helt och hållet, andra män tillät kvinnorna 

att undervisas i hemmet men inte att gå till en annan 

lokal. I v issa fall kom motståndet från män som själva 

var utan läs- och skrivkunskaper medan det i andra fall 

var män med dessa kunskaper som inte ville att kvinnorna 

skulle lära sig och ansåg det onödigt. 

Det visade sig att det främst var de litet äldre kvinnorna 

som i början gick till alfabetiseringsundervisningen . 
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Det delades bara ut ett ekonomiskt stöd per familj 

för denna typ av undervisning på den tiden, vilket 

var en effekt av att man tänkte sig att familjerna 

bestod av mor, far och barn. I de turkiska familjerna 

befann sig ofta två eller flera svärdöttrar som levde 

med sina mäns familjer. Svärdöttrarna som var yngre fick 

stanna hemma och ta hand om barnen - sina egna och svär

moderns - medan de äldre kvinnorna gick till skolan. 

Skolan hade också visserligen ordnat barnpassning för 

kvinnor som hade små barn men det dröjde något innan 

denna verksamhet helt accepterades och kom igång. Det 

blev också en annan situation när de yngre kvinnorna 

började gå till skolan. 

De äldre kvinnorna hade rätt att besluta om saker och 

ting inom hushållet och de såg bara fördelar i erbjudan

det om läs- och skrivundervisning, även om de inte riktigt 

visste vad det hela rörde sig om. I början tog de med 

sig blanketter och broschyrer samt stickning och samlades 

på sedvanligt sätt för att tala om dagens och gårdagens 

händelser med sina landsmaninnor. 

Alfabetiseringen började alltså med att kvinnor, i huvud

sak äldre, samlades för att, som de själva uppfattade det, 

umgås och förmedla nyheter till varandra. Det var i det 

talade ordet som människorna förenades i den orala tradi

tionen. Vanan vid att uppfatta världen genom ljudet inne

bär en förenande och integrerande upplevelse som aldrig 

kan bli helt privat eller enskild. I och med att människor 

lär sig läsa, vilket oftast är en enskild aktivitet för 

oss i Sverige, introduceras ett moment som kan ha en 

splittrande effekt. Det är också så att det talade ordet 

som jag redan nämnt, alltid omges av yttre åtföljande 

gester och mimik etc som gör den talade akten till en hel 

upplevelse och en gemensam händelse för de inblandade. 

Det känns viktigt att ha med detta i tankarna när jag nu 

vill beskriva själva den situation då människor lär sig 
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läsa och skriva i vuxen ålder - ja, i detta fallet i 

en hög ålder. Jag vill också påpeka att jag ser kvinnor

na här som i första hand kompetenta utifrån andra krite

rier än den kompetens som är dikterad av en litterat 

kultur. De har en kompetens när det gäller att kommunicera 

med andra människor, vilket är mindre vanligt i vårt sam

hälle. Vad som måste bli klart här är att värderingsfrihet 

är nödvändig när man beskriver övergången från en typ av 

kompetens till en annan. 

Skolsituationen innebär bl a en underförstådd norm om att 

en person förmedlar någon typ av kunskap til l en eller 

flera andra personer. För att detta ska vara möjligt 

förutsätts att personen som ska förmedla kunskap får tala 

relativt ostörd under delar av den tid lärare och elever 

tillbringar tillsammans. Eleverna ska veta vad som förvän

tas av dem under det att undervisning pågår . De ska helst 

sitta stilla, inte gå omkring i rummet. De ska helst lyssna 

och försöka förstå vad läraren säger. En viss inställning 

till att det är något positivt som pågår hjälper upp situa

tionen. Nyfikenhet och frågor kan uppmuntras av läraren men 

läraren måste försöka hålla sig inom en viss ram för sin 

undervisning. 

I en oral kulturell situation tar de Vill{ll2 människorna 

aktiv del i det som sker med hela sitt jag. De är mycket 

sällan passivt lyssnande . Det händer att så många som 

åtta till tio kvinnor från Anatolien möts och talar sam

tidigt i mun på varandra och bemöter ändå varandras uttalan

den i ett slags pågående kommunala samtal. När man blir del 

av en grupp som förväntas vara passiva åhörare gäller helt 

andra regler. Det är inte främmande för de turkiska kvinnorna 

som jag här talar om att lyssna när någon berättar historier 

eller myter, men de lyssnar aktivt, dvs de bygger på, kommen

terar och upprepar det som sägs hela tiden. Det är också 

på detta sätt som deras språkinlärning skett från det de 

var barn. 
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Förutom förväntningarna på själva undervisnings

situationen gällde det för lärarna att utarbeta ett 

material som kunde intressera och vara relevant för 

deras vuxna elever. Utarbetandet av alfabetiserings

undervisningen skedde bland en grupp lärare som också 

har presenterat sina teoretiska och metodologiska 

funderingar och utgångspunkter i en av Skolöverstyrel

sens skrifter (1975). 

Att lära sig nya symboler 

För de turkiska kvinnorna var skolsituationen något mycket 

exotiskt. Att sitta tillsammans med andra kvinnor utan att 

själv vara aktiv och förväntas passivt lyssna och ta del 

av abstrakt kunskap, var mycket främmande. Vissa yttre 

förutsättningar för förutsägbarhet i skolsituationen var 

bl a den skilda inställningen till och tolkningen av tid. 

I början kom kvinnorna en och en under hela den pågående 

tidsrymd då skolan var öppen, undervisningen pågick under 

3-4 timmar. Om någon av kvinnorna börjat baka på morgonen 

gjorde hon det klart innan hon påbörjade något annat. 

Hade någon besök av en gäst kunde hon inte lämna hemmet 

förrän gästen gått. Inte någon gång under mitt fältarbete 

har jag sett en av de kvinnor som gick på alfabetiserings

skolan avbryta en aktivitet genom att titta på klockan. 

De kvinnor som började yrkesarbeta och som var tvungna att 

passa tider för att ha sina arbeten kvar, blev ofta i början 

hjälpta av sina män och barn och av väckarklockor . 

Ofta blev just olikheterna i uppfattning om tid orsak till 

spänningar mellan lärare och elever. De kulturellt givna 

ramarna för hur tiden skulle disponeras på skolan måste 

följas. Lärarna som var från Turkiet var av traditionen 

auktoritära och talade om för kvinnorna hur de skulle sköta 

sitt deltagande i skolan för att få undervisning. Det som 
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fanns av ambitioner och föresatser s om l ärarna 

uttrycker i sin skrift, stämde inte alltid med den 

verklighet som de sedan kom att ställas inför. Jag 

har följt l ektioner med flera o lika lärare och sett 

hur deras djupa engagemang och positiva inställning 

ibland bytts mot irritation och djup frustration eller 

auktoritära utspel. 

Jag kommer i min fortsatta presentation av alfa

betiseringsundervisningen då och då ta hjälp av mi na 

dagboksanteckningar. Jag varvar dessa utdrag med ana

lytiska kommentarer men kommer senare att sätta in 

beskrivningen i ett teoretiskt sammanhang i diskussions

avsni ttet. Dagboksanteckningarna är från slutet av 

1970-talet då jag deltog i undervisningen flera gånger 

i veckan. 

"Klockan är ett. Två av kvinnorna har kommit redan och 

de sitter och pratar när jag kommer in i klassrummet. 

Den ena kvinnan talar om en realisation som hon varit 

på och drar fram några jumprar ur en plastpåse. Vi andra 

beundrar vad hon köpt och frågar vad jumprarna har kostat . 

Kvinnan slår ut med händerna i en gest som säger "vet 

inte" men säger samtidigt " pahali yok" (inte dyrt) . 

Som en kommentar till just detta fenomen vill jag ge en 

l iten tillbakablick. Kvinnorna som före resan till Sverige 

inte haft anledning att handskas med pengar eftersom det 

mesta av det de behövde producerades inom hushållet och 

männen betalade för det man måste köpa, b lev överrumplade 

av att få pengar i sin hand. I början var det emellertid 

svårt att inse värdet av de svenska pengarna. Det hände 

att kvinnorna gav sina barn över tio kronor om dagen till 

godis. När de var ute och handlade betalade de alltid med 

en " stor" (hundrakronor) sedel även om det kostade mindre 

och de hade mindre pengar i växel. Flera gånger hände det 

just på sjukhus då de skulle betala 40 kronor och de hade 
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flera tior eller en femtiolapp att de i alla fall 

räckte fram 100-kronor sedeln, som de lärt sig var 

mest värd. Det fanns kvinnor som handlade i etapper 

tills pengarna var slut. De gick in och köpte något 

och tittade sedan efter om det blev något över och 

gick in igen och köpte något mer osv tills det inte 

gick att få något mer. 

Kvinnornas osäkerhet inför pengarnas värde utsatte 

dem för påtryckningar från olika typer av försäljare 

som knackade dörr i förorterna. De fick saker och ting 

utan att behöva betala men sedan kom räkningarna och 

inbetalningskorten och överraskade familjen. 

Kapitalvaror köptes på avbetalning utan att någon 

egentlig förståelse för den ekonomiska uppgörelsen 

fanns hos köparen. De årliga semesterresorna tillbaka 

till Turkiet på sommaren bidrog till en ständig samman

blandning mellan kronor och lira . Flera av kvinnorna 

kallade alla pengar för lira utan att göra någon åtskill

nad mellan kronors värde och liras. Det kunde i många 

sammanhang innebära att jag fick helt osannolika summor 

som svar på mina frågor om brudpris, löner eller sjuk

försäkringspengar. 

Tillbaka till skolan. "Läraren kommer in i rummet. Hon 

öppnar ett fönster och talar på svenska med mig om 

kvinnorna. Hon klagar över att det inte finns någon 

disciplin i den här klassen och att det är omöjligt att 

undervisa de här kvinnorna. Några fler kvinnor kommer 

in - en efter en under den första halvtimmen. De slår sig 

ned och talar om realisationen, om en av deras vänner som 

åkt in på sjukhus och om vem som ska koka te. En av 

kvinnorna är yngre än de andra och hon får koka te. En 

av de andra kvinnorna har med sig varmt nybakat bröd 

hemifrån. 

Kvinnorna talar alla samtidigt fast de bemöter varandras 

frågor. Bland alla de turkiska orden hörs ord som: semester, 
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påse, barnavårdscentral, extrapris, sjukkassa, tunnel

bana - alla sådana ord som inte finns i deras turkiska 

vokabulär. 

Läraren höjer rösten och får efter mycket diskuterande 

om när vi ska dricka te, till sist det hon kallar "ordning" 

i klassen. Kvinnorna går fortfarande omkring i rummet en 

och en. En behöver vässa sin penna vid pennvässaren på 

lärarens bord. Två av kvinnorna breder ut sina schalar 

i ena hörnet av klassrummet för att utföra namaz (den 

rituella bönen som troende muslimer utför fem gånger per 

dygn) . 

Läraren börjar lektionen med att skriva siffror på tavlan. 

Hon berättar att hon förstår att kvinnorna går ut och 

handlar och hon vill att de ska veta hur mycket det kostar 

genom att kunna läsa på prislapparna och även kunna se 

hur mycket pengar de har att handla för och hur mycket det 

blir över när de har handlat. Kvinnorna räknar utan svårig

heter i huvudet men har svårigheter att se abstrakta 

tecken för detta. När kvinnorna efterhand lärt sig skriva 

al la tio tecknen inklusive noll, uppstår ett problem. De 

får lära sig att tio (QD) skrivs med en etta och en nolla, 

tjugo (yirmi) med en tvåa och en nol l a etc. De första n io 

siffrorna samt alla tiotalen går bra men t ex elva (onbir) 

eller tjugofem (yirmibe$) blir 101 och 205. Ingen av 

kvinnorna kan komma på ett annat sätt att skriva eftersom 

tjugo skrivs ~måste ju tjugofem skrivas 205. Ett par 

av kvinnorna anser absolut att det är lättare att tala om 

siffror än att skriva dem. Man vet ju vad det är man v ill 

räkna; pengar, får, guldarmband med mera. Det abstrakta 

sättet att relatera till konkreta föremål i nnebär hela tiden 

svårigheter för kvinnorna. Det gäller även när läraren vill 

ägna sig åt division. Hon ritar upp en cirkel på tav lan 

och säger att det är en börrekk (ett slags fylld tunn paj 

som kvinnorna bakar) . Kvinnorna opponerar sig genast och 

säger att en börrekk inte kan se ut på det sättet. En av 
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kvinnorna slår med sin handflata i bordet och säger: 

"En börrekk måste ligga på bordet". Läraren lyckas inte 

få kvinnorna att gå med på att en paj ser ut som en 

ring på tavlan. Hon gör ändå ett försök och delar den 

i sex bitar men det hon gör ger inga associationer b land 

hennes elever. 

Läraren tar fram pengar och visar tjugofem öre. Kvinnorna 

vet att det är yirmibe~, öre men har inte satt själva 

symbolen - siffrorna - i förbindelse med tjugofem tidigare. 

De tycker fortfarande att det känns fel. Läraren delar 

till sist ett äpple och det talas om division. Kvinnorna 

har inga problem att göra komplicerade räknearbeten i 

huvudet. Procent och division är självklara beräkningar 

om man vet vad man räknar och slipper relatera det man 

gör till abstrakta figurer." 

Vi minns exemplet med symbolen för ett ägg som blev en 

busslinje. Jag har funderat över vad det är som gör att 

man lätt kan se både ägg och boll som cirkelformade sym

boler på en tavla men inte börrekk. Det måste hänga ihop 

med objektets dimensioner och att man kan se både en boll 

och ett ägg från alla håll som en cirkel. De kan också 

befinna sig i luften. Ordet boll har liksom i svenskan 

ett o omgivet av konsonanter top. Kvinnorna memorerar hur 

detta ord ser ut med hjälp av bollen i mitten. När vi 

kommer in på att tala om kvinnornas reaktioner inför bokstä

verna och inlärning av dem kommer vi att se hur de alltid 

till att börja med tolkar alla bokstäver med hjälp a v konkre

ta ting och fenomen som de har erfarenhet av. 

Turkiska alfabetet innehåller bokstäverna il ä ö. Bokstaven 

ö kallar kvinnorna för tjurens ögon. Y blir gubben med 

öppet huvud, G gubben med stängt huvud, litet b gubben med 

stjärten fram och litet d för gubben med stjärten bak, 

litet a för skalbaggen etc etc. Kvinnorna lär sig en bokstav 

i taget och får lära sig ljuda för att sedan sätta till

sammans bokstäverna i korta ord. Ali - top - ko~ - ~ok -

( ~ : Sk I ~ : t j ) • 
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Under hela inlärningen av orden konkretiserar kvinnorna 

bokstäverna genom att ge dem s ymbolstatus i sig och man 

kan fundera över om inte detta kan leda till att inlär

ningen av hela ord fördröjs. Långsamt växer dock fram en 

förmåga att känna igen ord i texten i boken eller på tav

l an och vissa kvinnor läser orden direkt som s ymboler i 

sig för den verklighet som de känner. En del kvinnor har 

dock svårigheter i att övergå från oxens öga och gubben 

med öppet huvud till att se orden som kodade s ymboliska 

helheter. 

Det händer att läraren använder sig av samma meningar gång 

på gång för att riktigt nöta in orden. Efter ett par sådana 

repetitioner har de flesta av kvinnorna lärt sig memorera 

meningen och "läser" den utan svårigheter utan att egent

ligen se texten . Läraren kommer underfund med detta och 

gör smärre ändringar inne i texten för att kontrollera 

läskunnigheten. Då uppenbaras kvinnornas stora kompeten s 

till memorering . Om meningen börjar med ett ord som de lärt 

sig känna igen kommer hela meningen som de från början lärt 

sig. Om meningen däremot är samma med undantag för det 

första ordet kommer de helt av sig. De stöder sig på v issa 

synintryck för att memorera hela avsnitt av text som de hört . 

På samma sätt har de l ä rt sig memorera delar av Koranen. 

Några män som jag talat med om bönen och radbandet har också 

beskrivit att ett visst synintryck och systematik vad gäller 

kontakt med kulorna i ett radband hjälper dem att rabbla 

långa komplicerade texter utantill. 

De kvinnor på alfabetiseringsskolan som lärt sig ''läsa" 

på detta sätt får oerhörda svåri gheter i att lära sig 

skriva. Kvinnorna ser på varandra och skriver av. Det händer 

på detta sätt att alla gör samma mycket originella skrivf el. 

Efter ett par terminers arbete med inlärning av bokstäver, 

mindr e ord och meningar är det dags att skriva brev hem 

till byn. Läraren ber kvinnorna tala om vad det är de vill 
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skriva. Hon vill sedan hjälpa dem att utföra breven. 

Kvinnorna talar om vad det är som ska stå. Först ska 

man skriva namnen på alla de släktingar som man skriver 

till. De skrivs efter varandra i en lång rad. Sedan säger 

man att man ~älsar på dem och hoppas de mår bra. Man kysser 

deras händer och ögon. Sedan säger man att vi mår bra och 

hälsar, varefter alla namnen på den egna familjen eller 

släkten skrivs ned efter varandra. Dessa brev har jag 

många gånger hört läsas högt gång på gång när de anlänt 

från Turkiet. Samma formaliserade innehåll försätter 

kvinnorna i stor rörelse varje gång det upprepas. 

Det intresserar mig att se hur formaliserat det talade 

ordet blir i skriven form bland dessa kvinnor som är så 

oerhört berättande i sitt verbala språk. Bl a fick några 

av kvinnorna i uppgift att berätta i skrift om hur de 

skulle bete sig om ett av deras barn blev sjukt. Min forsk

ning bland dem gick i huvudsak ut på att få en uppfattning 

om föreställningar omkring hälsa och sjukdom samt de sätt 

de hade att handskas med sjukdom i Sverige. Det var bara ett 

par av kvinnorna som klarade av att skriva denna lilla upp

sats om åtgärder vid barns sjukdom. Men samma kvinnor hade 

jag kunskaper om som i alla delar skilde sig från det som 

stod på papperet. Kanske hade de också utan skrift uttryckt 

det de uppfattade att läraren ville att de skulle göra . 

Men jag kände inte igen dem i det som de uttryckte i skrift. 

Grammatiska regler är omedvetna och l ärs in automatiskt i 

samband med allmän språkinlärning. I det skrivna språket 

som måste läras in på ett medvetet plan l är man sig det 

officiella grammatiska regelsystemet och det är då konflik

ter kan uppstå omkring vad som är rätt och fel. Även om 

det skrivna språket eller den skrivna texten alltid ingav 

kvinnorna respekt var de övertygade om att det som de 

fick lära sig i vissa fall var helt fel. Texten de konfron

terades med i sin läsinlärning ingav dem inte omedelbart 

förtroende. De l ät sig inte så lätt övertalas till att tro 

på att deras gamla orala metoder skulle förbättras av "rätt" 
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grammatisk inlä rning eftersom de ansåg att den turkiska 

de konfronterades med lät fel. 

De brev och berättelser i form av uppsatser som kvinnorna 

fick skriva på alfabetiseringsskolan fick inte sällan en 

stereotyp "skolform" som kändes artificiell när man kände 

till hur kvinnorna uppfattade världen genom deras orala 

kommunikation . De lärde sig skriva utifrån krav som hade 

formats i en helt annan verklighetsuppfattning. 

Om just detta skriver Shirley Brice Heath i boken "Ways 

with words" som är en presentation av hennes forskning 

omkring språkinlärning i och utanför skolan i Carolina, 

USA (1983). Heaths forskning rör hur barn från två kulturellt 

olika samhällen lär sig att använda sp råk i sina hem och 

miljöer. När de sedan ingår i undervisningssituationer i 

skolan får deras respektive språkinlärning stor betydelse 

för hur och om de lyckas motsvara förväntningarna där. 

De oftast negativa följderna av de o l ikheter i sättet att 

använda och förstå soråk som finns mellan barnen och deras 

lärare, kan bara brytas om lärarna lär sig ta in nya sätt 

att nalkas språkinlärning som stämmer med barnens förutsätt 

ningar. Heath har arbetat med denna process och beskriver 

den på ett oerhört detaljrikt och fascinerande sätt. 

På samma sätt som barnen itteaths studie kom med föreställ

ningar om hur språk ska användas för att fungera i vardags

li vet, har de turkiska kvinnorna föreställningar om hur 

språket ska användas och hur det ska låta. 

Ofta förekom att rena uttal av ord förorsakade problem 

eftersom kvinnorna ljudade bokstäver för att förstå och 

kunna läsa ordet. Vid ett tillfälle skrev läraren en mening 

som handlade om en bil och ordet bensin (~) förekom i 

texten. När kvinnorna skulle ljuda ordet ~ opponerade de 

sig och sade att ordet för bensin skulle heta kaz (egentligen 

gås). Långa diskussioner följde om vad det skulle heta, det 
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vill säga hur det skulle l åta och hur det därför måste 

skrivas. Detta är bara ett enda litet exempel på de mycket 

komplicerade olikheter i det orala och det litterata språk 

som kvinnorna från Turkiet måste lära s ig handskas med. 

Kvinnorna påstod att det var "Istanbuldialekt" som de 

t vingades lära sig och att även deras barn lär de sig det 

i skolan. Detta tyckte de inte om. Om man skulle lära sig 

skriva sitt språk så skulle man få l ära sig skriva sitt 

talade språk. 

Beskrivningen av själva a lfabetiseringen kan göras läng r e 

men jag vill här återknyta till en teore tisk nivå där denna 

fallstudie ska belysas med hjälp a v tidigare g jorda studier. 

När det gäller alfabetiseringsstudier f inns i huvudsak 

t vå studier som jag tar upp i nästa avsnitt: Scribner och 

Cole (1981) och Luria (1976) men också Heaths (1983) arbete 

som är relevant hä r. 
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ALFABETISERING 

Alfabetisering kan ses som en process, ett tillägnande 

av "literacy" med utgångspunkt från de speciella kon

vent ioner som finns inom ett visst samhälle eller dess 

utbildningssystem. Alfabetiseringsprocesser kan aldrig 

pågå utan att vara starkt påverkade av kulturella, 

sociala, politiska och ekonomiska omständigheter. 

Alfabetisering är därför alltid mer än inlärande av e n 

teknik . 

Vad det är som människor ska lära sig styrs i första 

hand av det som den speciella litterata t radit ionen 

uppfattar är god kunskap för att tekniskt behärska 

skrivandet och läsandets konst. Utöver detta kan inne

hållet vara mer eller mindre medvetet styrt i en riktning 

mot integrering, stratifiering eller different iering av 

människor och grupper av människor inom samhällets ramar. 

I och med att alfabetisering kan ha många outtalade och 

för aktörerna själva kanske helt omedvetna ingredienser 

av ideologi inom den samhälleliga strukturen är fo rskning 

på området en komplex fråga. Forskningen omkring "literacy" 

har i mycket stor utsträckning varit förankrad i den 

psykologiska, lingvistiska traditionen. 

Kort presentation av teorier och hypoteser över ämnet 

"literacy" och forskning inom området kan göras på följande 

sätt: 

Havelock (1976) utgår från lingvistiska olikheter mellan 

tal och skrift. Han säger att talspråket är konkret och är 

mest avpassat för de nära och vardagliga kontakterna mellan 

människor och inte för att uttrycka abstrakta begrepp och 

logiska antaganden. Skriftspråkets syntax däremot l ämpar sig 

bra för detta. Goody och Watt (1973) betonar framförallt 

skriftspråkets beständighet i förhållande t ill talspråket. 

Detta gör det till ett lämpligt redskap för systematisk 

analys och andra intellektuella operationer. Vygotsky (1972) 

s äger att språket har en betydande roll för barns utveckling 
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av högre psykologiska processer och att det även har 

speciella avgörande konsekvenser för intellektuella 

processer och ett komplext tänkande. Luria (1976) säger 

att sociokulturella förändringar samt "schooling" och 

"literacy" leder till förändrade tankeprocesser. Han 

menar att människor i och med övergång från analfabetism 

till läs- och skriftkompetens går från konkret kontext 

bundet till abstrakt och logiskt tänkande. Greenfield 

(1972) anser att det finns en stark kulturell påverkan 

på begreppsbildning. Betydelsen av "schooling" och 

" literacy" är stor för ett kontextobundet tänkande och 

språk. Samhällen med skriftspråk ger förutsättningar för 

just kontextobundenhet och abstrakt tänkande enligt 

Greenfield. Olson (1977) har visat att "literacy" ger 

lingvistisk och logisk kompetens och utvecklar formel l t 

tänkande och medvetenhet om språket som system. Till sist 

Bruner (1978), som i l ikhet med Greenfield och Olson är 

en forskare som byggt vidare på tankar från Vygotsky , 

anser att kulturer med skriftspråk kan komma längre vad 

gäller kognitiv utveckling . 

Ett gemensamt drag i teorier av ovannämnda slag är som 

jag redan berört betoningen av utveckling mot större 

kognitiv förmåga och ett abstrakt l ogiskt tänkande. Vad 

som saknas i dessa forskares diskussioner är relationen 

mellan "literacy" och andra kommunikationssätt. Verkl i g 

heten bakom social användning av varierande kommunikations

sätt är att orala och litterata sätt alltid blandas. 

Brian Street föreslår att: "There is nothing absolute 

about a shift to greater use of literate modes, which is 

better described as a change of the "mix" (1984:4) ". Orala 

konventioner kan ofta fortsätta att påverka litterata former 

och litterata konventioner kan användas i orala kommunika

tionsformer. 

Vill man se diskussionen om "literacy'' som en diskussion 

om konventioner bakom litterat användning och praktik i 
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vissa samhällen, måste begreppet kultur bli centralt. 

För en antropolog ter sig "literacy" som ett kultur

fenomen varför det också måste förankras i en viss 

etnografi. 

Forskningen på området om samband mellan människors 

kulturella erfarenheter och deras kognitiva prestationer 

har i Scribner och Coles arbete tagit ett steg framå t 

(1981). Eftersom många psykologer, filosofer och antropo

loger hävdat att just skrivkunnighet påverkar människans 

tänkande i en påtaglig riktning mot det abstrakta och att 

en ny typ av intellektuella operationer blir möjl iga, 

behöver man alltså testa dessa hypoteser empiriskt. Det 

är vad Scribner och Cole har gjort. Deras resultat presen

teras med ödmjukhet och är en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ redovisning. Mönstret för hur skrivkunnighet 

påverkar kognition är inte på något sätt klart. Det beror 

på att så många faktorer samverkar. Levnadssätt och kontakt

nät samt allt det som i människors liv fungerar i stället 

för skrivkunnighet kan komma att kompensera användningen 

av skriftspråket. 

Enbart läs- och skrivförmåga utan skolgång visar sig inte 

utveckla abstrakt tänkande eller andra kognitiva förmågor. 

Att den viktigaste orsaken till att sådan utveckling kom 

till stånd inte var "literacy" som sådan utan antal å r i 

skolan visar Scribner och Cole i sin forskning hos Vai

folket i Liberia. 

Givetvis kommer det fram resultat som visar att vissa 

delar av den formella skolgången ökar möjligheterna att 

explicit förklara resonemang, svara på hypotetiska f r ågor 

och dra rent teoretiska slutsatser. Men det som är viktigt 

i diskussionen är att inget stöder antagandet att det finns 

djupgående psykologiska skillnader mellan l itterata och 

icke litterata grupper. Det man framförallt förstår av 

Scribner och Coles forskning är att en praktik måste vara 

en återkommande, målinriktad följd av aktiviteter som 
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tillämpar en viss teknologi och en bestämd kunskap. Skriv

kunnighet innebär inte bara att kunna skriva och läsa en 

viss skrift, utan också att använda denna kunskap för 

bestämda syften i bestämda kontexter. Om man ser på detta 

sätt på alfabetiseringssträvandena bland illitterata grupper 

i Sverige måste man koncentrera sig på vad skrivkunnigheten 

småningom kommer att användas till och vad den står för i 

de skrivkunniga människornas liv. Sådana frågor som om 

skrivkunnigheten är ett instrument för samhäl lsförändring 

eller en väg till ny kunskap eller ett nytt sätt att attackera 

livsproblem blir primära. 

Det är i detta sammanhang som en antropologisk metod hade 

kunnat ge andra data än den hypotetiskt deduktiva strategin 

som forskarna i fråga använde sig av. Detsamma gäller Lurias 

forskning där forskaren låter riktningen gå från honom 

själv till försökspersonerna. Men utgångspunkten för Lurias 

arbete var psykologins dittillsvarande oförmåga att beskriva 

kognitiva processer i termer av sociala, kulturella och 

historiska förhållanden. Den ryska revolutionen hade vid 
tiden för Lurias studier börjat få konsekvenser i form 

av ökad skolgång och socialt medvetande i områden där 

tidigare feodalt styre rådde och de flesta människor 

varit analfabeter och levt helt i en oral tradition. 

Luria vänder sig mot den franska sociologin som säger att 

tankeprocesser på ett avgörande sätt formas av samhälls

faktorer och menar att man ignorerat hur speciella h isto 

riska förhållanden formar människors tänkande. Enligt Marx 

och Lenin och även Vygotskis utvecklingspsykologi antas 

också människornas handl ande förändra omgivningen så att 

deras mentala liv är en produkt av ständigt nya aktivi

teter som är befästa i social praxis. Detta hävdar Luria 

som sin utgångspunkt för den studie som undersökte om inte 

människans perceptuella och kognitiva förmågor snarare är 

sociohistoriskt betingade än en gång för alla givna i den 

mänskliga naturen. 
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Materialet Luria arbetade med var försöks - personer i de 

centralasiatiska Sovjetrepublikerna Uzbekistan och Kirgi

sistan. Dessa områden genomgick efter revolutionen en snabb 

utveckling och det var just därför som de erbjöd ett antal 

människor och grupper a v människor på olika stadier i ut

vecklingen. Lurias försök rörde perceptuella och kognitiva 

förmågor samt människornas självkänsla eller självmedveten

het. Det var olika kategorier alltifrån kvinnor i avlägsna 

byar till tämligen studerat folk med stor variation vad 

gäller läsförmåga och kommunikativa och sociala erfarenheter. 

Luria visar i sina r esultat att människor utan läskunnighet, 

utbildning och erfarenheter av kommunikativt krävande 

kol l ektivt arbete tänker i konkreta, upplev~lsecentrerade 

termer och att det är svårt eller omöj ligt för dem att 

resonera abstrakt och decentrerat, vilket människor med 

utbildning klarar utan svårighet. Han utgår ifrån att han kan 

uttala sig om detta utan att reservera sig för den under

sökningssi tuation som han utsatt försökspersonerna för. Det 

är en av de svagheter som studien lider av. Dessutom är 

det ju så att när han talar om människornas ''perception" 

och " selfawareness" har han språket mellan sig och dem. 

I vad mån han här undersöker människornas s ätt att tänka 

snarare än deras sätt att tala är inte klart. 

Luria menar att människor som inte kan behandla sitt inre 

liv "in a generalized fashion" och särskilja vissa psyko

logiska fenomen hos dem själva har en lägre grad av själv

medvetande. De beskriver sitt beteende istället för hur de 

fungerar som psykologiska varelser . Men man kan ju inte vara 

säker på om medvetandet faktiskt finns där fast ord av det 

generella slag som Luria önskar inte finns där. Lurias 

resultat ger oss ett rakt budskap: sociokulturella förändringar 

leder till förändrade tankeprocesser - från konkret kontext

bundet till abstrakt logiskt tänkande. Detta budskap kan dock 

inte stå oemotsagt i den här uppsatsen. Först och främst 

måste det finnas en mängd variationer inom och mellan de 

grupper det gäller. Skolgång och läs-skriv- kunnighet samvarie

rar med många andra faktorer i det gamla och nya systemet. 
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För det andra genomsyras undersökningen av evolutionstankar 

från ett outvecklat till ett utvecklat tänkande som är 

grundat i en icke medveten etnocentrism hos Luria. Många 

av f örsökspersonernas svar på hans frågor framstår som de 

enda rimliga och logiska i sammanhanget och v isar i stället 

hur abstrakta kategoriseringar kan vara totalt irrelevanta 

och dessutom förefalla rent absurda. 

Detta beror på att Lurias frågor är skapade i en värld som 

människor i en enbart oral tradition inte delar. De handskas 

aldrig med geometri, abstrakt kategorisering, formellt lo

giska analysprocesser, definitioner, artikulerade självana

lyser och dylikt eftersom dessa har skapats i en tradition 

av textbaserat tänkande. Försökspersonernas reaktioner visar 

att det är omöjligt att lägga upp ett test från skrivet 

material eller även talat, om det är format i en litterat 

miljö, om man vill förstå hur människor i en oral tradition 

tänker om sig själva och sin omvärld. En av de viktigaste 

sätten att närma sig förståelse av detta måste vara 

att delta i människors vardag och få spontanreaktioner 

till livets skeenden. 

Detta är möjligen speciellt avgörande i orala t r aditioner 

där människor främst kommunicerar med varandra i "face- to

face" - situationer. 

Heath har inte undersökt alfabetisering men är den enda 

forskare här som med hjälp av antropologiska metoder 

närmat sig förståelse av inlärning av skrift i ett formellt 

skolsystem. 

Vad har hemmet och förskoletiden egentligen för effekter 

på inlärningen av språkstrukturer och språkanv ändning som 

är nödvändiga i skol- och arbetssituationer? 

Heath~s kommunikationsetnografi fokuserar på de samhä llen 

där människor och barn , socialiseras till talande, läsande 

och skrivande varelser och dessa samhällens fysiska och 

sociala gränser inom vilka kommunikation till och från dess 

invånare är möjlig. 
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Heath fokuserar också på begränsningar och speciella drag 

hos de situationer där sådan kommunikation (medelst tal 

och/eller skrift) uppkommer. Det är främst "vad, hur och 

varför " i barnens val av möjligheter då de använt språket 

i talad, skriven eller läst form som intresserat antropologen. 

Det är de värden och den betydelse som barnens språkval har 

för deras fysiska och sociala aktiviteter som blir viktiga 

att upptäcka. 

Inriktningen på språkinlärning som en kulturell aktivitet 

får relevans för alfabetiseringsprocesser. Såväl bland de 

ryska som bland de turkiska människorna som utsätts för 

alfabetisering gäller att deras samhällens historia och 

ekologi, deras möjligheter, värderingar, motivationer och 

resurser påverkar hur de kommunicerar med varandra. 

När de ingår i skolsituationer måste beskrivningen 

av deras språkanvändning där också koncentreras på 

dessa komrnunikationssituationers begränsningar och 

speciella drag och betydelsen av människornas val av 

språkanvändning för deras inlärning och förändring. 

Heath vill framhålla att barnen i de två samhällena 

i Carolina inte växer upp i enbart ora la förhållanden 

men att skrift i första hand används för att förstärka 

eller ge stöd åt det talade ordet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att alfabetisering alltid 

innebär mer än förståelse för hur man ska läsa. överföring 

av värderingar och normer, socialiseringen under själva 

alfabetiseringsundervisningen sker symbolisk och oralt 

par allellt med själva skrivträningen. Det finns beskrivet 

hur studenter lär sig viss verbal kunskap och en förmåga 

att handskas med institutionella omgivningar och miljöer 

som i och för sig kanske inte är viktiga för att de ska 

kunna handha ett visst arbete utan snarare för de sociala 

kontakterna förknippade med det. 
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Betydelsen av "literacy " måste ses som starkt kontext

bunden. Själva strukturen som efterfrågan, behov och 

användning av "literacy " skapar och därigenom också dess 

definition är också kontextberoende. Själva alfabeti

seringen kan aldrig bli helt neutral utan måste alltid 

innehålla ideologiska grunder vilket ju också i sin tur 

innebär att ''literacy" får sociala konsekvenser. 

I avsnittet Alfabetiseringens betydelse kommer jag att 

beskriva hur de turkiska kvinnornas liv blev påverkat a v 

den "literacy" de hade tillgång till. Innan dess vil l jag 

gå igenom några tankegångar som rör oral och litterat 

tradition var för sig och i kombination. Om något sådant 

som "var för sig" existerar råder delade meningar om. 

Jag vill söka reda ut några av de frågor som diskuteras 

vad gäller "orality" och "literacy". 
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ORAL OCH LITTERAT TRADITION 

Även om man idag kan ha svårigheter att finna samhällen 

som inte påverkats av eller haft kontakt med skriftspråk, 

kan det vara fruktbart att på något sätt finna uttryck 

för de särdrag som präglar orala kommunikationssätt i 

jämförelse med litterata kommunikationssätt. Det är dock 

viktigt att påpeka att det blir i termer av idealtyper 

som orala och litterata traditioner på detta sätt definie

ras och att de problematiseras i samma ögonblick som de 

ses utgöra delar i en gemensam kulturell kommunikations

form. 

Såsom oral och litterat tradition definierats och beskri

vits i litteraturen (jfr Goody 1973, 1977, Ong 1982, 

Luria 1976) framstår de ofta som enheter på var sin sida 

om en stor klyfta där deras respektive speciella karak

täristika får generella former. Man får också intrycket av 

att kognitiv utveckling innebär en väg från "orality" till 

"literacy". 

Brian Street är en antropolog som utmanar dessa generali

seringar genom att hänvisa till undersökningar av litte

rata kulturella kommunikationsformer där det talade språket 

är viktigare än det skrivna; exempelvis i delar av Indien. 

En viss religiös text finns inte utan att den läses med den 

rätta intonationen och en fullkomlig oral behärskning och 

kontroll. Utan denna orala tradition inom vilken texten 

befinner sig är det skrivna inte "kunskap". En översättning 

av en sådan text skulle bara ge en bråkdel av dess egentliga 

innebörd. Det skrivna har inte här någon universell mening 

utan bara den mening som gives av sammanhanget. 

Låt mig först nu trots de spännande perspektiven som Brian 

Street för fram få peka på några av de särdrag som anses 

prägla o~al respektive litterat tradition. 

Distinktionen mellan oral och litterat tradition görs mellan 

grupper av människor som traditionellt kommunicerar med hjälp 

av endast tal, respektive tal och skrift. 
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I den orala traditionen har man svårt att tänka sig en 

kunskap utanför kontext (s k dekontextualiserad kunskap) 

medan den l itterata traditionen anses ha detta fenomen 

inbyggt i sig. 

Människor med en oral tradition är beroende av daglig 

kontakt med varandra för inhämtande av kunskap. För att 

anses kompetent i en oral tradition måste man kunna ingå 

i den sociala gemenskap där man i ansikte-mot-ansikte

relationer skapar, utbyter och förändrar det kulturella 

innehållet. En ensam människa kan anses som något onatur

l igt, ibland farligt och destruktivt i en sådan tradition 

medan människor i en litterat tradition ofta måste söka 

ensamhet för att tillägna sig kunskap genom läsning och 

andra medier. 

Det man slår fast i jämförelsen mellan en oral och en 

litterat tradition är alltså att man i den orala traditionen 

bygger sin kommunikation på fysisk närhet och kontakt medan 

man i den litterata traditionen i stor utsträckning också 

betonar betydelsen av individualitet, avskildhet och själv

ständighet. Om man ser på begreppet kultur i förhållande till 

indi vid och kollektiv kan man tänka sig att "det orala 

samhället" mer än det litterata har en konserverande inverkan 

där enhetligheten i en delad kultur är större. Människorna 

ser varandra i de flesta situationer i livet och den huvud

sakliga nyhetsförmedlingen sker i ansikte - mot- ansikte

kontakter. 

För den litterata människan sker kunskapsöverföringen i 

mycket stor utsträckning medelst skrift. Människor med och 

utan direkt användande av skriftspråk anses ha skilda 

kulturer. Men hur de skiljer sig och vad det egentligen är 

som avgör skillnaderna har sysselsatt forskare från olika 

discipliner. 

Där människor ingår i en i huvudsak oral trad ition blir 

myter och berättelser centrala som sammanbindande av den 
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gemensamma historien. Om myten eller historien är exakt 

densamma för varje gång den berättas är i nte möjligt att 

kontrollera. Och varför skulle man göra det? Människorna 

är övertygade om att de vet sanningen om sin egen historia 

och de myter som binder dem samman. Det kan vara så att 

det skrivna ordet blir ett hot på grund av att det utger 

sig för att just kunna kontrollera denna sanning (se ex.vis 

Bohannan 1952). 

En oral kultur anses inte använda sig av listor med namn 

eller någon som helst abstraktion utöver det som rör sig 

i den konkreta verkligheten. 

"In the absence of elaborate analytic· categories 

that depend on writing to structure knowledge at a 

distance from lived experience, oral cultures must 

conceptualize and verbalize all their knowledge with 

more or less close reference to the human lifeworld, 

assimilating the alien, objective world to the more 

immidiate, familiar interaction of human beings" 

(Ong 1982:42) 

För att få kunskap måste människor i den orala kulturen 

uppnå nära förståelse och allmän identifikation. Samtidigt 

bygger all nyhetsförmedling och allt skvaller på muntliga 

kanaler och människor som aldrig "varit där" lär sig av 

muntliga framställningar av andra. Människan i den orala 

traditionen är ointresserad av definitioner såsom de som 

kan ges genom ord i skriven form. Semantiken avgörs här och 

nu i den livssituation där den ingår. Ord får sin mening 

när de ingår i aktuella sammanhang vilket inte är det samma 

som ord i ett lexikon som bara är "andra ord", eftersom de 

i den orala traditionen också innehåller gester, vokala 

uttryck och intonation samt ansiktsuttryck och hela den 

mänskliga existentiella omgivning där det talade ordet 

alltid uppkommer (Ong 1982, Linell 198 3, Heath 1983). 
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Ords betydelse och mening kommer ständigt fram i nuet 

fastän tidigare betydelser naturligtvis har format deras 

nuvarande mening på många och varierande sätt som man 

kanske inte känner till. Ett exempel på hur denna förändring 

kan gå till har Bohannan skildrat i s in genomgång av Tiv

folkets genealogier och deras rättssystem (1952). Genom att 

man lever sin historia i nuet förändras vad man vet kontinuer

ligt. 

Vissa personer som är duktiga i att recitera verser och 

sånger på vers i orala kulturer kan bli störda av att lära 

sig läsa. De kan uppleva text som en kontroll över vad de 

gör och hämmas. Det talade ordet kan aldrig bli mer än en 

begränsad händelse i tid såvida man inte omger sig av tek

nik som kan spela in det och upprepa det gång på gång. 

Men i en oral tradition är ordet som talas en händelse och 

en rörelse i tiden som helt och hållet saknar det förting

ligade svar som det skrivna eller tryckta ordet innebär. 

Ong har sagt att det är omöjligt för det skrivna ordet att 

vara mer än markeringar på en yta såvida inte det används 

av en medveten människa som en nyckel till ljudet av ord. 

Ord är symboler som måste tolkas, antingen genom tol kningen 

av ljudet man hör eller genom markeringar man ser. 

På samma sätt som ordens flykt tyglats genom det skrivna 

språket kan man säga att tidens flykt tyglats med hjälp 

av klockan hos oss i västvärlden. Vi har lärt oss kontrollera 

tiden och ruta in den. 

Tidsuppfattning är kulturellt inlärd och kan vara svår att 

förändra. Den sitter t ex inbyggd i den Anatoliska bondens 

livsstil och "känns" i kroppen som en av de turkiska 

kvinnorna jag talade med uttryckte sig. Människor i högtekno

kratiserade samhällen där allt styrs av klockan, känner 

kanske inte tiden på det sätt som kvinnan här menade. De 

måste se på urets visare för att vara helt säkra. "Oj, klockan 

är redan 12, jag trodde bara hon var 10!" är en ej så ovanlig 

reaktion. 
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Kvinnan i mitt exempel , Ayse, kom till Sverige från e n 

jordbruksby i mellersta Anatolien några år efter sin 

man. Mannen hade under hand insett nyttan av att följa 

klockans indikation av tid istället för solens, djurens 

och månens. När Ayse kom till Sverige fick hon därför 

en stor klocka av sin man, en klocka av väckarurstyp som 

hon bar med sig innanför koftan för att då och då ta fram 

och titta på. 

När Ayse och jag träffades på alfabetiseringsskolan hösten 

1976, hade hon burit på sin klocka i några veckor. Hon tog 

fram den och beskrev för mig hur hon nu börjat kunna se 

när den v isade tiden ett, eller tiden tre osv - "vad nu det 

betyder?" 

I Ayses fråga uttrycks något som är grundläggande för hur 

vi ska när ma oss tolkning och förståelse av symboler över 

kulturgränser men också något som har att göra med abstrakt 

och konkret tänkande. Det är samma förhållande här som vad 

gäller inlärning av skrift enligt min uppfattning; begreppen 

finns redan hos människor i alla samhällen vad gäller tolk

ningen av verkligheten men dessa kan vara baserade på enheter 

som är mera situationella än standardiserade och variera på 

grund av vad som ska mätas eller tolkas, av vem och i vilket 

sammanhang. En enkel översättning är inte nog . Även om man 

till sist behärskar samma språk är det inte alls säkert att 

man tänker på tid och rymd och andra omvärldsf enomen i samma 

termer. Även om man kan läsa vad klockan är, är det inte 

säkert att det betyder något. 

Ayse och hennes medsystrar i byn har lärt sig hur man ska 

göra saker och ting och i vilken ordning. Att det blir vid 

samma tid på dagen varje dag hänger mera samman med att man 

gör saker och ting på rutin och under en någotsånär konstant 

tidsrymd. Ayse har inte någon aning om hur lång tid det tar 

att gå från en plats till en annan, när hon kommer fram eller 

när hon går upp eller när hon går och l ägger sig men hon gör 
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det vid samma tid men med vissa årstidsförskjutningar 

varje dag. Det är inte bara så att det inte finns någon 

hänvisning till tid efter klockan i vardagslivet i byn , 

det finns inte hel l er någon logisk anledning till varför 

man skulle hänvisa till den; " i ett bysammanhang har 

klockor ingen användbar funktion" (jfr Wallman 1965). 

Jag vill nu till sist återknyta till Brian Streets 

kritik av dikotomin oral/litterat tradition. Han menar i 

likhet med några andra forskare att jämförelser mellan 

o lika kulturers kombination av orala och litterata kommu

nikationssätt visar klart hur användningen av "literacy" 

s t yrs av kulturella konventioner och att de inte kan ses 

i termer av universell teknisk kunskap. 

Street säger vidare att eftersom introducerandet av 

"literacy" alltid följs av nya former för social organisa

tion kan förändringar i tankeprocesser inte förklaras med 

hjälp av endast "literacy ". Som Scribner och Cole och 

andra har visat är "schooling" - utbildning i allmänhet -

snarare än '' literacy" avgörande för såväl kognitiva som 

sociala förändringar. 

Heath (1983) har också nyanserat relationen mellan oral 

och litterat tradi tion. Hon säger att det sällan föreligger 

någon renodlad sådan utan att människor i de flesta samhällen 

har kontakt med och använder det skrivna språket i sitt 

dagliga liv, om inte direkt så indirekt som förstärkning av 

den orala kommunikationen genom det att man talar om det 

skrivna och konkretiserar det medelst associationer och 

egna erfarenheter. 

Jag ska nu genom att ge några fallbeskrivningar visa 

hur diskussionen ovan relaterar till de turkiska kvinnor

na och deras val av kommunikationssätt efter alf abetise

r ingsundervisningen. 
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ALFABETISERINGENS BETYDELSE 

För att få en uppfattning om hur de turkiska kvinnornas 

i huvudsak orala traditioner påverkats av deras cirka 

2.000 tinunar långa inlärning av läs- och skrivteknik, 

tog jag efter ett antal år kontakt med de kvinnor som 

jag följt på alfabetiseringsskolan. 

Det är väsentligt att man här sätter sig in i att det rör 

sig om vuxna människor som levt det mesta av livet i en i 

huvudsak oral tradition. Det talade ordet utgör där alltid 

modifikationer av totala situationer som är mer än verbala. 

Det vill säga att ord som man hör uppstår inte enbart i en 

kontext av ord, de uppstår all tid i en viss situation som 

påverkar dem på skilda sätt. Vanan vid att kommunicera med 

sin omgivning genom direkt kontakt och genom orala medel tar 

sin utgångspunkt i den totala miljön. Sättet att konununicera 

skapar också det sociala mönster som finns i deras värld. 

När kvinnorna l är sig skriva och läsa på ''deras eget språk" 

krävs att de ska kunna integrera den nya kompetensen i sitt 

levnadsmönster för att den ska bli användbar. Men kvinnorna 

befinner sig i en omvälvande social förändr i ng. De har bytt 

ut sin omgivning mot en litterat kul t ur där individualiteten 

är norm och genomsyrar mycket av inlärning och människosyn. 

Den ensamma människan ä r här inte något negativt. Hon kan 

skaffa sig kunskaper i sin avskildhet med hjälp av inläsning. 

Hon kan därigenom lära sig mycket som ligger utanför det 

konkreta och pågående livet runt omkring henne. 

Min fråga är om de turkiska kvinnorna kan använda sig av 

sina skriv- och läskunskaper på turkiska i sin svenska 

tillvaro. Jag gick tillbaka till kvinnorna för att ta 

reda på det. När och i vilka sanunanhang använder de sig 

av möjligheten att läsa och skriva? Efter många samtal 

och ostrukturerade intervjuer fick jag en samling beskriv

ningar av hur kvinnorna använder sig av skriftspråket i 

sin nya livsmiljö i Sverige. Några av beskrivningarna har 

jag sammanställt och jag kommer i nästa avsnitt att gå 

igenom dem. 
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Någr a kvinnor 

E , som är 54 år, l ärde sig skriva s å pass a t t hon kunde 

skri va brev med viss hjäl p av l äraren. Hon skre v e gent

ligen bar a brev på l e kt i onerna. Ett av breven var adresserat 

til l mig: 

C]_ 1. 3\ ~ 8 0 

. Se vJ \\i , ] \ S be\ 
te brl j in\ . a -Cdrn. ·. ~o\< 

mernnun _ "-.of dum 1-~~ ~ Bu:ra da . _ 

hqvq \;r- -~~oj:---~~ ~o-~:~ -~~ . ~ 1 ~ 
d1'j or._ ... Zt,. d n.el __ -50 (I k bi rc>i-2 

rq hq t Si ·z\m •. -~-~ocu k. (Qr( n 
5ö21,e.rln d~JL öpe.rim, 
Ben\m c.ocu_k(qr ·ch 
~\ \e ri J-· Ofe,< __ -o 

.. (1 .eo.. ~un CO\< Selorn 
e__öe_\\ m 

• 
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(översättning: Älskade Lisbet, Jag har fått ditt kort 

och jag blev väldigt glad. Vädret här ä r mycket kallt. 

Jag är litet sjuk. Hoppas du har hälsan. Jag kysser 

barnens ögon. Mina barn kysser dina händer och jag 

skickar många hälsningar.) 

När E slutade skolan för att börja arbeta på en restaurang 

i Stockholm tillsammans med sin man, dröjde det i nte länge 

förrän hon hade glömt allt det hon lärt sig. Hon berättar 

att hon kan känna igen förpackningar och se på skyltar det 

hon behöver veta . Annars kan hon räkna hur många stationer 

T-banan stannat på innan hon ska gå av, e ller vilken färg 

en viss station har. 

E säger att det hon verkligen skulle vilja kunna är att 

tala svenska. Hon har haft städarbete tidigare. Då hon ibland 

ville tala om att det saknades en viss sak på hennes städ

vagn kunde hon inte förklara det utan måste ta med någon in 

i förrådet för att peka på det hon ville komplettera sin 

städutrustning med. E tyckte också den gången då hon låg 

på sjukhus för njurbesvär att det var svårt att inte kunna 

läsa. Hon kände inte igen sitt namn i skrivstil och framför

allt inte efternamnet . Hon var tillsagd att spara all urin 

i sin potta med namn på. Alla på hennes sal hade samma 

problem och det stod en rad pottor tillsammans. Hon måste 

kunna känna igen sin potta och därför ritade en av sköterskorna 

en blomma på den. 

Tidigare i livet har E aldrig upplevt att hon inte kan 

klara sig själv. Nu känner hon för första gången att det 

inte är lika lätt att fungera när hon är ute i samhället. 

Framförallt uppfattar hon det som om andra människor inte 

tycker att hon kan något eller att hon inte k larar sig . 

Redan i hennes hemby kunde hon räkna ut brudpris och räntor 

och olika procenttal i huvudet. Hon hade allt klart för sig 

och var van vid att ordna hela hushållet och ekonomin själv 

under de fem år som hennes man var i Sverige innan hon for 

efter med alla barnen. 
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Egentligen tycker nog E att man skulle kunna klara 

sig lika bra i Sverige utan att kunna läsa och skriva. 

Det är bara det att det tycker inte svenskarna. E säger 

att hon vet precis hur mycket pengar som kommer in på 

avierna, till vem de är och vem som måste hämta ut dem. 

Varifrån avierna kommer vet hon inte riktigt men det 

tycker hon inte är så viktigt. 

E har en stark tro på onda ögat som förklaring till mycket 

av det som händer henne i livet. Hennes sätt att förklara 

ger henne den säkerhet som hon behöver i den stora förändring 

som hon upplever omkring sig i Sverige. 

E tillhör de kvinnor som gått över 2 000 timmar på alfa

betiseringsskolan. Men hon kommer inte ihåg någonting av 

det som hon lärt sig efter det att det gått några år då hon 

arbetat med lönearbete utanför hemmet. Hon lever ett tra

ditionellt liv tillsammans med andra kvinnor när hon kommer 

hem från arbetet. Flera av de kvinnor hon har omkring sig 

lever som hon. Livet kretsar omkring nära ting som barn 

och familj och det upptar alla hennes strävanden och tankar 

i vardagen. Inom hemmets väggar är livet sig likt tycker 

E. Några kontakter med svenskar har hon inte utanför sitt 

arbete. 

* 

R är 53 år och har varit i Sverige i 10 år. Hon säger 

att hon har ett bra liv i Sverige och att hennes barn 

har det bättre än i Turkiet eftersom de kan studera här. 

R och hennes man känner bara skam över att de gifta barnen 

"skiljt" sig från föräldrarna (man säger att barnen skiljer 

sig = a~rilmak, när de flyttar hemifrån för att bo för sig). 

De har nu bara två av åtta barn kvar hemma, de övriga har 

gift sig och bor för sig. 
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R arbetar på sjukhus med städning. Hon är alltid tradi

tionellt klädd med stora shalvarbyxor och schal om huvudet. 

Hon är en av de tre kvinnor som alltid gör namaz på sin 

schal i ett hörn av klassrummet. R säger att hon har l ä rt 

sig mycket på alfabetiseringsskolan. Hon kan skriva sitt 

namn nu och tycker att hon känner igen vissa ord när hennes 

man läser tidningen . När hon då och då läser ett ord 

skrattar alla i familjen. 

Innan R kom till Sverige hade hon aldrig haft pengar i sin 

hand. Hon tycker att en av de bästa kunskaperna är att kunna 

betala räkningar och se hur mycket pengar man har. R har 

ett passivt ordförråd i svenska språket men tycker att hon 

klarar sig bra med det hon kan. Hon lever i ett seg r egerat 

förhållande på traditionellt vis och har inte tillåtelse 

att gå ut på egen hand annat än till skolan i sällskap med 

andra kvinnor eller när hon ska handla ibland . När middagen 

dukas fram sitter hon inte med vid bordet utan äter senare 

för sig. 

R säger att hennes barn har lärt sig hur Turkiet ser ut 

på kartan i Sverige. De har börjat intressera sig för a tt 

se sitt eget land litet utanför den e gna hembygden. Den 

abstrakta kunskapen om Turkiet genom kartan kan inte R 

förstå. Hon tycker inte att man kan se hur saker och ting 

verkligen är förrän man är där. En av R:s svärdöttrar bor 

hos dem under det att hennes man gör militärtjänst i Turkiet. 

Hon sköter det mesta av de tyngre hushållsgörornålen. R säger 

att hennes man inte vill att hon ska förändras i skolan och 

att det är viktigt att de kan ha kvar sina traditioner. Det 

tycker hon också. 

* 

F är 51 år och var total analfabet när hon kom till Sverige. 

Hon tycker nu att hon kan tala svenska och att hon lärt sig 



55 

läsa. "Fackförening hjälpa etmior ben fastliyim ben 

semesteriya getyim" säger F och tycker att hon talar 

svenska bra. Hon blir också förstådd av sina turkiska 

vänner som tycker att hon talar svenska bra. När vi 

talar om vad det är hon läser visar hon mig serieböcker 

med bilder från filmer där det finns litet text i form 

av pratbubblor som hon läser. Vi läser tillsammans en 

av kärleksberättelserna och F läser f ör mig vad det står. 

Hon berättar det hon tolkar från bilden och inte det som 

faktiskt står i texten. Men hon tycker att hon lärt sig 

läsa och känner sig glad för det. 

Man kan fråga sig hur F uppfattar situationen. Hon vet 

att jag kan läsa men att min turkiska inte är särskilt 

bra. Men skulle hon verkligen vilja lura mig? Tror hon 

att hon skulle kunna lura mig? Eller uppfattar hon faktiskt 

att hon l äser för mig när hon tolkar och berättar bilderna? 

Tror hon att man måste behärska ett språk helt och hållet 

för att kunna läsa det? Vad är det att ha ett språk för F 

i detta sammanhang? Alla dessa frågor blir aldrig ställda 

eftersom F:s spontanreaktioner och handlingar till stora 

delar är omedvetna och oreflekterade. Frågorna utgör underlag 

för vidare forskning i likhet med mycket annat som kommer 

fram under samtalen med de turkiska kvinnornas förhållande 

till tal och skrift. 

F har trots sina kunskaper i svenska blivit lurad och som 

hon säger ''illa behandlad" i Sverige. Hon hade ett arbete 

som städare tidigare men när hon skulle skriva under ett 

papper före semestern trodde hon att det var en semesteran

sökan och det visade sig att det var en avskedsansökan. 

Hon kämpar alltid med myndigheterna om olika missförstånd. 

När hon talar och skriver under saker och ting tror hon att 

hon gör det korrekt men myndigheterna har en annan uppf att

ning och det uppstår problem. 

F skriver inte annat än sitt namn men tycker att det är 

lättare att läsa. Hon håller kontroll över al l ekonomin i 
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familjen. Hon har viss försäljning av sådant som 

släktingar tar med sig hem från Turkiet. 

* 

H är 42 år och arbetar i fabrik. Hon kan förstå en del 

blanketter efter att ha gått ut alfabetiseringsundervis

ningen. Hon led av ständig huvudvärk när hon gick på 

skolan men nu när hon har slutat har den gått över. Hon 

är lycklig över att hon lyckas läsa de brev som kommer 

från Turkiet ibland . Men hennes bror måste h jälpa henne 

när hon själv ska skriva brev. 

Det bestående värdet av alfabetiseringsskolan finns i det 

att hon fick ett arbete genom skolan. Hon h ar bara fort

farande mycket svårt att passa tider och vet inte hur det 

ska gå . 

* 

A är 40 år och har sju barn. Hon har fått "vedemek-pension" 

(förtidspension). Hon har aldrig fått arbeta för sin man. 

Hon har gått fem terminer i alfabetiseringsskolan men inte 

kunnat lära sig någonting. Hon tycker inte att det finns 

någon anledning att lära sig läsa och skriva eftersom hon 

inte behöver kunna det. Hennes man läser och det räcker i 

deras familj , säger hon. 

Vid ett tillfälle säger A: "Jag kanske är dum <.~.~1) därför 

att jag har så många barn. De här barnen tar all intelligen s 

från mig". 

En sak som betyder mycket för A är att hennes man blivit 

botad från en svår sjukdom i Sverige . Han opererades och 
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blev sedan helt frisk. Det gör att A tror på svensk 

sjukvård och t ycker att hon kan tala med läkare på 

svenska och bli förstådd. När vi kommer till barnläkaren 

vid ett tillfälle tillsammans med några av barnen, vill 

A klara av kommunikationen med läkaren helt sj älv . Hon 

börjar med att säga: "Hurudu" och pekar s edan på ett av 

barnen och säger sedan " feber" (fast hon aldrig använder 

sig av termometer vet hon det) . Hon inväntar läkarens svar 

och fråga och pekar än en gång på barnet medan hon säger: 

"Hosta''. Med hjälp av ett stort intresse och en tro på 

att klara av denna situation kommer A tillsammans med 

läkaren fram till att barnet har en infektion och ska få 

några mediciner som tar ned febern och lugnar hostan, 

framförallt på natten. 

A känner sig som om livet fungerar i Sverige. Hon behöver 

inte lära sig att läsa och skriva men det hon verkligen 

vill lära sig är att till exempel förstå vad en grad är 

nä r l äkaren talar om temperatur och feber. Hon vill kunna 

klara sig sj ä lv och kunna tala svenska. Hon vill gärna gå 

en svensk-kurs men hennes man som är litet äldre och som 

ställer strikta traditionella krav på sin hustru vill helst 

inte att hon är hemifrån mera. Barnen klarar sig mycket bra 

i skolan och sköter dessutom många av sysslorna i hemmet för 

att hjälpa sin mor. Femtonåringen tar hand om treåringen 

efter skolan. 

A går vissa dagar i veckan på Korankurs som anordnats i 

förorten för kvinnorna där. Hon kan "läsa" långa verser ur 

Koranen och uttalar de arabiska orden med stor känsla. 

* 

M är 41 år och har genomgått såväl alfabetiseringskursen 

som senare också en AMS-kurs för att få ett arbete. Hon 

känner stor tacksamhet över att hon har fått l ära sig läsa. 
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Kanske använder hon sig inte så mycket av sina kunskaper 

men hon tycker ändå att hon kan tala svenska och klarar 

sig bra på sitt städarbete på Karolinska Sjukhuset. 

M lider av ständig värk och går långa tider sjukskriven 

men det som håller henne uppe är Koranskolan där hennes 

motivation är så stark så hon tror att hon faktiskt kan 

läsa arabiska ord i texten. Hon läser genom att följa med 

fingret i texten. Men det hon egentligen gör är att hon 

repeterar och lär in ljuden i minnet och "läser" sedan 

hela verser utantill. 

M har fyra barn som bor hemma och hennes man arbetar med 

kiosk och restaurangarbete. M har mycket ansvar i hemmet och 

tycker att det går bra. Särskilt bra går det när hon får 

vara hemma, som under de långa sjukskrivningarna. Då mår 

hon bra och då kan hon ägna sig åt det som är hennes egentliga 

uppgift, att sköta hemmet och barnen. M säger att hon v ill 

resa hem till Turkiet när hon blir gammal för hon kan inte 

tänka sig att behöva dö i Sverige. 

* 

G är 40 år och arbetar på Karolinska Sjukhuset deltid och 

städar dessutom på bank. Hon har fyra f l ickor och en son 

som just gift sig (18 år). Det innebär att G har fått en 

svärdotter i huset. Sonen måste gifta sig eftersom föräldrarna 

var rädda för att han skulle börja gå ut med svenska flickor. 

Nu har han sin fru och de ska snart ha barn och G tänker ta 

hand om dem och ha uppsikt över dem. Svärdottern har just 

kommit från Turkiet. Hon arbetar inte och går inte i skolan. 

Det hinner hon nog s äger G. G:s man är mycket traditionell 

och tar inte kvinnor i handen när han hälsar. Han har all 

beslutanderätt i familjens angelägenheter men när han ibland 

är borta tar G över. G vill gärna resa tillbaka till Turkiet. 

Hon är sockersjuk och vill h a den vård som man kan få där 
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av vissa läkemän som gör medicin av örter. 

Efter alfabetiseringsundervisningen har hon kunnat läsa 

brev som kommer från släktingar i Turkiet. Hon tycker inte 

att hon känner någon förändring sedan tidigare för då l äste 

alltid någon annan i f arniljen de brev som kom så hon fick 

i alla fall veta hur de hade det och vad som hänt i hembyn. 

G har i och med att hon är sjuk lärt sig hur man fyller i 

blanketter och ansöker om olika bidrag. Hon känner igen 

olika papper som kommer och klarar av den byråkratiska 

kontakten som hon tvingas ha med myndigheter av olika slag. 

G:s problem är egentligen att hon alltid längtar hem och 

att hennes barn inte alls känner på samma sätt. Barnen är 

nöjda i Sverige och vill utbilda sig och stanna här. 

* 

Y är 40 å r och har fem barn. Hon arbetar 17 timmar om 

dygnet och har alltid mellan tre och fyra städarbeten. 

Hon behöver ständigt mer pengar och klagar över att det 

inte räcker till. Hon och hennes man vill starta en 

restaurang med de pengar som de l yckas spara ihop. De 

upplever sig själva som slavar ibland eftersom de inte kan 

sluta arbeta och hela tiden känner att de vill tjäna mer 

pengar. De anser att de var en av de allra fattigaste 

familjerna som korn från Turkiet i slutet av 1960-talet. 

Y har glömt allt som hon lärde sig i alfabetiseringsskolan. 

Hon läser och skriver aldrig. När skulle hon hinna det? Hon 

har alltid arbetat hårt i hela sitt liv och just nu hinner 

hon ju inte ens se sina egna barn eftersom hon kommer hem 

sent på natten. De ä ldsta barnen får ta hand om de yngre. 

"Det är ju självklart att döttrarna ska sköta barnen" . 
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* 

B är 21 år och gick på alfabetiseringsundervisning när 

hon kom till Sverige för fem år sedan. Hon kom hit för 

att gifta sig. Hon var då 16 år. Jag k om att tala med 

B därför att hon var släkt med en av de äldre kvinnorna 

som jag följt sedan tidigare. B gick bara en kort tid på 

alf abetiseringsskolan där hon snart lärde sig läsa och 

skriva. Hon använder sig av sina kunskaper i sitt arbete 

som kassörska. Hon har två barn och hennes man gör militär

tjänst i två år. B l ämnar de två barnen på ett turkiskt 

dagis med turkiska l ärare. Hon ser mest på TV och video på 

kvällarna. Det hon läser är mest bil dserier och texten på 

TV men hon har svårt med svenskan ibland. Hon kan i alla 

fall läsa turkiska mycket bättre . 

När B:s två små barn insjuknade i influensa vid ett t ill

fälle stannade hon hemma hos dem och förklarade att hennes 

grannfru beundrat barnen en vecka tidigare och sagt att d e 

var så vackra. Hon hade satt onda ögat på barnen . Vid ett 

tidigare tillfälle var den yngsta flickan sömnlös och verkade 

ledsen och B berättade för mig att en ~ (ett andeväsen) 

skrämt henne. B hade själv sett cinnen i form av en stor 

fågel som satt på balkongräcket. Barnet behandlades av en 

magiker på sommaren i Turkiet. Han lät barnet se sin spegel

bild i vatten och skrev en amulett som skulle ta bort den 

onda kraften. 

När jag frågade om hon läst vad som stod i amuletten slog 

hon ifrån sig och nästan viskade till mig att det får man 

inte göra för då försvinner kraften. Dessutom kan bara vissa 

människor l äsa sådana amuletter. Men ingen ska se den när 

den väl är insydd i sitt skyddande hölje. 

B har integrerat mycket nytt i sitt traditionella sätt att 

tänka men vissa grundläggande förklaringar till livets olika 

skeenden förblir oförändrade. 
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* 

Exemplen som jag har tagit upp här är begränsade och 

alltför udda för att vara representativa vad gäller 

kvinnor från Turkiet i allmänhet. Det är därför viktigt 

att klargöra att kvinnorna som här beskrivs ingår i en 

större undersökning som rör sjukdomssyn. Varje kvinna 

här känner jag väl och har följt under ett antal år då 

jag under skilda livssituationer kunnat ta del av reaktioner, 

tankar och resonemang inför livet och allt som händer i en 

ny livssituation. 

Det som den här speciella frågan gäller - alfabetiseringens 

påverkan på deras liv och tankar - hade enligt min mening 

inte kunnat diskuteras utan den bakgrundskunskap om kvinnorna 

som jag tillgodogjort mig under ett långt fältarbete. 

Det framgår också av beskrivningen att kvinnorna på alfa

betiseringsskolan som jag följt, i huvudsak är äldre kvinnor 

som kom till Sverige i relativt hög ålder ur deras synpunkt 

sett . De yngre kvinnorna som var illitterata när de kom till 

Sverige, tilläts inte alltid att gå till skolan, antingen 

på grund av oro för bristande beskydd, att de inte ansågs 

behöva lära sig, e ller att de behövdes i hemmet. Senare var 

många av dessa yngre kvinnor starkt motiverade att komma ut 

och arbeta och flera av dem hjälptes genom skolan till AMS

kurser och arbeten och tillägnade sig tillräcklig litterat 

teknik för inlärning av svenska. Det sista exemplet är en 

sådan kvinna . 

Men det som jag är intresserad av här är att med hjälp 

av några turkiska kvinnor diskutera alfabetiseringen 

och vilken social och kulturell betydelsen den fått för 

dem. Det är med hjälp av dessa exempel som jag vill 

problematisera och nyansera vissa teoretiska ståndpunk

ter som tidigare berörts. 
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DISKUSSION 

Frågorna som jag funderar över i det föregående och som 

jag är intresserad av att diskutera rör i första hand 

huruvida en lång alf abetiseringsprocess lett fram til l 

förändrade kommunikationssätt bland de turkiska kvinnorna 

och om man i så fall på något sätt kan relatera en sådan 

förändring också till deras sociala liv o ch deras kultur 

och tänkande. En etnografi över de turkiska kvinnornas 

kommunikation och språkanvändning i deras nya tillvaro 

måste ta hänsyn till minst tre viktiga områden. 

Det första är det sätt på vilket språk överhuvudtaget används 

som medel för kommunikation. Språkanvändningen i ett samhäl l e 

stämmer alltid överens med och förstärker andra kulturella 

mönster såsom hur tid och rum ordnas och upplevs, hur man 

löser problem, regler för grupplojalitet och hur man arbetar 

eller förströr sig. Det fysiska och det sociala samhällets 

gränser och den intensitet och omfattning som människors 

interaktion har inom dessa gränser påverkar alla s pråkliga 

vanor; berättelser, myter, sagor, brevskrivande, när och hur 

man talar om eller till små barn etc. 

För det andra gäller att de sätt på vilket barnen i ett samhälle 

förbereds för framgångar i skolsammanhang har oftast större be 

tydelse än språkets formella struktur eller hur mycket barn och 

föräldrar interagerar (jfr Heath 1983) . Den språkliga sociali

sationsprocessen i all sin komplexitet är starkare, har större 

betydelse, än någon annan enkel förklaring till framgång i skol

sammanhang. Det innebär att en alfabetiseringsprocess också 

är beroende av hur den språkliga inlärningen skett från början. 

I tredje hand är det viktigt att tänka på att mönster som 

skapas i samspelet mellan oral och skriftlig språkanvändning 

är mycket olika och oftast varierande i komplexitet. Den 

traditionella oral/litterat - dikotomin omfattar inte de 

sätt på vilket andra kulturella mönster alltid påverkar an

vändandet av det orala och det skrivna språket. 
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Det är de regler som omger språkanvändningen; när och 

till vem man får tala, inom och utom familjen, hur man 

talar till ung och gammal etc som får betydelse för 

senare inlärningsmöjligheter. 

När skolsammanhang förutsätter att eleven ska kunna 

kategorisera och benämna olika fenomen och beskriva dem 

utanför sitt sammanhang, förutsätter det en förberedelse 

redan i hemmet för detta. I hemmet och i samh ället i övrigt 

måste barn exponeras för situationer där man med fantasi 

och språk tänker sig in i situationer av förändring som 

leder till analyser av visst slag. 

Barnen i jordbruksområden i mellersta Anatolien socialiseras 

in i en s pråkanvändning där de l ä r sig benämna det de ser 

och r elatera till sin konkreta verklighet utan att egentligen 

göra några utförliga berättelser utanför den kontext där 

de befinner sig och som de känner till. 

Kvinnorna s om jag beskriver är vana vid att i alla sammanhang 

associera det de hör till egna erfarenheter och den kända 

omvärlden och det som är deras verkl i ghet. De tolkar in nya 

intryck i sitt system av begrepp och kategorier (jfr Horton 

1967). När de utsätts för inlärningssituationer då de ska 

tolka "krumelurer" på ytan som symboler för en verklighet 

de inte känner är möjligheterna mycket små att de ska lyckas. 

När "krumelurerna'' förmedlar något av en verklighet som 

de känner, blir innehållet levande och konkret och integreras 

som kunskap i sig men ger också moti vation till att läsa. 

Många gånger hände att läraren använde sig av turkiska folk

berättelser. Kvinnorna engagerade sig i innehållet och 

berättade om sig själva och upplevelser de haft i livet. 

Oftast slutade sådana lektioner i livlig diskussion om 

kvinnornas levnadsöden och rätt och fel i berättelsen som 

utlöste det hela. 

Alfabetiseringens konsekvenser och användandet av skrift 

bland kvinnorna från Turkiet måste också kunna relateras till 
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nuvarande social situation och omgivning. Kvinnorna 

befinner sig i transition med allt vad det kan betyda 

av förstärkande och/eller försvagande av kulturell 

tradition och livsstil. Det kan ha betydelse för hur 

deras möjligheter att integrera litterata tekniker 

såsom skrift och läsning ser ut. Vissa yngre kvinnor har 

hjälp av sin situation för att utveckla och integrera 

en litterat teknik i sin i övrigt orala tradition, medan 

andra på grund av sin funktion i den orala traditionen 

inte finner användning för dessa nya tekniker. Om någon 

av kvinnorna kan ta upp och använda sig av sin nya tekniska 

möjlighet måste det vara för att hon verkligen har använd

ning av den i sitt dagliga liv samt att hennes omgivning 

accepterar och stöder detta. 

Det senare är kanske det största hindret eftersom kvinnorna 

av tradition inte anses ha användning av abstrakta kunskaper 

såsom att läsa och skriva. Det ä r mannens privilegium i 

första hand och bland männen finns även en liten skara 

skriftlärda som är aktade och har hög status just på grund 

av sin förmåga att läsa Koranen. 

Användningen av skrivfärdigheten är också beroende av hur 

familjesammansättningen ser ut och vad det finns för samlad 

kompetens inom hushållet. De kvinnor som lever i större 

sammansatta hushållsenheter kommunicerar med sin närmaste 

omgivning på orala och icke-verbala sätt. Skriften har för 

dem inte någon direkt funktion. Men det kan finnas anled

ningar till förändring av komrnunikationssätten inom familjen. 

Familjernas livssituation har starkt förändrat s sedan 

flyttningen till Sverige. Män och kvinnor lever i allmänhet 

på ett mera likartat sätt jämfört med tidigare bland annat 

genom det att de har l önearbete utanför hemmet. Man skulle 

kunna tänka sig att just detta förhållande innebär ändrade 

kommunikationssätt mellan medlemmarna inom familjerna. Men 

i och med att männen fortfarande ser på kvinnornas arbete 

enbart i ekonomiska termer och håller kvar sin auktoritet 
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och beslutsrätt inom familjen är förändringen relativt 

långsam. 

I de familjer där alfabetiseringen pågick i hemmet var 

levnadsmönstret mycket traditionsbundet. Kvinnorna i dessa 

familjer fick inte lämna hemmet utan manlig eskort -

utom när de skulle till sitt arbete. Kvinnorna åt inte 

heller tillsammans med männen eller eventuella gäster. 

Inlärningen av den nya tekniken gick relativt bra för 

flera av de turkiska invandrarkvinnorna. De höll också 

kvar sina kunskaper så l änge de utsattes för alfabetiseringen. 

Men färdigheten förknippades med v issa situationer som inte 

är lätta att "översätta" till andra vardagssituationer i 

kvinnornas värld. Det finns därför en stor risk för att 

färdigheterna glöms bort om de inte kan få en ny och naturlig 

funktion i det dagliga livet där all erfarenhet och kunskao 

lagras, konserveras och förändras. 

De personer inom familjen och släktgruppen som på grund av 

flyttningen från Turkiet till Sverige inte längre finns på 

ansikte-mot-ansikte avstånd, ger kvinnorna en ny anledning 

att ändra sitt kommunikationssätt med sina närmaste . 

Brevskrivande och läsande av brev är en viktig del i det nya 

livet i Sverige. Möjligheten för kvinnorna att kommunicera 

på detta sätt har givits på alfabetiseringsskolan. 

En annan anledning till förändring i kvinnornas kommuni

kationssätt är att de måste kommunicera med den osynliga 

svenska byråkratin. Det måste ske med hjälp av ett nytt s pråk. 

Vid sådana tillfällen då det anses nödvändigt att ha kontakt 

med den svenska byråkratin tvingas kvinnorna att lösa even

tuella svårigheter som ligger i vägen. Det kan gälla ekono

miska och rent överlevnadsmässiga frågor eller vid tillfällen 

då de egna rättigheterna och intressena måste bevakas i den 

nya livssituationen. Kvinnorna utvecklar snart en kompetens 

i att handskas med sådana situationer och lär sig framförallt 

att räkna och läsa siffror samt att på ett "oortodoxt" sätt 
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ta sig fram i ett oftast obegripligt system. 

Det visar sig att kvinnorna har en låg läs- och s kriv

färdighet överlag trots sina 2 000 timmar på alfabeti

seringsundervisningen. En fråga som man måste ställa är 

språkets betydelse för inlärning och användning av skrift. 

Kan det ha någon avgörande betydelse att de turkiska 

kvinnorna har fått lära sig den litterata tekniken på 

"det egna språket" där vanan att använda språket i skrift 

inte finns? Eller kan det vara så att det språk som alfa

betiseringen sker på inte stämmer överens med deras hem

språk och att de har en viss aversion mot skriften genom 

det (Istanbul-dialekt som k vinnorna inte tycker om)? Kan 

man v idare tänka sig att skriftspråket lättare skulle kunna 

accepteras och integreras om det vore "ett annat språk" 

som också får andra funktioner än talspråket? Frågorna tycks 

bli motsägelsefulla. 

Vad jag undrar är om inte det svenska språket hade kunnat 

bli ett litterat språk för kvinnorna eftersom världen för 

dem är uppdelad rent praktiskt i en i huvudsak oral turkisk 

och en litterat svensk kommunikation. Men en sådan möjlighet 

är inte realistisk annat än i den utsträckning som kvinnorna 

själva utvecklar ett sådant system. Det ser inte sällan ut 

som om behov utvecklar färdigheter oavsett utbildning av 

formellt slag. 

Flera av kvinnorna uttryckte att de inte har tid att ägna 

åt annan kommunikation än den som sker direkt. Att sätta 

sig ned och läsa och skriva har ingen tillräckligt viktig 

funktion för dem i deras vardag . Samtidigt använder de mycket 

tid till just den typen av aktivitet i och med at t flera av 

dem går på Koranskolan. Där är språket arabiska. 

Koranen eller delar av den ska enligt traditionen läras in 

utantill. Den kulturella iden om religiös kunskap har för 

blivit förvånansvärt konstant under historiens gång över 

hela den Islamska världen (Eickelman 1978 :489). Den islamska 
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utbildningen har beskrivits i följande ordalag : 

"commonly conceived as the teaching of fixed and 

memorizable statements and formulas which could 

be learned without any process of thinking as such" 

(Hodgson 1974:438). 

Citatet väcker frågan om hur begreppet förståelse förhåller 

sig till det kunskapsbegrepp som beskrivs. Eickelman visar 

i sina studier av muslimska samhällen och deras undervis

ningstraditioner att auktoritetstro och längtan efter Guds 

ord i Koranen utvecklar en oerhörd kompetens hos människor 

i att memorera. Kunskapen som finns i det memorerade bör inte 

ifrågasättas. Den kognitiva stil som man förknippar med islamsk 

kunskap är starkt knuten till populär förståelse av Islam 

och har viktiga likheter med icke-religiösa kunskapsområden. 

Det som utmärker en sådan undervisning som den de turkiska 

kvinnorna tidigare fått och som de också väl j er att ta del 

av i Sverige är disciplinen och avsaknaden av explicita för

klaringar till memorerat material. Detta är något som stämmer 

väl överens med den beskrivning Eickelman gör av det statiska 

kunskapsbegreppet som mycket av den islamiska utbildningen 

vilar på. 

Vad är det som gör att vissa av kvinnorna sökt sig till 

Koranskolan i Sverige trots att de inte gått i sådan skola 

som vuxna i Turkiet? En av anledningarna kan vara att de vill 

förstärka det traditionella arve t i en i övrigt så förändrad 

tillvaro. De söker förankra sig i något som är välkänt och 

legitimt. I Koranskolans tradition kan de också känna sig 

kompet enta och accepterade. Flera av kvinnorna och den yngre 

generationen söker sig tvärtom bort från de religiösa tradi

tionerna. 

Jag vill påstå att alfabetiseringen i sin förlängnin g kan ha 

lett till en sådan kommunikationsförändring som den att 

kvinnorna söker sig till Koranskolan och den egna religionen . 

Visserligen sker det som en effekt av att kvinnorna s öker 
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återerövra en känsla av kompetens som de i vissa fall 

fråntagits genom alfabetiseringsprocessen. En av kvinnor

na tolkar en sådan känsla när hon säger: "Vi är som djur 

här, vi kommer aldrig att läsa och skriva som andra människor . 

Vi visste inte att vi var så mycket sämre än alla andra " . 

Kvinnornas kompetens i deras orala kulturtradition räckte 

inte när de kom till Sverige . Och i Sveri ge förväntade man 

sig att de skulle lära sig nya tekniker. Men många av de 

illitterata kvinnorna har som vi ser inte lyckats inhämta den 

kompetens som krävs för att de ska kunna leva på våra villkor 

i vårt litterata samhälle. Kvinnorna g i ck på så sätt från 

kompetens till inkompetens under alfabetiseringsprocessen där 

de blev medvetna om sin oförmåga genom det att de inte kunde 

motsvara förväntningarna som ställdes på dem . Viss kompensation 

fick de kvinnor som engagerade sig i att läsa "boken" på 

Koranskolan. 

Tidigare i livet hade kvinnorna ingen anledning att ifråga

sätta sina egna ideer och handlingar. I Sverige har de blivit 

uppmärksamma på sin egen kultur genom att det de står för 

ifrågasätts. I den förändring som pågår har kvinnorna l ärt 

sig delar av det s venska normsy stemet. De vet hur man ska 

bete sig om ett barn blir sjukt med feber och kan berätta 

det fö r en representant för sjukvården - men när barnet 

verkligen blir sjukt reagerar de omedvetet spontant med att 

behandla och förklara symtomen på traditionellt sätt. Att 

följa kvinnorna i deras anpassningsprocess och förändring i 

Sverige har varit som en resa i en helt annan erfarenhetsvärl d . 

Oavsett den teoretiska inlärning som kvinnorna fått i skolan 

och på olika s venska institutioner sker deras förändring 

inifrån deras konkreta erfarenheter. 

Kan denna form av anpassning och strategier leda till ett 

förändrat e ller nytt tänkande eller är det främs t tillägnan

det av skriftspråket som kan leda till det? Den form av 

litterat kompetens som kvinnorna har tillgodogjort sig har 

inneburit en viss förändring i deras kommunikationssätt med 

omgivningen. Det har i sin tur inneburit ett delvis förändrat 

sätt att tänka på livet och på omvärlden enligt min uppfattning. 
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Men förändringen går inte att beskriva i termer av 

enbart "literacy" . I samband med alfabetiseringen har 

kvinnorna från Turkiet också kommit i kontakt med det 

svenska samhället på ett speciellt sätt. Förutom just 

skillnaderna i användande av orala och l itterata kommuni

kationssätt har det svenska samhällets struktur och ideo

login bakom utbildningssystemet fått betydelse för hur 

och om kompetensen att skriva blir användbar för kvinnorna. 

För att "literacy " ska bli användbart och leda v i dare till 

nya uppgifter och möj ligheter måste inlärningen innehålla 

mer än själva tekniken att läsa och skriva. Implicit i 

undervisningen av själva tekniken finns subtila förberedel

ser för social placering. Anal yser av utbildning och alfa

betisering för etniska minoriteter i Canada under 1800-

talet visar att "lite racy " inte korrelerar med större jämlik

het, demokrati eller förbättrad social situation för a r betar

klassen (Graff 1979 i Street 1984:105). I de turkiska kvinnor

nas alf abetiseringsprocess förbereds de för vissa verksamheter 

i det svenska samhället utan att detta är uttalat. Alfabeti

seringen går till största del ut på att lära kvinnorna läsa 

och skriva även om ambitionerna från de politiskt aktiva 

turkiska lärarna går utöver detta mål. De konservativa 

jordbrukskvinnorna försvarar s ig oftast mot pol i tisk påverkan, 

särskilt de äldre kvinnorna som jag s kildrar här. Hur socia

liseras egentligen de turkiska kvinnorna in i det svenska 

samhället? Med hjälp av vi l ka förväntningar och krav blir de 

delar av det nya samhället? 

Bakgrunden till kvinnornas dagliga existens, deras historia 

och nuvarande samhällsekologi, måste vara klar för att man 

ska kunna läsa in vad det är som förändras. Deras möjligheter, 

värderingar, motivationer och resurser för kommunikation i 

olika former influeras av deras sociala his t oria men också av 

de nya miljömässi ga faktorerna och den politiskt- ekonomiska 

verkligheten. Det är med kunskap om kvinnornas hem- och 

samhällserfarenheter s om man måste följa dem in i klassrummet, 

alfabetiseringsskolan och arbetslivet. Det är mot den 

bakgrunden som en eventuell förändring i samband med " literacy" 

måste ses. 
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Det finns vissa fysiska och sociala gränser i samhället 

inom vilka kommunikation till eller från kvinnorna är 

möjlig. Man bör kunna beskriva de olika situationernas 

begränsningar och särdrag där kvinnorna har möjlighet 

att kommunicera. Hur, var och varför väljer kvinnorna 

att använda sig av tal respektive skriftspråk och vilket 

värde eller vilken betydelse får deras val av språk för 

deras fysiska och sociala aktiviteter? 

Allt detta påverkas av bakgrund, e rfarenheter och tidigare 

språksocialisation men formas i den komplexitet som omger 

alfabetiseringen på det egna språket. Vi har sett att alfa

betiseringen som kvinnorna gått igenom egentligen lämnat 

ganska små spår av "literacy" efter sig. Det är säkerligen 

därför att själva tekniken att kunna använda sig av 

skriftspråket måste kombineras med funktion i en viss 

livsstil och kultur för att bli integrerad och användbar. 

Kvinnornas sociala roller i deras nya milj ö har i många 

fall inte ännu krävt "literacy". Dessutom har inte själva 

alfabetiseringen i sig lett till en sådan f ö rändring i 

deras sociala situation. 

De turkiska kvinnornas känsla av inkompetens i sin nya 

situation går att jämföra med skolsituationer för många 

barn och ungdomar i Västvärldens länder. Kulturgränserna 

går ofta mellan språksocialisationen i hem och samhälle 

och symbolisk språkmanipulation som krävs för framgång i 

skola och arbete (Bourdieu 1967). 

För att återknyta till Bourdieu och hans jämförande studie 

av utbildning och kognitiva stilar är exemplet med de tur

kiska bondkvinnorna en klar indikation på hur språksociali

sationsmönster i skilda samhällen skapar olika förutsätt

ningar för formell framgång i storsamhället. Bourdieu anser, 

i likhet med Heath som delvis stöder sig på hans teorier, 

att om gränserna mellan samhället och skolan inte kan brytas 

och flödet av kulturella mönster mellan dem uppmuntras, kan 
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det bli så att skolan fortsätter att legitimera och 

reproducera samhällen som kontrollerar och begränsar 

vissa grupper eller andra samhällens framväxt och fram

gång medan den själv förblir orörd av andra värderingar 

och livsstilar. 

Som det här exemplet har visat är bilden av "literacy" 

och dess användning sammansatt och komplex. Exemplet här 

har bidragit med att föra upp till ytan några aspekter i 

denna kompl exitet som kan ha betydelse när man funderar 

över begreppet "framgång" såväl socialt som akademiskt. 

Eftersom alfabetiseringsundervisning är en kulturell 

fråga speglar den samhället och dess ideologi. I och med 

det får också människorna som genomgår inlärningsprocessen 

mer eller mindre osynliga budskap som kan bidra till att 

leda dem in i den speciella kompetens och sociala p l acering 

som blir deras nish i samhället. 

"It would seem that we should not expect the acquisition 

of writing, nor its application in a given context, to 

take any one direction . In particular, we should not expect 

it to result in greater "objectivity" or "truth" (Str eet 

1984:102)". 
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