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i detta nummer …

Årets sista Västerbotten tillägnas alla barn och ungdomar – i Västerbottens län och annor-
städes. i Barndomar får vi möta pedagoger, forskare, eldsjälar med flera, som alla på olika sätt 
är engagerade i hur det är att växa upp i dag. Två begrepp är centrala i detta häfte – 
socialisation och integration. med socialisation menas i det här fallet den process genom 
vilken barn införlivar vuxnas normer och kultur. definitionen av begreppet integration är 
hämtad från diskrimineringsombudsmannen: en process som leder till att människor från olika 
grupper – etniska eller könsmässiga – lever och verkar i kontakt med varandra i olika  
delar av samhällslivet utan att någon mot sin vilja behöver ge upp sin gruppidentitet.

Maine Wallentinsson, museipedagog och receptionist vid Västerbottens museum, inleder 
med att jämföra dagens barnuppfostran med gårdagens. Hennes artikel bygger  
på en uppsats i etnologi som hon gjorde i 2000-talets början.

därefter beskriver Christina Åhrén, etnolog vid Umeå universitet, hur det kan vara att växa 
upp i ett renskötande samhälle där hon just fokuserar på socialisationens betydelse.

Journalisten Camilla Andersson har mött atsede leikun, som är verksam i föreningen Prei 
(Projekt för integration), och de diskuterar bland annat skillnaderna mellan assimilation och 
integration samt synen på barn.

kulturanalytikern Somayeh Bozaghian, för närvarande anställd vid Västerbottens läns 
hembygdsförbund, har på motsvarande sätt samtalat med en annan eldsjäl, adan Warsame. 
Hon beskriver ett möte med en man vars engagemang med fog kan kallas för gränslöst. 
somayeh har också fungerat som medredaktör i detta tidskriftsnummer.

adan samarbetar bland annat med designhögskolan i Umeå i ett läromedelsprojekt som 
beskrivs mer ingående av Diana Africano och Brendon Clark, verksamma vid designhögsko-
lan respektive mads Clausen instituttet, syddansk universitet i sönderborg.

ett annat läromedel, en digital barnbok, har producerats av kulturföreningen maya. 
Somayeh Bozaghian berättar om mötet med två engagerade bokskapare.

Gunda Sandström, tidigare rektor vid Hedlundaskolan i Umeå, tar oss med på en 
spännande resa som började med ett läxläsningsprojekt för flickor och mammor med 
invandrarbakgrund, men som med åren växt till något mycket större.

en stor del av detta häfte handlar om möten av olika slag. Nora Tabbouche, lärare vid 
Umeå internationella gymnasium, berättar gripande om sitt första möte med svenska 
ungdomar och om betydelsen av att respektera varandra.

avslutningsvis visar Linnéa Ottosson några av sina bilder från ett ryskt barnhem som hon 
tagit i samband med ett projektarbete under sitt sista år på gymnasiet.

allra sist följer en svit av gamla barnfotografier av bygdefotografen Olof ”Olle” Öberg, 
gunnarn.

Nära notiser handlar om ett intressant litet fynd. arkeologen Anders Huggert, Väster-
bottens museum, berättar mer i artikeln ”det låg ett plåtmynt i en källare i Norra ren-
bergsvattnet.”

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens  
läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett 
välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.
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bildtexten    

Den inre välfärden i Vilhelmina För en tid sedan 

fick jag ett telefonsamtal från Bo Johansson, förfat-

tare och tidigare skolman i Vilhelmina. Hans ärende 

var egentligen att försäkra sig om att man inför en 

eventuell utbyggnad av Vojmån måste beakta om-

rådets natur- och kulturvärden och väga in dessa i 

den samlade bedömningen. Men snart kom vi att 

tala om ”välfärd”, ”tillväxt” och ”långsiktigt hållbar 

utveckling”.

Vad menas egentligen med dessa begrepp? 

Handlar det enbart om en ekonomisk tillväxt, om 

fler jobb? Bo menade att i begreppet välfärd måste 

vi också väga in hur vi människor mår, hur rika våra 

liv är på upplevelser och kunskap – kort sagt, ”den 

inre välfärden”, som Bo uttryckte det.

Jag undrar om inte just Vilhelmina kommun har 

börjat inse betydelsen av att se till den inre välfär-

den. Enligt min mening borde denna inlandskom-

mun tjäna som ett föredöme för länets 14 övriga 

kommuner. Här tar man tillvara den lokala historien 

genom att ordna nybyggarseminarier, stötta Fatmo-

makke kyrkstad, satsa på berättandet, ordna intres-

santa och välbesökta föreläsningar, bygga upp ett 

digitalt fotoarkiv och mycket annat. Till millennie-

Ett av Bo Johansson 20 poetiska 
brevmärken – ännu ett exempel 
på den inre välfärden i Vilhelmina?

skiftet gav man ut O P Petterssons betydelsefulla 

bokverk Nybyggares dagliga leverne och skänkte till 

alla hushåll i kommunen. Tidigare i år utkom två 

bokband med tidningsklipp om Vilhelmina från 

1900-talets början, och nu har fullmäktige beslutat 

om medel för att Martin Lauritz ska få fortsätta sitt 

imponerande arbete. Vidare har man planer för ett 

nytt museum.

Som grädde på moset – numera inleds varje kom-

munfullmäktigesammanträde med ett kort kultur-

historiskt föredrag!

Låt oss hoppas att fler kommuner följer i Vilhelmi-

nas fotspår. Och låt oss också hoppas att Vilhelmina 

kommun är pådrivande när det gäller att beakta na-

tur- och kulturvärdena längs Vojmån inför vatten-

dragets framtida öde – för den inre välfärdens skull.
 

ANDERS KARLSSON
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Barnuppfostran i förändring
M A I N E  W A L L E N T I N S S O N

Barnuppfostran är ett intressant område ur flera aspekter. Ur kulturell synvinkel är 

uppfostringsprinciperna ett slags mätare av de djupare värderingarna i ett samhälle. 

Ämnet är även intressant ur ett generationsperspektiv – äldre människor har ofta 

synpunkter på hur deras barn uppfostrar sina barn och på det färdiga resultatet, det 

vill säga hur barnbarnen – ”dagens ungdom” – beter sig. Ett annat intressant fenomen 

är att dagens föräldrar ofta ifrågasätts i samhällsdebatten. De anklagas bland annat 

för att ha abdikerat från sin föräldraroll, att inte sätta gränser för sina barn, och enligt 

en undersökning så pratar de mindre än tio minuter per dag med sina barn. Vad är 

det då som är utmärkande för dagens uppfostringsmönster? Tänker dagens föräldrar 

verkligen annorlunda beträffande sina barns fostran än deras föräldrar gjorde, och 

vad är i så fall skillnaden? På vilket sätt har familjen och familjelivet förändrats de 

senaste femtio, sjuttiofem åren? Vid en etnologisk studie, där fem familjer intervjuades 

om dessa frågor, framkom en hel del generationsskillnader – både i hur man ser på 

sin egen roll som förälder och hur man ser på sina barn. Följande artikel bygger på 

denna studie.

I bondesamhället präglades barnuppfostran 
av religionen och dess hierarkiskt ordnade 
världsbild. Enligt Hustavlan befann sig bar-
nen längst ner, under såväl Gud som männen 
och kvinnorna, och därför var lydnad och öd-
mjukhet viktiga egenskaper att inpränta i 
barnen. Denna fostran hade väldigt begränsat 
utrymme för individualitet och egennytta 

och det var kollektivet som utgjorde identifi-
kationsgrund.

Under industrialiseringen och arbetarklas-
sens framväxt skedde en sekularisering av 
samhället. I det svenska folkhemsbygget fick 
de kristna normerna en minskad betydelse, 
men den kollektivistiska värdegrunden levde 
kvar. Med tanke på arbetarklassens under-
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Fredagsmys. Efter en vecka fylld med arbete, skola, dagis och aktiviteter kan det vara skönt för familjen att slappna av tillsammans.
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ordnade position i samhället var denna ända-
målsenlig – arbetarklassen kunde endast göra 
sina röster hörda genom kollektiva aktioner.

De senaste årtiondena har även folkhem-
met och dess ideologi börjat vittra sönder. 
Det finns inte längre någon strävan efter kol-
lektiva lösningar för att tillfredsställa massans 
behov, utan i stället ses privatisering och kom-
mersialisering som ett led i individens rättig-
het till fria val. Det gamla solidaritetstänkan-
det ersätts med individualism och en ökad 
tro på sig själv. Med en sådan samhällsom-
vandling och värdegrundförändring är det 

klarar och argumenterar; man vill att barnen 
ska förstå orsaken till de beslut man fattar 
och inte bara lyda blint. Så här förklarar en 
av föräldrarna:

Och sen att man försöker förklara för 
dom… på ett sätt som min mamma aldrig 
skulle ha gjort. Det ska inte bara va såhär 
”Nä, du får inte och därmed basta”, utan 
man försöker få dom att tänka, att förstå. 
Jag vill ju inte att mina barn ska tycka att 
jag är dum.

Som den mest positiva förändringen fram-
höll man barnens ökade status och rättighe-
ter i samhället och att relationen mellan för-
äldrar och barn har förbättrats, det vill säga 
att den hierarkiska ordningen mellan barn 
och vuxna minskat. En av mammorna minns 
sin egen maktlöshet:

De var nog ganska bestämda med hur de 
ville ha det och de brydde sig inte, de sa 
ofta att ”ja men vad andra får, det bryr  
vi oss inte om, vi bestämmer det vi vill”. 
Det minns jag bland annat att vi fick inte 
sova borta när vi var barn. Pappa och 
mamma sa ”här har ni eran säng, ni får 
leka hur mycket som helst på dagarna, 
men sover över gör ni inte”. Jag var väl 
sexton år innan jag sov borta, vi fick bara 
inte. Och när vi var i sommarstugan var 
vi sällan med andra barn, vi bodde ju där 
ute hela sommaren. Och vi fick inte ha 
kompisar. De brydde sig nog mindre om vad 
andra trodde och tänkte än vad jag gör.

En av informanterna tyckte att hon bär med 
sig de grundvärderingar som styr henne i sin 

fostrarroll från sitt eget hem, men att det i 
praktiken skiljer väldigt mycket. Hon vill 
inte använda sig av den auktoritära föräldra-
rollen som hennes föräldrar gjorde:

Jag kräver att min dotter respekterar mig 
och att hon respekterar mina regler så 
länge hon bor i mitt hus. Men samtidigt 
vill jag inte vara nån tyrann, utan jag vill 
lyssna på henne, jag vill vara lyhörd, hur 
känner du, hur trivs du, blir du lessen 
eller irriterad, sårar jag dig när jag säger 
så, då vill jag ändra på mig. Då vill jag 
möta henne. Jag vill inte köra över henne 
med bandvagnen.

Att vara kompis

Barnen har också blivit alltmer integrerade i 
de vuxnas erfarenhetsvärld. Man försöker inte 
på samma sätt som tidigare hålla barnen utan-
för familjeangelägenheter, utan berättar om 
de problem och glädjeämnen som finns. 
 Detta närmande mellan barn och föräldrar 
kallas ibland i dagligt tal ”kompisrelation”, 
och tar sig lite olika uttryck. En av föräldrarna 
säger så här:

Jag tror ju inte att jag som barn hade 
samma självklara rätt att säga vad jag 
tyckte och bli respekterad för det. Det tror 
jag barn har större utrymme för nu. Att 
man ser liksom alla som individer som 
utgår från sina förmågor och sin kunskap 
och ändå ha rätt att uttrycka det dom 
känner och vill, och bli bemötta med 
respekt, även om dom inte alltid kan få 
som dom vill. Att man tar sig tid att 

naturligt att även synen på barn och deras 
fostran förändras.

Nya demokratiska  familjemönster

Hur upplever då föräldrarna i studien sin fost-
rarroll i förhållande till sin egen uppfostran? 
Något som var gemensamt för alla familjer, 
var att ingen ville använda sina egna föräldrar 
och sin egen uppfostran som föredöme. Den 
betraktades som alldeles för auktoritär och 
hierarkisk. Man eftersträvar i stället en mera 
demokratisk och reflexiv fostran, som bygger 
på dialog med barnen. Dagens föräldrar för-
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förklara. Nästan oavsett om dom har 
möjlighet att förstå det eller inte. Att dom 
ska se att jag har skäl för det jag gör.

I en kompisrelation lyssnar man på varandra, 
och många framhöll att det var det allra vik-
tigaste i deras fostran – att lyssna på barnen. 
Det gamla talesättet att barn ska synas men 
inte höras verkar därmed har förlorat sin 
giltighet. Men trots att man är en lyssnande 
kompis, så är det inom en viss gräns – man 
frånsäger sig inte sitt ansvar över barnen:

Visst vill jag bli kompis med henne, och 
det tycker jag att vi är. Och jag tror att vi 
kommer att bli det mer och mer, samtidigt 
som jag inte vill släppa att jag fortfarande 
är hennes mamma. Ända tills hon är 18 
år har jag ansvar över henne, och ansvar 
över att fostra henne. Det säger jag till 
henne också, att det är fortfarande min 
uppgift att lära henne det hon behöver 
veta // jag tror att man ska både vara 
kompisar och ha ansvar. Det är en 
balansgång, det är det. Men än så länge 
går det bra, hon är bara tretton.

Att vara delaktig

Föräldrarna lyssnar alltså alltmer på barnen, 
men lyssnar barnen på föräldrarna? Lydnad 
var tidigare ett centralt värde i barnuppfos-
tran, och barnen utsattes ofta för hot, straff 
och förödmjukelser för att skrämmas till lyd-
nad. Idag har lydnadsbegreppet problemati-
serats. Även om man vill att barnen ska lyssna 
och lyda ibland, så finns det också en vilja att 
barnen ska tänka själva. Detta kan ses som 

ett resultat av den ökade reflexiviteten hos 
dagens människor och insikten om att för-
äldrar och andra vuxna inte alltid har rätt. 
Dagens barn (och vuxna) vet att det är de 
vuxna som förstör naturen, krigar och gör sig 
skyldiga till olika övergrepp mot människor 
och djur, och slutsatsen blir att högre ålder 
inte är någon garanti för vare sig klokhet eller 
godhet. Vuxna måste vara beredda på att bli 
ifrågasatta av barn och de måste kunna ge ac-
ceptabla motiveringar till sina uttalanden och 
handlingar. Det blir därmed svårare för da-
gens föräldrar att fatta beslut som rör barnen 
– håller verkligen mina argument? Men trots 
att det blivit mera komplicerat, så uppskattar 
föräldrarna denna utveckling. En informant 
säger så här:

Jag tror att jag fick samma uppfostran 
som min mamma hade fått. Man skulle 
följa med på möten och på söndagarna 
och sånt där, och vara fint klädd och 
väluppfostrad och lära sig vara….en söt 
liten flicka. Jag är inte så intresserad av 
att min dotter ska vara så söt och snäll 
och gå med på vad som helst, utan kunna 
tänka själv och våga säga vad hon tycker. 
Det är viktigt idag tror jag, att tänka 
själv. Våga säga ifrån, speciellt för tjejer. 
Jag tycker själv att det är en belastning för 
mig, det där hur man blev uppfostrad som 
flicka, att man skulle vara så söt och snäll.

Dagens föräldrar är också mera öppna och lå-
ter barnen bli delaktiga i familjens angelägen-
heter. Hushållsekonomin är något som barn 
idag har rätt bra koll på. Detta grundar sig på 

föräldrarnas önskan om att barnen ska förstå 
de bakomliggande orsakerna; varför man inte 
kan få olika prylar eller inte kan åka på utom-
landssemester. Så gjorde inte föräldrar förr:

Det är möjligt att dom hade ont om 
pengar och inte hade råd, men hon skulle 
aldrig någonsin ha satt sig ner och talat 
om för mig ”Dom här pengarna har jag 
och dom ska räcka till det och det och det. 
Alltså försöka förstå mig, som i ett 
kompisförhållande. Själv gör jag ju det 
med mina barn. Jag försöker, även om 
dom har svårt att fatta begreppen över 
tusenlappar och sådär, så försöker jag 
förklara, och Linda blev jätteförvånad 
”Betalar du sex tusenlappar för att bo 
här?” Jag vill att dom ska förstå.

Att ta ansvar

När nu barnen integreras alltmer i vuxen-
världen, ökar då även deras ansvarstagande? 
Föräldrarna i studien hade olika uppfattningar 
i denna fråga. Ansvar är ett väldigt vitt be-
grepp, och det finns utrymme för olika tolk-
ningar. En av föräldrarna tyckte att deras 
barn får ta för stort ansvar eftersom de måste 
äta frukost ensamma och gå till sina aktivite-
ter i stället för att bli skjutsade. En annan för-
älder tyckte att dagens barn tvingas till för 
stort ansvar när de tillbringar 8–10 timmar 
på dagis varje dag. Andra föräldrar menade 
att barn tar mindre ansvar i hemmet idag, 
det vill säga att de hjälper till mindre med 
hemarbetet än vad de själva gjorde. Men i 
flera av familjerna var barnen delaktiga i 

hemarbetet på olika sätt. Arbetsuppgifter 
som nämndes var bland annat inköp, disk, 
dammsugning och byte av sängkläder:

Dom får delta i hushållsarbetet. Det är 
för att dom ska se att det finns en massa 
jobb som görs, men som inte görs av sig 
själv. Och det funkar faktiskt över för-
väntan. Även om dom är mitt uppe i 
någonting och så ropar man ”Kom nu och 
duka”, då kommer dom direkt och så gör 
dom det. Så det funkar faktiskt bra.

Föräldrar som filter och förebilder

Föräldrarna är dock inte ensamma om att 
fostra sina barn. Media har en stor plats i 
många ungas liv idag, och barnen kommer i 
allt högre utsträckning i kontakt med olika 
värderingar, normer och förebilder från såp-
operor, reklam och talkshows. Föräldrarna i 
studien ser detta hot, men tycker sig kunna 
hantera den yttre konkurrensen på olika sätt:

Vi pratar mycket om värderingar. Jag 
försöker beskriva: ”jag tycker att kvinno-
synen i dom här amerikanska serierna är 
förfärlig” // ”titta här nu, varför får hon 
aldrig vara den som är duktigare än 
honom? Varför ska han alltid bestämma? 
Varför är det alltid hans åsikter som är 
de viktiga?” Så det är mycket…feminist-
predikningar // Barnen lever ju i en myck-
et mera utsatt tillvaro än vi gjorde som 
barn. De är enormt exploaterade av 
kommersiella intressen. De utnyttjas 
hänsynslöst och det är väl min uppgift  
att fungera som ett filter där då.
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Man diskuterar samhällets normer och värde-
ringar med barnen och försöker ge sin egen 
syn som en motbild. Man vill också att bar-
nen ska lära sig kritiskt tänkande och kunna 
reflektera själva över det dom ser och hör. 
Att lära sig hur man ska förhålla sig till rekla-
mens försäljningstrick är en viktig del i da-
gens fostran:

Det är nåt jag har försökt förklara för 
dom jättemycket. Bara för att den där 
människan säger att den här tandkrämen 
är jättebra så betyder det inte att den är 

bättre eller sämre än någon annan tand-
kräm. Det är också en del av det här att 
jag vill att dom ska tänka själv. Att vara 
kritisk. // Det är väl att försöka balansera 
den…kommersiella hjärntvätten, eller  
vad jag ska kalla det.

Föräldrarna var i stort sett eniga om att värl-
den inte går att stänga ute och såg det därför 
som en viktig uppgift att diskutera och med-
vetandegöra barnen om vilka värderingar som 
finns och var de själva står. Ingen av infor-
manterna kände sig maktlös, utan ansåg sig i 

varierande grad ha kontroll över barnens 
fostran. Många påtalade också föräldrarnas 
roll som förebilder – att det inte är det man 
säger till barnen som är viktigast, utan vad 
man gör. Att föregå med gott exempel är den 
bästa metoden att överföra sina värderingar 
till sina barn.

På väg mot nya värderingar

När vi nu lämnat både kyrkans normer och 
industrisamhällets folkhemsideal, vad finns 
det då för värderingar och rättesnören för da-
gens föräldrar att hålla sig till? I det nya indi-

vidualistiska samhället finns inte längre några 
absoluta sanningar, utan det är upp till var och 
en att skapa sig ett eget normsystem:

Moraliska värderingar har hamnat 
väldigt mycket i familjen. Vi behöver inte 
alls tycka likadant som våra grannar och 
om dom tycker nåt om oss så är det inte 
alls säkert att vi vill ta till oss det, utan 
då är det mera ”vi sköter oss och ni får 
sköta er och lämna andra ifred”. På det 
sättet upplever jag att familjen är mycket 
mera bunden till sig själv.
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Men alla har inte anammat det nya fria för-
hållningssättet, och när man möter människor 
som tänker i gamla kollektivistiska banor kan 
det kännas frustrerande:

När vi haft ute cykeln i tio minuter så 
kommer den här mamman: ”Men ska 
Anna redan få ta fram cykeln?” Åh, hon 
var så fånig! Hon skulle försöka styra och 
ställa över oss. Jag tycker sånt är hemskt! 
Såna saker ska man faktiskt få bestämma 
själv. Jag ska inte behöva gå och fråga 
alla föräldrarna på gården – Är det dags 
att ta fram cyklarna?

Att ha frihet att bestämma sitt eget regel-
verk är viktigt för dagens föräldrar. Men finns 
det då överhuvudtaget några gemensamma 
normer för dagens fostran? Ja, i studien ut-
kristalliserade sig några teman som återkom i 
allas berättelser: ärlighet, kärlek, att lära sig 
att ta konsekvenserna av sitt handlande samt 
att lära känna sig själva och utveckla en stark 
självkänsla.

Den allmänna uppfattningen var att stark 
självkänsla är den viktigaste egenskapen i 
framtiden. Det gäller att fostra barnen så att 
de kan tänka självständigt och tro på sin egen 
förmåga så att de blir tillräckligt starka för 
att överleva i en tuff värld. Man ser som mål 
att barnen ska må bra och bli lyckliga, trygga 
och självständiga människor. Och en viktig 
ingrediens i denna fostran är kärlek:

Jag tror ju på kärleken. Så mycket kärlek 
så att hon blir en trygg människa, som 
kan lösa sina problem och klara sig i 
framtiden och att hon kan ha så mycket 

kärlek till sig själv och inom sig så att hon 
kan kämpa för det hon tror på och det 
hon vill. Att hon ska få ut så mycket av 
livet som möjligt. Jag hoppas att hon ska 
kunna förverkliga sina drömmar och leva 
lycklig. // Jag hoppas att jag ska kunna 
fostra henne till att bli trygg och tro på  
sig själv och förlåta sig själv. Det har vi 
också pratat mycket om – att det är okej 
att vara människa.

Förändring – till det bättre eller sämre?

De slutsatser som kan dras av studien är att 
uppfostringsmönstren faktiskt har förändrats 
en hel del under de två senaste generationerna. 
Det finns anledning att tala om ett nytt icke-
hierarkiskt familjemönster, där barnen fått 
mera inflytande och relationen mellan barn 
och föräldrar förbättrats. Det finns också tyd-
liga tecken på att de normer och värderingar 
som styr dagens föräldrar inte är kollektiva, 
utan varje familj har möjlighet att skapa egna 
regelsystem. Fostran har blivit mera indivi-
dualistisk, och en viktig målsättning för för-
äldrarna är att barnen ska må bra och vara 
glada och lyckliga.

Vad kan då sägas om kritiken som fram-
kom i inledningen; är dagens föräldrar så an-
svarslösa och frånvarande som görs gällande 
på olika håll i samhällsdebatten? Är de verk-
ligen sämre på att uppfostra barn än sina för-
äldrar? I intervjuerna med dessa fem familjer 
framkom inga belägg för denna kritik. För-
äldrarna i studien ville väldigt mycket och 
väldigt väl med sin fostran. Det fanns ett 

stort engagemang i barnen, och man lade ner 
mycket tid och energi, trots att alla förvärvs-
arbetade utanför hemmet. Det bakades kakor 
till klass- och idrottsevenemang, det såldes 
lotter för barnens föreningar, man skjutsade 
till simlektioner och fotbollsmatcher och 
man hämtade från ridlektioner och körsång. 
Det ”hejades” på matcher och det diskute-
rades värderingsfrågor och tv-program. Man 
engagerade sig i frågor som rörde skola och 
dagis och man förhörde läxor.

Utifrån denna studie blir slutsatsen att 
den mediala bilden i stor utsträckning måste 
betraktas som en nidbild. Dagens föräldrar 
bedriver knappast en sämre fostran än sina 
föräldrar och far- och morföräldrar, den är 

bara anpassad till nya förutsättningar och 
därför annorlunda. Samhället förändras och 
barnuppfostringsmönstren likaså.

Och med tanke på att redan ”de gamla 
grekerna” hade samma problem med att för-
stå sig på den unga generationen, så finns det 
anledning att tro att detta är en generations-
fråga som vi kommer att få leva med även i 
framtiden. Det finns alltså en stor risk att 
även dagens föräldrar, trots att de är så för-
stående och reflexiva, kommer att stå oför-
stående inför nästa generations barnuppfost-
ringsprinciper.

Den refererade studien: Maine Wallentinsson, Den post-
moderna familjen – barndom och föräldraskap i förändring,  
C-uppsats i etnologi, Umeå universitet, 2000.
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stort engagemang i barnen, och man lade ner 
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bara anpassad till nya förutsättningar och 
därför annorlunda. Samhället förändras och 
barnuppfostringsmönstren likaså.

Och med tanke på att redan ”de gamla 
grekerna” hade samma problem med att för-
stå sig på den unga generationen, så finns det 
anledning att tro att detta är en generations-
fråga som vi kommer att få leva med även i 
framtiden. Det finns alltså en stor risk att 
även dagens föräldrar, trots att de är så för-
stående och reflexiva, kommer att stå oför-
stående inför nästa generations barnuppfost-
ringsprinciper.

Den refererade studien: Maine Wallentinsson, Den post-
moderna familjen – barndom och föräldraskap i förändring,  
C-uppsats i etnologi, Umeå universitet, 2000.
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En liten hink med vatten  
ger kunskap för livet
– om socialisationens betydelse i ett renskötande samhälle

C H R I S T I N A  Å H R É N

Jag befinner mig i väglöst land. Det är mitten 
av juli månad och långt häruppe i fjällvärl-
den pågår kalvmärkning. Samer tillhörande 
en sameby har här samlats för att samla in 
renar i gärdet och märka sina kalvar. Under 
några hektiska sommarveckor bor alla same-
byns medlemmar tillsammans utan el och 
vatten. Gamla pensionerade renskötare sam-
sas med små barn och deras föräldrar. Det är 
ett bedårande vackert område, med fjällen 
runtomkring och sjön som ligger spegelblank 
nedanför.

”Himmelriket”, anser samebymedlemmar-
na och påpekar stolt att ingen annan sameby 
har ett så vackert sommarviste, men samtidigt 
vet de att så säger alla renskötare, oavsett om-
råde. Är det något som är generellt rådande 
hos renskötarna så är det kärleken till som-
marvistet, berättelserna är alla lika. Det finns 
nämligen ingenting som får en renskötare att 
tala så länge och med sådan värme i rösten 
som när de berättar om sina sommarvisten. 
Skulle någon våga kritisera deras förträfflighet 

har de klivit på en mycket öm tå. Sommar-
vistet är för renägaren en helig plats.

Det är nämligen just under dessa sommar-
veckor som renägarna tydligt får se resultatet 
av sitt arbete under året. Det är en period 
som kräver stor arbetsinsats och här vid som-
marvistet pågår en febril aktivitet. Även bar-
nens insats på området värdesätts, och oav-
sett ålder tilldelas de en syssla som förstärker 
deras uppfattning av att de gör en värdefull 
insats i renskötselarbetet.

På vistets område lunkar så sakta en liten 
pojke förbi. Han är knappa tre år men 
trots det bär han i sin famn ett par ved-
trän. Det ser tungt ut och vedklabbarna 
vill inte riktigt stanna kvar i famnen. De 
faller till marken och pojken får stanna  
för att lyfta upp dem igen. Han skall bära 
dem till sin mamma, berättar han stolt. 
Hon skall laga mat och behöver ved för  
att kunna göra eld. Senare syns samme 
pojke släpa på en liten hink. Den ser  
ännu tyngre ut, men envetet drar han den 
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framåt mot bostaden. Förbi går mamman 
med snabba steg med sina vattenfyllda 
hinkar. Pojkens innehåll skvalpar ur lite 
grann varje gång han försöker dra den 
framåt. Men han visar inga tecken på att 
ge upp. Jag frågar om han kanske vill ha 
hjälp med hinken, men direkt övergår då 
arbetslusten han uppvisat i ilska. Nej, 
någon hjälp vill han inte ha. Det märks 
tydligt att jag sårat hans känslor. Han 
hjälper ju mamma. Det oavsett om hinken 
är tom när den kommer fram till målet. 
Den lille pojken blänger surt på mig. Jag 
förstår att jag borde ha noterat med vilken 
stolthet han genomfört sin lilla angivna 
syssla och studerat hans arbete under tyst 
betraktande i stället.

Detta är nämligen en del av den allsidiga in-
lärning som påbörjas tidigt. Barnen får små 
arbetsuppgifter som de anses klara av. De får 
hela tiden vara med sina föräldrar i det 
 dagliga arbetet, och allteftersom utökas syss-
lorna som de kan hjälpa till med. Arbete är 
här ett socialisationsmedel in i en rensköta-
res vardag. På det här sättet lär sig barnen 
renskötseln och knyter band till sitt hemom-
råde, sin släkt och sin samiska kultur.

Uppväxtåren är viktiga för en människa. 
En person kan leva och möta många olika soci-
ala miljöer under sin levnadstid. Det sociala 
ursprunget och uppväxtens levnadsvillkor 
formar emellertid individen mer än andra so-
ciala miljöer senare kommer att göra. Här får 
individen tillgång till ett system av disposi-
tioner som tillåter människor att handla, tän-

ka och orientera sig i den sociala världen. Det 
är under uppväxten som man lär sig den för-
sta gemensamma kunskap och känslomässiga 
grammatik som visar vilka symboler man skall 
identifiera sig med senare i livet (Arnstberg 
1988). Det är här värderingar grundläggs och 
det skapas förståelse av omvärlden.

Den miljö och de individer som omger bar-
nen under uppväxten har därför en stor bety-
delse för hur barnen kommer att tolka och för-
stå samhället. De människor som finns i barnens 
omgivning har också betydande möjlighet att 
styra barnen i önskad riktning. Barn som är 
uppvuxna i en samisk renskötande miljö lär sig 
genom att delta i arbete vikten av renskötseln 
och sin samiska härkomst. Samisk barnuppfos-
tran bland renägarna har en grund i arbete och 
gemenskap med andra inom samebyn.

Renskötselns yrkeskunskaper lärs ut genom 
att barnen praktiskt deltar i arbetet på det sätt 
som den lille treårige killen gör. Det börjar 
här med att pojken hämtar ett par vedträn 
och gör ett försök att bära vatten. Senare kan 
barnen göra eld, hjälpa till med bygget av 
 gärdet och till sist med själva kalvmärkningsar-
betet. Barnen studerar de vuxnas handlings-
mönster, och genom att härma detta sker en 
kunskapsöverföring samtidigt som de socialise-
ras in i den här specifika delen av en etnisk 
 befolkning. Arbetet som barnen genomför ges 
hela tiden värde, hur ringa dess insats än må 
vara. Renskötseln som familjeföretag, där allas 
insatser har betydelse, betonas. Allteftersom 
ökas dock ansvarsområdena tills barnen inne-
har ett fullt medlemskap i de vuxnas värld (jfr 
Lilieqvist 1994: 107–122).
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Gränsen mellan yrkesarbete och fritid är 
oklar. Familjens liv kretsar kring renskötseln 
och dess bisysslor. Renskötseln är ett yrke 
men också familjens kärna och dess största 
intresse. Sommarloven tillbringas vid kalv-
märkningsvistet med att hela familjen arbetar 
tillsammans. Det är inget ovanligt. Höstledig-
heten från skolan tillbringas även den ofta till-
sammans med samebyns medlemmar. Då är 
det samlingsarbetet inför renflytten till vinter-
beteslandet som står i fokus.

Här vid sommarvistet finns också stora de-
lar av samebyns andra medlemmar på plats. 
De är några av de individer som hela tiden 
omger barnen under deras uppväxt, oavsett 
om det är kalvmärkning, höstsamlingsarbete 
eller slakt som står på dagordningen. Med-
lemmarna bedriver under perioder rensköt-
seln kollektivt och kontakten mellan dem är 
då intensiv. Under kalvmärkningen bor alla 
renägarna tillsammans vid sommarvistet. Ren-
skötarna har en översikt över naturresurserna, 
som är grunden för inkomsten och levernet. 
Levnadssituationen vid vistet medför också 
att de har en god inblick i de andras sociala liv 
inom samebyn. Det innebär att de vuxna har 
stor kontroll över vilken kunskap som man 
önskar överföra till barnen.

Detta levnadssätt skapar en nära relation 
till andra vuxna utanför kärnfamiljen, och lo-
jalitetsband uppstår med andra individer av 
samiskt ursprung. Barnen föds direkt in i en 
släkt, de får sitt namn och sina faddrar. Under 
uppväxten, vid samiska sammankomster och 
genom deltagande i den renskötande vardagen 
lär barnen sig hur detta system är samman-

satt och vilken plats de har i nätverket. Det 
sociala systemet av släktingar, vänner och 
samebymedlemmar har sedan indirekt kon-
troll över barnens utveckling och kontakt 
med andra (jfr Hoem 1978). Inom gruppen 
är barnen fria att agera och skaffa erfarenheter, 
men genom den indirekta kontrollen sociali-
seras de in i en given kontext.

Genom beröm och uppmuntrande ord och 
en känsla av att deras arbetsinsats och med-
lemskap i befolkningen är viktig görs barnen 
trygga i sin omgivning. Renskötselns grundläg-
gande kunskaper och nödvändigheten av hela 
familjens medverkan synliggörs. Det skapas 
band och lojaliteter till den renskötande be-
folkningen och andra samer samtidigt som 
barnets skyldigheter mot gruppen också tyd-
liggörs.

Renhorn på huvudet ger kunskap för livet – 
om lekens betydelse

Genom att barnen medverkar i föräldrarnas 
renskötande vardagstillvaro sker en kunskaps-
förmedling av en specifik kulturell kompe-
tens. Aktivt deltagande premieras och alla får 
en uppgift. Även de arbeten som de yngre 
inte själva utför och vuxnas beteenden iakttas 
noggrant av barnen. I deras lekar synliggörs 
sedan några av de gjorda betraktelserna av 
renskötselvardagens arbete och samisk kultur. 
Leken är ett sätt för barnen att skapa förstå-
else för sin omgivning och sätta in sina erfa-
renheter i ett sammanhang.

Kalvmärkningsarbetet sker nattetid då det 
är svalare för kalvarna; dagen och kvällen 
 ägnas åt samlingsarbete. På sina motorcyklar 

söker renskötarna först efter renhjorden och 
sedan förs den till gärdet vid vistet. Mitt på 
dagen är dock platsen lite öde eftersom 
många renskötare fortfarande sover. Men vid 
vistet är några andra redan vakna och aktiva. 
Bland samebyns barn pågår nämligen lek. 
Det finns en liten gräsplatå och där har de in-
rättat ett rengärde med kvistar som får utgöra 
stängsel. Innanför står barnen, placerade pre-
cis som de vuxna, med sina lasson redo. Bar-
nen är kanske ännu för små för att aktivt 
kunna delta i kalvmärkningsarbetets alla mo-
ment, men här visas tydligt att de studerat 
sin omgivning noggrant.

Ett av barnen springer runt, runt med ett 
horn på huvudet inuti det uppbyggda gärdet 
och imiterar en ren. I ett gärde brukar vaja 
och kalv springa tillsammans. Genom märk-
ningen i vajans öron kan renägaren se vem 
hon tillhör. Varje renägare har ett eget speci-
fikt märke – äger man vajan, äger man även 
kalven som följer i dess spår. Kalven fångas in 
med lassot och läggs ner på marken, där den 
skärs i örat med en speciell liten och lätthan-
terlig märkeskniv, och släpps därefter loss 
igen. Märket i örat kommer nu att för alltid 
visa vems renen är, och det består alltså av 
små bortskurna delar i renens öra i ett möns-
ter som är specifikt för olika renägare. Mönst-
ren är svåra att se för utomstående och det 
krävs många års träning för att på långt av-
stånd kunna se att de finns, och än mindre 
urskilja deras särart. För de flesta oinvigda 
syns inte märkningen i renens öron alls.

Det är en imitation av detta kalvmärknings-
arbete som nu barnen genomför. I det av 

kvistar uppbyggda gärdet försöker barnen 
med sina lasson fånga den kalv som en av dem 
utgör. Vokabulären de använder är densamma 
som de vuxna renägarna har, och ilskan när de 
missar lika påtaglig som bland dem.

”Ta den där kalven, där är han”, skriker 
en pojke. Han försöker desperat få de 
närmaste att fånga kalven som han skall 
märka. ”Där är han, där är han”, ropar 
han alltmer desperat och pekar frenetiskt 
in mot renhjorden, som idag består av en 
av hans vänner utklädd till ren. Sedan 
kommer det välkända utbrottet. ”Fan, där 
for han! Nä, där for han för mig”. Kalven 
försvann i pojkens fantasi in i mängden  
av renar och renskötaren hann inte kasta, 
eller så missade hans lasso denna gång. 
Bitterheten i rösten är påtaglig, som om 
det här var den enda gången som detta 
hänt och därmed en katastrof utöver det 
vanliga. Ingenting i rösten tyder på att det 
är något som återupprepas många gånger 
under dagens lopp, något som tillhör melo-
din i gärdet tillsammans med renarnas 
grymtande, klövarnas ljud mot stampad 
sandmark och lassots vinande.

”Fan, där for den för mig”, skriker den lilla 
pojken igen, han spottar ilsket på marken 
och knyter nävarna vid sidan av kroppen. 
Han skakar buttert på huvudet och drar  
i kepsen så den hamnar högt upp på 
hjässan. ”Precis som sin far”, noterar en 
kvinna, ”han går som han, bär kepsen 
precis som han och svär som han”, 
fortsätter hon. Ett av barnen har nu 



16 17
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fångat kalven och han drar frenetiskt i 
lassot för att få sätta sitt märke i djurets 
öra. Barnet i andra änden kämpar emot 
och böjer huvudet ner mot marken i en 
trotsig gest. Snart är han dock omkull-

brottad och med en kniv i trä skär den 
lille renägaren in sitt märke i örat innan 
han släpper iväg sin vän.

Den kulturella kunskap som barnen tillgodo-
sett sig med i denna miljö och som utgör 

grunden för hur de sedan agerar, handlar, 
tänker och orienterar sig i den sociala värl-
den synliggörs här i leken. Barnen får på så 
sätt tillgång till ett sätt att uppträda som 
vuxen. De har studerat hur man tänker, rör 
sig, uttrycker sig och agerar. Här praktiseras 
dessa lärdomar.

I mötet med andra handlingsmönster 
kommer barnen sedan att väva samman de 
förhållningssätt som formades under uppväx-
ten med nya handlingsmönster. Det sociala 
ursprunget utgör emellertid grunden. Oav-
sett vad som händer kommer barnen alltid 
att inneha denna kunskap som de praktiserat 
och skapat förståelse av i leken.

Pojken som spelar kalven har nu ledsnat 
och vill leka renägare i stället. De andra 
protesterar, men när pojken inte vill återta 
sin roll som renkalv får ett annat barn ta 
över i mitten av cirkeln. Den pojke som 
fångade kalven senast har nu tagit ett 
björklöv och trär fast detta på en pinne, 
där det får sällskap av några andra löv. 
Anledningen är att de vuxna renskötarna 
ofta tar en bit av kalvens öra och spar det 
för att vid kvällens slut kunna räkna hur 
många kalvar som märkts i familjens 
namn. Bredvid en flicka ligger en tillsnick-
rad pinne som är full av inristade hack, 
ett hack för varje märkt kalv. Pojken med 
löven berättar att han har en far som 
samlar kalvöron för att sedan torka dem 
som minne av en god sommar. Flickan 
med pinnen berättar, inte förvånande, att 
hon också har en far som använder sig av 

denna metod för att komma ihåg antalet 
märkta kalvar.

Leken har en stor betydelse för barnen när 
de lär sig att förstå och tolka sin verklighet. 
Det sätt som de organiserar leken, förhandlar 
sig fram till spelregler och skaffar sig social 
kompetens är intressant. Här sker ett viktigt 
möte med vuxenvärlden och utöver olika 
värderingar och sociala handlingsmönster 
överförs och aktiveras även en yrkesmässigt 
nödvändig kunskap. Genom att barnen får 
vara med i det dagliga renskötselarbetet till-
ägnar de sig de vuxnas språkbruk, hur man 
säger saker, vad man säger och när man säger 
detta. De växer upp och har genom att ak-
tivt fått delta lärt sig vad det innebär att vara 
renskötare. Uppfostran sker av kollektivet 
gemensamt, och förutom den kulturella kun-
skapen knyts också viktiga sociala band inför 
framtiden.
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Rum för möten
C A M I L L A  A N D E R S S O N

Sandalerna flyger fram genom det gyllenbruna gruset och den beige skolkjolen slänger kring  

de smala flickbenen. 

Atsede springer så fort hon kan, full av förväntan. Hon måste komma först!

Skolan slutade redan vid lunch i dag. Och som alltid när hon har bråttom, valde hon att  

inte gå tillsammans med kompisarna. Annars brukar de vandra i sakta mak, medan de skrattar 

och pratar om allt mellan himmel och jord. Får vägen hem att räcka betydligt längre än den är. 

Och när de kommer hem till porten, blir de ståendes ytterligare och pratar tills någon granne  

ser dem och säger uppfordrande: ”Varför står ni här? Gå hem med er!”

Men i dag får kompisarna skratta utan henne. Själv valde hon den grusade genvägen.  

Inte den asfalterade lite längre med all trafik. 

Så ser hon huset och rundar porten. Och ser henne, ståendes utanför och vänta. 

”Emamma!” ropar Atsede på avstånd. Hon rusar fram de sista stegen mot farmodern  

som kommit på besök. Slänger sig på marken för att kyssa hennes knän, precis som seden  

bjuder. Farmodern böjer sig ner och får henne milt att ställa sig upp i en varm omfamning.  

Kysser så Atsedes högra, sedan vänstra, kind. 

”Kom jag först, emamma?” flämtar hon fram ur omfamningen. 

”Inte den här gången Atsede”, ler farmodern.

Atsede känner ett styng av besvikelse. Någon av hennes syskon hann före. Men det  

går snabbt över. Nästa gång. Ska hon hinna först. 

Så samlas de alla inne i husets vardagsrum. De nio syskonen sitter runt farmodern.  

På golvet, på stolar, på vad som finns att sitta på. 

”Berätta emamma, berätta vad som hänt sedan sist.”

”Nej, berätta om när du var liten. Vad gjorde du? Vad hade du för kläder?”

Och farmor berättar medan barnen lyssnar. Till slut kommer mamma in, säger bestämt:  

”Nu måste ni låta farmor få äta så hon orkar.”

Men så ställer något av syskonen ytterligare en fråga och farmor förblir sittande och berättar. 

Framåt kvällen när hon ska gå hem, gömmer barnen hennes skor för att hon ska stanna längre. 
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Om kärlek och respekt

Atsede Leikun ler när hon 30-talet år senare 
berättar om sin farmor. ”Det var kärlek och 
respekt. Och det var inte bara farmor. Så var 
det med alla äldre. Man ville lyssna på vad de 
hade att berätta. I Etiopen har vi det i blodet. 
Äldre människor är en rikedom med sin erfa-

renhet.” Därför blev hon alldeles ställd första 
gången hon i Sverige hörde en äldre kvinna 
kallas för kärring av en yngling. ”Hur kunde 
han säga så? Jag förstod ingenting.”

Vi sitter i föreningen Prei:s och Studie-
främjandets gemensamma lokaler i den gam-
la gula trävillan vid E4 i Umeå. Atsede Leikun 
är heltidsanställd projektledare vid Prei, Pro-
jekt för integration. Här träffar hon dagligen 
en mängd ungdomar och barn, många med 
invandrarbakgrund. Och hon försöker åter-
skapa och inpränta den där känslan av kärlek 
och respekt, som hon själv upplevde som 
 liten, i nya generationer. Ofta hos ungdomar 
som är vilse mellan olika kulturer.

Själv kom Atsede Leikun till Sverige, via 
sina studier i Polen, när hon var i 20-årsål-
dern. Regimen i Etiopien förändrades och 
hon kunde inte flytta tillbaka. I dag har hon 
levt nästan hela sitt vuxna liv i Sverige. Majo-
riteten av hennes syskon bor också här. Hen-
nes far och mor stannade kvar i Addis Abeba, 
huvudstaden, men är i dag båda döda. Atsede 
Leikun beskriver sin egen uppväxt som 
mycket harmonisk med en far som jobbade 
med juridik, hade goda värderingar och som 
engagerade sig bland annat för misshandlade 
kvinnor. 

Och kanske är det ifrån honom hon har 
sitt stora engagemang för människor som be-
finner sig i utanförskap och isolering.

Projekt för integration, Prei

Prei var hon med och startade i mitten av 
1990-talet. ”Målet var inte att skapa Prei. 
Från början var vi sex kvinnor från olika län-

der som brukade träffas. Några var trakasse-
rade och misshandlade hemma, de var som 
en slav åt mannen. Det enda som var viktigt 
för oss var att samlas och gråta tillsammans. 
Vi kunde inget om samhället, vi kunde inte 
prata svenska. Fler kvinnor kom och frågade 
om de fick vara med, men vi sa ´Nej, nej, om 
vi blir för många får männen veta att vi träf-
fas och då blir det problem.´ Vi var väldigt 
rädda.”

Men det var svårt att säga nej till vänner 
och gemenskapen växte. Ju mer de lärde 
känna varandra desto mer vågade de berätta 
om situationen hemma. De flyttade mellan 
olika kyrkolokaler, källare och andra lokaler 
som de lånade och fick små lugna zoner att 
vistas i. De skrev dikter för att få ett sätt att 
uttrycka sig, lagade mat och sydde tillsam-
mans.  

Ingen av dem kunde något om det svenska 
samhället, och de förstod att för att lära sig 
måste de få tillgång till det svenska språket, 
nyckeln till Sverige. Av en bekant fick Atsede 
Leikun veta att de kunde starta en studiecir-
kel i svenska. De fick hjälp med lärare, böcker, 
allt. 

Samtidigt blev barnen en viktig faktor ef-
tersom kvinnorna oftast hade med sig dem. 
De var enda orsaken till att de tilläts lämna 
sin isolering i hemmet. ”Men vad skulle vi 
göra med barnen medan vi pratade? Okej, vi 
måste ha någon aktivitet för dem. Så då ord-
nade vi det”, berättar Atsede Leikun.

Så startade kursverksamheten, och i dag 
har Prei funnits officiellt i elva år. Efter 
 mycken vånda öppnades också föreningen 

för männen. ”Många av kvinnorna skulle an-
nars inte få komma hit.”

Målgrupperna är fortfarande invandrar-
kvinnor, barn och ungdomar som mår dåligt, 
äldre invandrare som riskerar att isolera sig i 
hemmet i det nya landet. Men även alla an-
dra – oavsett ålder, kön och nationalitet  – 
som tror på integration och samarbete. ”För 
integration krävs det att vi tar ut de svagaste 
i samhället. De som är utåtriktade behöver 
ingen hjälp. Vi går och knackar dörr där vi 
vet att människor sitter ensamma.”

Verksamheten är öppen alla dagar i veckan, 
och Atsede Leikun liknar Prei vid en fritids-
gård för både barn och vuxna. En fritidsgård 
som bygger på tanken att om man får möjlig-
het att umgås, desto större blir chansen att 
må bra och integreras i det nya samhället. 
Här kan man gå kurser i svenska och andra 
språk, piano, målning, drama och data. Dess-
utom anordnas läger, utflykter, kulturträffar 
och fester. Runt om i Umeå har det dessutom 
startats lokala hemgrupper med cirkelledare 
från kärnverksamheten. Prei samarbetar med 
Umeå kommun, men också med Studiefräm-
jandet som är föreningens närmaste studie-
förbund.

Integration – för barnens skull

En mycket viktig del i verksamheten är dis-
kussionsgrupperna som det finns en mängd 
av. Bland annat Ungdomar mot rasism, Kvin-
nor mot våld, Kvinnor och hälsa och integritet, 
Prei mot alkohol och droger. Och så en av de 
grupper som ligger Atseide Leikun varmast 
om hjärtat: Att vara sig själv-gruppen, som 
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jobbar mot assimilation av invandrare och för 
integration. Här diskuteras bland annat det 
svenska samhället, undervisas om svenska 
 lagar och regler. Pratas om mobbning och 
grupptryck – och vikten av att inte glömma 
sin bakgrund, utan att vara sig själv som en 
del av två kulturer. ”Det är viktigt att invand-
rare kommer in som goda medborgare i 
svenska samhället. Men samtidigt ska man 
inte ha komplex för sin bakgrund. Det är 
mycket viktigt att få vara sig själv, inte minst 

för barnen och ungdomarna. Vi försöker un-
dervisa dem om att de ska vara stolta över 
sina rötter och att det är viktigt att de lär sig 
mer om var de kommer ifrån. Till exempel 
jag själv: jag är svart, jag kommer från Afrika, 
jag är kort, jag är kvinna. Allt jag har måste 
jag acceptera, jag ska inte skämmas för det.”

Hon är väl medveten om att det finns två 
olika synsätt på frågan inom Prei. Det finns 
en grupp som förespråkar en fullständig assi-
milation till det svenska samhället. En annan 

grupp som förespråkar integration. Själv är 
Atsede Leikun mycket bestämd.  ”Assimilation 
är dåligt för samhället. Integration är bra.”

I slutänden landar hela diskussionen i hur 
barnen med invandrarbakgrund uppfostras. 
Hon tar exempel för att tydliggöra vad hon 
menar; barnen som uppfostras i en familj 
som tror på assimilation behöver inte lära sig 
om sitt hemland, sitt hemspråk eller äta 
hemlandsmat och barnen får svenska namn. 
”Sedan undrar deras föräldrar varför deras 
barn ändå inte är accepterade som svenskar 
utan blir mobbade i skolan. När man har 
komplex för sin bakgrund så är det lätt att bli 
mobbad. De är inte sig själva och söker sig 
till olika gäng där de dricker alkohol och rö-
ker. Det är de ungdomarna som hamnar i kri-
minalitet. Alla invandrarungdomar som är 
kriminella har komplex och är osäkra på sig 
själva.”

Atsede Leikun säger att hon har sett 
 otaliga exempel på detta under åren vid Prei. 
Medan tvärtom de barn som känner sig själva 
och sitt ursprung är starka. Om de får pikar 
för att de bryter eller gör saker annorlunda, 
bryr de sig inte. Dessutom tycker hon att det 
är slöseri att helt sonika klippa banden med 
hemlandet och radera sådant som kan vara 
samhällsbyggande för det nya landet. ”Det 
finns mycket bra saker i Sverige, men också 
dåliga. Och i alla kulturer finns bra och dåliga 
saker. Könsstympning och misshandel av 
kvinnor och barn är samhällsskadliga kultu-
rer som man ska sluta med. Men att visa res-
pekt för äldre genom att resa sig och lämna 
plats, eller låta dem ta mat först när det är 

fest, före barnen – det är ju bra saker att be-
hålla.”

För sådana, på ytan små saker, slår sedan 
igenom i resten av samhället. I Etiopien till 
exempel skulle inget barn drömma om att 
svara uppkäftigt mot en äldre människa eller 
mot sin lärare. ”Men i Sverige – jag tycker 
synd om lärarna som undervisar på högsta-
diet med tanke på hur ungdomarna, både de 
som är invandrade och födda i Sverige, be-
handlar dem. Men det är inte barnens fel att 
det blir så. I början trodde jag att det kanske 
berodde på industrialiseringen. Men jag har 
vänner som kommer från Japan som också är 
industrialiserat och där finns respekten kvar, 
precis som förr i Sverige. Nej, det är samhäl-
lets fel.”

En överdriven frihet?

Problemen är, som hon ser det, främst två. 
Dels en överdriven frihet, dels ålderssegrega-
tionen.

För att börja med friheten: ”De barn som 
är födda här eller kom hit som mycket små 
förstår samhället. Men för de barn som kom-
mer hit som 13–14-åringar blir det en kultur-
krock, de har aldrig hört talas om en sådan fri-
het och kan inte hantera den. I hemlandet 
lyssnar man på och respekterar sina föräldrar 
och lärare. Man går upp klockan åtta, diskar 
och städar utan att ifrågasätta. Men när de 
kommer hit förändras de. ́ Det här är Sverige, 
barnen jobbar inte hemma. Varför ska vi job-
ba? Svenskarna tycker vi är dumma som gör 
det.´ När mamma säger till så lyssnar de inte 
längre. De sitter bara och tittar på TV. Efter 

 
På Prei är ingen för gammal eller ung.
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en liten tid här så blir de flesta fiender med 
sina föräldrar. För dem är friheten ljuset. För 
mig är det mörkret.”

Många kvinnor som kommer till Prei berät-
tar om sina problem med barnen, och ibland 
får Atsede Leikun hjälpa till med kontakter 
med skola och andra instanser. Och hon tycker 
inte föräldrarna får det stöd som de skulle be-
höva i sina ansträngningar att återupprätta 
vuxenauktoriteten och sätta gränser.

Hon tar ett exempel och berättar om en 
mamma som hade problem med sin pojke 
som var 13 år, bland annat började han röka 
när han var i skolan. Mamman kom till Atsede 
och grät av förtvivlan. ”Du måste gå till sko-
lan och berätta”, rådde Atsede henne. Men 
från skolan blev svaret att de inte kunde stop-
pa honom från att röka. De hade inte befo-
genhet till det. 

”Man måste begränsa friheten. I dag har 
föräldrarna ingen röst, de får inte stöd hos 
skolan eller socialen som bara lyssnar till bar-
nen. Det är inget fel i att ha regler och lära 
barn att visa respekt”, säger Atsede Leikun.

Hon menar dock att många problem skulle 
lösas om gapet mellan yngre och äldre kunde 
kortas. Då är vi tillbaka i bilden av mötet 
mellan Atsede och farmodern. 

Gapet mellan yngre och äldre

Det finns en ålderssegregation i Sverige som 
Atsede Leikun blev mycket förvånad över 
när hon först kom hit. Från det att barnen är 
riktigt små placeras de hela tiden i olika ål-
dersfack. I dagis med små- och storbarns-
grupper, i skolan, i föreningslivet. Överallt i 

samhället. Och det får till följd att 12-åringar 
umgås med 12-åringar och 16-åringar med 
16-åringar. Men hur ska unga lära sig att res-
pektera och ta hänsyn till äldre? Eller lära sig 
att ta hänsyn till dem som är yngre och sva-
gare om man aldrig får mötas? Och hur ska 
vuxna kunna förstå barnen och deras pro-
blem?

Det är i möten över åldersgränserna som 
förståelse, kärlek och respekt kan skapas. 
Oavsett om det gäller svenskfödda eller in-
vandrade barn och vuxna. ”Det jobbar vi 
med inom Prei, det mesta som vi ordnar är 
för alla åldrar. Vi gör saker tillsammans. Och 
det är något som alla i samhället måste och 
kan arbeta med, både skolan och andra före-
ningar.”

Dagen innan vi träffas har Prei till exem-
pel haft besök av Gunnar, 86 år, som berätta-
de om hur Sverige såg ut när han växte upp. 

Atsede Leikun poängterar att det är vik-
tigt att ungdomarna känner att de får vara 
med och bestämma om vad som ska ske 
inom föreningen. Bland annat finns det ung-
domar från 14 år och uppåt och från olika 
länder med i Prei:s styrelse. Alla kan komma 
med förslag som sedan förverkligas. ”Vi vill 
att de ska ta ansvar. Vill de ha en fest så får de 
fixa den själva med fika och sådant. Vi ger 
ansvar till dem att bjuda sina vänner. Men vi 
finns där också och hjälper till. Vi accepterar 
ungdomarna som de är och vi visar dem kär-
lek. Samtidigt är vi bestämda och har regler. 
Man får inte röka här eller dricka alkohol vid 
festerna. Man får inte titta på hur mycket 
film som helst eller sitta vid datorerna och 

chatta timme efter timme. Och ska de vara 
här måste de följa reglerna. ´Ni kan titta på 
TV – men när ni är ensamma. Ni behöver 
inte titta på film så fort ni träffas. Gå och gör 
en egen film i stället´, säger vi till barnen. Vi 
kan hjälpa dem att ordna en sådan kurs. Vi 
försöker lära dem att umgås.”

”Det är värre här än det är i skolan!” glun-
kar ungdomarna ibland apropå reglerna, men 
stannar ändå kvar. 

För Atsede Leikun är det ett tecken på att 
verksamheten vid Prei fungerar, att de tänker 
rätt. ”Visst tappar vi tyvärr ungdomar ibland. 
Men de flesta kommer tillbaka.”
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chatta timme efter timme. Och ska de vara 
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rätt. ”Visst tappar vi tyvärr ungdomar ibland. 
Men de flesta kommer tillbaka.”
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För världens barn – i Fiqifuliye  
och Umeå
S O M A Y E H  B O Z A G H I A N

Vad krävs för att en tanke ska spränga sina egna gränser och formas till något konkret? 

Vad är drivkraften hos den människa där tanken formas? Jag har mött Adan Warsame, 

somalisk modersmålslärare i Umeå, en sann brobyggare – och skolbyggare.

Adan Warsame har tillsammans med andra 
engagerat sig för att skapa en gemensam 
mötesplats för modersmålslärare, föräldrar 
och övriga intresserade från olika delar av 
Sverige. Detta engagemang har även blivit 
känt i andra länder av lärare från bland annat 
Australien, USA och Kanada och är idag väl-
digt uppskattat. Tillsammans med sex andra 
modersmålslärare och i samarbete med Myn-
digheten för skolutveckling driver Adan War-
same en hemsida om undervisning på det 
somaliska språket. Hemsidan fungerar som 
mötesplats för lärare som söker läromedel 
och annan aktuell information. Här finns 
även information för föräldrar och elever. 
Hemsidan, som funnits sedan år 1998, har 
bidragit till förbättrade möjligheter för mo-
dersmålslärare att mötas och ta del av läro-
medel som tidigare varit svåra att nå. I nulä-

get utvecklar Omer Aden, även han ansvarig 
för hemsidan, möjligheter för interaktiva läro-
medel. 

Adan berättar att år 1995, då han började 
arbeta som modersmålslärare, upplevde han 
arbetet som ensamt – han hade mindre 
 kontakt med andra lärare och hade svårt att 
finna undervisningsmaterial. Idag ser förhål-
landena annorlunda ut, årligen träffas soma-
liska modersmålslärare från hela Sverige samt 
andra nordiska länder i gemensamma träffar 
med seminarier och föreläsningar. Även en 
årlig träff anordnas med andra modersmåls-
lärare som undervisar på olika språk, Adan 
berättar att nytt för i år är att även rektorer 
kommer att delta vid detta möte. Han be-
skriver vidare att sådana möten har bidragit 
till att modersmålslärare idag har större möj-
lighet att påverka och utveckla sin undervis-

 
Adan Warsame ser internet som ett bra verktyg för att utveckla modersmålsundervisningen.
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ning. Inte minst har utvecklingen av hemsi-
dan varit ett viktigt led för språkbevararnas 
engagemang. Myndigheten för skolutveck-
ling har via hemsidan Tema modersmål länkar 
till sidor som på ideell basis utvecklas av mo-
dersmålslärare runtom i landet. Ett antal 
kommuner fungerar som värdkommuner för 
dessa hemsidor, och Umeå kommun är värd-
kommun för den somaliska hemsidan, med 
Hedlundaskolan som sitt säte. 

Språk är alltid en tillgång – om brobyggaren

En brobyggare fungerar som en länk mellan 
olika människor, myndigheter eller företag 
för att forma och underlätta kommunikatio-
ner. Jag har funnit att för en modersmålslärare 
faller det sig ganska naturligt att fungera som 
brobyggare. Adan berättar att bland hans ar-
betsuppgifter ingår att undervisa i det soma-
liska språket samt arbeta med studiehandled-
ning som innebär att på olika sätt och i 
samarbete med andra lärare stödja elever 
som nyligen anländer till Sverige. I mån av tid 
fungerar han även som länk mellan lärare och 
föräldrar, i synnerhet med föräldrar som ännu 
inte bekantat sig med det svenska språket el-
ler skolsystemet. Han har bland annat i upp-
gift att översätta skolans information till so-
maliska, vid vissa tillfällen fungera som tolk 
samt vara ett stöd vid eventuella konflikter 
mellan lärare och elever. Hans språkkunskaper 
och hans kunskap och förståelse för likheter 
och skillnader i de båda kulturerna blir där-
med en resurs för skolan, elever och föräldrar.

Som modersmålslärare och brobyggare an-
ser han att ”språk är alltid en tillgång” – en 

enkel filosofi som präglar hans engagemang 
inom skolvärlden. Vad som är intressant är 
att Adan Warsame tycks arbeta med språk 
och kommunikation på flera nivåer. Han 
 bevarar det somaliska språket genom att ut-
bilda barn och ungdomar, tolka skrifter och 
länka samman lärare, föräldrar och elever. 
Via hemsidan formar han en mötesplats för 
somaliska modersmålslärare både inom och 
utanför Sverige. De olika exemplen visar på 
att hans engagemang inte är begränsat till att 
lära ut grammatik, utan även sträcker sig till 
en kompetens om hur människor kommuni-
cerar, förstår eller missförstår varandra och på 
vilka sätt konflikter kan undvikas. Sådana 
egenskaper kan vara av stor vikt för hans elev-
ers utveckling och välbefinnande i skolan.

Som modersmålslärare reser han mycket 
bland skolorna för att möta sina elever. Totalt 
har han 40 elever, från sexårsverksamhet till 
årskurs 9, som han besöker vid sju olika sko-
lor. Han berättar att förr hade han ungefär 
det dubbla antalet elever att undervisa. Idag 
har han större möjligheter att utveckla sin un-
dervisning. Han har bland annat tillsammans 
med andra modersmålslärare samarbetat med 
forskare vid Designhögskolan i Umeå. På 
uppdrag av Umeå kommun har forskarna 
studerat elevers språkinlärning för att forma 
lämpligt material eller teknisk utrustning 
som kan stödja barn och ungdomars språkut-
veckling. Adan berättar att under en termin 
arbetade forskarna med elever i årskurs 9 
och gav ungdomarna tillfälle att forma sina 
uppsatser med hjälp teknisk utrustning så-
som filmkamera och digitalkamera. Elever-

 
Modersmålslärare, översättare, tolk och läromedelsutvecklare. Med sina många 
kompetenser bygger Adan Warsame broar mellan svensk och somalisk kultur.
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nas arbeten dokumenterades i en gemensam 
DVD-film som även visades för föräldrar. 
Detta var enligt Adan ett uppskattat arbete 
både för hans elever och för föräldrar. Vidare 
anser han att idag är ungdomar intresserade 
av att lära sig med hjälp av teknik och hoppas 
på att kunna utveckla sin undervisning med 
sådant material. På sidan 36 får vi närmare 
bekanta oss med forskarnas projekt och de-
signprodukter.

Det vita huset i horisonten  
– om skolbyggaren

När jag lyssnar på Adans historia undrar jag 
om svårigheter och hinder för att förverkliga 
en tanke eller en önskan endast handlar om 
människans egna inre begränsningar. Adans 
engagemang sträcker sig bortom Umeås och 
Sveriges gränser, det når hans barndomstrak-
ter, till staden Fiqifuliye i Somalia. Staden är 
belägen i norra delen av Somalia och har 
ungefär 25 000 invånare. För att kunna för-
stå Adans engagemang behöver vi även lära 
oss lite om Somalias historia och nutida för-
hållanden. Somalia blev ett självständigt land 
år 1960, och nio år senare övertog Moham-
med Said Barre makten i en militärkupp. 
Alltsedan år 1977 har landet varit drabbat av 
inbördeskrig och oroligheter som nådde sin 
kulmen år 1991 då diktatorn Said Barre stör-
tades. Sedan dess har Somalia varit ett av 
världens mest politiskt instabila länder, och 
ingen regering har haft fullständig kontroll i 
landet. År 1991 och de kommande åren led 
befolkningen väldigt svårt av landets instabi-
litet. Laglöshet rådde, vilket tvingade män-

niskor att fly, och under denna tid förstördes 
även ett stort antal skolor.

Adan var nyutexaminerad lärare före han 
kom till Sverige. År 1993 bildade han tillsam-
mans med andra en organisation vid namnet 
African Welfare Association för att stödja och 
bevara grundskolan i Fiqifuliye. De formade 
stödgrupper i Norge, Sverige, Danmark, Stor-
britannien, USA och Förenade Arabemiraten, 
med människor som har anknytning till Fiqi-
fuliye för att tillsammans samla in pengar 
och stödja grundskolan. Samarbetet lyckades 
och de renoverade skolan, bidrog med skol-
material samt anställde lärare. Enligt Adan 
har dagens somaliska barn och ungdomar i 
mindre städer få eller inga möjligheter till 
skolgång, och därför måste människor som 
bor i trakten själva anordna sådana möjlighe-
ter. Vidare berättar han att i traditionella om-
råden prioriterar föräldrar ofta att skicka sina 
pojkar i stället för flickor till skolan, och 
 detta är något Adan och stödgrupperna öns-
kar att förändra.

I Somalia är det olika grupper eller klaner, 
mindre eller större, som styr över olika om-
råden, och ibland uppstår konflikter mellan 
olika klaner vilket innebär otrygga levnads-
förhållanden för människor. Oroligheterna 
kommer att bestå så länge Somalia saknar en 
stabil regering. Läget i de södra delarna av 
landet är betydligt allvarligare än i de norra, 
och det finns mycket kvar att göra för att 
hela landet ska förenas och människor ska 
kunna leva i fred.

Adan berättar att första etappen av arbe-
tet i Somalia var att samla klanhövdingar, lä-

rare och föräldrar till möten för att förhand-
la kring stödet till skolan. Detta var till en 
början inte enkelt eftersom klanhövdingarna 
inte hade förståelse för vikten av utbildning 
utan värderade arbete inom jordbruk och 
boskapsskötsel högre. Förhandlingar har varit 
en viktig del i arbetsprocessen eftersom flera 
grupper gör anspråk i området. Adan poäng-
terar hur viktigt det har varit att hålla skolan 

utanför politiska konflikter av en enda anled-
ning – alla barn ska kunna gå i skolan! När 
arbetet hade påbörjats uppmuntrade Adan 
lärarna vid grundskolan att forma en ideell 
förening som kallas Hadeed Development Or-
ganization och som idag ansvarar för skolom-
rådet i Fiqifuliye.

Så var grundskolan i bruk, men det sakna-
des fortfarande en gymnasieskola i området 

 
Det vita huset i horisonten – drömmen om en gymnasieskola har förverkligats.
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– den närmaste låg 50 mil bort. Detta väckte 
tankar på att bygga en gymnasieskola i Fiqi-
fuliye. År 2002 påbörjades en förstudie, och 
träff anordnades med föräldrar, lokalföre-
ningar, äldrerådet (klanhövdingar) samt poli-
tiska aktörer i området. Tillsammans kom de 
överens om att staden skulle bidra med mark 
och stödgrupperna skulle finna finanser till 
skolbygget. African Welfare Organization till-
delades projektpengar från Forum Syd som är 
en av SIDA:s paraplyorganisationer och bygg-
nationen kunde påbörjas. Ansvar för skolbyg-
get hade föreningen Hadeed Development 
Organization, och första fasen av skolbygget 
skedde år 2004 då fyra klassrum, ett kontor, 
toalett samt en mur runt skolan färdigställ-
des. Målsättningen var att bygga 15 klass-
rum, men Forum Syd var till en början försik-
tig på grund av områdets politiska instabilitet. 
Här betonar Adan att de ville vara neutrala 
för att kunna samarbeta med alla politiska 

grupper och detta är något de än idag har 
lyckats hålla. Forum Syd beviljade slutligen 
ytterligare medel och skolbyggnationen sat-
tes i rullning. År 2005 blev skolan klar med 
15 klassrum, kontor, toalett, muren samt plan-
terade träd runtom byggnaden. Adan uttryck-
er att han var jättenöjd då han besökte skolan 
– det var ett ögonblick av ren glädje då han 
fick se det vita huset i horisonten!

Enligt planerna kommer de första eleverna 
att tas emot år 2007. Redan idag är en lärare 
anställd för att bedriva vuxenutbildning samt 
en vaktmästare som sköter skolan. Nu återstår 
att finna ytterligare finanser för att kunna an-
ställa fler lärare. Adan är dock positiv och 
 anser att nu när själva skolbygget är färdigt 
kommer de att kunna möta andra utmaningar. 
Han beskriver vidare att i Fiqifuliye är intres-
set för skolan stort, även bland politiska grup-
per som vill bidra med dess utveckling.

African Welfare Association

Grundades år 1993 som ett samarbetsprojekt mellan stödgrupper i olika länder för att stödja 

grundskolan i staden Fiqifuliye i Somalia. 

Stödgrupperna är störst i Umeå och Västerås och finns även i Göteborg, Stockholm, Norge, 

Danmark, Storbritannien, USA samt Förenade Arabemiraten. 

Föreningen har byggt klart en Gymnasieskola i Fiqifuliye, Somalia

I Umeå bedriver föreningen även lokala aktiviteter såsom läxläsningshjälp i samarbete med 

Röda Korsets Ungdomsförbund samt simningsverksamhet för kvinnor och flickor.

Föreningens hemsida är www.xadeed.org och kan nås på adan.warsame@umea.se

Engagemang utan gränser

Adans engagemang bortom gränserna är för 
mig beundransvärt. Hans vilja att utveckla 
hemsidan, forma samarbeten och höja kvalite-
ten på modersmålsundervisning i Sverige speg-
lar även hans engagemang i Somalia. Han har 
goda kunskaper om båda kulturer och drar 
 nytta av detta i sitt arbete, var han än råkar be-
finna sig. Därmed är han en stabil brobyggare 
och en stolt skolbyggare.

För Adan är drivkraften uppenbar – en öns-
kan att förbättra världen för barn och ungdo-
mar. Och världen råkar just nu befinna sig i byn 
Fiqifuliye. Adan Warsame ger ett intryck av att 
han fortfarande har mycket energi kvar att fort-
sätta söka finanser och utbildade lärare för att 
kunna öppna skolan för förväntansfulla ungdo-
mar i Somalia. Jag önskar honom all lycka.

 
Adan Warsame hyser stora förhoppningar om att den nybyggda 
gymnasieskolan ska kunna ta emot de första eleverna redan nästa år.
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Design för kulturell mångfald
D I A N A  A F R I C A N O  O C H  B R E N D O N  C L A R K

Tänk om jag, just efter att jag anlänt till Sve-
rige, fick veta vad ordet bibliotek betyder på 
mitt språk, och att det förändrade hur jag se-
dan uppfattade Umeå? Tänk om biblioteket 
hade en ljud-wiki, en hemsida med tvåsprå-
kiga förklaringar i tal som en av sina tjänster? 
Tänk om elever skapade dessa ”tal-förkla-
ringar” som skolprojekt under sin svenska- 
och modersmålskurs? Tänk om det var en 
 rolig, lärande och inspirerande upplevelse att 
spela in dessa förklaringar? Hur skulle en 
 sådan tjänst kunna förbättra min svenska? 
Förbättra min erfarenhet av biblioteket? För-
bättra Umeå?

Designforskare från Designhögskolan i 
Umeå har, tillsammans med modersmåls-
lärare och deras elever, utforskat nya vägar 
att använda ljudinspelningar i klassrummet 
för att hjälpa elever och lärare att ta med 
mer av sig själva in i klassrummet och ta med 
mer från klassrummet in i sina egna liv. De-
sign for Cultural Pluralism (CUPL) är ett för-
sök att utveckla produkt- och servicekon-
cept för att förbättra integrationsprocessen 
för flerspråkiga barn i Sverige. Adan Warsame, 
Omer Aden, May Semaan, Fadia Yousef och 
många andra modersmålslärare på Hedlunda-

skolan har öppnat upp sina klassrum och äg-
nat många timmar för att dela med sig av 
sina erfarenheter, engagerat sina elever och 
deltagit i designaktiviteter för att fundera ut 
nya sätt att undervisa och utforska teknolo-
gier för att stödja inlärning.   

Barn som bättre lär sig sitt första språk an-
ses klara alla andra inlärningsområden bättre. 
I Sverige har barn som inte har svensk här-
stamning rätt att få stöd så att de kan lära sig 
att läsa och skriva på sitt modersmål. I Umeå 
åker 45 modersmålslärare runt och under-
visar 1200 elever i 25 olika språk. De stöter 
på en mängd utmaningar i sitt arbete bero-
ende på yrkets omständigheter: många resor, 
ofta förändrad undervisningsmiljö, elever i 
olika åldrar och med olika språkförmåga, be-
gränsade resurser samt ett begränsat urval av 
undervisningsmaterial vilket dessutom inte 
är relaterat till det svenska samhället.

CUPL-projektet resulterade i tre huvud-
koncept för användande av ljudinspelningar 
i modersmålsundervisningen i Sverige.  

Soundbites (syftar på korta fraser) är ett 
system av verktyg för inlärning genom sam-
arbete i och utanför skolan där man använ-
der personliga ljudinspelningar. Bitesize är ett 

Bigbites är ett litet table-top-verktyg som tillåter upp 
till fyra användare att koppla upp sina mp3-spelare, 
välja en fil och zooma in på en minut av deras 
inspelade ljudavsnitt. Genom enkla handrörelser  
kan användaren spola tillbaka och pausa under 
uppspelningen och dela med sig av filerna. 

FOTO: ANDERS K JONSSON
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verktyg riktat till mindre barn och deras 
 lärare då de arbetar med korta ljudsegment i 
klassrummet. Lärare och elever kan spela in 
och spela upp korta segment av tal (såsom al-
fabetets uttal och olika exempel) med hjälp 
av ljudchip vilka kan förberedas innan lek-
tionen eller skapas under lektionen. Dessa är 
byggstenar för språklärare med vilka de kan 
utforma sina lektioner så att de passar elever-
nas behov.  

Bigbites gör så att upp till fyra barn kan ta 
med sig ljudklipp (exempelvis intervjuer, läs-
övningar eller berättelser) till lektionen vilka 

de sedan på ett enkelt sätt i klassrummet kan 
lyssna på, pausa eller spola tillbaka. Det syftar 
till att ge eleverna möjlighet att omvandla 
vardagliga erfarenheter till undervisnings-
material för det lärarledda klassrummet. 
Ljudklippen skapas utanför klassrummet och 
tas sedan in till lektionen som material för 
inlärning i samarbete med andra elever.

Soundbites ljud-wiki är tänkt som en tjänst 
vid offentliga institutioner såsom bibliotek 
eller socialkontor för att bidra med tvåsprå-
kig information om offentliga tjänster. Detta 
koncept ger en plattform för lärare och elever 

Bitesize. Lägg ett chip 
på inspelningplattan 
och tryck på knappen 
för att börja inpelning-
en. Släpp upp fingret 
för att stoppa. Aktivera 
uppspelningen genom 
att hålla chipet mot 
play-plattan. Chipens 
innehåll kan modifi-
eras om och om igen.

att skapa meningsfulla skolprojekt. Till ex-
empel, efter att ha intervjuat en biblioteka-
rie, skrivit ett manuskript, gjort korrigeringar 
efter lärarens förslag och spelat in flera ver-
sioner, så är elevgruppens inspelade förkla-
ring om hur man lånar en bok, redo att laddas 
upp på Soundbites ljud-wiki, där användarna 
snabbt och lätt kan lägga till, ta bort eller på 
annat sätt ändra innehållet.

Denna forskning undersöker på vilka sätt 
erfarenheter i och utanför klassrummet kan 
fungera som utgångspunkt för modersmåls-
inlärning. Koncepten med Soundbites och de 

olika prototyperna fungerar som utgångs-
punkter för teoretiska reflektioner och nya 
projektinriktningar. Projektet är ett samarbete 
mellan Designhögskolan och Umeå kommun 
och båda parter söker för närvarande vägar 
att aktualisera CUPL-projektets resultat.

Översättning: Dan Alfjorden
CUPL-projekets team: Diana Africano, Brendon Clark, Oskar 
Fjellström, Linda Bogren
Umeå kommun kontaktperson: Lena Enmark

Diana Africano, Designhögskolan, visar Paula hur man jobbar med Soundbites – lekfull språkinlärning.
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Keif med Nora och hennes skapare
– möt en ny digital barnbok och två kulturarbetare

S O M A Y E H  B O Z A G H I A N

Boken riktar sig till barn mellan noll och fem 
år berättar Ramona Zadissa, en av initiativta-
garna till den digitala barnboken. Samtidigt 
menar Elmira Zadissa, även hon en av produ-
centerna, att boken riktas till barn mellan två 
och sex år. Vi förstår att boken är för våra all-
ra yngsta, eller? Själv tycker jag det var roligt 
att följa Noras äventyr på jakt efter sin pulka 
nere i en källare, Var är Noras pulka? är för-
sta boken i serien. Minst lika rolig som berät-
telsen är nog själva idén att på dator kunna 
bläddra boken och få den uppläst av en röst 
från ingenstans. Man behöver definitivt inte 
vara något datorsnille för att läsa boken.

Både Ramona och Elmira har sedan barns-
ben varit intresserade av att rita. Tanken bak-
om boken väcktes då de hos sina bekanta 
kom i kontakt med barnböcker och fann att 
det saknas en del i utbudet av svenska barn-

Välkommen till Noras värld! En ny barnboksserie som handlar om den unga 

flickan Nora och hennes äventyr. Boken är digital; det är lika enkelt att på 

datorn bläddra och läsa som en vanlig barnbok. Fast här är det också möjligt 

att få texten uppläst både på svenska och persiska för de allra minsta som 

ännu inte lärt sig läsa och skriva. 

böcker. Böckerna handlar främst om svenska 
barn som kommer ifrån storstäderna. När 
barnen är av utländskt ursprung tenderar be-
rättelserna att fokusera vid problem. Det kan 
exempelvis handla om en pappa som är 
 soldat och tidigare varit med i krig. Andra 
böcker är förklarande, till exempel en berät-
telse om ett barns ursprung som också för-
klarar hur det ser ut i det landet. Elmira 
 menar att sådana böcker är bra, men att det 
ibland kan bli lite tjatigt med alla förklaringar 
och beskrivningar – därför formades tanken 
att skriva egna barnböcker och förmedla egna 
berättelser. I berättelsen om Nora får vi inte 
veta var hon kommer ifrån. Vidare beskriver 
Ramona att de i den första boken har valt ett 
norrländskt perspektiv med mycket snö, och 
därmed utspelar sig historien varken i Stock-
holm, Göteborg eller Malmö.
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Keif med Nora och hennes skapare
– möt en ny digital barnbok och två kulturarbetare

S O M A Y E H  B O Z A G H I A N
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Framtida planer för den digitala barnboken 
är att den ska bli tillgänglig på flera olika 
språk. Redan idag kan vi ta del av ett litet 
smakprov av barnboken på deras webbplats: 
www.keif.se. Ordet keif betyder ”att ha kul” 
på det persiska språket, och det är precis vad 
Ramona och Elmira känner för sitt arbete 
med barnboken.

Maya – länken mellan ungdomar och 
kulturaktörer

Maya är namnet på den kulturförening som 
bildades år 2005, och den digitala barnboken 
är ett av flera projekt som pågår inom före-
ningen. I år har föreningen arbetat med ett 
projekt med namnet Kutlur – kultur lite om-

skakad! – som riktar sig till ungdomar mellan 
13 och 20 år. Projektet har inneburit att söka 
upp, fånga in och introducera ungdomar av 
utländsk bakgrund till olika kulturarrange-
mang inom scenkonsten. Elmira berättar att 
anledningen till att de startade föreningen 
var att de kom i kontakt med ungdomar som 
var intresserade av dans, teater och musik 
men som inte visste vart de skulle vända sig 
för att ta del av olika aktiviteter. Samtidigt 
menar Ramona att de upplevde att det fanns 
en föreställning hos olika institutioner att så 
kallade ”invandrarungdomar” inte är intres-
serade av scenkonst och kulturliv. Därför har 
de arbetat för att fungera som en länk mellan 
ungdomar och kulturaktörer.

Idag har de fem projektanställda, bland 
annat arbetar en filmare i Skellefteå med ett 
projekt som riktar sig till ungdomar vid 
språkkursen Svenska för invandrare. Resulta-
tet av detta filmprojekt kommer bland annat 
att visas på en kommande filmfestival.

Ett annat projekt är Ersbodabloggen som 
de har initierat i samarbete med Ersboda 
bibliotek i Umeå. I biblioteket kommer en 
kamera att finnas tillgänglig som ungdomar 
kan låna och använda för att dokumentera 
sina liv och sin vardag. Sedan kommer foto-
grafierna att läggas ut på nätet, på Ersboda-
bloggen. Elmira berättar att avsikten är att 
ungdomar ska ha något att göra på sin fritid 
och att detta ska kunna bidra till att ungdo-

marna ska känna en stolthet över det bostads-
område de lever i och att Ersboda är bättre 
än sitt rykte.

Både Ramona och Elmira anser att det 
som varit allra roligast i arbetet är alla kon-
takter med ungdomar. ”Vi har lärt oss väldigt 
mycket av dem”, berättar Elmira. Eftersom 
föreningen fortfarande är rätt ung – hon har 
inte många år på nacken – så har de provat 
olika roller för att slutligen komma fram till 
att det de gör bäst är att arbeta med upp-
sökande verksamhet samt fungera som länk-
samordnare.

Men hur har samarbetet med andra kultur-
aktörer i länet fungerat? Jag har länge varit 
nyfiken på att veta hur en ung kulturföre-
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ning faktiskt tas emot av olika kulturinstitu-
tioner. Elmira beskriver att många har vänt 
sig till dem och velat forma samarbeten. 
 Eftersom 2006 blivit utlyst som ett ”Mång-
kulturår” har de ställt sig frågan om de olika 
aktörerna verkligen velat arbeta för ökad 
mångkultur i sina verksamheter eller om in-
tresset enbart beror på ”året” som sådant. 
Trots att de blivit välkomna att samarbeta 
med institutioner har de upplevt att deras ar-
bete inte har värderats och stundtals har de 
känt sig utnyttjade. Elmira säger att till en 
början var de tacksamma och glada att olika 
aktörer ville samarbeta, och de har släppts in i 
olika institutioner. Men detta innebar att de 
glömde att ställa krav för att bli tagna på all-

var och därmed har de känt att det bidrag de 
givit inte alltid har värderats: ”Man känner att 
man inte har så mycket makt”, menar Elmira.

Lärdomar har de dragit, roligt har de haft 
och jobbiga stunder har de upplevt. Deras 
uppsökande verksamhet är viktig för länets 
kulturscener eftersom arbetssättet – som Ra-
mona beskriver – saknar motstycke i Norrland: 
”Det finns tyvärr fortfarande få broar mellan 
vad jag skulle vilja kalla för två olika världar”.

”Kulturstorm” – för tankeutbyte och fler 
kulturproducenter

Projektet Kutlur går vid årsskiftet mot sitt 
slut, men de länksamordnande och uppsökan-
de verksamheterna består. Enligt Elmira kom-

mer föreningen Maya inom en snar framtid 
att genomgå ett namnbyte och förändring i 
organisationen. De har valt namnet Kultur-
storm som ska verka för en öppen dialog mel-
lan olika parter. Kulturstorm kommer att 
fungera som ett forum för utbyte av idéer 
och tankar. Meningen är att även personer 
som inte är medlemmar i föreningen ska 
kunna ingå i dialog och få tillfälle att tillsam-
mans med andra utveckla sina idéer. Ett ex-
empel på projekt som föreningen kommer 
att arbeta med är ”Mentorskap” som innebär 
att ungdomar ska komma i kontakt med per-
soner verksamma inom kultursektorn. Dessa 
personer ska fungera som förebilder för de 
unga, och förhoppningen är att detta ska bi-
dra till att bygga upp ungdomars självkänsla.

I framtiden kommer föreningen att fort-
sätta arbeta för att fler människor av skilda 

bakgrunder både ska ta del av kulturarrange-
mang samt ingå i själva produktionen av 
dans, musik, teater eller konst. De vet att det 
finns ett intresse bland ungdomar, och de ar-
betar för att hjälpa dessa att lättare komma i 
kontakt med institutioner och det kulturut-
bud som finns. Att ta del av kulturutbudet är 
inte för alla en självklarhet och handlar säl-
lan om brist på intresse.

Av egen erfarenhet så skulle jag vilja säga 
att det är det där lilla extra som saknas, nämli-
gen personliga kontakter som öppnar vägarna 
in i kulturens mångfacetterade värld – som 
Nora nu är en del av.

Just nu är jag lika ivrig som den modiga 
Nora att åka pulka – även om min inte är lika 
röd och fin som hennes så kan jag nog allt 
åka lika snabbt! Undrar bara var den är…
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Från läxläsning till  
familjeengagemang
G U N D A  S A N D S T R Ö M

Under min tid som rektor med ansvar för bland annat förberedelseklasser 

och modersmålsundervisning i Umeå kommun träffade jag på en konferens  

i Uppsala den första muslimska kvinnan i riksdagen, Nalin Baksi Pekul. Under 

en kaffepaus berättade hon att hon varje söndag arbetade med läxläsning  

i sitt bostadsområde. Jag tog det hela till mig och bestämde att göra något 

liknande efter min pensionering.

Tillsammans med ett par andra medlemmar 
i Rädda Barnen startades så en läxläsnings-
grupp för elever i stadsdelen Ersboda i Umeå 
år 1999. Just i Ersboda hade de flesta av våra 
elever i förberedelseklasserna integrerats, och 
många av dem kom från familjer med kanske 
inte så starka studietraditioner eller så goda 
kunskaper i svenska. Jag var medveten om 
att även om dessa elever får bra stöd i skolan, 
är läxorna ofta mycket betungande för dem 
jämfört med elever som får stöd och hjälp 
hemma. Kontakt hade tagits med personal 
från Ersbodakyrkan som gärna ställde upp 
med lokal och var intresserad av samarbete.

Vid första tillfället var vi fyra lärare och 
fem elever. Men mycket snabbt växte det 

hela, och efter ett år hade elevantalet närmat 
sig 70 och lärarnas antal 20.

Projektet har nu pågått i sju år och är 
mycket uppskattat av såväl elever som för-
äldrar. Varje tisdagskväll under terminerna 
träffas vi mellan kl 18.30 och 20.30. Eleverna 
kommer framför allt från Ersboda, men även 
från andra stadsdelar som Umedalen och 
Ålidhem – åldern varierar från årskurs tre till 
och med gymnasiet. Vid vårterminens slut 
2006 fanns ungefär 80 elever inskrivna, varav 
hälften från gymnasieskolan. 26 lärare täcker 
samtliga årskurser och ämnen med undantag 
för filosofi och psykologi. Bland andra deltar 
två läkare och en sköterska som hjälper elever 
från vårdprogrammet.

Korvgrillning efter filmbesök, exempel på aktiviteter inom projektet Ett liv – två kulturer.
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Läxläsningen har stor betydelse rent pedago-
giskt. Ett par elever har sagt: ”Utan er hade 
jag inte kommit in i gymnasiet och inte ur 
det heller med godkända betyg.” Men även 
socialt betyder läxläsningen mycket. Hit kan 
ungdomar komma för att träffa kompisar 
och prata. Även familjer som är tveksamma 
till att låta sina barn vara hemifrån utan till-
syn känner trygghet när de vet att barnen 
 befinner sig i säker miljö med erfarna peda-
goger.

Många av lärarna som ställer upp blir 
starkt engagerade och ger lektioner även vid 
andra tider under veckorna. Ett flertal elever 
har fått vuxna svenskar som de kan vända sig 
till. Några av lärarna har även öppnat sitt 
hem för dem.

Ett liv – två kulturer

Ett av de första kända så kallade hedersmor-
den var ”Saramordet”, som ägde rum i Umeå 
och naturligtvis väckte stor uppmärksamhet 
och många känslor. Sara var inte elev i förbe-
redelseklasserna men hade flera vänner där, 
och den professionella personalen i vår skola 
anslog många viktiga timmar till samtal. Så 
mördades Fadime. Strax efter mordet tog 
flickor kontakt med mig. De ställde sig frå-
gande till det inträffade och kände ett stort 
behov av att diskutera. Efter en tid insåg jag 
att något måste göras och idén till projektet 
Ett liv – två kulturer föddes. Tillsammans med 
medlemmar från Rädda Barnen: Hjördis An-
dersson, Meg Hallin, Anna Ulfhjelm – alla 
med lärarbakgrund – samt socionomen Emelie 
Wärme snickrades en målbeskrivning ihop. 

Den första träffen var den 23 februari 
2003. Jag hade dessförinnan talat med flick-
orna i Läxläsningsgruppen och inbjudit dem 
och deras mammor. Vi ville öka gemenskapen 
mellan mammor och flickor och ge dem ut-
rymme att samtala om sådant som de even-
tuellt inte är vana vid. 20 mödrar och deras 
tonårsdöttrar infann sig och de kom från 
många olika länder och kulturer – Iran, Irak, 
Libanon, Somalia, Eritrea, Kurdistan och Pa-
lestina. Alla hälsades varmt välkomna och 
därefter försökte jag förklara vad som var 
syftet med att vi skulle träffas. Bland annat 
nämndes mordet på Fadime och att en av or-
sakerna till detta kanske var att vi infödda 
svenskar och nyinflyttade inte lärt känna var-
andra och varandras kulturer och värderingar.

Ett av projektets mål är också att öka flick-
ornas och deras familjers kunskaper om det 
svenska samhället, dess värdegrund samt om 
medborgarnas rättigheter och skyldigheter. 
Andra mål är att stärka flickorna och att öka 
deras förutsättningar genom att de ska få en 
större medvetenhet om sitt eget värde och få 
uppleva att de har ett vidare socialt nätverk 
och större handlingsmöjligheter. Vidare är 
tanken att tillgängliggöra olika samhälleliga 
aktiviteter såsom kulturarrangemang samt 
att öka kunskapen om drogers skador.

I juni 2006 har vi träffats 38 gånger och 
antalet mödrar och döttrar som kommit har 
varierat mellan 25 och 40. Inför varje träff 
kontaktas mammorna med skriftlig inbjudan 
samt att vi ringer och bjuder in var och en. 
Det är viktigt att alla känner sig personligt 
inbjudna. Tanken är att vi ska hålla på kl 
18.30–20.00, men redan före sextiden kom-
mer de första och sedan droppar de in undan 
för undan. När alla infunnit sig kan vi sätta 
igång, och sällan slutar vi före klockan nio på 
kvällen. De flesta träffarna äger rum i Läxläs-
ningslokalen, som vi lånar av Ersbodakyrkan.

Allt från amning till korvgrillning

Alla samlas runt ett långt bord som står på 
diagonalen i det största rummet. Varje gång 
bjuds på fika – ofta hembakt – och flickorna 
sitter tillsammans med sina mammor så att 
de som ibland behöver hjälp med tolkning 
får hjälp av sina döttrar. Två regler är viktiga. 
Den ena gäller sekretessen; alla har lovat att 
inte föra vidare något av det som sägs. Den 
andra är att alla ska våga framföra sina åsikter 

– inget är rätt eller fel! Gruppen har även träf-
fats hemma hos ledarna vilket har uppskattas 
eftersom många aldrig tidigare varit i ett 
svenskt hem.

Mammorna och döttrarna har själva fram-
fört förslag på olika teman. Exempelvis har en 
dietist bjudits in som berättade om svensk 
mat, vad som är nyttigt och mindre nyttigt. 
En gynekolog besvarade frågor om allt från 
mens, mödomshinna, graviditet, amning och 
cancer. Vi höll aldrig på att kunna sluta; fram 
mot tiotiden var gynekologen både varm och 
rödblommig. Hon upplevde det som både ro-
ligt och intressant och kommer gärna tillbaka.

Vi har också försökt ta del av varandras kul-
turer och traditioner, såsom ramadan och ad-
vent, och inte minst vi ledare har fått ta del av 
viktig kunskap. Vi har talat om den svenska 
skolan – ansvarsfördelning mellan skola och för-
äldrar – och diskuterat socialförvaltning; hjälp 
eller hot? Mycket intressant upplevdes även 
kvällen med en landstingsledamot som prata-
de om hur man kommer i kontakt med den 
svenska vården.

Många hade inte heller besökt ett svenskt 
konditori. Hela 44 personer följde med till ett 
av Umeås trevligaste kaféer, och även det blev 
en upplevelse. För att lära känna den svenska 
naturen har vi haft en dagsutflykt till badvän-
liga och vackra Munkviken. Bussen hem däri-
från nästan välte då 38 mammor och flickor 
plötsligt reste sig och rusade över till den ena 
sidan för att betrakta en älgko med kalv som 
stod alldeles vid vägkanten.

När det gäller kulturella arrangemang bör 
nämnas Unga Riks föreställning Elektras syst-
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rar och året därpå Elektras bröder som båda 
tar upp hedersproblematiken. Föreställning-
arna var mycket välbesökta och följdes sedan 
upp med diskussioner; är det okey att gifta 
sig av kärlek eller ska man acceptera att för-
äldrarna arrangerar äktenskapen? Nämnas 
bör även besöket på Norrlansoperan med fö-
reställningen Svall som tar upp samma tema. 
Men allt måste få ta sin tid. Om vi haft uppe 
något speciellt kan det behövas flera träffar 
då vi talar om mer vardagliga saker.

Flickorna uppskattade mycket föreställ-
ningen med Kalle och Laleh samt en kväll – 
helt bara för dem – när vi först fikade, sedan 
såg filmen Skruva den som Beckham och där-
efter gick till en av Umeås parker och grilla-

de korv. Filmen Zozo lockade 56 mammor 
och flickor, och de flestas ögon var tårfyllda 
när de lämnade biografen. Filmen utspelas 
till stor del i Beirut och delvis på arabiska vil-
ket de flesta har som modersmål, och det 
gjorde att de verkligen tog den till sig – min-
nen hann ifatt.

På mångas begäran ordnades också simun-
dervisning, där många flickor och mammor 
deltog. Att lära sig cykla har också erbjudits.

Från mammor och flickor har framförts 
att det varit viktigt med våra träffar. De har 
för vissa brutit isoleringen. Två flickor skri-
ver i sin utvärdering bland annat:

Kvinnorna som inte deltar i det svenska 
samhället så mycket lär sig oftast väldigt 

mycket att utveckla sina grundliga kun-
skaper för livet.

Genom att lyssna på varandra och höra 
andras erfarenheter får de positiva syn-
punkter på deras samhälle och lära sig 
ganska mycket om kvinnors rättigheter 
och skyldigheter.

Att ha en sådan träff gör att många 
kvinnor vågar tala ut sina åsikter och 
visa sina känslor, vilket man ser som en 
positiv utveckling.

För oss ledare har dessa möten också betytt 
mycket och blivit viktiga. Vi har fått ta del av 
andras klokhet, kunskaper och värderingar 
och fått en djupinsikt i att det inte alltid är 
enkelt att byta land och kultur. Vi har också 
fått nära vänner som vi hoppas få ha kvar 
även när projektet så småningom tar slut.

Men papporna och pojkarna då?

Tanken med Ett liv – två kulturer var i första 
hand att träffa flickorna och deras mammor, 
men det kändes viktigt att det också skulle 
omfatta pojkar och pappor med utländsk 
bakgrund. Pojkar i Läxläsningsgruppen hade 
för övrigt vid några tillfällen sagt: ”Du bryr 
dig visst bara om mammor och flickor, kan 
du inte ordna något för oss också?”

Många av de invandrade familjerna lever i 
en nästan ofattbar isolering från det svenska 
samhället. Få av dem har kontakt med svensk-
ar trots att de bott i Sverige i flera år. Den här 
isoleringen måste brytas. Dessutom upplever 
många ibland det svenska samhället som både 
hotfullt och skrämmande. Mediabilden av 

ungdomars sex- och drogvanor men även av 
våldet och trakasserierna bidrar till detta. 
Flickorna men även pojkarna har ju rätt till 
sina liv men det är mycket viktigt att de inte 
förlorar sina rötter. De blir då lätt ensamma.

I slutet av september 2004 bildades en ar-
betsgrupp för att leda dialogprojektet Pappor 
och pojkar. I den finns män med olika bak-
grund – Ahmed Hersi, Abdi Hanad, Muha-
med Taha, Tahir Sadlah och Stephen Goldin 
från Somalia, Kurdistan, Palestina och USA. 
Två svenska män, Georg Andersson och Las-
se Jacobson, även de med stor erfarenhet att 
arbeta med nya svenskar och stort engage-
mang samt undertecknad deltar.

Vi vill genom detta projekt stärka och ut-
veckla såväl pojkars som unga mäns mansroll. 
Många av de vuxna männen saknar ofta arbe-
te, och det kan innebära att de kan ha en brist-
fällig kunskap om det svenska samhället och 
därför svårt att vägleda sina söner trots lång-
varig och gedigen arbetslivserfarenhet från 
det egna landet.

Även här satsas framför allt på samtals-
grupper med olika teman. Några exempel:

Hur är det för pojkarna att vara unga i 
Umeå idag?
Hur var det för papporna att vara unga i 
hemlandet?
Hur är det att vara pappa till en pojke i 
Umeå idag?
Jultraditioner – hur firar svenskarna advent 
och jul, och varför? (En härlig kväll med 
nötter, glögg, russin, ljus och röda servet-
ter! Alla bytte erfarenheter med varandra 
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när det gäller seder, bruk och traditioner i 
olika länder och kulturer.)
Abrahams släktträd. (Så nära vi ändå står 
varandra och så mycket vi har gemen-
samt.)

En kväll diskuterades skolan med inbjuden 
gäst, en annan kväll fritidsverksamheten. Man 
slås av den sociala kompetens, det intresse och 
det allvar pojkarna visar i diskussionerna.

44 pappor och pojkar såg filmen Zozo och 
även de berördes starkt av filmen. Stephen 
Goldin beskriver diskussionskvällen efteråt:

Det blev en underbar kväll. Vi vallade 
getter i norra Irak, åkte skidor till skolan  
i Norrland, oroade oss för en svartvit ko, 
allt medan vi pratade om Zozo. Var 
mobbningsframställningen överdriven? 
Om vänskap mellan en pojke och en flicka 
– är den tänkbar och i vilken ålder? Är 
alla kontakter i tonåren drivna av sexuell 
lust? Är vänskap bara ett förspel till en 

Till sist ett par dikter som två av våra fantastiska flickor skrivit. Dikterna får tala för sig själva.

Jag är ledsen för mitt land. 

Det är mycket svårt för mig

Nu är det krig i mitt land.

Jag tänker hela tiden på det

Hur kan man glömma det? 

Aldrig kan jag glömma det.

Aldrig kan det försvinna framför mina ögon.

Aldrig kan det vara borta från mitt hjärta.

Jag vill fråga mig, varför är det så?

För att det egna landet är så viktigt för

alla människor.

När mitt land är fritt

är jag också fri.

När där är fred

lever också jag i fred.

När mitt land är i krig

är också jag i krig.

När mitt land skrattar

skrattar också jag.

När mitt land gråter

gråter också jag.

När mitt land har sorg

har också jag sorg.

Det är mycket svårt för mig att glömma. 

Det är mycket svårt för mig

att inte tänka på det.

Jag är mycket ledsen.

Men jag kan leva med det…

Narmin
    

Jag längtar till sommaren.

Sommaren tycker jag mest om i livet.

När jag är i sommaren tänker jag på

när jag var liten.

Blommor, havet, träden, skogen 

och bäcken.

När jag hör ordet Sommar

tänker jag på mitt land

Tänker jag på månen, solen

och stjärnorna.

I Irak somnade jag med månsken

och blänkande stjärnor

och vaknade med solen.

På sommaren var jag trygg

och stolt.

På sommaren var jag lycklig.

Det kändes skönt för mig och andra.

Det var en märklig natt 

jag hade i mitt liv.

På nätterna sov jag i lugn och ro

och tänkte på mitt liv.

Nu är sommaren borta

Livet är tyst.

När växer växterna i naturen?

När kvittrar fåglarna?

När flyger fjärilarna?

På sommaren är allt som händer

lyckligt i livet.

Tahani

kärleksrelation? Vi stod långt från var-
andra – 60 år eller två generationer – 
men vi pratade öppet och från hjärtat och 
med mycken humor om manlig sexualitet. 
Bara det!

Andra aktiviteter har varit Unga Riks teater-
föreställning Elektras bröder och operaföre-
ställningen Svall samt badutflykt och heldags-
besöket på Muhamed Tahas sommarställe, 
vilket lockade många pappor och pojkar och 
om vilket en av pojkarna senare en läxläs-
ningskväll berättade för mig att den hade 
 varit sommarens i särklass roligaste dag med 
både fiske och motorbåtsfärd. 

Vårt projekt har när det gäller Mammor 
och flickor pågått i drygt tre år, när det gäller 
Pappor och pojkar ungefär ett och ett halvt. 
Vi har haft många givande och intressanta 
möten, tagit del av och lärt av varandras erfa-
renheter och värderingar och gång på gång 
upplevt hur lika vi är!

Lite fakta om projekten

Grunden till hela arbetet ligger i Läxläsningsgruppen. Utan arbetet där hade det varit mycket 

svårare att starta Ett liv – två kulturer.

Under projektets gång har kontinuerliga kontakter tagits med chefer för Skol- och Socialför-

valtningen och med Umeås jämställdhetsutvecklare för överföring av nya kontakter och 

erfarenheter. Projektet har på alla sätt bemötts med välvilja.

Finansiering: Medel har erhållits från bland annat Integrationsverket, Brottsoffermyndigheten, 

Rädda Barnen och Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas fond.
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Mina möten med ungdomar i Sverige
N O R A  T A B B O U C H E

Jag heter Nora Tabbouche. Jag är född i Constantine, en stor stad i östra 

delen av Algeriet. 1991 kom jag till Sverige och har bott här i Umeå sedan 

dess. Jag är gift och har två barn som är födda i Umeå, de är 11 och 14 år. 

Redan på gymnasiet visste jag vad jag ville arbeta med i framtiden. Språk 

var mitt största intresse, som arabisk och fransktalande hade jag redan 

större tillgång till de arabiska och fransktalande kulturernas koder. 

Då jag ville lära mig ett språk till, valde jag att läsa engelska på universitetet 

och senare arbeta som lärare och översättare.

Nu jobbar jag som lärare i franska och inter-
kulturell kommunikation och är frilansande 
tolk i arabiska, franska och svenska. Efter av-
slutade universitetsstudier, arbetade jag som 
lärare i engelska. Det var mitt första möte 
med ungdomar, jag var då 24 år gammal. Jag 
tyckte om att möta ungdomar, prata med 
dem och uppmuntra dem. Ett år senare flyt-
tade jag till Sverige. Här tänkte jag också ar-
beta som lärare men jag var lite orolig för hur 
det skulle gå. Jag kände inte till det svenska 
samhället, dess värderingar, historia eller dess 
traditioner och kutymer. Hur skulle jag bli 
bemött av ungdomarna här och hur skulle 
jag bemöta dem?

Det första mötet
År 1992 blev jag inbjuden till vårdgymnasiet 
på Umedalen i Umeå. Jag skulle prata om 
hur det är att flytta till ett nytt land och att 
vara invandrare. Jag hade inte uppehållstill-
stånd än och trots min korta tid i Sverige valde 
jag att ställa upp, eftersom ungdomarna var 
nyfikna och intresserade av att veta mer.

En morgon kom jag in i klassrummet, det 
var ungefär 15 elever som satt och väntade 
på mig. Jag hälsade och stod bredvid läraren 
som välkomnade mig och introducerade mig 
för klassen. Medan hon pratade, försökte jag 
få en uppfattning om eleverna. I ett möte 
försöker vi hela tiden avläsa individens mo-
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tiv, intentioner, tankar och känslor. Kan man 
verkligen göra det, tänker jag nu i efterhand, 
och i så fall hur?

Där satt ungdomar med olika klädstilar 
och frisyrer. Sanningen är att jag var så rädd 
för att göra bort mig eller att de helt enkelt 
skulle lämna klassrummet när jag öppnade 
munnen; de skulle upptäcka att jag bröt, kas-
tade om ordföljden, att jag är arab, muslim, 
invandrare och så vidare.

Jag var rädd, jag skakade. Hur skulle jag 
klara av detta? Många tankar rusade runt i 
mitt huvud. Jag sa att jag hade ont i ryggen 
och därför kommer att sitta och prata. I själva 
verket skakade jag så mycket att jag knappt 
kunde stå på benen.

Jag började prata, ungdomarna lyssnade 
och jag såg hur deras ögon var fokuserade på 
mig och mina händer. Just det, som Medel-
havsmänniska kan jag inte prata utan att an-
vända mina händer – den ickeverbala kommu-
nikationen ackompanjerar ständigt samtalet. 
Efter en stund såg jag två ungdomar ta ner 
sina fötter från bordet och räcka upp handen 
för att säga något.

”Jag tycker att du är jätteduktig på att ut-
trycka dig och på att berätta. Hur länge har 
du bott i Sverige?”, sa den ena. Jag blev varm 
om hjärtat, han hade förstått vad jag sa. Bar-
riären rasade och jag ställde mig upp och 
kände att jag var en av dem. Jag var inte rädd 
längre. Jag svarade helt ärligt på alla frågor 
jag fick, dels för att jag var glad över att kun-
na få den kontakten med ungdomarna, dels 
för att de verkligen var intresserade. Efter fö-
reläsningen tackade de mig med en fin blom-

bukett. Det var min första upplevelse i kon-
takten med ungdomar i Sverige.

När jag kom hem satt jag och grät mycket. 
Min man blev orolig och frågade om det var 
hemskt, eller om det var jobbigt att prata om 
flytten till Sverige. Nej, svarade jag. Samtidigt 
som jag var glad över att jag kunde prata 
svenska och göra mig förstådd, grät jag över 
de fördomar jag själv hade om att ungdomar-
na skulle bete sig på ett visst sätt. Jag lärde 
mig en bra läxa; jag skulle jobba med ungdo-
mar, stötta och bemöta dem med samma res-
pekt och förståelse som de hade visat mig.

Relationen mellan människor formas före-
trädesvis genom social interaktion som sker 
ansikte mot ansikte, i en naturlig omgivning. 
Människor antar skilda linjer eller mönster 
av verbala och ickeverbala handlingar genom 
vilka de uttrycker sin syn på situationer och 
därigenom sina värderingar av sig själva. I 
samtalet strävar vi alltid efter en ömsesidig 
acceptans. Många gånger är samspelande in-
divider inte överens, kanske tvivlar de på var-
andras uppriktighet eller känner sig illa till 
mods i varandras sällskap. Men man bör inte 
glömma att man är en del av samspelet och 
att samspelande individer är ömsesidigt be-
roende av varandra.

Att respektera varandra

År 2000 fick jag jobb på Umeå Internatio-
nella Gymnasium. Efter det första mötet 
med rektorn förstod jag att det här var skolan 
jag drömde om att jobba på. Lärarna kom-
mer från olika länder och bär på olika ”kultur-
ryggsäckar”.  I och med att vi har olika per-

spektiv och infallsvinklar skapas en ständigt 
pågående dialog, såväl lärarna emellan som i 
samtal med eleverna i klassrummet. Jag har 
jobbat där i sex år nu och trivs mycket bra.

Jag arbetar heltid, vilket innebär att jag 
träffar mina unga killar och tjejer varje dag. 

Jag tillbringar mer tid med dem än med mina 
egna barn. Det kanske låter konstigt, men jag 
ser mina barn i de elever jag har. Genom att 
utgå från mina elevers personlighet, hjälper 
jag dem att göra det som känns bäst för dem. 
Min närhet till dem kan upplevas som an-
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tingen skrämmande eller värdefull.  I slutän-
dan upplever eleverna närheten som ett 
tecken på att jag bryr mig och för mig är det 
en bekräftelse på att jag har lyckats.

Mina elever betyder mycket för mig. Jag 
må lära dem franska och informera dem om 
hur man kan bemöta människor från olika 
kulturer, men de lär mig mycket mer än vad 
de tror. Mina elever är enastående. De har 
varit en bra referens för mig i min vardag. Jag 
har alltid kunnat be mina före detta elever 
om råd om hur jag skulle kunna förbättra 
min undervisning till kommande elever och 
har fått värdefulla råd och idéer som har 
 varit till stor nytta i mitt dagliga arbete. Vem 
vet mer om ungdomar än ungdomarna själva? 
Som tonårsförälder kan jag försöka öka min 
förståelse för mitt barn med hjälp av böcker 
och artiklar som vuxna har skrivit om ungdo-
mar. Men jag föredrar att gå direkt till den 
riktiga källan, mina ungdomar. Jag ser dem 
som mina jämlikar. Man utvecklar inte sociala 
relationer – sociala relationer utvecklas ge-
nom vår egen förankring till verkligheten. Jag 
har respekt för mina elever, jag lyssnar och 
försöker alltid sätta mig in i deras situation.

När jag träffar mina elever för första gången 
börjar jag alltid med att säga till dem att om 
jag säger något som de ogillar eller inte tycker 
att det stämmer, så bör de inte hålla det inom 
sig och sitta och grubbla över det hemma. 
Räck i stället upp handen och säg ”det där 
var inte alls så” eller ”jag håller inte med”. 
Det är viktigt för en lärare att vara ärlig mot 
sina elever men främst att vara ärlig mot sig 
själv. Att mina elever ser att jag reflekterar 

över mina kunskaper och över hur jag bemö-
ter dem skapar mycket bra stämning och 
stärker relationen mellan mig och dem. Då 
upplevs inte längre sociala mönster, seder, 
normer, ritualer och konventioner som själv-
skrivna. Eleverna uppfattar i ökande grad soci-
ala relationer som påverkbara, som möjliga att 
reflektera över, samtala kring och förändra.

Ömsesidigt lärande

Ungdomarna är min länk till det svenska 
samhället. Det är inte tillräckligt att läsa 
böcker eller se filmer för att förstå det. Mina 
ungdomar representerar stora delar av de re-
surser jag har tillgång till. De får ta del av min 
kultur, och då pratar jag om min egen algeris-
ka kultur, den palestinska kulturen (eftersom 
jag är gift med en palestinier) samt den fran-
ska kulturen som jag också bär på.

Många gånger reagerar jag när jag hör vux-
na uttrycka sig när det gäller ungdomar. Jag 
jobbar med dem och vet själv vilken stor po-
tential de har. Många pratar om elevinflytan-
de när det gäller undervisning, men elevinfly-
tande betyder inte att eleverna bara 
informeras om vad det innebär, utan det ska 
sättas i handling. Jag har inte tagit det för gi-
vet, utan jag samtalar, frågar och lyssnar på 
vad eleverna säger. Det är de som lär sig uti-
från sina egna villkor. Jag måste beakta deras 
behov och sätta dem i första hand. Många 
tycker att det tar tid och att det blir svårt att 
planera och individualisera, men för mig har 
ungdomarna underlättat mitt arbete.

Efter tre års tid på gymnasiet känner sig de 
flesta elever nöjda med att de blev sedda och 

bemötta med respekt. Att skolan ändå tar 
slut betyder inte för mig att min relation till 
eleverna tar slut. Jag har fortfarande kontakt 
med mina elever för att jag tror på det ömse-
sidiga beroendet människor emellan. Vissa 
har ringt och frågat om råd, andra har ringt 
angående sina nya jobb eller studier. Jag har 
inget emot att stå som referens när de söker 
jobb. Jag har också ringt och frågat när jag 
behövde någon som skulle läsa den här arti-
keln och rätta det svenska språket och ge mig 
feedback.

Om jag jämför nutiden med det första 
mötet med ungdomarna, kan jag berätta att 
min rädsla nu har vänt till en behaglig känsla 

präglad av ömsesidigt lärande. Syftena med 
mina möten med ungdomar speglas inte 
längre av det ytliga intrycket, utan av tan-
karna som man kan ta del av i en dialog. Det 
är viktigt att komma ihåg att samspelet ska 
vara ett grundläggande intresse för båda par-
ter. Syftet eller målet uppnås endast om 
 parterna kontinuerligt stödjer och respekte-
rar varandra.

Jag lär mina elever franska, samtidigt som 
de lär mig svenska. Just nu bredvid mig, en 
solig sommardag under lovet, sitter en av 
mina elever och hjälper mig att korrigera 
texten. Det är för mig ett konkret exempel 
på en bra process av ömsesidigt lärande.
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Bilder från ett ryskt barnhem
L I N N É A  O T T O S S O N

Hej. Jag heter Linnéa Ottosson, är 19 år och har precis avslutat mina tre år på Midgårdsskolans 

medieprogram i Umeå. Jag har haft turen att vara en av dem som fått en kärleksfull och trygg  

uppväxt tillsammans med min mamma, pappa och mina tre syskon i en liten by två mil söder  

om Åsele. Jag önskar att alla hade den turen.

När det blev dags för mig att göra mitt projektarbete under mitt sista gymnasieår så visste jag 

att jag ville göra något med barn i andra länder. Jag fick kontakt med en tjejkompis från 

Vilhelmina som gick i samma tankar som mig så vi beslutade oss för att göra en resa tillsam-

mans. Vi tog kontakt med en man från Vilhelmina som årligen besöker ett barnhem i Ryssland 

och vi hade turen att få följa med honom till ett barnhem i Viborg. Efter en hel sommar med 

förberedelser inför resan så gav vi oss iväg i början av augusti 2005, och eftersom jag gick en 

medielinje så bestämde jag mig för att dokumentera resan med foto. Jag bestämde mig även 

för att ha en utställning inom Umeå kommuns projekt ”More than melody”. Utställningen gjorde 

jag för att mitt arbete skulle bli någonting som andra kunde få ta del av och påverkas av, 

eftersom jag vill få fler människor runt om i landet att engagera sig i barn. För att mitt arbete 

skulle uppfylla en mer långsiktig funktion så valde jag därför att koppla mitt arbete till Rädda 

Barnen och SOS-barnbyar. Jag utformade en folder med syftet att få folk att anmäla sig till 

hjälporganisationer och skickade även med information och anmälningsblanketter.

Varför jag valde att göra denna resa beror nog på många olika saker. Min familj har under hela 

min uppväxt varit fadderfamilj åt olika barn runt om i världen, och när de olika faddergalorna 

sänds på tv är jag en av de givna tittarna – det är nog därifrån jag präglats mest. Jag har länge 

vetat att jag vill jobba med barn, och en dröm är att kunna använda mig av mina mediekun-

skaper och samtidigt jobba med speciella barn som exempelvis gatubarn, barnhemsbarn eller 

utvecklingsstörda barn som lever under andra omständigheter. Så när jag fick chansen att resa 

till Ryssland och vara tio dagar på ett barnhem tvekade jag inte en sekund.

När vi kom fram till barnhemmet så möttes vi av en gammal militäranläggning med små gröna 

galler för de få hela fönster som fanns. Vi hann inte mer än att parkera bilen innan barnen kom 
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springande för att hälsa på oss, posi-

tiva och glada. Barnen var ivriga att 

visa oss runt, och det gällde att vara 

snabb för att hänga med. De första 

barnen ville visa oss deras sköldpaddor 

som de hade i ett akvarium utanför en 

av sovsalarna. Barnen sov nämligen i 

stora salar. Barnens sovrum var inde-

lade i olika avdelningar. Ett rum för 

tjejer och killar som är mellan två och 

sex år, ett för tjejer 6–12 år och ett för 

tjejer 12–17 år, detsamma för killarna.  

I varje rum låg mellan 10 och 15 barn, 

de hade en smal säng och ett säng-

bord. På sängborden fanns ofta en liten 

låda eller en pärm som innehöll de få 

bilder från deras familj eller de få saker 

som de ägde.

Barnen gick i samma kläder under de 

tio dagarna, de var innan slutet alltså 

väldigt smutsiga. De hade ingenstans 

att vara på dagarna förutom på barn-

hemmet eftersom det var sommarlov, 

samma rutin dag ut och dag in. Barnen 

är fulla av kärlek, i varje barn finns det 

lilla speciella, men de har ingen att 

visa sina känslor för. Ingen som peppar 

dem när det är jobbigt. De som arbetar 

på barnhemmet har oftast fullt upp 

med andra saker såsom att städa och 

laga mat, så det är svårt för barnen att 

få en enskild stund med en vuxen för 

att prata om tankar eller reflektera 

över livet i allmänhet. Det var nog 

detta som påverkade mig mest. Jag 

tror nämligen att många, precis som 

jag själv, vänder sig till sina föräldrar 

för råd eller stöd i olika situationer, 

vilket barnen på barnhemmet inte kan 

– de har inga föräldrar i närheten att 

rådfråga.

Däremot så levde barnen på barn-

hemmet i Viborg under väldigt bra 

förhållanden om man jämför med 

många andra föräldralösa barn.  

De har i alla fall mat varje dag, vuxna  

i sin närvaro, en skola att gå till och  

de har framförallt en stor skara med 

syskon!
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B I L D E R  F R Å N  G U N N A R N   •   F O T O G R A F :  O L O F  ” O L L E ”  Ö B E R G . B I L D E R  F R Å N  G U N N A R N   •   F O T O G R A F :  O L O F  ” O L L E ”  Ö B E R G

Olof ”Olle” Öberg, 1888–1971. Efter många år i USA återvände han till sin hembygd i 

Gunnarn där han var hemmansägare och bygdefotograf. Omkring tusen bilder, huvud-

sakligen från perioden 1910–30, finns bevarade i Västerbottens museums fotoarkiv.

 
Bengt och Allan Öberg i telefon.

 
Hanna Öberg med barnen Bengt och Allan i köket.
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B I L D E R  F R Å N  G U N N A R N   •   F O T O G R A F :  O L O F  ” O L L E ”  Ö B E R G B I L D E R  F R Å N  G U N N A R N   •   F O T O G R A F :  O L O F  ” O L L E ”  Ö B E R G

 
Ingengör (Interiör? min anmärkn.) hos Olle Öberg med litet barn i vagn.

 
Till höger kyrkstugan som kallades ”Sundkistes byggninga”: Här hade Gunnarnbor run. Här låg också en 
arbetsstuga för fattiga barn. Observera att ett av barnen bär skohö. I huset finns i dag en bilverkstad.
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nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande  

och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 

eller idéer för nästa nummer till redaktören 

senast den 10 januari 2007.

Det låg ett plåtmynt i en källare i norra Renbergsvattnet 

rades de båda källarna på nytt, frilades 

och tömdes på innehåll. Under arbe-

tets gång fann Kjell Wallmark plåt-

myntet på nedersta stentrappsteget i 

den källare som legat under framkam-

maren. Han noterade särskilt, att plå-

ten låg direkt an mot trappstenen; 

som om den placerats där just innan 

fyllnadsmassorna fördes på.

De båda källarna är inte lika till ut-

seendet; Wallmark, och fler med ho-

nom, menar att den som låg under 

framkammaren ger ett ålderdomligare 

intryck än den andra. Det är fullt möj-

ligt att där redan fanns en källare, när 

det stora boningshuset med den ytter-

ligare källaren anlades 1736. Den äldre 

källaren har i så fall hört samman med 

någon tidigare byggnad på platsen.

Depositionen 

Den välvda stenkällaren var en för sin 

tid ovanligt avancerad konstruktion, 

och i fullt användbart skick har källa-

ren naturligtvis varit en värdefull till-

gång. Varför i så fall fylla igen den med 

jord, och dessutom dessförinnan pla-

cera ett plåtmynt på det nedersta 

trappsteget?

Kjell Wallmark har funderat en del 

över detta och menar att myntet ge-

nom sitt årtal för framtiden skulle visa 

vid vilken tid källaren fyllts igen. För-

klaringen utgår ifrån föreställningen 

att det förr i tiden var vanligt att man 

av den anledningen deponerade mynt 

i byggnader.

Företeelsen har emellertid haft dju-

pare förankring än så i den folkliga före-

ställningsvärlden. Det egentliga syftet 

med en myntdeposition i en byggnad 

var att till gården locka, för att sedan 

stå på god fot med, ett andeväsen som 

skulle råda över tingens ordning. Då 

det gällde just tillvaron på gården, så 

handlade det om gårdsrådaren, tom-
ten. Det var också angeläget att det de-

År 1736 uppförde två bröder ett ovan-

ligt stort boningshus på den fastighet 

som nu har beteckningen 13:1 i Norra 

Renbergsvattnet. Det var en så kallad 

framkammarstuga, som från entrén 

räknat innehöll förstuga och kammare, 

sal till höger, kök till vänster och till 

vänster om detta ytterligare ett rum – 

framkammaren. Under byggnaden 

fanns det två välvda stenkällare; den 

ena under salen och den andra under 

framkammaren. Så småningom fylldes 

källaren under framkammaren igen. 

När själva byggnaden år 1943 flyttats 

till friluftsmuseet i Umeå var även den 

andra källaren igenfylld.

År 1957 gjordes markarbeten på 

den plats i Norra Renbergsvattnet, där 

byggnaden tidigare stått. Då lokalise-

Byggnaden i Norra Renbergsvattnet strax innan flyttningen till friluftsmuseet Gammlia i Umeå.
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ponerade myntet ansågs vara nytt, an-

nars kunde det vålla skada.

I det nu aktuella fallet kanske det – 

en tid sedan framkammarstugan och 

den nya källaren kommit till – visade 

sig vara något oknytt med den äldre 

källaren. Detta ville man i görligaste 

mån eliminera; ett plåtmynt placera-

des på det nedersta trappsteget, var-

på hela den äldre anläggningen reso-

lut fylldes igen. I och med det var 

problemet förhoppningsvis ur värl-

den, och gårdsfolket kunde se framti-

den an med tillförsikt. Antagligen vid-

togs åtgärden någon gång strax efter 

1748 – plåtmyntets präglingsår.

Det är en helt annan sak, att mynt 

genom tiderna också grävts ner för att 

vara skyddade mot stöld. Det före-

kommer att sådana depåer påträffats 

vid grävning i källare.

Plåtens dåtida värde

Frågan inställer sig, hur stort materi-

ellt värde den deponerade plåten un-

gefär representerade för människorna 

på den västerbottniska landsbygden? 

Det går det att få ett begrepp om ge-

nom att titta på värderingar i boupp-

teckningar. Här kan vi välja en från år 

1744 och upprättad på en gård i byn 

Mårtensboda, belägen fågelvägen ca 

15 km från Norra Renbergsvattnet. I 

bouppteckningen är värdena inte, som 

på plåtmyntet, angivna i daler silver-

mynt, utan istället i det alternativa räk-

nesystemet daler kopparmynt. Det se-

nare användes gärna av befolkningen 

i Svealand och Norrland. Ett plåtmynt i 

valören 1/2 daler silvermynt motsva-

rade 11/2 daler i kopparmynträkning 

–  annorlunda uttryckt 1 daler 16 öre, 

1:16. 

Bland sådant som i bouppteck-

ningen värderats till just 1:16 kan näm-

nas en killing, en liten ljusstake, en 

stor glasbutelj, en skön dyna med fjä-

der, en handduk, ett grimskaft av järn, 

När Kjell Wallmark i den västerbottniska byn Norra Renbergsvattnet frilade 
och röjde ur en för länge sedan igenfylld välvd stenkällare fann han på källa-
rens nedersta trappsteg en kopparplåt, som efter lätt rengöring visade sig 
vara ett förvånansvärt väl bibehållet plåtmynt: Fredrik I:s 1/2 daler silvermynt 
Avesta 1748. Wallmark är av den bestämda åsikten, att myntet placerats på 
trappstenen just innan fyllnadsmassorna fördes på. – Vi frågar oss vad som 
kan vara meningen med en sådan deposition?
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nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 
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År 1957 gjordes markarbeten på 

den plats i Norra Renbergsvattnet, där 

byggnaden tidigare stått. Då lokalise-
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ponerade myntet ansågs vara nytt, an-
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en liten kärra och ett seltyg. Till det 

dubbla värderades exempelvis en gris, 

en get, en 1/2-stopsflaska av tenn, ett 

renskinn, en ny psalmbok, en slipsten 

av dalasandsten, en kista med lås, en 

spinnrock och en liten fin släde.

Den deponerade plåten var verkli-

gen värd 1/2 daler silvermynt. Plåt-

mynt var nämligen värdemynt, efter-

som varje plåt skulle innehålla så 

mycket koppar, som motsvarade dess 

åsatta värde. Förhållandet mellan pri-

set på koppar och det på den huvud-

sakliga myntmetallen silver varierade 

emellertid över tiden, varför systemet 

i längden inte kunde upprätthållas. År 

1777 upphörde plåtmynten att vara 

lagligt betalningsmedel. I fortsättning-

en värderades plåtarna helt enkelt uti-

från marknadspriset på koppar och 

kunde utan vidare användas för till-

verkning av kopparkärl eller liknande.

Slutord

Av presentationen och resonemanget 

i det föregående framgår, att plåtmyn-

tet inte gärna av en ren slump hamnat 

i källaren i Norra Renbergsvattnet. Det 

Rätt ska vara rätt!
I förra numret av tidskriften, Västerbotten från ovan, smög sig Tryckfels-Nisse in 

och spegelvände en bild. På sidan 48 visades en spegelvänd flygbild över Boliden 

från ca 1940. Så här skulle bilden ha sett ut.

Plåtmyntet från källartrappan i skala 1:1.

ST
EL

LA
N

 W
EN

G
EL

IN
/V

Ä
ST

ER
BO

TT
EN

S 
M

U
SE

U
M

  
deponerades på nedersta stentrapp-

steget, varpå anläggningen helt fyll-

des igen; förmodligen för att motver-

ka oknytt och befrämja, eller rent av 

ligga till grund för, en lyckosam ut-

veckling på gården. För sådant ända-

mål användes mynt som ansågs vara 

nytt. År 1777 upphörde plåtmynt att 

vara lagligt betalningsmedel, varför 

deponeringen bör ha ägt rum någon 

gång i tidsavsnittet mellan plåtens präg-

lingsår 1748 och den egentliga bruk-

ningstidens slut, 1777.
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I nästa nummer…
 

kommer det bland annat att handla om ett möte. Ett möte mellan språk-

forskaren vid Umeå universitet, Ann-Catrine Edlund, och bildkonstnären 

Maria Sundström. De båda har tillsammans under lång tid utforskat och 

arbetat med sex dagböcker – skrivna av kvinnor och män i början av 

1900-talets Norrland. Det gemensamma arbetet har bland annat bestått  

i kartläggning och besök i dagboksförfattarnas livsmiljöer, intervjuer och 

arkivstudier. Arbetet kallas Mobila tidsrum och är ett konstprojekt där 

konstnärlig och vetenskaplig metod samverkar. Resultatet presenteras 

dels i en utställning, dels i tidskriften Västerbotten som utöver detta bland 

annat handlar om dagboken som historisk källa och om ungdomars 

dagboksskrivande i dag.

Mobila tidsrum utkommer i anslutning till öppnandet av utställningen 

den 28 jan 2007.

Maria Sundström har i sitt konstnärliga arbete 
med att gestalta och återskapa dagboksför-
fattarnas miljöer bland annat engagerat en 
kommissarie på Rikskriminalen. Han ska göra  
en fantombild av dagboksförfattaren Greta 
Dahlqvist eftersom hon inte finns avbildad.  
Till sin hjälp har han ett fotografi av Gretas  
mor Greta-Caisa Olofsson, fotograferad 1926  
då hon nästan var etthundra år. Verket som 
bygger på porträttet ur Skellefteå museums 
samlingar och kommissariens arbete ingår  
i utställningen Mobila tidsrum som öppnar i 
Västerbottens museum 28 januari 2007.

?
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i detta nummer …

Årets sista Västerbotten tillägnas alla barn och ungdomar – i Västerbottens län och annor-
städes. i Barndomar får vi möta pedagoger, forskare, eldsjälar med flera, som alla på olika sätt 
är engagerade i hur det är att växa upp i dag. Två begrepp är centrala i detta häfte – 
socialisation och integration. med socialisation menas i det här fallet den process genom 
vilken barn införlivar vuxnas normer och kultur. definitionen av begreppet integration är 
hämtad från diskrimineringsombudsmannen: en process som leder till att människor från olika 
grupper – etniska eller könsmässiga – lever och verkar i kontakt med varandra i olika  
delar av samhällslivet utan att någon mot sin vilja behöver ge upp sin gruppidentitet.

Maine Wallentinsson, museipedagog och receptionist vid Västerbottens museum, inleder 
med att jämföra dagens barnuppfostran med gårdagens. Hennes artikel bygger  
på en uppsats i etnologi som hon gjorde i 2000-talets början.

därefter beskriver Christina Åhrén, etnolog vid Umeå universitet, hur det kan vara att växa 
upp i ett renskötande samhälle där hon just fokuserar på socialisationens betydelse.

Journalisten Camilla Andersson har mött atsede leikun, som är verksam i föreningen Prei 
(Projekt för integration), och de diskuterar bland annat skillnaderna mellan assimilation och 
integration samt synen på barn.

kulturanalytikern Somayeh Bozaghian, för närvarande anställd vid Västerbottens läns 
hembygdsförbund, har på motsvarande sätt samtalat med en annan eldsjäl, adan Warsame. 
Hon beskriver ett möte med en man vars engagemang med fog kan kallas för gränslöst. 
somayeh har också fungerat som medredaktör i detta tidskriftsnummer.

adan samarbetar bland annat med designhögskolan i Umeå i ett läromedelsprojekt som 
beskrivs mer ingående av Diana Africano och Brendon Clark, verksamma vid designhögsko-
lan respektive mads Clausen instituttet, syddansk universitet i sönderborg.

ett annat läromedel, en digital barnbok, har producerats av kulturföreningen maya. 
Somayeh Bozaghian berättar om mötet med två engagerade bokskapare.

Gunda Sandström, tidigare rektor vid Hedlundaskolan i Umeå, tar oss med på en 
spännande resa som började med ett läxläsningsprojekt för flickor och mammor med 
invandrarbakgrund, men som med åren växt till något mycket större.

en stor del av detta häfte handlar om möten av olika slag. Nora Tabbouche, lärare vid 
Umeå internationella gymnasium, berättar gripande om sitt första möte med svenska 
ungdomar och om betydelsen av att respektera varandra.

avslutningsvis visar Linnéa Ottosson några av sina bilder från ett ryskt barnhem som hon 
tagit i samband med ett projektarbete under sitt sista år på gymnasiet.

allra sist följer en svit av gamla barnfotografier av bygdefotografen Olof ”Olle” Öberg, 
gunnarn.

Nära notiser handlar om ett intressant litet fynd. arkeologen Anders Huggert, Väster-
bottens museum, berättar mer i artikeln ”det låg ett plåtmynt i en källare i Norra ren-
bergsvattnet.”

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens  
läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett 
välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.
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