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Abstract
Torpsten, Ann-Christin (2008). Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svens-
ka som andraspråk och svensk skola. (Offered and Experienced Learning in the 
Pupils' Encounters with Swedish as a Second Language and Swedish School).
Acta Wexionensia No 155/2008. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-629-5. 
Written in Swedish with a summary in English. 

This dissertation focuses on the experiences of second language pupils which in-
volve linguistic encounters. The overarching aim is to analyse second language 
pupils' encounters with Swedish as a Second Language and the Swedish school, 
using a “curriculum theory” and a ”life story” approach". The goal is achieved 
by examining two empirical contexts which can be described as expressed and 
experienced curricula. In the first context, an idea analysis is carried out of the 
contents of the syllabi and curricula for Swedish as a Second Language over a 
period of time. In the second context, a narrative analysis is carried out of the life 
stories given by second language pupils of their encounter with Swedish as a 
Second Language and the Swedish school. Trainee teachers with Swedish as a 
Second Language participate by telling their life stories. 
    A framework for interpretation emerges by reasoning about language and the 
creation of meaning, as well as about culture, cultural capital, similari-
ties/differences, compensating/completing and limited participation/full partici-
pation. The reasoning leads to the construction of a theoretical interpretation 
framework and prisms through which the offered and experienced learning can 
be studied. 
    The analysis shows that what is on offer in the curricula and syllabi is mainly 
monocultural. It shows that a new subject has grown up based on the need to 
teach pupils about the Swedish cultural heritage and Swedish norms. Moreover, 
both changes in the expressed educational ideals over a period of time and con-
tradictory educational ideals become evident. It is also clear that those providing 
the information felt both different and excluded. They were not monolingual, and 
did not have Swedish as their mother tongue. To make up for this lack of 
Swedishness, they were separated from the other classmates and offered special 
teaching in an attempt to compensate. They also received mother tongue tuition, 
which was not in Swedish, and this became a problem for those around them, 
who considered this was an easy option. The second language tuition they were 
offered focussed partly on their mistakes and shortcomings, and partly on the 
Swedish cultural heritage. Their earlier experience and skills were not used. 
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Förord 
Två miljöer för forskning, Humanvetenskapliga institutionen vid Högskolan i 
Kalmar och Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet, har varit huvud-
sakliga hemvister för mig under min forskarutbildning. Jag har deltagit både i li-
centiatforskarskolan och i forskarutbildningskurser vid Växjö universitet samt 
haft min adjunktstjänst vid Högskolan i Kalmar. 

Att genomföra forskarutbildning och skriva avhandling är inget enmansprojekt. 
Många personer har varit mycket betydelsefulla för mig i mitt avhandlingspro-
jekt och jag vill tacka dem alla. Det finns dock några jag vill rikta särskilt tack 
till.

Jag vill rikta mitt innerliga tack till Edo, Liam och Nagoshagi. Era berättelser om 
mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan har varit avgörande 
för både studiens innehåll och utfall. Med era författarnamn är ni närvarande i 
min avhandling. Jag vänder mig också med varmt tack till Mirja Betzholtz som 
jag har haft ett nära och givande samarbete med när andra sammanhangets empi-
ri samlades in. 

Jag vill vidare av hela hjärtat tacka mina handledare Elisabeth Elmeroth vid 
Högskolan i Kalmar och Lena Fritzén vid Växjö universitet som turats om att 
vara huvud- respektive bihandledare. Tack Elisabeth för att du med din noggran-
na läsning och dina kommentarer har fått mig att tänka efter och reflektera! Tack 
Lena för att du med varsam och fast hand har väglett mig framåt! Genom ert en-
gagemang och era insatser har det blivit möjligt för mig att nå målet. 

Varmt tackar jag också Barbro Morsing och Göte Permerin som har korrekturläst 
och språkgranskat mitt manus. Stort tack riktar jag också till Karin Taube som 
var opponent vid mitt licentiatseminarium och Ia Nyström, Stefan Lund och Li-
selotte Assarsson som varit mina seminarieopponenter.  

Mitt varma tack går också till alla doktorandkollegor både i Växjö och i Kalmar. 
Tack för alla uppfriskande och uppmuntrande diskussioner samt reflektioner i 
samband med kurser både inom forskarutbildningen och vid seminarier. 

Ytterligare varmt och äkta tack riktar jag till er kollegor på Humanvetenskapliga 
institutionen vid Högskolan i Kalmar och Institutionen för pedagogik vid Växjö 
universitet. Jag riktar mig i synnerhet till specialpedagogikgruppen och kollegor-
na tvärs över korridoren för ert värdefulla, insiktsfulla och uppmuntrande stöd 
när stigen har känts törnbeströdd. 

Uppriktigt tackar jag också den administrativa personal, utan vilka inga resor bli-
vit bokade, inga konferenser blivit betalda, inga kurser blivit registrerade eller 
någon avhandling kommit på pränt. 

Inte minst vill jag rikta mitt oändliga tack till mina vänner, min familj, min man, 
mina barn och barnbarn. Tack för att ni har önskat dela livet med mig och för att 
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ni har eftertraktat min närvaro! Tack vare att ni försökte fånga min uppmärksam-
het när jag smög undan med mitt manus, har mitt liv bestått av mer än avhand-
lingsarbete. Utan er hade det helt enkelt inte blivit någon avhandling. 

Drag, hösten 2008 

Ann-Christin Torpsten 
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DEL I 

Att lära sig de nya orden var 
en sak, att lära sig deras be-
tydelse var en annan. Det lå-
ter kanske en smula paradox-
alt, men det är enkelt. Man lär 
sig orden först som namn och 
det kräver endast ett gott min-
ne. Men dessa namn är inte 
neutrala, de är täckta av år-
hundradens lava av mänskliga 
erfarenheter, känslor, upple-
velser och värderingar. Att 
lära sig ett nytt språk blir på 
det sättet en resa in i ett annat 
medvetande om världen och 
livet. (Kallifatides, 2001, s. 52-
53)
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INTRODUKTION

Det känns som när någon rycker ifrån dig din favoritbok, slänger 
den i en vattenpöl och ger dig en som är skriven på ett obegripligt 
språk och som är skriven bara till hälften – den andra halvan ska 
du skriva själv på det nya språket. 

Så uttrycker sig en av denna studies informanter i sin berättelse om mötet med 
svenska som andraspråk och den svenska skolan. Att möta skolan när man inte 
behärskar skolans språk kan innebära att undervisningen blir näst intill obegrip-
lig. Att inte kunna förmedla sina färdigheter, erfarenheter eller behov kan upple-
vas som att inte har något värde i den svenska skolan.  

Under min tid som undervisande lärare i svenska som andraspråk inom grund- 
och gymnasieskolan erfor jag, liksom ovanstående informant, att mötet med den 
svenska skolan och skolans undervisningsspråk blev en omtumlande upplevelse 
för andraspråkseleverna. Jag upplevde också att det i skolan och i undervisning-
en ställdes stora krav på dem samt att de inte alltid erbjöds den särskilda under-
visning de hade behov av och rätt till. Det inträffade även att andraspråkselever-
na inte ville delta i föreslagen andraspråksundervisning. 

Ovanstående erfarenheter resulterade i att jag började fundera kring andraspråks-
ämnets mål, organisation och innehåll. Därför handlar denna avhandling om and-
raspråkselevers pedagogiska praktik i termer av språkliga möten med exemplet 
svenska som andraspråk. Den tar sin utgångspunkt i ett samhälls- och utbild-
ningsområde som ytterst handlar om utbildning. Med studien vill jag tolka and-
raspråkselevers möte med svenska som andraspråk och den svenska skolan. 

Andelen barn med utländsk bakgrund inom svensk för- och grundskola är unge-
fär femton procent (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Beteckningen ut-
ländsk bakgrund avser att båda föräldrarna är födda utomlands. En del av dessa 
elever har svenska som andraspråk. Deras färdigheter i ett eller flera förstaspråk 
var redan utvecklade när de mötte det svenska språket. Men för att kunna tillgo-
dogöra sig utbildning inom det svenska utbildningssystemet och för att kunna ut-
vecklas till flerspråkiga individer med flerkulturell bakgrund, behöver de goda 
kunskaper och färdigheter både i förstaspråket/förstaspråken och i andraspråket 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Elever med annat förstaspråk än svenska har 
därför rätt till undervisning i svenska som andraspråk (Skolverket, 1998a). 

Undersökningar visar att det bland lärare råder oklarheter både kring vilka elever 
som ska komma i fråga för undervisning i ämnet svenska som andraspråk och 
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vad ämnet ska innehålla. Studier visar också att lärare är osäkra när det gäller be-
tygssättning av andraspråkselever och svenska som andraspråk (Elmeroth, 
2005a). Andra undersökningar visar att elever med utländsk bakgrund i mindre 
utsträckning än elever med inhemsk bakgrund når målen både när det gäller 
grund- och gymnasieskolan. Ytterligare undersökningar visar att individer med 
utländsk bakgrund är klart underrepresenterade inom svenska högskolor och uni-
versitet (SOU 2005:56; Skolverket, 2002; 2004).  

För att nå skolans mål behöver alla elever vidareutveckla sin språkliga kompe-
tens. Elever med svenska som förstaspråk kommer till skolan med ett svenskt 
basordförråd på 7 000–10 000 ord (Viberg, 1987). I skolan bygger de vidare på 
detta. Basordförrådet utökas med utbyggnader och specialordförråd både inom 
olika skolämnen och inom olika intressen. För elever med utländsk bakgrund kan 
mötet med svenska skolan te sig på annat vis eftersom flera av dem har svenska 
som andraspråk.  

Andraspråkseleverna bygger i skolan upp sitt svenska basordförråd och special-
ordförråd samtidigt. Dessutom deltar de i undervisning samt i samtal med kamra-
ter och lärare på ett språk de inte behärskar då undervisningen och samtalen sker 
på svenska. I denna undervisningssituation ställs stora krav på elevernas förmåga 
att både förstå och att använda svenska språket. Det ställs också stora krav på 
undervisande lärares kunskaper om elevernas speciella språksituation, individu-
ella behov och förutsättningar. Därför är det bekymmersamt att svenska som 
andraspråk ofta organiseras så att den genomförs av svensklärare, av andra obe-
höriga alternativt organiseras som stödundervisning. I ljuset av ovan nämnda kan 
svenska som andraspråk uppfattas som en enklare variant av svenska som 
förstaspråk eller som ett stödämne till andra skolämnen, vilket diskuteras av 
Tingbjörn (2000) och Myndigheten för skolutveckling (2004).  

Ovanstående premisser menar jag visar vikten av att ytterligare studera andra-
språkselevers utbildningssituation dvs. pedagogiska praktik i termer av språkliga 
möten. Med startpunkt i grundskolans styrdokumentsformuleringar och andra-
språkselevers berättelser om mötet med svenska som andraspråk och den svens-
ka skolan, vill jag synliggöra nationellt erbjudet och av andraspråkselever upp-
levt lärande.  

Som lärarutbildare har jag haft förmånen att kunna involvera lärarstudenter i mitt 
forskningsprojekt. Våren 2003 genomförde jag tillsammans med 140 lärarstude-
rande vid Högskolan i Kalmar en intervjuundersökning där yrkesverksamma lä-
rare intervjuades. Intervjufrågornas fokus var vad lärarna upplevde som viktigt i 
sin undervisning då elever har svenska som andraspråk. Resultatet visade att en 
del av de intervjuade lärarna var väl insatta i aktuella läroplansskrivningar medan 
andra var dåligt insatta i samma skrivningar (Torpsten, 2004a; 2004b). Detta re-
sultat inspirerade mig att studera andraspråkselevers utbildningssituation via en 
läroplanshistorisk studie gällande svenska som andraspråk. Resultatet från den 
läroplanshistoriska studien, presenterad som licentiatuppsats 2006, väckte nya 
frågor varför jag gick vidare med interpretation av andraspråkselevers berättelser 
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om möten med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Hösten 2006 
involverade jag därför åter lärarstudenter i min forskning, då som informanter. 
De involverade studenterna kom till Sverige i början respektive i mitten av 1990-
talet (-90, -92, -94). De har således egna erfarenheter både av att vara elever med 
utländsk bakgrund, av att vara andraspråkselever och av andraspråksundervis-
ning. 

Med det övergripande syftet i fokus och utifrån såväl en läroplansteoretisk- som 
en livsberättelseansats analyseras i denna avhandling andraspråkselevers möte 
med svenska som andraspråk och den svenska skolan med nedslag i två empiris-
ka sammanhang. Det första sammanhangets nedslag presenterades i min licenti-
atuppsats Ett monokulturellt erbjudande. Om svenska som andraspråk i grund-
skolans läro- och kursplaner (Torpsten, 2006). Erfarenheter från licentiatuppsat-
sen väckte nya frågor. Efter det har första sammanhangets studie fördjupats såväl 
teoretiskt som metodologiskt samt utökats med nedslag i ytterligare ett samman-
hang.  

Forskningsintresset 
Med min avhandling vill jag delta i kunskapsutvecklingen kring skolämnet 
svenska som andraspråk genom att sammanföra svensk läroplansteoretisk forsk-
ningstradition med livsberättelser. När skola och undervisning betraktas som pe-
dagogisk praktik (Fritzén, 1998) i en social kontext blir människor, mänskliga 
möten och människors tal om exempelvis svenska som andraspråk viktiga. And-
raspråkselevers pedagogiska praktik med fokus på språkliga möten kan därför 
förstås som ett socialt sammanhang där eleverna utvecklar både språklig och so-
cial kompetens.  

Kulturell och social reproduktion som planeras och organiseras på institutioner 
handlar också om politik i relationen mellan samhälle och stat (T. Englund, 
2005; U. P. Lundgren, 1992; 1999). Denna planerade reproduktion uttrycks i 
skolans styrdokument genom läro- och kursplaner. Läro- och kursplaner är socia-
la konstruktioner gällande utbildning. De omfattas av, omfattar och uttrycker 
därför ett samhälles rådande utbildningsideal. De innehåller därför de kontexter 
de formuleras, tolkas, genomförs och upplevs i. 

Genom vad som i olika tider formulerats i läroplaner, erbjuds eller utesluts där-
med vad elever ges möjligheter att lära. Viktiga utbildningsfrågor handlar därför 
om vad som i olika tider ansetts viktigt att kunna och veta. De handlar också om 
vilka mål och vilket innehåll som i kursplaner uttryckts som viktiga för olika 
ämnen. Andra viktiga utbildningsfrågor behandlar vad elever upplever att under-
visningsinnehållet erbjuder i termer av kunnande och vetande dvs. lärande. Vad 
elever upplever i termer av lärande är beroende av lärares och elevers relation. 
Det är också avhängigt deras respektive olika sammanhang. Sociala konstruktio-
ner i form av livsberättelser kan synliggöra vilket vetande och kunnande som er-
bjudits respektive uteslutits i undervisningens innehåll och praktik. Genom att i 
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berättelseform rekonstruera mötet med skolan och svenska som andraspråk kan 
elever därför förmedla sina upplevelser av det erbjudna lärandet. Viktiga frågor 
behandlar då vad som kommer till uttryck i berättelser om dylika möten. Andra 
viktiga frågor rör varför det som uttrycks inträffade och hur det inträffade. 

Avhandlingens kontext
Med följande avsnitt avser jag att placera min studie i en kontext. Eftersom jag 
vill studera andraspråkselevers erbjudna och upplevda lärande riktar jag min 
uppmärksamhet mot den pedagogiska praktik, som handlar om språkliga möten 
med betoning på svenska som andraspråk. Jag inriktar också intresset mot kultur- 
och demokratibegreppen, policy, olika sammanhang, pedagogisk praktik samt 
mot forskning kring migration.  

Interkulturell och läroplanspedagogisk forskning
Utbildning för och av flerspråkiga elever diskuteras av Cummins och Schecter 
(2003) och Cummins (2006). Dessa forskare har studerat andraspråkstillägnande 
och lärares sätt att möta de flerspråkiga eleverna. Avgörande för tillägnandet av 
andraspråket visar sig vara interaktionen mellan elev och lärare. Bäst resultat nås 
i de lärmiljöer där eleverna känner att de ingår i klassens lärandegemenskap. 
Andraspråkselevers situation i den svenska grundskolan diskuteras av Lahdenpe-
rä (1997; 2001; 2004; 2006; 2008), Parszyk (1999), Runfors (2003) och Elme-
roth (1997; 2005a). Lahdenperä (2001; 2004; 2006; 2008) diskuterar skolledares 
och lärares förhållningssätt till elever med svenska som andraspråk och riktar 
kritik mot lärares förhållningssätt till andraspråkselever. 

I en studie visar Lahdenperä (1997) att lärare uttrycker både kompensatoriskt 
tänkande samt negativt och diskriminerande i förhållande till andraspråkselever 
och deras föräldrar. Elevernas och föräldrarnas utländska bakgrund upplevs i 
skolan som en brist vilken föranleder speciella åtgärder. Även Parszyk (1999) 
och Runfors (2003) diskuterar andraspråkselever och att de i skolan upplevs som 
annorlunda eller behäftade med brister. Hos elever med invandrarbakgrund kan 
exempelvis deras osvenskhet eller andra modersmål än svenska upplevas som 
brister i stället för som resurser. I strävan efter utjämning upplever lärare att des-
sa olikheter är svåra att hantera. Elmeroths (1997) studier kring andraspråksele-
ver och skolresultat visar att elever med utländsk bakgrund når sämre resultat i 
skolans ämnen. I den sammanställning som gjordes av grundskolans nationella 
utvärdering, NU03, framgår att det rådde förvirring när det gällde bedömning av 
andraspråkselevers skolresultat (Elmeroth, 2005a). Trots att såväl lärar- som 
elevenkäter var framtagna för både svenska som förstaspråk och svenska som 
andraspråk visade det sig att lärarna hade stora svårigheter att bedöma vilka ele-
ver som skulle komma i fråga för andraspråksenkäten. Anledningen till ovanstå-
ende förvirring var de oklarheter som rådde kring vilka elever som undervisades 
i ämnet. 
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Hur politiska beslut påverkar undervisning när det gäller flerspråkiga grundsko-
leelever, diskuteras av Paulin (1999), U. Lundgren (2001; 2002) och Eklund 
(2003). Eklund (a.a.) visar i sin avhandling att övergripande politiska beslut har 
inneburit förändringar såväl i undervisningens organisering som i dess innehåll. 
Exempel på ett sådant beslut, vars betydelse för skolorganisationen kan ifrågasät-
tas, är grundskolans ideal om en skola för alla där elevers bakgrund inte är avgö-
rande för utbildningen och där allas lika möjligheter är viktig.  

Interkulturellt lärande studeras av U. Lundgren (2001; 2002). För att synliggöra 
tänkt lärande har hon ställt frågor till grundskolans olika styrdokumentstexter 
gällande interkulturellt undervisningsinnehåll. Genom att i både nationella och 
lokala styrdokument studera begrepp såsom internationalisering, kultur och in-
terkulturell förståelse visas att interkulturell förståelse anges vara centralt då äm-
net engelska beskrivs men är odefinierat som kunskapsområde i kursplaner för år 
7–9. Både beskrivningarna av mål att sträva mot och mål att uppnå har snävat in 
begreppet interkulturell förståelse. En förskjutning av begreppet har skett jämfört 
med den inledande ämnestexten och uppnåendemålen motsäger vad som uttrycks 
i ämnets inledande beskrivning. Med studien visar Lundgren således att det är 
skillnad mellan vad som uttrycks i läroplaner (de retoriska delarna) och i kurs-
planer (de praktiska delarna). 

Elevers tänkta lärande kring interkulturell förståelse och kompetens formuleras 
otydligt eller vagt i kursplaner. Denna otydlighet kan förstås som en förskjutning 
av ideal och kan uppfattas som att det råder en spänning mellan olika idéer kring 
vad som är viktigt att kunna när det handlar om innehållet i begreppen interna-
tionalisering, kultur och interkulturell förståelse (U. Lundgren, 2001; 2002). 
Vaga, otydliga och nya skrivningar som inte följs upp i alla delar av styrdoku-
menten kan sägas innebära en risk för variation mellan olika lärares tolkningar 
när styrdokumentens intentioner ska genomföras i undervisning. Avgörande för 
hur interkulturell förståelse tolkas kan vara om dokumentet är nationellt eller 
lokalt det vill säga om det ligger nära eller långt ifrån tolkandet och genomföran-
det. 

Dilemman och motstridigheter inom utbildning diskuteras av såväl Boman 
(2002), Carlsson (2006), Runfors (2003) som Sundberg (2005). Boman diskute-
rar frågan om kunskap relaterad till moraliska och intellektuella ställningstagan-
den. I Bomans avhandling synliggörs hur den gemensamma skolans demokrati 
formuleras genom att frågor ställs kring vilka grunder skolans normativa villkor 
vilar på samt vad medborgarskap och utbildning kan betyda i det politiska tän-
kandet inför 2000-talet. Demokratibegreppets innebörd formuleras med utgångs-
punkt i samtalet kring värdegrund och skola, skolans normativa villkor och ut-
bildning relaterat till medborgarbegreppet. Studien visar på motstridiga ideal i 
skolans verksamhet vilka är dels kulturell tillhörighet och identitet, dels valfrihet. 
Dilemman i skolans utbildningsinnehåll innebär dels att elevers olikheter poäng-
teras och prioriteras framför det som är gemensamt, dels att det gemensamma 
kulturarvet, dvs. likhet värderas högt. Nationella mål, värden och värderingar vi-
sar sig hålla samman den gemensamma och nationella skolan. Den offentliga 
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skolan är på detta sätt inte bara inkluderande utan också exkluderande trots 
skrivningar om allas lika värde. Exkluderingen ligger i gränsdragning och defini-
tion av vad som är gemensamt respektive vad som inte är gemensamt.  

På vilket sätt ideologiska utgångspunkter har betydelse för hur elever konstrueras 
som medborgare är en viktig fråga som kan diskuteras i ljuset av politik, ekono-
mi och kultur (Carlsson, 2006). Genom att studera policytexter i form av läro-
planer och lärarsamtal, låter Carlsson fyra diskurser rörande elever växa fram. 
Elevernas situation i skolan kan beskrivas som att vara i ett korsdrag, i en kamp 
där olika diskurser (konserverande, marknadsorienterande, beskyddande och 
kommunikativa) både samspelar och motverkar varandra. Detta innebär motstri-
diga villkor för elever i formandet av dem som medborgare. Den konserverande 
diskursen, där talet om elevers brister är vanligt, är mest frekvent. Den kommu-
nikativa diskursen och talet om samförstånd, möjlighet och delaktighet är minst 
vanlig. I den motsägelsefulla marknadsorienterande diskursen, dominerar anting-
en talet om individuell karriär inom arbets- och samhällslivet eller talet om rätt 
utbildad arbetskraft och industrins behov. Inom ytterligare en diskurs, den be-
skyddande, talas det om eleven som hjälplös och oförmögen. Skolans elevvård 
med sina experter tar hand om eleven och hennes problem. I detta sammanhang 
visar Carlsson (2006) på risken för marginalisering och utanförskap eftersom 
eleven skyddas från att kunna fatta egna beslut.   

Villkor för undervisning, elevers delaktighet och dilemman studeras av Runfors 
(2003) och Sundberg (2005). Runfors (a.a.) diskuterar delaktighet, det gemen-
samma respektive inte gemensamma i termer av både sammanhållning, bland-
ning och marginalisering. Färdigheter i svenska språket utgör exempel på vad 
som kan hålla samman medan gemensamma mötesplatser möjliggör blandning. I 
strävan att utjämna skillnader, skapa möten mellan svenska och invandrade ele-
ver och möjliggöra delaktighet visade det sig att elevers olikheter var svåra att 
hantera. Blandningen av elever och elevers gemensamma mötesplatser visade sig 
vara beroende av elevers likheter. Sundberg (a.a.) har studerat skolans villkor för 
undervisning. Studien visar på dilemman och motstridigheter i lärares och andra 
experters tal om undervisning respektive i lärares kunskap om undervisning. Ta-
let om undervisningen styr praktiken. Men teorin stämmer inte med den kunskap 
lärarna har om praktiken. Därmed blir det skillnad mellan vad som till exempel 
uttrycks i läro- och kursplaners texter och vad som utförs i praktiken. 

Av intresse för denna avhandling är hur lärare i den obligatoriska skolan uttryck-
er sig beträffande andraspråkselever och olikhet. Osäkerheten som råder kring 
andraspråkselever och andraspråksämnet samt att andraspråkseleverna når sämre 
skolresultat är oroväckande. Intressant är interaktionens betydelse för tillägnande 
av andraspråket och betydelsen av skolledares attityder till den interkulturella 
skolan. Intressant är också hur läro- och kursplaners innehåll och mål kan uppfat-
tas samt hur delaktighet och medborgarskap konstrueras. Vidare är det av intres-
se att läro- och kursplaners innehåll upplevs olika av såväl lärare som elever trots 
att de ideologiska och formella dokumenten är desamma.  
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Migration
Olika samhällsfaktorer såsom befolkningsutveckling, arbetsmarknad, näringsliv 
och tidsanda speglar rådande samhällsklimat. Faktorerna har betydelse både för 
politiska beslut som gäller skolan och för hur skolan fungerar (Richardson, 
2004). Jämfört med flera andra europeiska länder har den svenska enhetliga be-
folkningssituationen avseende kultur, religion och språk varit unik (SOU 
1974:69). Det tidiga 2000-talets svenska samhälle är inte lika enhetligt. Här lever 
och verkar många människor med annan kulturell bakgrund än den svenska, 
människor som har annat förstaspråk än svenska och människor som behärskar 
mer än ett språk. 

I följande text berättar jag helt kort om svensk migration över tid. Jag redogör för 
migrationspolitiska mål av betydelse för avhandlingen. På så sätt placerar jag 
ämnet svenska som andraspråk och andraspråkseleven i ett samhällshistoriskt 
sammanhang. 

Historiskt perspektiv  
Sverige har en lång tradition av migration. Under 1800-talets slut och 1900-talets 
början emigrerade en fjärdedel av Sveriges befolkning till bl.a. Amerika och Au-
stralien. Utvandringen från Sverige var fram till 1930-talet större än invandring-
en (Andersson, 1975; SOU 1974:69). Migrationen bytte därefter riktning. Fler 
människor immigrerade än emigrerade. Under och efter världskrigen flydde 
människor till Sverige för att få en fristad från krig och förföljelse. Under 1940-
talet var ungefär en procent av totalbefolkningen födda utrikes (Andersson, 
1975; Månsson & Ekberg, 2000). Under 1950- och 60-talen var behovet av ar-
betskraft stort i Sverige. Människor rekryterades från exempelvis Finland och 
Jugoslavien för att lösa arbetskraftsbristen inom den svenska industrin. Immigra-
tionen bestod med andra ord av arbetskraftsinvandring från Europa. 

I slutet av 1970-talet förändrades migrationsbilden. På grund av krig flydde 
människor till Sverige för att söka skydd. Många av dem var födda utanför Eu-
ropa. Immigranterna var inte längre arbetskraftsinvandrare utan flyktingar eller 
anknytningsinvandrare. Andelen utrikes födda var 1970 nästan sju procent av to-
talbefolkningen och andelen ökade för att vid 1990-talets slut uppgå till nästan 
elva procent av befolkningen. Under slutet av 1990-talet reglerades invandringen 
till Sverige genom migrationspolitiska beslut varför arbetskraftsinvandringen 
från länder utanför EU blev liten. Antalet flyktingar som fick uppehållstillstånd 
blev också mycket litet (Arbetsmarknadsdepartementet, 1988; Ekberg & Gus-
tavsson, 1995; Ekberg & Rooth, 2000; Migrationsverket, 2001). 

Politiska mål  
Eftersom det finns ett samhälleligt ansvar gentemot alla invånare har invandrar-
politiska mål satts upp. Riksdagen formulerade 1975, genom Invandrarutred-
ningen och Invandrarpolitiska propositionen, ett antal invandrarpolitiska mål 
som kan sammanfattas i begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan (SOU 
1974:69; Prop.1975:26). De invandrarpolitiska målen ersattes 1997 med nya 
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formuleringar där ömsesidig respekt och integration ytterligare underströks 
(Prop.1997/98:16). Av speciell vikt för denna avhandlings kontext är dock de in-
vandrarpolitiska målen från 1975. Den läroplan som nu gäller uttrycktes 1994 
dvs. innan de nya målen formulerades. 

Jämlikhetsmålet innebär arbete med att skapa likvärdiga levnadsvillkor för alla. 
Målet om jämlikhet innebär också krav på att samma regler ska gälla oavsett om 
man är immigrant eller infödd. Jämlikhetsmålet innebär för invandraren lika rät-
tigheter och samma chanser på arbetsmarknaden som för den infödda delen av 
befolkningen (Arbetsmarknadsdepartementet, 1988). Valfrihetsmålet innebär att 
språkliga minoriteter kan välja i vilken grad de ska uppgå i den svenska kulturel-
la identiteten och i vilken grad de ska behålla och utveckla ursprunglig kultur 
och identitet. Samverkansmålet, slutligen, innebär samverkan mellan majoritets-
befolkningen och invandrar- och minoritetsgrupper. Målet för samverkan inbe-
griper ömsesidig respekt och solidaritet. Det innebär också att minoritetsgrupper 
ska ses som likvärdiga samhällsparter engagerade i samhällsfrågor och delaktiga 
i samhällsutvecklingen. Ytterligare mål för samverkan är utbildning och infor-
mation för förståelse mellan människor med olika ursprung (SOU 1974:69). 

De invandrarpolitiska målen är en del av de sammanhang där utbildning av and-
raspråkselever och skolämnet svenska som andraspråk har formulerats. I min 
analys av erbjudet och upplevt lärande relaterar jag därför till ovanstående in-
vandrarpolitiska mål. 

Arbetsmarknad och integration 
Integration är en process och i invandrarsammanhang omfattar denna process 
olika områden som har att göra med ekonomiska, kulturella och sociala förhål-
landen. Fullständig integration innebär att invandrargrupper har fullt deltagande 
inom de olika områden som förekommer i ett samhälle (Abbasian, 2003). In-
vandrare har tidigare varit väl integrerade på den svenska arbetsmarknaden. 
Fram till mitten av 1970-talet var målet om full sysselsättning uppnått i stor ut-
sträckning, både för inrikes och utrikes födda. Hög sysselsättning leder till stark 
integration på arbetsmarknaden och stora möjligheter till egenförsörjning. 

Arbetsmarknaden försämrades dock i slutet av 1970-talet och arbetslösheten 
ökade. Denna ökning fortsatte under 1980- och 1990-talen då invandrare, ofta 
välutbildade, var arbetslösa i större utsträckning än icke-invandrare. Under 1980-
talet ökade skillnaderna i sysselsättning mellan grupper av invandrare då utom-
europeiska invandrare oftare än inomeuropeiska var arbetslösa. Under 1990-
talets stora invandring från Jugoslavien och rådande lågkonjunktur förstärktes 
arbetslösheten och blev mycket hög för vissa grupper av invandrare. Sysselsätt-
ningsläget förbättrades dock under senare delen av 1990-talet (Ekberg & Rooth, 
2000; Ekberg, 2008). 

För många invandrargrupper är arbetslösheten fortfarande mycket hög men ver-
kar inte öka i samma takt som under 1990-talets början. Invandrare har högre ar-
betslöshet än icke-invandrare och skillnader mellan grupper av invandrare är sto-
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ra. För invandrade personer från länder utanför Europa är det speciellt problema-
tiskt. Arbetslöshet leder till svag integration på arbetsmarknaden och liten möj-
lighet till att försörja sig. Mindre makt över den egna ekonomin och mindre makt 
över vardagen innebär också lägre grad av deltagande i övriga samhället. Arbets-
löshet leder med andra ord till svag integration där politiska rättigheter utgör en 
del (SOU 2004:21; Ekberg & Rooth, 2000; Ekberg, 2004; Ekberg, 2007). Den 
svenska bilden av 1980-talets sämre utveckling för invandrade, avseende arbete 
och inkomst jämfört med tidigare immigranter, gäller också för länder med stor 
invandring såsom Australien, Kanada, USA och Tyskland (Månsson & Ekberg, 
2000; Ekberg, 2007).  

Invandrarnas utslagning från arbetsmarknaden började redan under 1980-talets 
högkonjunktur (Statens Invandrarverk, 1996). Arbetsmarknadssituationen för in-
vandrare har således försämrats de senaste 20 åren (Ekberg, 2007; 2008). Detta 
har i sin tur lett till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som exempelvis ut-
bildning. Utbildning som ersättning för arbete har oftare organiserats för invand-
rare än för infödda svenskar (Ekberg & Rooth, 2000; Ekberg, 2004). 

För människor med utländsk bakgrund förekommer både strukturella hinder på 
arbetsmarknaden och sysselsättningsdiskriminering i det svenska samhället 
(Scheinberg & Högberg, 2004; Ekberg, 2004). Dessa strukturella förändringar 
och systemfel i politiken har lett till arbetslöshet. Förändringarna har också lett 
till att social ofärd ärvs av invandrarnas barn, även om de är födda i Sverige. 
Detta innebär att unga med utländsk bakgrund har svårare att få arbete och ofta 
har lägre lön än vad ungdomar med inhemsk bakgrund har. En persons framgång 
på arbetsmarknaden är avhängig utbildning och nätverk dvs. humankapital (Ek-
berg, 2008; Tovatt, 2008). Personer med liten förankring på arbetsmarknaden har 
också litet arbetsmarknadsnätverk som barnen kan ärva. Detta i sin tur minskar 
även barnens möjligheter till arbetsmarknadsetablering. Färdigheter i svenska 
språket och gott resultat i den svenska skolan är delar av det humankapital som 
kan betecknas som framgångsfaktorer vilka är specifika för Sverige och den 
svenska arbetsmarknaden (Ekberg, 2008).  

Sammanställning 
Nedanstående tabell visar en sammanställning av motiv till immigration och 
konsekvenser på arbetsmarknaden över tid. Tidsintervallerna som valts vid in-
delningen motsvaras av de år då de, för avhandlingens studie, aktuella läropla-
nerna infördes. Sammanställningen är därför gjord med tanke på grundskolans 
läroplansintervaller.  
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Tabell 1. Migrationsmotiv och migrationsresultat över tid 
Migration 1962 - 1969 1970 - 1980 1981 - 1994 
Motiv Emigration till Sveri-

ge för att arbeta.  
Flykt till Sverige för 
att söka skydd. Famil-
jers återförening. 

Flykt till Sverige för att 
söka skydd. Familjers 
återförening. 

Konse-
kven-
ser  

En lösning på svensk 
arbetskraftsbrist. 
Stark arbetsmark-
nadsintegration. 

Stark arbetsmarknads-
integration. Ökande 
arbetslöshet och ef-
terhand utslagning. 

Hög arbetslöshet för in-
vandrare även med hög 
utbildning. Svag arbets-
marknadsintegration.

Avsikten med ovanstående resonemang är att placera avhandlingens båda studier 
i det sammanhang som jag här betecknar migrationskontext. Ovanstående reso-
nemang visar att formuleringar i den obligatoriska skolans läro- och kursplaner 
kring utbildning av andraspråkselever växte fram i en samhällelig kontext. I av-
handlingen tolkar jag i ett första steg grundskolans läro- och kursplaner gällande 
till andraspråkselever erbjudet lärande, utbildning och ämnet svenska som andra-
språk. I ett andra steg utforskar jag upplevd läro- och kursplan. Blivande lärare är 
involverade i studien med sina berättelser om mötet med svenska som andra-
språk och den svenska skolan. Lärarstudenterna är flerspråkiga och har svenska 
som andraspråk.  

För studien centrala begrepp – terminologi 
Ett antal begrepp är återkommande och centrala vilket ger mig anledning att göra 
en närmare presentation av dem och hur de används i avhandlingens text. Be-
greppen är invandrare, invandrar- och andraspråkselev, första- och andraspråk 
samt flerspråkig. 

Invandrare, invandrar- och andraspråkselev 
Begreppet invandrare omfattar inte en homogen grupp människor. Det är ett be-
grepp som började användas i officiella svenska sammanhang under 1960-talets 
slut. Invandrare definierades av Invandrarutredningen (SOU 1974:69) som en 
person vilken flyttat från ett land till ett annat för att under kortare eller längre tid 
bosätta sig där. Förflyttningen mellan länder kan vara självvald eller påtvingad, 
det kan vara en flytt eller en flykt. Begreppet invandrare kan omfatta personer 
som är födda och uppväxta utomlands. Det kan också omfatta personer som är 
födda i Sverige och har en invandrad förälder samt personer som har svenska 
föräldrar men själva är födda utomlands (Ekberg, 2008). Även begreppet invand-
rarelev kan definieras och användas på olika sätt. Det kan definieras dels som 
elev med invandrarbakgrund, dels som elev med annat förstaspråk än svenska. 

Definitionen elev med invandrarbakgrund utgår från elevens eller elevens föräld-
rars födelseland, medan begreppet elev med annat förstaspråk än svenska utgår 
från elevens språksituation (Elmeroth, 1997). Enligt Invandrarutredningen (SOU 
1974:69) används begreppet invandrarelev allmänt för alla barn av utländsk här-
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komst utan hänsyn till var barnet är fött, om det är svensk eller utländsk medbor-
gare. I Invandrarutredningens text användes begreppet invandrarelev eller in-
vandrarbarn angående barn från familjer där båda föräldrarna är födda utom-
lands. Begreppen är missvisande eftersom de inte utgår från elevens födelseland 
och många av de elever som avses är födda i Sverige (Elmeroth, 1997). Begrep-
pen är dessutom kategoriserande, diskriminerande och dysfunktionella eftersom 
de i undervisningssammanhang signalerar invandring som orsak till problem och 
invandrarelever som avvikande eller defekta (Lahdenperä, 1997). Familjenamn, 
utseende eller modersmål klassificerar individer som invandrare trots att de själ-
va inte invandrat (Parszyk, 1999). 

Eftersom mina studier fokuserar skolämnet svenska som andraspråk använder 
jag i avhandlingen begreppet andraspråkselev alternativt flerspråkig elev när jag 
resonerar kring elever med invandrarbakgrund respektive invandrarelever. 

Första- och andraspråk, flerspråkig 
I den svenska skolan användes under första hälften av nittonhundratalet begrep-
pet modersmål som en synonym till skolämnet svenska eftersom de allra flesta 
skolbarn hade svenska som modersmål och kom från en enspråkig tradition (Ei-
narsson, 2004). Med modersmål menas det språk en individ har etablerat de för-
sta språkliga kontakterna på. Det benämns också förstaspråk dvs. det eller de för-
sta språk en individ tillägnar sig. Förstaspråket förvärvas informellt, dvs. utan 
formell undervisning, i språkets naturliga miljö. Begreppet andraspråk innebär 
att ett eller flera förstaspråk redan är etablerade när andraspråkslärandet startar.  

Den svenskundervisning som specifikt riktar sig till elever med annat förstaspråk 
än svenska betecknas svenska som andraspråksundervisning och ämnet beteck-
nas svenska som andraspråk. Andraspråkslärandet formaliseras genom skolans 
undervisning men det förvärvas också informellt utanför skolan. Liksom första-
språket utvecklas andraspråket i språkets naturliga miljö och tillsammans med 
kamrater (Krashen, 1987). Även den formella andraspråksundervisningen sker i 
språkets naturliga miljö eftersom den sker i Sverige. De elever som deltar i and-
raspråksundervisningen betecknas andraspråkselever. Begreppen andraspråk och 
andraspråkselev utgår från en språklig definition. En elev med två förstaspråk 
ska betraktas som tvåspråkig. En elev som har två förstaspråk och även har till-
ägnat sig ett andraspråk ska betecknas som flerspråkig. På grund av människors 
ökande rörlighet mellan länder blir flerspråkighet allt vanligare (Cummins & 
Schecter, 2003). De flesta människor i världen är att betrakta som tvåspråkiga el-
ler flerspråkiga (Einarsson, 2004). 

I avhandlingen utgörs det empiriska materialet dels av styrdokumentstexter i 
form av grundskolans nationella läroplaner och kursplaner för ämnet svenska 
som andraspråk, dels av andraspråkselevers berättelser om erfarenheter av mötet 
med svenska som andraspråk och den svenska skolan. I textgenomgångar och 
vid kontextualisering används de begrepp som förekommer i de olika texterna. I 
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diskussioner och analyser använder jag däremot begreppen förstaspråk, moders-
mål och andraspråk. 

Studiens syfte
Forskning visar att elever med utländsk bakgrund i mindre utsträckning än andra 
elever uppnår grundskolans mål. Mot den bakgrunden har jag valt att fokusera på 
den del av dessa elevers pedagogiska praktik som handlar om språkliga möten. 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera andraspråkselevers 
möte med svenska som andraspråk och den svenska skolan avseende erbjudet 
och upplevt lärande. Avhandlingens syfte nås genom nedslag i två empiriska 
sammanhang.  

I det första sammanhanget analyseras vad grundskolans ämne svenska som and-
raspråk erbjuder andraspråkselever i termer av lärande. Studien avser därför att 
analysera formulerade och konkretiserade utbildningsideal i läro- och kursplaner 
gällande svenska som andraspråk. Syftet preciseras enligt följande: 

� Vilka utbildningsideal formulerade i läroplaner och förändringar inom 
dessa över tid kan ämnet svenska som andraspråk sägas omfattas av? 

� Vilka utbildningsideal konkretiserade i kursplaner och förändringar 
inom dessa över tid kan ämnet svenska som andraspråk sägas omfattas 
av? 

� Vilken relation råder mellan läro- och kursplaner avseende svenska som 
andraspråk? 

I det andra sammanhanget tolkas andraspråkselevers upplevda lärande i mötet 
med svenska som andraspråk. Studien avser därför att utforska upplevd läro- och 
kursplan genom interpretation av skriftliga och muntliga berättelser om mötet 
med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Syftet preciseras enligt 
följande: 

� Vilka utbildningsideal kommer till uttryck i andraspråkselevers berättel-
ser om mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan? 

� Vilket ämnesinnehåll kommer till uttryck i andraspråkselevers berättel-
ser om mötet med svenska som andraspråk? 

Med en läroplansteoretisk ansats gör jag en läroplanshistorisk innehållslig idé-
analys av grundskolans läro- och kursplaner gällande svenska som andraspråk 
över tid. Med en livsberättelseansats gör jag en narrativ analys av andraspråks-
elevers berättelser om mötet med svenska som andraspråk och den svenska sko-
lan. 
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Disposition och avhandlingens uppläggning 
Avhandlingen är indelad i tre delar. Den första delen omfattar kapitel ett till och 
med fyra. Andra delen innehåller kapitel fem till och med tio. Den tredje delen 
består av kapitel elva. I första kapitlet har jag resonerat kring andraspråkselevers 
speciella situation i den svenska grundskolan både när det gäller språkförvärvan-
de och studieframgång. Jag har också helt kort diskuterat den förvirring som rå-
der kring vilka elever skolämnet svenska som andraspråk vänder sig till, samt att 
undervisningen ofta genomförs av obehöriga lärare. Jag har således introducerat 
mitt forskningsintresse samt redogjort för intressets relevans och position inom 
aktuell pedagogisk forskningsdiskussion. Jag har också diskuterat centrala be-
grepp, satt min forskning i ett historiskt och samhälleligt sammanhang, redogjort 
för avhandlingens övergripande syfte. 

I andra kapitlet redovisas valda utgångspunkter. Startpunkt är teorier kring me-
ning, makt, normalitet, avvikelse och sociala konstruktioner. Jag för en diskus-
sion kring läroplaner samt livsberättelser som sociala konstruktioner vilka både 
är påverkade av och påverkar sina sammanhang. Vidare anknyter jag till svensk 
läroplansteoretisk forskning via resonemang kring tankar angående vad som är 
viktigt att överföra till kommande generationer. I kapitlet resonerar jag också 
kring kunskap och förståelse för andra och för olika fenomen med utgångspunkt 
i livsvärlden. Härmed sammanförs den svenska läroplansteoretiska forsknings-
traditionen med livsberättelseansatsen genom resonemang kring berättelser om 
livets händelser och konstruktion av livet. I tredje kapitlet resonerar jag kring 
språk och meningsskapande liksom kring kultur och kulturellt kapital. Därefter 
dryftar jag de i sammanhanget relevanta begreppen likformig/olikformig, kom-
pensera/komplettera respektive begränsat deltagande/deltagande fullt ut. Reso-
nemanget leder fram till konstruktionen av en teoretisk tolkningsram och av teo-
retiska prismor med vars hjälp erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska 
som andraspråk och den svenska skolan kan studeras. I fjärde kapitlet introduce-
ras kvalitativ ansats för texttolkning. Jag introducerar innehålls-, idé- och narra-
tiv analys med fokus på sammanhang, påverkan samt förändring. Jag resonerar 
också kring mitt sätt att kommunicera forskningsprocessen. 

Del två innehåller avhandlingens undersökning i form av nedslag i två empiriska 
sammanhang. Femte till och med sjunde kapitlet omfattar den läroplanshistoriska 
studien av erbjudet lärande där jag analyserar grundskolans styrdokument, läro- 
och kursplaner. Analysen genomförs i tre steg som inbegriper inplacering av de 
olika dokumenten i sina nära sammanhang. De olika läro- och kursplanernas tex-
ter studeras, tolkas och diskuteras med hjälp av teoretiska begrepp. I läroplaner 
formulerade utbildningsideal och förändringar över tid utgör det första stegets 
analysresultat. Formulerade utbildningsideal i kursplaner i form av konkretisera-
de mål och innehåll över tid, visar på ämnets fokus vilket utgör analysresultatets 
andra steg. Jag belyser utfallet och anknyter till teorier. På så sätt möjliggörs för-
ståelse på en mer principiell nivå. Slutligen relaterar jag formuleringar i läropla-
ner och kursplaner till varandra. Samband och förhållanden över tid utgör tredje 
stegets analysresultat. Utfallet från den läroplanshistoriska studien (Torpsten, 
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2006) väckte nya frågor att ta med till det andra sammanhangets tolkning av upp-
levt lärande.  

Del två omfattar därför också, i åttonde till och med tionde kapitlet, interpreta-
tion av upplevt lärande genom tolkning av berättelser om mötet med svenska 
som andraspråk och den svenska skolan. För att nå studiens syften genomför jag 
en narrativ analys av livsberättelser. Den narrativa analysprocessen omfattar oli-
ka steg vilka innehåller både dekonstruktion av den ursprungliga empirin och re-
konstruktion i form av nya berättelser. Analysens resultat redovisas i flera steg. 
Först i form av berättelser med utgångspunkt i vad den enskilda individen valde 
att berätta om i brev. Därefter redovisas vad som berättades i gruppsamtalen gäl-
lande mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Därpå dekon-
strueras och rekonstrueras empirin i form av nya berättelser. Jag möjliggör även 
förståelse för utfallet på en mer principiell nivå genom att anknyta de nya berät-
telserna till lämpliga teorier. Jag relaterar de båda sammanhangens utfall samt re-
flekterar över samband, påverkan och förändring. De nya tematiska och teorian-
knutna berättelserna utgör den narrativa analysens resultat.

I del tre, som utgörs av det elfte kapitlet, diskuteras vad grundskolans ämne 
svenska som andraspråk erbjuder och vad andraspråkselever kan uppleva i ter-
mer av lärande relaterat till avhandlingens teoretiska utgångspunkter och tolk-
ningsram. Jag reflekterar vidare över insamling, tolkning av empiri och redovis-
ning av resultat. Avhandlingen avslutas med funderingar inför framtiden. 

Min avhandling gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av grundskolans 
olika styrdokument. Den gör inte heller anspråk på att rekonstruktionens berät-
telser avser andraspråkselevers upplevelser generellt. Jag menar i stället att de 
bilder jag visar och de berättelser jag berättar är beroende av min förförståelse 
för de fenomen jag studerar. Bilderna och berättelserna är vidare beroende av de 
sätt jag väljer att genomföra studierna på, de texter jag väljer att analysera, de in-
formanter jag väljer att involvera och den tolkningsram jag använder. Framförallt 
är de beroende av syftet med min studie och de forskningsfrågor jag ställer. Det-
ta innebär att de bilder och berättelser jag förmedlar speglar en begränsad del av 
ett stort sammanhang. Med min förförståelse som grund och genom tolkning av 
mina resultat, skapar jag ny kunskap. Med min studie vill jag delta i kunskapsut-
vecklingen kring utbildningssituationen för andraspråkselever och skolämnet 
svenska som andraspråk i grundskolan. 



27

 UTGÅNGSPUNKTER 

Val av forskningsansats innebär dels val av i vilken gemensam kunskapsmassa 
och diskussion forskningsresultatet ska kunna ingå, dels hur ökad kunskap ska 
nås om det område som ska beforskas. På så sätt garanteras kunskapsbildningens 
kontinuitet. Genom att reflektera över de val jag gör ökar medvetenhet om forsk-
ningsprocessen och om forskningspraktiken. För att nå studiens övergripande 
syfte har jag valt att göra nedslag i två empiriska sammanhang. De båda sam-
manhangens studier syftar till att analysera andraspråkselevers möte med svens-
ka som andraspråk och den svenska skolan dvs. den pedagogiskpraktik som 
handlar om språkliga möten. Följande avsnitts reflektioner avser därför att rama 
in min forskningsprocess, min forskningspraktik och mina forskningsresultat. 

Sätten att i text tala om undervisning och undervisningens innehåll kan ses som 
sociala och språkliga konstruktioner som baseras på strukturer av makt i ett sam-
hälle (Popkewitz, 1997b). Talet om andraspråkselever och svenska som andra-
språk i läro- och kursplaners texter eller i livsberättelser uttrycker med andra ord 
makt genom att texterna har formulerats. Samtidigt skapar formuleringarna me-
ning på så sätt att de formar en bild av exempelvis svenska som andraspråk. I 
följande text resonerar jag kring sociala och språkliga konstruktioner såsom läro- 
och kursplaner och berättade erfarenheter ur livets historia. 

Skapande av mening – sociala konstruktioner
Foucault diskuterar subjekt, vetande, förnuft, makt, mening, normalitet, avvikel-
se och uppdelning. Enligt Foucaults resonemang bildas subjektet människa både 
i förhållande till sig själv, till andra subjekt och i förhållande till sociala prakti-
ker. Med utgångspunkt i samspel konstruerar och organiserar vi vårt vetande om 
världen och vår förståelse av det som sker (Foucault, 1993; 1980). På så sätt ska-
par vi också mening (Foucault, 2003). Världen, vår kunskap om världen och för-
ståelse av olika fenomen i världen är därför sociala konstruktioner som vi stän-
digt omprövar. Vad vi uppfattar varande förnuft eller vansinne, sant eller falskt 
respektive normalt eller avvikande är beroende av vem eller vilka som har getts 
makt att formulera vad som är förnuft, sant eller normalt (Foucault, 1980; 1993; 
2002). Vad som exempelvis anses vara normalt är också beroende av att något 
annat menas vara avvikande. På samma sätt definieras sant och förnuft i förhål-
lande till vad som är falskt och vansinne. Genom gränsdragning och särskiljande, 
via uppdelning i normalt och avvikande, kan det avvikande uteslutas. Härmed 
kan också enskilda individer ställas utanför gruppen normala och straffas, be-
handlas eller undervisas (Foucault, 1980; 1993). Gränser och uppdelning möjlig-
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gör att något kan framstå som varande normalt eller förnuftigt. För att kunna dra 
gränser, dela upp och särskilja är det som anses vara normalt dock beroende av 
att något bedöms vara avvikande. Genom att experten testar dvs. examinerar kan 
normer sättas och gränser för det normala dras. I detta sammanhang konstrueras 
också det jag betecknar den utbildade lärarexperten och den fostrade eleven. Lä-
raren sätter normer och drar gränser för vad som är normalt eller avvikande hos 
elever.

Det avvikande kan i denna avhandlings studie exemplifieras med svenska som 
andraspråk, medan svenska som förstaspråk är norm och det normala. På så sätt 
kan gränser dras och det avvikande kan uteslutas i åtskiljande praktiker. I denna 
studie kan skolans särskilda och särskiljande undervisningsgrupper där andra-
språksundervisning organiseras som kompenserande stöd för elevers brister och 
oförmågor i svenskhet, vara exempel på särskiljande praktik. Härigenom kon-
strueras också det andra eller de andra i ett motsatsförhållande, i ett vi-och-de 
förhållande, där vi är de normala och de andra är de avvikande (Foucault, 1993; 
2002; 2003). Kunskapen och vetandet om världen kan därmed relateras till ojäm-
likhet när det gäller makt. Sätten att tala om exempelvis inrikes- eller utrikes 
födda, svenska elever kontra invandrarelever, skapar maktordning som bygger på 
förgivettagna sanningar. 

Genom vetandet och sättet att tala om något fenomen eller organisera uppdel-
ning, utövas makten. Härigenom utövar experter makt över dem som saknar 
makt (Benhabib, 2004; Foucault, 1993). Subjekt, vetande och makt är således 
ömsesidigt beroende av varandra. I enlighet med Foucaults (a.a,) resonemang ar-
tikuleras ett fenomen genom subjektets sätt att tala om eller organisera det. Ex-
empelvis artikuleras och organiseras andraspråkselev och ämnet svenska som 
andraspråk eller särskiljs andraspråksundervisningen i ett socialt sammanhang. 
Maktordning, föreställningar och diskurser gällande invandrare, andraspråkselev 
och svenska som andraspråk konstrueras på så sätt i en diskursiv praktik. Andra-
språksundervisning organiserad som åtskiljande praktik utgör därför exempel på 
lärarexperternas maktutövning, som kan innebära uteslutning av elever. Med ut-
gångspunkt i Foucault (1980) och Lindgren (2000) är det den särskiljda elevens 
skyldighet att försöka rädda sig från denna maktutövning. Att inte delta i särskil-
jande och uteslutande undervisning kan därför utgöra exempel på elevers försök 
att rädda sig genom att göra motstånd mot experters dvs. lärares utövande av 
makt.   

Språkliga konstruktioner, sammanhang och praktik 
Språkliga konstruktioner sett som praktik både formar och formas av andra prak-
tiker och strukturer (Foucault, 1980; 1993; 2002). Språkliga konstruktioner som 
läro- och kursplanetexter eller livsberättelser både påverkar och påverkas således 
av ett samhälles rådande normer och det sammanhang de formuleras i. Andra ex-
empel på sociala praktiker som påverkar och påverkas av rådande normer och 
sammanhang är medborgarskap samt hur elever konstrueras som medborgare 
(Carlsson, 2006; Benhabib, 1994). Genom att på skilda sätt tala om elever och 
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elevers behov, undervisning, innehåll i svenska som andraspråk eller om med-
borgarskap, konstrueras och organiseras således olika former av dessa fenomen. 
Verkligheten kan härigenom delas upp och organiseras så att några anses vara 
hjälplösa, andra anses kompetenta. Somliga erbjuds undervisning av utbildade 
lärare, andra av outbildade. Vissa erbjuds undervisning inom ramen för en kultu-
rell norm, andra inom ramen för en annan kulturell norm. De flesta erbjuds un-
dervisning i svenska, några i svenska som andraspråk. Många har fullt medbor-
garskap medan andra har begränsat medborgarskap. Härigenom skapar vi också 
hierarkiska ordningsrelationer som kan vara vi-och-de-andra. Som exempel har 
vi med fullt medborgarskap makt över de andra som inte har detta. De som anses 
kompetenta har makt över de andra som är inkompetenta och hjälplösa. De som 
undervisas i svenska (som förstaspråk) har makt över de andra som undervisas i 
det andra svenskämnet, svenska som andraspråk.  

Språket är med andra ord både socialt skapat och socialt skapande. Det både 
speglar och speglas av den sociala verkligheten i ett ömsesidigt förhållande. 
Identiteter, relationer, värderings- och normsystem skapas på så sätt genom språ-
ket i sociala praktiker. Människors språkliga handlingar och sammanhang är där-
för intressanta vid analys av vilka värden och normer som i den obligatoriska 
skolans undervisning anses vara viktiga att överföra till barn och ungdom.  Ana-
lys av läro- och kursplaners texter och berättelser om mötet med svenska som 
andraspråk och den svenska skolan kan synliggöra både vad andraspråkselever 
erbjuds lära och upplever av lärande i mötet med svenska som andraspråk.  

Läro- och kursplaner – konstruktioner gällande utbildning
I det första empiriska sammanhanget analyseras vad grundskolans ämne svenska 
som andraspråk erbjuder andraspråkselever i termer av lärande. Studien avser 
därför att analysera formulerade och konkretiserade utbildningsideal i läro- och 
kursplaner för svenska som andraspråk över tid.  

En läroplan eller kursplan är en pedagogisk text som är en social konstruktion. I 
läroplaner för den obligatoriska skolan är vad barn och ungdomar ska undervisas 
om formulerat. Texterna innehåller också kontexten som de formulerades i 
(Kjørup, 1996), ska tolkas i, genomföras och upplevas i. Läro- och kursplaners 
texter uttalar olika samhällsidéer och tankar kring den obligatoriska undervis-
ningen (T. Englund, 1986; 2005). De är också konstruerade i en historisk och so-
cial kontext av dem som har getts makten att formulera vad obligatorisk utbild-
ning för barn och ungdom ska innehålla. Skolan kan enligt ovanstående resone-
mang betraktas som en social konstruktion och en politisk företeelse 
(U. P. Lundgren, 1999). 

Genom praktiker som t.ex. obligatorisk skola och genom utbildning görs försök 
att upprätthålla eller förändra den fördelade makten och forma barn och ungdo-
mar till medborgare (Lindgren, 2000, Olsson, 1999). Medborgerlig fostran och 
gemensamma värden överförs exempelvis genom skolans obligatoriska kärnäm-
neskurser. Kurser som är valbara, antingen för skolan eller för eleven, uttrycker 
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däremot både valfrihet och differentiering (Lund, 2006). Genom utbildningen 
socialiseras barnen och ungdomarna in i rådande normer och integreras i samhäl-
let. Samtidigt förnyas de samhälleliga förutsättningarnas existens genom barnens 
uppfostran och utbildning. Den obligatoriska grundskolans utbildning genomför 
och förankrar därmed samhällsvärden, överför kulturarv och kunskaper samt ger 
samhällelig och politisk fostran. Utbildningens objekt är med andra ord att hos 
barnet utveckla speciella sociala och moraliska värden som är bestämda dels av 
det politiska samhället som helhet, dels av den sociala miljö som barnet lever i.  

Sättet att tala om andraspråkseleven eller andraspråksämnet är i enlighet med 
Foucault (1993) exempel på förgivettaganden, rådande normer och på sätt att 
upprätthålla makten. Härmed konstrueras också begreppens innebörd. Föränd-
ring över tid när det gäller formuleringar i läro- och kursplaner kring andra-
språkseleven och andraspråksämnet kan i enlighet med Foucault (2002; 2003) 
visa på relationer och eventuella motsättningar mellan olika tiders förgivettagan-
den. Enligt ovanstående resonemang förs andraspråkseleven in i ett samhälle och 
en kultur där utbildningen överför rådande värderingar av vad som är sant/falskt 
eller normalt/avvikande. Den obligatoriska utbildningen är också tänkt att över-
föra de kunskaper som anses viktiga för barn och ungdomar. Vad som formule-
rats i läro- och kursplaner blir således avgörande för vad andraspråkselever er-
bjuds och upplever att de erbjuds i termer av lärande. 

Livsberättelser – konstruktioner av delar ur livet 
I det andra empiriska sammanhanget tolkar jag vad andraspråkselever upplever i 
termer av lärande i mötet med svenska som andraspråk. Studien avser därför att 
med en livsberättelseansats utforska upplevd läro- och kursplan genom interpre-
tation av skriftliga och muntliga berättelser om mötet med svenska som andra-
språk och den svenska skolan.  

Livsberättelse, också betecknad life history, är en kvalitativ forskningsansats 
inom samhällsvetenskap och humaniora. Den har sina rötter inom sociologins 
Chicagoskola vilken ville förklara och beskriva sociala grupper och organisatio-
ner genom att studera den verkliga och levda världen. Inom pedagogisk forsk-
ning har livsberättelse sina rötter i polska studier gällande vuxenstuderande samt 
efter andra världskriget, i amerikanska, svenska m.fl. studier kring lärande samt 
elever och lärare (Bron-Wojciechowska, 1992; 1999; Dominicé, 2000). 

Genom att berätta om händelser i livet organiserar berättaren också sin livsberät-
telse (Riessman, 1993). När berättaren fokuserar enskilda händelser och hur des-
sa händelser har hanterats, värderar hon och ger delar av livet mening. På så sätt 
kan också livsberättelser bli verktyg för reflektion över både egna och andras 
lärprocesser eftersom ny kunskap och förståelse genereras genom reflektion 
(Claesson, 2008; Dominicé, 2000). I reflektionen integreras och anpassas kun-
skapen, så att individen kan göra den till sin egen. Härigenom kan förståelsen för 
både andra människors och berättarens levda liv öka (Atkinson, 1998; Polking-
horne, 1995/2005; Johansson, 2005). Inblicken, reflektionen, och förståelsen 
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grundas i det berättaren själv väljer som viktigt att berätta. Eftersom människors 
livssituationer förändras beroende på olika händelser blir både dåtiden, nutiden 
och berättarsituationen avgörande för vad en person väljer att berätta. Därför 
finns både avtryck av viktiga händelser som kan sättas in i olika sammanhang 
och avtryck från berättarsituationen i berättelser om livet (Bron-Wojciechowska, 
1992; 1999; Dominicé, 2000). Berättelserna blir således sociala konstruktioner 
som skapas i speciella kontexter. 

Genom att en individ, som t.ex. kan vara en blivande lärare, berättar om händel-
ser i livet både konstruerar och reflekterar hon över det som berättas (Jönsson & 
Rubinstein, 2006). Livsberättelseansatsen är alltså narrativ dvs. berättande. I det-
ta sammanhang innebär det rekonstruktion av minnen, skildrande och berättande 
av vetande eller kunnande om något i det förflutna (Bron-Wojciechowska, 1992; 
1999; Dominicé, 2000; Riessman, 1993). Varje berättelse är ett personligt vitt-
nesbörd om viktiga händelser. Berättelsen talar också om hur den berättande 
uppfattade den framställda händelsen. En livsberättelse skildrar således kunskap 
ur livets historia. 

En livsberättelse är enligt ovanstående resonemang en social konstruktion. Den 
är en subjektiv skildring av delar ur ett liv, berättad som en serie omständigheter 
och händelser där den berättande väljer vad som ska rekonstrueras och hur (Do-
minicé, 2000). Med en livsberättelseansats (Bengtsson, 1999/2005; 2007; Merle-
au-Ponty, 1997) kan jag därför närma mig det berättade för att utforska, tolka 
och förstå upplevelser i någon annan människas liv, eftersom den berättande ge-
nom sin personliga berättelse också förmedlar delar av sitt liv. Med denna av-
handlings andra nedslag vill jag försöka förstå mötet med svenska som andra-
språk och den svenska skolan så som de berättande andraspråkseleverna har upp-
levt dessa dvs. ur de deltagande informanternas perspektiv. 

Läroplansteori och skolans styrdokument 
En läroplan kan ses både som ett generellt dokument vilket bär spår av sin tid 
och som ett speciellt dokument för styrning av skola och undervisning. Lä-
roplansteori får därför bli utgångspunkt för de frågor jag ställer till läroplaner, 
kursplaner och till andraspråkselevers upplevda läroplan. I min analys studeras 
formulerad och upplevd läro- och kursplan från olika tider varför studien blir lä-
roplanshistorisk. Genom att i följande text dels synliggöra olika perspektiv ur 
vilka styrdokuments tillblivande, formuleringar och förverkligande kan studeras, 
dels göra en läroplansteoretisk forskningsöversikt, inplacerar jag min forskning i 
den svenska läroplansteoretiska forskningstraditionen. 

I engelsk litteratur används begreppet curriculum som en generell term. Det har 
en vid innebörd som omfattar både det konkreta läroplansdokumentet, bakom-
liggande filosofi och föreställningar (T. Englund, 1986; 2005; U. P. Lundgren, 
1979; 1989; Popkewitz, 1997b). I svensk kontext har begreppet curriculum dvs. 
läroplan en konkret betydelse som ett officiellt och nationellt styrdokument för 
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skolverksamheten. En läroplan blir härmed en nationell plan för barns och ung-
domars utbildning.  

En läroplan är, förutom en pedagogisk text som uttrycker skolans verksamhet, 
också en social konstruktion. I formulerandet av en läroplan har vad som ska un-
dervisas om valts ut. I texten ryms både de sammanhang där den kom till och de 
sammanhang där innehållet ska tolkas, genomföras och upplevas (Kjørup, 1996). 
Därför uttrycks olika samhällens tänkande och idéer kring undervisning av barn 
och unga i läroplaners texter (T. Englund, 1986; 2005). En läroplan är därför inte 
en plan för individuellt lärande utan en plan för socialt lärande dvs. en plan för 
överföring av erfarenheter mellan generationer (B. Englund, 1997). 

Enligt ovanstående omfattar läroplansbegreppet förutom formell läroplan och 
kursplan, också de sociala, politiska och historiska diskussioner som föregått den 
formella planen. Inom läroplansteori och forskning kring formella läroplaner 
ryms också de tolkningar som kan göras av dokumenten, överensstämmelsen 
mellan de officiella och de upplevda läroplanerna och kursplanerna, vilka värde-
ringar och intressen som kommer till uttryck i dem samt elevers upplevelser av 
läroplaner.

Läroplaner – framträdande, sammanhang och praktik 
Läroplaners olika former för framträdande och sammanhang diskuteras av t.ex. 
Goodlad (1979), U. P. Lundgren (1984), Popkewitz (1997a; 1997b). Goodlad be-
skriver fem sammanhang för studium av läroplaner vilka har inspirerat mig. Med 
utgångspunkt i denna avhandlings fokus, läroplaners ideala samt formulerade 
och upplevda innehåll i termer av erbjudet och upplevt lärande i mötet med 
svenska som andraspråk, studerar jag tre av dessa sammanhang. 

För att tydliggöra de empiriska sammanhang och den pedagogiska praktik jag 
avser att studera visas nedanstående översikt. 

Tabell 2. Sammanhang för erbjudet och upplevt lärande
Ideal  
läroplan

Ideal läroplan, en konsekvens av samhällspolitiska diskussioner och tankar 
kring vad en läroplan ska innehålla. Den påverkas av kultur, traditioner samt 
av det som ligger i tiden kring skolämnen och bedömning (Goodlad, 1979). 

Formell 
läroplan

Formell läroplan är formulerade ideal. Den är kompromisser, godkända av 
rådande samhällsintressen, av olika uppfattningar om vilka kunskaper, vär-
deringar och attityder det är viktigt att elever förvärvar (Goodlad, 1979). 

Upp-
levd lä-
roplan

Upplevd läroplan är vad elever och lärare upplever att elever lär. Elevers 
upplevelser av lärande beror dels på lärarens läroplanstolkning och under-
visningspraktik, dels på elevers bakgrund och tolkning (Goodlad, 1979).  

Ideal och formell läro- och kursplan är konsekvenser av de diskussioner, förarbe-
ten och utredningar som föregår formulering av en formell text. Därmed påver-
kas texterna av rådande kultur och traditioner. Tolkning av läroplaner påverkas 
av tolkningssammanhangets kultur och traditioner. Hur en läro- eller kursplan 
uppfattas beror således på hur den tolkas av lärare, föräldrar, elever eller admi-
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nistratörer och politiker. Elevers och lärares upplevelser av läroplanen i form av 
upplevt lärande och vilka möjligheter de ges för att nå formella läroplaners mål 
samt hur lärandet mäts omfattas av upplevd läroplan. Genom prov och utvärde-
ringar som mäter, bedömer och visar undervisningens resultat i form av elevers 
faktiska lärande, kan bedömningar göras av hur väl läroplanens intentioner upp-
nåtts. Ytterligare ett sätt att synliggöra upplevd läroplan är genom tolkning av 
elevers berättelser om erbjudet lärande. 

Formella läroplaner och kursplaner är kompromisser av vad som i olika tider an-
setts viktigt att barnen lär sig. Dessa kompromisser har i och med formulerandet 
av läro- och kursplaner godkänts av rådande intressen. Enligt ovanstående reso-
nemang växer en läroplan fram ur samhällsdiskussioner kring vad som är viktigt 
att barnen lär sig. Formulerad läroplan är således både konsekvenser av sina 
sammanhang och kompromisser av olika intressen. Upplevd läroplan däremot är 
konsekvenser av elevers olika sammanhang men också av lärares tolkningar och 
genomförande. 

Steget mellan ideal läroplan och upplevd läroplan kan tyckas vara långt. I läro-
planer formulerade ideal är avgörande för vad elever erbjuds lära medelst sko-
lans undervisning. Upplevd läroplan kan förstås som den ideala planens konse-
kvens. Att läroplaner formuleras av människor med sina sammanhang i en tid, 
men tolkas och genomförs av andra människor med andra sammanhang i andra 
tider, får konsekvenser för lärares tolkning och iscensättande av den. Det får ock-
så konsekvenser för vad elever, med sina sammanhang, upplever att de lär. Av-
handlingens fokus riktas av den anledningen dels mot ideal och formell läroplan, 
dels mot tolkad och genomförd läroplans resultat dvs. mot av elever upplevd lä-
roplan. 

Avhandlingen fokuserar i ett första empiriskt sammanhang på i läro- och kurs-
planer formulerade utbildningsideal gällande ämnet svenska som andraspråk i 
grundskolan. Den läroplanshistoriska studien behandlar vid och nära kontext 
samt analys av utbildningsideal formulerade i fyra läroplaner och tillhörande 
kursplaner. I de första tre läroplanerna formulerades också kursplaner för olika 
ämnen. Studien kan således sägas behandla ideal och formell läroplan (Goodlad, 
1979). Genom att visa i olika tider formulerade utbildningsideal och förändringar 
i dessa, kan vad svenska som andraspråk över tid erbjuder i termer av lärande 
synliggöras. Genom att komparera formuleringar i läro- och kursplaner kan ock-
så förändring över tid bli synliggjord. 

I ett andra empiriskt sammanhang fokuseras berättelser om andraspråkselevers 
möte med svenska som andraspråk. Interpretationen av livsberättelser omfattar 
därför analys av upplevd läroplan. Enligt tidigare resonemang är upplevd läro-
plan vad elever upplever att de lär i skolan. Elevers upplevelser av lärande är 
konsekvenser av lärares läroplanstolkning och undervisningspraktik, av elevers 
bakgrund och tolkning samt relationen mellan lärare och elev (Goodlad, 1979). 
Därför omfattar denna delstudie analys av berättelser gällande mötet med svens-
ka som andraspråk och den svenska skolan. Via narrativ analys av berättelser om 
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delar av livet försöker jag utforska upplevt lärande och problematisera lärande 
gestaltat i nya berättelser vilka anknyts till teorier.  

Svensk läroplansforskning 
Svensk läroplansteoretisk forskningstradition utvecklades av Dahllöf med 1960-
talets ramfaktorteori som behandlar yttre ramars styrning av processer i under-
visningen. Ramfaktorteorin växte fram som en analysmodell för hur staten styr 
utbildningen och klassrummets utbildningsprocesser genom yttre faktorer eller 
ramar såsom ekonomi, organisation och tid. Teorin bygger på att ramar ger eller 
begränsar utrymme och på att utbildningsprocesser blir mer effektiva genom 
uppdelning (Dahllöf, 1989; U. P. Lundgren, 1983; 1984; 1992). Den har utveck-
lats och förändrats av bl.a. T. Englund och U. P. Lundgren vilka fokuserar den 
obligatoriska skolans utbildning samt samhälleliga krav på reproduktion och in-
nehåll i utbildning. Det vill säga en utbildning som svarar mot rådande samhälle-
lig ideologi om vad en utbildning ska innehålla.

Svensk läroplansforskning kan karakteriseras utifrån utmärkande drag (Popke-
witz, 1997a). I strävan att förstå skolpraktik har forskningen brutit mot tidigare 
tradition av psykologiskt inriktad forskning genom att använda sociala och poli-
tiska faktorer kring undervisning och lärande. Läroplansforskningen rör sig ock-
så mellan olika traditioner och paradigm. Utifrån dessa utmärkande drag kan fyra 
spår urskiljas. Det första spåret inriktas mot statens policy för utbildning, skolut-
veckling, lärarutbildning och ekonomi. Dessa studier fokuserar skillnader mellan 
formulerad och realiserad policy samt skillnaden mellan formulerad och realise-
rad policykontext. Nästa spår koncentreras på resultat och effekter eller resultat 
av makt. Det tredje spåret gäller historia, policy och politik i skolan. Det fjärde 
spåret ställer lärares uppfattningar av läroplaner och skolarbetets sociala kontext 
i centrum (Popkewitz, a.a.). Diskussionen kring svensk läroplansforskning har 
förts vidare av T. Englund (2004) genom svensk curriculum theory dvs. lä-
roplansteori.  

Bärande principer och läroplanskoder  
Olika nivåer som beskriver hur läroplaner framträder kan enligt ovanstående re-
sonemang utgöra struktur vid läroplansanalys. Grundläggande och bärande prin-
ciper samt filosofier eller läroplanskoder, kan sägas beskriva relationen mellan 
de olika nivåerna (U. P. Lundgren, 1979; 1989; 1984; T. Englund, 1986; 2005). 
Koderna formas över tid och förändras i takt med att rådande ideologier, princi-
per och filosofier förändras, med andra ord, i takt med att både samhället och 
samhällskraven förändras. Studium av läroplanskoder kan därför synliggöra 
principer för utbildningsmål, innehåll och metoder dvs. lyfta fram dominerande 
utbildningsideologier över tid. 

Den klassiska, den realistiska, den moraliska och den rationella läroplanskoden 
är exempel på övergripande läroplanskoder som kan urskiljas över tid 
(U. P. Lundgren, 1979; 1984; 1989). Klassisk läroplanskod, med rötter i antikens 
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Grekland, motsvarar behovet av klassisk bildning för barnen. Inom denna kod 
betonas humaniora och det antika kulturarvet. Realistisk läroplanskod, framvux-
en under 1800-talet, understryker naturvetenskaper och bygger en länk mellan 
utbildning och krav från arbetslivet. Moralisk läroplanskod i sin tur betonar 
gudsfruktan, moral och fosterland, träning i gudsfruktan och fosterlandskunskap. 
Rationell läroplanskod, utvecklad under 1900-talet och speciellt efter andra 
världskriget, framhåller skolkunskap som är användbar både för nationen och för 
individen. Utbildningens funktion att kvalificera och differentiera arbetskraft be-
tonas. 

Ytterligare en läroplanskod, medborgerlig läroplanskod, växte fram under 1900-
talet, där syftet med den gemensamma skolans utbildning beskrivs som social in-
tegration och förändring dvs. utbildning av medborgare i ett demokratiskt sam-
hälle (T. Englund, 1986; 1990; 2005). Den medborgerliga läroplanskoden verkar 
samhällssammanhållande. Genom utbildning lär sig barnen dels sina medborger-
liga och demokratiska rättigheter, dels sina skyldigheter. Den obligatoriska sko-
lans utbildningsideal syftar enligt denna kod till att fostra barnen till samhälls-
medborgare.

Läroplansteori och läroplansanalys 
Läroplansteori kan ligga till grund för systematiskt genomförda läroplansanaly-
ser (T. Englund, 1986; U. P. Lundgren, 1972; 1979; 1989; 1981). Vad utbildning 
är tänkt att innehålla och hur den är tänkt att genomföras kan således systema-
tiskt synliggöras med hjälp av läroplansteori då den också kan utgöra referens-
ram för tolkning. Läroplanshistoriska analyser kan därför bidra till att visa på so-
ciala konstruktioner som förs vidare till kommande generationer så som de växer 
fram i historisk och social kontext. Läroplanshistoriska studier visar att olika 
idéer kring vad som är viktigt att förmedla beträffande vad utbildningen ska in-
nehålla kan beskrivas som spänningsfält vilka lett till förändringar (Linné, 1996). 
Studierna visar också att variation dvs. olika drag hos skoldiskurser över tid ut-
trycker både makt och social kontroll eftersom diskurserna kontrollerar vilka 
värden som ska överföras till eleverna (B. Englund, 1997). Detta kan således in-
nebära både förändring och upprätthållande av struktur genom variation. 

Livsvärlden och antaganden om förståelse 
Med avhandlingens studie vill jag fördjupa förståelsen för ett fenomen. Efter att 
ha utforskat erbjudet lärande genom analys av formuleringar i läro- och kurspla-
ner vände jag mig till personer med erfarenhet av möten med svenska som and-
raspråk och den svenska skolan. Jag ville förstå deras upplevelser av dessa mö-
ten. Enligt livsvärldsfenomenologisk tradition med subjektets upplevelse av livs-
världen som utgångspunkt, är världen ständigt närvarande och självklar. Männi-
skan förblir i livsvärlden eftersom hon varken kan ställa sig utanför eller slippa 
undan den (Bengtsson, 1999/2005; 2007; Merleau-Ponty, 1997). Människan le-
ver i den historiskt och socialt konstruerade världen tillsammans med andra och 
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hon kan bara uppleva det som är satt i ett sammanhang. Mellan människan, sub-
jektet, och världen råder ett cirkulärt orsakssamband som innebär att hon och 
världen möjliggör, påverkar och präglas av varandra. Det innebär också att män-
niskor kan förstå varandra och varandras uppfattade objekt. För mig är det alltså 
möjligt att studera och förstå andraspråkselevers varseblivna objekt som i före-
liggande studie är svenska som andraspråk och den svenska skolan.  

Den värld både jag och de deltagande informanterna lever i är för oss en väl för-
trogen, självklar värld som alltid är där. Vi skapar livsvärlden tillsammans och 
den bildar bakgrund till våra handlingar och erfarenheter. Tidigare upplevelser 
och erfarenheter av olika företeelser bildar både utgångspunkter och horisonter 
för vår förståelse av världen. Men eftersom vi har olika upplevelser varierar våra 
lärdomar och därmed förstår vi samma fenomen, exempelvis svenska som andra-
språk och den svenska skolan, på olika sätt. Trots detta kan vi begripa varandras 
erfarenheter. Jag har dock lättare att tolka och förstå det jag själv är förtrogen 
med och har erfarenhet av, dvs. det som finns inom min lärdoms- eller kun-
skapshorisont. 

Ingen kan undkomma sin livsvärld. Däremot kan vi samspela med varandras 
livsvärldar (Bengtsson, 1999/2005). Med startpunkt i oss själva kan vi samspela 
med allt i världen. Vi kan också förstå varandra och varandras uppfattade objekt. 
Härigenom kan vi bilda fortsättningar på varandras upplevelser. I föreliggande 
studies berättelser om subjektiva erfarenheter av objektet, mötet med svenska 
som andraspråk och den svenska skolan, kan lärarstudenterna och jag således 
försöka förstå varandra. Jag kan också försöka uttolka vad detta möte innebar för 
de berättande informanterna i termer av lärande.  

För en person som flyttar till ett nytt land med nytt språk blir världen förändrad. 
Möten med nya sätt att leva ekonomiskt, kulturellt, språkligt och socialt leder till 
förändring (Dominicé, 2000; Merleau-Ponty, 1997). Det som varit självklara va-
nor är inte det längre i mötet med en ny social och kulturell praktik (Peterson & 
Ålund, 2007a). En individs modersmål låter jag här utgöra exempel på en själv-
klarhet vilken är införlivad med den egna kroppen som en spontant fungerande 
del och en vana (Bengtson, 2001). När en ung individ börjar skolan ingår hennes 
modersmål i den gemensamma livsvärld som hon delar med sina kamrater och 
lärare. Men om det självklara modersmålet inte längre fungerar som kommunika-
tionsmedel blir världen förändrad. För en individ som inte har erfarenhet av 
andra livsvärldar än sin egen, är det på samma sätt självklart och oreflekterat att 
alla andra också omfattas av samma grundsanningar när det gäller till exempel 
språk, kultur och utbildning (Bengtsson, 1999/2005).  

Livsvärld, horisonter och ny kunskap 
Ett språks yttre horisont kan ses som det typiska för just det språket, det vill säga 
språkets form det som skiljer språk A från språk B. Språks inre horisont kan 
motsvaras av språkets innehåll och funktion såsom ords och begrepps betydelse i 
olika sammanhang. En språkanvändare med utvidgad språkhorisont upplever 
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människors olika språk som just språk på grund av sina tidigare erfarenheter av 
språk. Den person som lär flera språk förflyttar sig i det totala språkrummet. För 
den individ som oreflekterat enbart använder sitt modersmål, inte har hört andra 
språk eller reflekterat över att språk kan vara olika, ligger den yttre språkhorison-
ten just vid modersmålets horisont. En person som däremot reflekterar över att 
människor använder olika språk och att språk kan vara olika har förändrat sina 
språkhorisonter. Den individ som dessutom inser att olika språk innehåller olika 
ord för samma begrepp, begriper tidigare erfarenheter av språk på så vis att ett 
språk hänvisar till andra språk. Erfarenheterna av olika språk bildar härigenom 
språksammanhang. 

Lärarstuderande med utländsk bakgrund är i denna studie medskapande genom 
sina berättelser om mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. 
De har erfarenheter av andra språk än svenska, har undervisats på ett språk de 
inte behärskar fullt ut samt har lärt sig behärska svenska som andraspråk. De del-
tar också i en lärarutbildning där de utbildas för undervisning i en skola som för 
dem kanske inte är självklar. De kommer att möta både elever och kollegor för 
vilka den svenska skolan inte är självklar. Men de kommer också att möta kolle-
gor och kanske också elever för vilka den svenska skolvärlden är självklar. Ge-
nom att jag tillsammans med dessa lärarstudenter reflekterar över ovanstående 
kan ny mening uppstå för oss, vi kan lära oss och våra horisonter kan vidgas. 

En människas hela livsvärld kan inte studeras eftersom den är bunden till sam-
manhang (Bengtsson, 1999/2005). För att i studiens andra empiriska samman-
hang kunna samla in ett så rikt material som möjligt har jag därför dragit gränser 
för hur och vad som ska samlas. För att kunna fokusera aspekter av ett liv har jag 
valt livsberättelse som metod för insamlande av empiri. Härmed har jag kunnat 
fånga delar av individers hela livsvärld. I studien gör jag avgränsning och preci-
sering med avseende på mötet med svenska som andraspråk och den svenska 
skolan. Med en livsberättelseansats studerar jag berättelser om livet med avseen-
de på vad studenter väljer att berätta om i detta möte. Genom studium, analys 
och tolkning av berättelser om livet blir det därför möjligt att synliggöra sam-
manhang, skapa mening och flytta förståelsehorisonter. 

Reflektioner
I avhandlingens empiriska sammanhang analyseras olika typer av sociala och 
språkliga konstruktioner vilka är beroende av sina kontexter. De är påverkade av 
och påverkar olika traditioner och normer både i dåtid och i nutid. Innehållet i 
läro- och kursplaner samt livsberättelser speglar härmed vad som ansetts viktigt 
att barn och ungdomar lär sig. 

Formuleringar i läro- och kursplaner styr skolans verksamhet. De är därför avgö-
rande både för vad elever erbjuds lära genom undervisning och för vad som an-
ses vara normalt eller avvikande i skolan. Samtidigt som läro- och kursplaner är 
policytexter är de också kompromisser av olika uppfattningar. Med hjälp av 
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språket uttrycks därför både makthierarkier och olika uppfattningar om under-
visning, undervisningsinnehåll och vem som ska utbildas. Genom att formulera 
eller inte formulera ämnesinnehåll för svenska som andraspråk uttrycks både vad 
som anses viktigt att andraspråkseleverna lär och maktintressen. Kultur och kul-
turell reproduktion är nära knutet till hierarki och maktstrukturer. Den kultur som 
erkänns genom läroplaners formuleringar blir också förhärskande och domine-
rande över andra kulturer.  

En livsberättelse är både en konstruktion och en rekonstruktion av livet. Innehål-
let påverkas av forskningsfrågan, situationen frågan ställs i, situationen den be-
rättas i, hur berättelsen framställs samt av förhållandet mellan berättaren och 
lyssnaren. I detta sammanhang måste jag vara granskande mot mig själv och min 
förförståelse. Som lyssnande forskare måste jag vara misstänksam mot min på-
verkan av vad som berättas och hur det berättas. Ett sätt för mig att förhålla mig 
kritisk är att problematisera min förförståelses inverkan och styrande av insam-
ling, analys och resultat (Gadamer, 1997; 1995/2002).  

I avhandlingens utforskande bär jag med mig upplevelser från tiden som under-
visande lärare i svenska som andraspråk. Studenterna som medverkar i studien 
bär också med sig erfarenheter och upplevelser av mötet med svenska som and-
raspråk och den svenska skolan. Jag har således mina erfarenhetshorisonter och 
de har sina erfarenheter och horisonter som utgångspunkt. När vi möts flätas vis-
sa av dem samman medan andra inte gör det (Bengtsson, 2001; Merleau-Ponty, 
1997). Genom att vissa erfarenheter sammanfaller kan vi förstå varandra. Upple-
velser av svenska som andraspråk och andraspråksundervisning är exempel på 
erfarenheter som kan flätas samman så att vi, genom att reflektera över dem, kan 
förstå varandras upplevelser. 

En livsvärldsansats innebär att forskningen är inriktad på att studera världen som 
den ter sig för människor. Eftersom det andra sammanhangets studie syftar till 
förståelse för upplevda erfarenhet är mitt forskningsintresse riktat mot att studera 
och förstå världen så som den visar sig och är tillgänglig för människor genom 
deras erfarenheter och handlingar. De människor jag riktar mitt forskningsintres-
se mot har erfarenhet av flera skolpraktiker än den svenska och flera språkliga 
praktiker än den svenska samt erfarenhet av svenska som andraspråk. 
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EN RAM FÖR TOLKNING 

En av skolans viktigaste uppgifter är att reproducera och förankra rådande sam-
hällsvärden hos eleverna, en annan är att främja lärande som omfattar både fost-
ran och kunskap. Genom att det i olika tiders styrdokument för den obligatoriska 
skolan uttryckts vad som ansetts viktigt att samtida generationers barn lär sig, re-
gleras över tid barns och ungas utbildning. I läro- och kursplaners texter, dvs. i 
dokument som styr skolan, formuleras således mål för skolans undervisning och 
innehåll i skolans ämnen. Texterna presenterar därmed nationellt bestämda mål 
som man inom skolan ska arbeta för att alla elever ska uppnå. 

Skolverket (1998b) och Utbildningsdepartementet (1994) beskriver skolans vär-
degrund och uppdrag i de dokument som styr den obligatoriska skolan. Där kan 
vi läsa att den offentliga skolans grund är demokrati och att verksamheten ska 
överensstämma med demokratiska värderingar. Vi kan vidare läsa att skolans 
samhällsuppdrag omfattar erbjudande av likvärdig utbildning till alla elever. I lä-
roplaner formulerade mål och syften är därför avgörande för utbildningens ut-
formning medan skrivningar i kursplaner syftar till lärande av ett bestämt ämnes-
innehåll (Ried, 1999; U. P. Lundgren, 1999). Därför blir formuleringar, när det 
gäller exempelvis svenska som andraspråk, avgörande för såväl andraspråksäm-
nets innehåll som vad andraspråkselever erbjuds och upplever att de erbjuds i 
termer av lärande.  

I följande avsnitt redogör jag för språket som skapande av makt och mening samt 
för kultur och kulturellt kapital. Eftersom målet är att analysera erbjudet och 
upplevt lärande utvecklar jag i avsnittet en teoretisk ram för tolkning. Med ut-
gångspunkt i för avhandlingen viktiga begrepp låter jag teoretiska prismor slipas 
och växa fram. Min målsättning är att skapa mening och förståelse. Genom att 
studera empirin med hjälp av ett prismas spektrum av begrepp kan olika bilder 
av det studerade framträda. Skilda innebörder i texterna framstår därmed som 
förgrund respektive bakgrund. Kapitlet avslutas med reflektioner kring konse-
kvenserna av mitt resonemang kring prisma och spektrum av begrepp.  

Språk, meningsskapande och makt 
Genom språket formuleras vad som är sant, normalt, avvikande och hur vi ska 
betrakta omvärlden. Språk och begrepp kan därför ses både som menings- och 
maktskapande samt som kulturella och gemensamma referensramar (Foucault, 
1993). Detta meningsskapande förkroppsligar både meningen med och använ-
dandet av ord och propåer (Ball, 1994). Ord bestäms och kombineras på ett be-
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stämt sätt som innebär att andra kombinationer utesluts. Ett meningsskapande 
kan därmed innebära att en världsbild, som framstår som den sanna, självklara, 
förgivettagna eller dominerande, återskapas genom ord och språkliga handlingar 
(Foucault, 1993). Att en världsbild är dominerande betyder således att den ska-
pats genom någons eller någras makt och rätt att formulera den. Begreppen in-
vandrare, andraspråkselev eller svenska som andraspråk är exempel på språkliga 
konstruktioner som skapar både makt och mening när de formuleras i läro- och 
kursplaners eller i livsberättelsers texter. 

De som tilldelats rätten att producera legitima kunskaper agerar både för att ute-
sluta vissa typer av kunskaper och för att legitimera sina egna idéer och utgångs-
punkter. I och med att någon har tilldelats makt att formulera sanningar är någon 
annan utan makt. Detta maktförhållande innebär en ojämlik relation där de som 
inte har rätten att tala i stället lyssnar. De idéer som de med makt tror på och talar 
om blir mer betydelsefulla än andra idéer. De blir därmed sanningar. En sådan 
sanning kan vara allmängiltig genom att den både omfattar/omfattas av många 
och definierar människors tillhörighet. I denna ojämlika maktrelation är både 
kamp om makten och motstånd mot makten inbyggd (Foucault, 1993).  

Makt och skolans styrdokument 
I denna avhandlings första empiriska sammanhang studeras i läro- och kurspla-
ner erbjudet lärande gällande svenska som andraspråk över tid. Att uttrycka det 
som anses vara viktig kunskap i styrdokument för den obligatoriska skolan är, 
enligt resonemanget ovan, en väg att upprätthålla erhållen makt. Ett annat sätt är 
att anordna undervisning vars innehåll syftar till att fostra barn och unga i olika 
tiders samhällsvärden och inom normer för vad som exempelvis är normalt re-
spektive avvikande (Foucault, 1980; 2002; 2003). För att något ska kunna be-
traktas som normalt behövs något som avviker. Inom normen för vad som är 
normalt konstrueras vi som är normala och de-andra, de som avviker från nor-
men. Elever med utländsk bakgrund eller med svenska som andraspråk kan vara 
exempel på avvikelser från normen. De avviker från det som betraktas som nor-
malt i den svenska skolan. Genom att i skolan betrakta några som avvikande ut-
övas makt av dem som ska utbilda över dem som ska utbildas. De som tillåtits 
tala i formulerandet av läroplaner utövar också makt över lärare som ska tolka 
texterna och genomföra undervisningen.  

Sättet att i text tala om undervisning och undervisningsinnehåll kan således ses 
som en språklig konstruktion som baseras på konstruktioner av makt (Popkewitz, 
1997b). Talet om andraspråkselever och svenska som andraspråk i policytexter 
uttrycker med andra ord makt i och genom att läroplans- och kursplanetexter har 
skrivits. Samtidigt skapar formulerad policy mening genom att den formar en 
gemensam bild av andraspråksämnet. Men i och med att undervisningens och 
olika ämnens innehåll bestäms av dem som har makt att bestämma förändras in-
nehållet över tid (U. P. Lundgren, 1984; 1992; 1999).  



41

I enlighet med Foucault (1980; 2002) kan rätten att formulera utbildning och 
fostran beskrivas som en maktkamp mellan olika värderingar och ideal där olika 
människor politiskt uttalar vad som är viktigt att kunna och veta. I denna makt-
kamp formuleras läroplaner genom kompromisser mellan olika samhällsbeva-
rande värderingar dvs. ideologier och intressen. I och med att läroplaner är ett re-
sultat av formulerade kompromisser är skrivelserna ofta vaga. Enligt ovanståen-
de resonemang innebär detta stora möjligheter till variation både i tolkning och 
genomförande (T. Englund, 1986; 2005). Ett tolkningsutrymme är med andra ord 
inbyggt. I utrymmet har enskilda lärare stora möjligheter att genomföra läropla-
nen på olika sätt. Härmed skapar den enskilda läraren sitt undervisningssamman-
hang och förverkligar sin egen läroplan i klassrummet (Berg, 1999; Schwab, 
1978). För elevens del innebär detta att det undervisningsinnehåll de erbjuds 
också är beroende av lärarens värderingar och tolkningar. Hur elever upplever 
den genomförda läroplanen i termer av erbjudet lärande är i sin tur både beroen-
de av relationen lärare/elever samt av elevers bakgrund och deras tolkning.  

Kultur, kulturellt kapital och makt 
I det andra empiriska sammanhangets studie deltar lärarstudenter vars familjer 
kan sägas ha ett interkulturellt kapital som är olikt det kapital studenter vid 
svenska högskolor och universitet i Sverige vanligtvis har. Kulturen är intimt 
knuten till ett samhälles makthierarkier. Den legitima och dominerande kulturen 
är den som erkänns i skolan och i övrigt där makt utövas. Makt utövas således 
(Foucault, 1993) genom att framhålla viss kultur och erkänna eller negligera 
andra kulturer. Dominansförhållandena utmärks härigenom av att en del indivi-
der bättre än andra behärskar den kultur som erkänns (Broady, 1988; Carle, 
1988). Så kallade invandrarkulturer är exempel på kulturer som inte fullt ut är 
erkända av samhället och som inte räknas när avgörande sociala maktpositioner 
ska tillsättas. Att äga ett rikt kulturellt kapital innebär enligt ovanstående reso-
nemang att en individ behärskar den kultur som råder i det samhälle hon lever. 
Men det kulturella kapitalet är värdefullt bara om det tillerkänns värde dvs. om 
inte alla innehar lika mycket. 

Kulturellt kapital diskuteras av Bourdieu i termer av kulturellt, socialt, politiskt, 
ekonomiskt och symboliskt kapital (Broady, 1988; Carle, 1988). I det moderna 
skriftsamhället är skolor och universitet exempel på viktiga symboliska kapital 
som är förknippade med speciella inträdeskrav. Olika sociala grupper kan genom 
dessa speciella inträdeskrav få makt över exempelvis universitetsutbildning var-
med andra grupper kan stängas ute. Utbildningssystemet fördelar kulturellt kapi-
tal och formar därigenom kulturellt värde. Samtidigt upprätthåller systemet en 
viss ordning som både delar in individer i grupper och beskriver hur världen ser 
ut. I det moderna samhället har skolan och ideologin om ett skolsystem som er-
bjuder alla lika chanser blivit ett försök att förena idén om en rättvisa som omfat-
tar alla. 

Kulturellt kapital kan också förstås som kroppsligt eller objektiverat. I varje fa-
miljs samlade kulturella kapital finns både det som ärvts från tidigare generatio-



42

ner och det familjen själv investerat i och arbetat för i form av t.ex. utbildning. 
Barnet ärver sin familjs prestige och förtjänster eller brist på prestige. I objekti-
verad form kan det kulturella kapitalet däremot köpas i form av böcker, utbild-
ning etc. (Broady, 1988; Carle, 1988). Genom att studenter investerar och preste-
rar i utbildning skaffar de sig ett kulturellt kapital som blir förkroppsligat genom 
examensbeviset. De blir själva experter som andra kan anlita för att investera i ett 
kulturellt kapital som är erkänt i de samhälleliga makthierarkierna. Härmed blir 
investeringen i utbildning också en satsning som höjer det kulturella kapitalet 
och maktpositionen (Broady, a.a.; Carle, a.a.). Blivande och nyblivna lärares be-
rättelser om upplevelser av mötet med den svenska skolkulturen och svenska 
som andraspråk kan diskuteras i termer av investering i kulturellt kapital (Jöns-
son & Rubinstein, 2006). Att berätta om sina erfarenheter blir enligt ovanstående 
både en del av denna investering och ett steg i konstruktionen av en framtida yr-
kesroll som exempelvis lärare. 

Erbjudet och upplevt lärande – centrala 
begrepp
I följande avsnitt diskuteras ett antal begrepp som jag menar är centrala när det 
gäller vad läro- och kursplaner erbjuder samt vad elever upplever i termer av 
lärande i mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Begreppen 
är undervisningens utformning, elevers förmåga samt mål för skolämnet svenska 
som andraspråk. För läroplaner viktiga utgångspunkter relateras i sammanhanget 
till grundvalar inom interkulturell forskning. 

Undervisningens utformning
I den obligatoriska grundskolan möts alla barn och ungdomar med sina olika er-
farenheter, behov och förutsättningar. Detta leder till att stora krav ställs på sko-
lan att erbjuda alla olika elever likvärdig utbildning. Det ställs också stora krav 
på eleverna. Kraven kan upplevas speciellt stora och svåra för andraspråksele-
verna eftersom skolans språk inte är deras förstaspråk. Likvärdig som begrepp i 
skolsammanhang och i styrdokumentstexter har högt symbolvärde, är centralt i 
utbildningspolitik och håller samman det gemensamma. Alla barn ska garanteras 
en likvärdig utbildning och genom skolan fostras i jämlikhet och demokrati (T. 
Englund, 1995; 1999). 

Betydelsen av begreppet likvärdig har dock förändrats över tid (T. Englund & 
Quennerstedt, 2008). Likvärdig i betydelsen lika innehåll, enhetlig och gemen-
sam referensram samt grundläggande kunskaper i utbildningen har ändrats till 
individuell och olik utifrån elevers olika behov och förutsättningar. Likvärdig be-
tyder av jämlikhetsskäl således inte likformig utan olikformig. Det innebär också 
differentiering och fostran till respekt för olika individers lika värde. Likvärdig 
innebär därmed jämbördiga mål utifrån olika behov och förutsättningar. Genom 
att jämföra hur begreppet används i olika läroplaner kan det studeras som en frå-
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ga om olikhet. Innebörden av likvärdig som enhetlig har ersatts av betydelsen 
lika möjligheter (Englund, 1995; 1999; Berg, 2003).  

Elever med invandrarbakgrund betraktas ofta som en homogen grupp och inte 
som olika individer. De är dock lika olika som elever med båda föräldrarna födda 
i Sverige (Elmeroth, 1997; 2005a) och av jämlikhetsskäl måste undervisningen 
ordnas olika. Skolans mål kan inte sättas lägre för andraspråkselever än för 
förstaspråkselever (Tingbjörn, 1981). Enligt detta resonemang innebär likvärdig 
olika utformning, men samma mål, utifrån olika behov och förutsättningar.  

Nedanstående tabell visar hur de diskuterade begreppen används i avhandlingens 
analys i förhållande till undervisningens utformning. 

Tabell 3. Likformig respektive olikformig undervisning
Samma innehåll, behov och förutsättningar Likformig 
Olika innehåll, behov och förutsättningar Olikformig 

Utifrån ovanstående resonemang framträder två utgångspunkter för tolkning. 
Den ena har sin bas i likformig där undervisningsinnehåll, elevers behov och 
förutsättningar antas vara samma. Den andra har sitt fundament i olikformig där 
undervisningsinnehåll, elevers behov och förutsättningar antas vara olika.  

Elevers förmåga
Kritik kan riktas mot skolans och lärares förhållningssätt till andraspråkselever 
(Lahdenperä, 1997). Med hjälp av särskilda undervisningsinsatser i form av stöd 
förväntas exempelvis elevers svårigheter med andraspråket eller brister i svensk-
het kunna utjämnas. Medelst undervisning antas elevernas tidigare färdigheter 
kunna ersättas med nya. Genom att i åtgärdsprogram uttrycka ett sådant kompen-
satoriskt tänkande formuleras ett förhållningssätt som är negativt och diskrimine-
rande. Eleverna kategoriseras på ett sätt som kan skada när invandrarbakgrund 
eller utländsk härkomst ses som en brist. Bristperspektivet bygger på ett slutet 
synsätt med fokus på hinder, svårigheter, belastning samt uppfattningen att sko-
lan kan kompensera de brister föräldrarna och hemmen antas ha.  

Tanken att något har brister utgår från att något annat är komplett. Hos elever 
med invandrarbakgrund kan det som är annorlunda, exempelvis icke svenskhet 
och oskicklighet i svenska språket, upplevas som brister. I lärares strävan efter 
utjämning upplevs elevers olikheter som svåra att hantera (Parszyk, 1999; Run-
fors, 2003) och språkliga olikheter i termer av flerspråkighet kan upplevas som 
problem. Om flerspråkighet ses som ett problem antas elever behöva stöd. 

Språklig variation kan också förstås som rättighet eller tillgång. Om flerspråkig-
het uppfattas vara en resurs inkluderas exempelvis flerspråkiga personer och 
språkliga minoriteter. Härmed motverkas också ett vi-och-de tänkande. I många 
skolor betraktas dock barns olika modersmål eller flerspråkighet som problem i 
stället för resurs (Cummins & Schecter, 2003). I detta perspektiv kan skolans 
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undervisning med hjälp av särskilda resurser kompensera eleverna för deras bris-
ter. Elever som undervisas i särskild undervisningsgrupp gör dock motstånd mot 
att kategoriseras som problem (Karlsson, 2007). 

Specialundervisning har en tradition av problematiserande och kompenserande 
där onormala skiljs från normala elever. Kunskapen kring specialpedagogik byg-
ger på uppfattningen att skolan genom undervisning kan kompensera brister (P. 
Haug, 1998; Persson, 2001). Specialundervisningens tradition kan även diskute-
ras i termer av motstridiga kulturers organisation av segregerande och integre-
rande verksamhet där elever både inordnas och åtskiljs (Karlsudd, 2002; 2003). I 
ett spel om makten och i kraft av rådande diskurs särskiljs det eller den som upp-
fattas vara avvikande från den eller det som anses vara normalt (Foucault, 1980; 
2002; 2003). Genom konstruktion av den förnuftiga och den normala eleven 
konstrueras också den oförnuftiga eleven samt den som är avvikande. Det som är 
normalt framstår således i relation till det som avviker i ett vi-och-de-andra för-
hållande. På så sätt kan både uppdelning och särskiljning ske och makt utövas 
enligt vad som i förekommande fall kan betecknas etnisk maktordning (Elme-
roth, 2008). Härigenom skapas också det annorlunda och den andra.  

Skolsammanhang kan betecknas som konserverande och kategoriska eller be-
skyddande när elevers brister, avvikelser och vad de inte kan eller vågar är i fo-
kus (Carlsson, 2006). I ett konserverande kategoriskt skolsammanhang tillskrivs 
eleven problem och undervisningen antas förmedla önskvärd kunskap till dem. I 
sammanhang där eleven uppfattas som hjälplös och oförmögen, beskyddas hon 
av experter som kan utgöras av elevvårdsteam. I denna kontext antas eleven inte 
ha tillräckligt med egen kompetens. Experterna i elevvårdsteamet kan förmedla 
den saknade och önskvärda kompetensen eftersom de besitter den. 

Begreppet elever med invandrarbakgrund kan ersättas av begreppet multikultu-
rella elever då gruppen är heterogen och varje elev har sin kombination av kultu-
rer. Multikulturell definieras av Svenska Akademien (1994). Ur ett multikultu-
rellt perspektiv kan man se elevernas tidigare erfarenheter som resurser som kan 
tas tillvara för att kompletteras med det som är svenskt. Multikulturella elever 
har i detta perspektiv tillgångar som berikar och vidgar. Sett ur samma perspek-
tiv kan grundskolans undervisningsinnehåll uppfattas komplettera föräldrarna 
och hemmet. Skolsammanhang, där ömsesidighet och lika värde fokuseras, kan 
betecknas kommunikativa och relationella. I ett kommunikativt och relationellt 
skolsammanhang där undervisningen möjliggör både kommunikation och delak-
tighet, fokuseras samförstånd och möjligheter (Carlsson, 2006).  

Nedanstående tabell visar hur de diskuterade begreppen används i avhandlingens 
analys i förhållande till elevers förmåga. 
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Tabell 4. Kompensera respektive komplettera genom undervisning 
Kulturell ensart, olikhet som brist, svårighet, konserverande, beskyd-
dande

Kompensera

Kulturell mångfald, olikhet som resurs, möjlighet, kommunikativ, rela-
tionell

Komplettera 

Utifrån ovanstående resonemang framträder ytterligare två utgångspunkter för 
tolkning. Den ena har sin bas i kulturell ensart där elevers olikheter, i ett konser-
verande, beskyddande och kategoriskt sammanhang, uppfattas som svårigheter 
och brister vilka antas kompenseras genom undervisning. Kulturell ensart defini-
eras av Svenska Akademien (1994). Den andra har sitt fundament i kulturell 
mångfald där elevers olikheter, i ett kommunikativt relationellt sammanhang, be-
traktas som resurser och möjligheter vilka antas kompletteras via undervisning.  

Andraspråksämnets mål 
Ämneskonceptioner visar vad som upplevs centralt och viktigt i ämnesundervis-
ning och varför det uppfattas så. Olika ämnesfokus beskriver innehållsval i äm-
nesundervisning. Det beskriver ämnets kärna, elevers förhållanden till ämnet och 
hur det ska behandlas. När det gäller ämnet svenska (som moders-
mål/förstaspråk) har Malmgren (1996) utvecklat tre olika ämneskonceptioner 
vilka ryms inom dikotomin det gamla respektive det nya svenskämnet (Bergöö, 
2005). Östman (1995) har studerat naturkunskap och utvecklat olika ämnesfokus 
när det gäller naturkunskapsämnet.  

Ämneskonceptioner och svenska som andraspråk  
Svenska som andraspråk kan uppfattas som ett färdighetsämne om innehållet 
domineras av språkets form med formell eller isolerad träning av olika språkliga 
moment och tekniker (Malmgren, 1996). I detta perspektiv kan innehållet 
genomföras som träning i att läsa högt eller övning i grammatik genom mo-
dellinlärning. Språkets form drillas genom att formen skiljs från innehållet. Inom 
färdighetsämnet tränas också studieteknik genom isolerade färdighetsövningar 
och träning av olika tekniker. Den praktiska nyttan av ämnet lyfts fram men san-
nolikt på bekostnad av skönlitteratur och läsning.  

Om svenska som andraspråk uppfattas som ett litteraturhistoriskt bildningsämne 
(Malmgren, 1996) sätts det svenska kulturarvet i centrum och kända svenska för-
fattare får presentera de svenska litteraturhistoriska klassikerna i kronologisk 
ordning. Den svenska litteraturen får skapa kulturella referensramar där Sverige 
och kärleken till det svenska fosterlandet bildar den yttre och för alla elever, ge-
mensamma ramen. I bildningsämnet ingår både språkhistoria och litteraturhisto-
ria. Betraktat som bildningsämne kan svenska som andraspråk därför delas in i 
två delar dels svensk litteratur och litteraturhistoria, dels svensk språkhistoria.  

Om innehållet i svenska som andraspråk utgår dels från elevernas egna erfaren-
heter, dels från deras indirekta historiska erfarenheter kan det uppfattas som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 1996). Litteratur och läsning blir vik-
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tigt innehåll. Litteraturen väljs både utifrån de enskilda elevernas erfarenheter 
och förutsättningar. Elevernas kunskaper och intressen betonas. Genom littera-
turläsning utvecklas deras historiska och sociala förståelse.  

Elmeroth (2005b) har utvecklat en ämneskonception för ämnet svenska vilken 
också ryms inom det Bergöö (2005) betecknar det nya svenskämnet. Betraktat 
som demokratiämne blir andraspråksämnets roll tydligt. Samhälleliga ideal är 
likvärdig utbildning för alla elever. När målet med svenska som andraspråk är att 
alla elever fullt ut ska kunna delta i samhällslivet och i de offentliga samtalen, 
kan andraspråksämnet betraktas som ett demokratiämne. Genom ämnesinnehål-
let och genom att träna språket funktionellt, kan eleverna nå sådan språklig sä-
kerhet att deltagande fullt ut blir möjligt. Språket blir då ett funktionellt och de-
mokratiskt redskap, där ämnets innehåll utgår från andraspråkselevernas förut-
sättningar och behov. 

Ämnesfokus och svenska som andraspråk 
Relevant för denna studie är Östmans (1995) resonemang om ämnesfokus som 
jag här omsätter till kunskap i och om svenska som andraspråk för att hantera-
vardag, svenska-språket-som-förutsättning för att nå framgång och medvetenhet-
för-förståelse. 

Ett ämnesfokus där innehållet syftar till att hantera-vardag, leder till kunskap 
som elever har nytta av i vardagen, för att förstå vardagen och det samhälle hon 
lever i. Att kunna hantera-vardag kan förstås som begränsat språkbehärskande 
eftersom det är ett lågt satt mål som inte leder till fullständigt behärskande av 
svenska språket. Innehåll som fokuserar det jag betecknar svenska-språket-som-
förutsättning leder till utvecklande av språkliga kompetenser i andraspråket för 
att lyckas i skolan och i samhällslivet. Full språkbehärskning av andraspråket är 
en förutsättning för framgång både i skolan och i samhället i övrigt. Detta kan 
uppfattas som att det är utvecklad kompetens i svenska som är förutsättningen 
för framgång. Utvecklad kompetens i svenska som andraspråk blir på så sätt 
både avgörande som framgångsfaktor och ett mått på normalitet respektive avvi-
kelse vilket, i enlighet med Foucault (1980; 1993, 2003), resulterar i uppdelning 
och därmed särskiljning.  

Med medvetenhet-för-förståelse som fokus leder andraspråksämnets innehåll till 
kunskap och medvetenhet om lärande. Där kan grammatikövningar eller läsning 
av skönlitteratur i funktionella sammanhang verka som instrument för språkför-
ståelse och förståelse av lärande. Läsning kan vara ett verktyg i strävan mot att 
nå fullt behärskning av andraspråket i alla de situationer som kan tänkas uppstå i 
livet.  

Nedanstående tabell visar hur de diskuterade begreppen används i avhandlingens 
analys i förhållande till andraspråksämnets mål. 
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Tabell 5. Begränsat deltagande respektive deltagande fullt ut 
Litteraturhistoriskt bildningsämne, färdighetsämne, hantera-vardag, 
svenska-språket-som-förutsättning, det gamla (modersmåls-) ämnet 

Begränsat
deltagande

Demokratiämne och erfarenhetspedagogiskt ämne, medvetenhet-för-
förståelse, det nya (modersmåls-) ämnet 

Deltagande 
fullt ut 

Som litteraturhistoriskt bildningsämne respektive färdighetsämne kan svenska 
som andraspråk förstås som det gamla ämnet (Bergöö, 2005). Det nya ämnet kan 
däremot förstås som erfarenhetspedagogiskt och demokratiskt. 

Utifrån ovanstående resonemang framträder ytterligare två utgångspunkter för 
tolkning. Den ena har sin bas i det jag valt att benämna begränsat deltagande, där 
andraspråket är ett litteraturhistoriskt bildningsämne vilket fokuserar på förgivet 
tagna färdigheter för att hantera vardagen. Svenska språket uppfattas som en för-
utsättning. Undervisningsfokus riktat mot färdighetsträning är vanligast också 
när det gäller svenska som modersmål (Bergöö, 2005). 

Den andra utgångspunkten har sitt fundament i det jag valt att benämna delta-
gande fullt ut. Andraspråket är ett demokrati- och erfarenhetspedagogiskt ämne 
vilket fokuserar på elevernas medvetenhet för förståelse. Genom att studera tex-
terna med hjälp av i ovanstående begrepp blir det möjligt att tolka ämnets mål ur 
olika perspektiv.  

Ett prisma för att sprida ljuset vid tolkning
I föregående text har jag diskuterat ett antal begrepp och nedanstående figurer vi-
sar hur de kan relateras till varandra utifrån dikotoma perspektiv. Med utgångs-
punkt i begreppen vidareutvecklas således avhandlingens tolkningsram och eta-
bleras prismor att använda när jag analyserar empirins texter och anknyter till te-
orier.  

Ett prisma är en geometrisk ljusbrytande kropp av glas eller annat genomskinligt 
material (Svenska Akademien, 1994). När vitt dvs. obrutet ljus passerar genom 
ett triangelformat prisma delas det upp i ett spektrum av färger (Nationalencyk-
lopedin, 1994). Mitt mål är att skapa mening och förståelse för andraspråksele-
vers möte med svenska som andraspråk och den svenska skolan i termer av 
lärande. Genom att studera studiens empiri med hjälp av nedanstående prismors 
spektrum av begrepp blir det möjligt att analysera texternas innehåll. Härmed 
kan olika bilder av det som studeras framträda. Skilda innebörder i texterna 
framstår därmed som förgrund respektive bakgrund. 

Nedanstående figur visar ett triangelformat prisma där begreppen undervisning-
ens utformning, elevers förmåga och ämnets mål är placerade i prismats hörn. 
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Undervisningens utformning

Elevers förmåga Ämnets mål

Figur 1. Tolkningsramens triangelformade prisma

Ett prisma kan formas för att bryta ljus på olika sätt. För att låta olika bilder av 
empirin framträda som förgrund alternativt bakgrund slipar jag ovanstående 
prisma med de i föregående avsnitt diskuterade begreppen. Därmed blir det möj-
ligt att studera empirin med hjälp av två typer av spektra och empirin kan stude-
ras utifrån olika perspektiv. De dikotoma perspektiven utvecklas ur för läropla-
ner viktiga utgångspunkter som relateras normalitetsskapande och makt, vilka är 
grundvalar i interkulturell forskning. Härigenom växer ett monokulturellt och ett 
multikulturellt prisma fram. 

Det monokulturella prismat slipas med ett spektrum av begrepp som beskriver en 
skola och ett ämne vilket leder till begränsat deltagande med kompenserande, 
likformigt undervisnings- och ämnesinnehåll. 

Undervisningens utform-
ning: likformig 

Elevers förmåga: kom-
pensera

Ämnets mål: begränsat del-
tagande 

Figur 2. Tolkningsramens monokulturella prisma 

Genom att studera texterna med hjälp av det monokulturella prismat framträder 
en bild av vad som erbjuds och vad som upplevs att man lär, sett ur ett monokul-
turellt perspektiv. 

Det multikulturella prismat slipas med ett spektrum av begrepp som beskriver 
utbildning vilken leder till deltagande fullt ut med kompletterande och olikfor-
mat undervisnings- och ämnesinnehåll. 
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Undervisningens utform-
ning: olikformig 

Elevers förmåga: kom-
plettera

Ämnets mål: deltagande 
fullt ut 

Figur 3. Tolkningsramens multikulturella prisma

Genom att studera texterna med hjälp av det multikulturella prismat framträder 
en bild av vad som erbjuds och vad som upplevs att man lär, sett ur ett multikul-
turellt perspektiv.  

Konsekvenser av ovanstående resonemang 
I studien analyserar jag vad grundskolans ämne svenska som andraspråk erbjuder 
andraspråkselever i termer av lärande. Vidare tolkar jag av andraspråkselever 
upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. 
Genom att betrakta empirins olika texter genom de olikt slipade prismorna blir 
det möjligt att studera andraspråkselevers erbjudna och upplevda lärande med 
hjälp av ett monokulturellt och ett multikulturellt spektrum av begrepp. Härmed 
kan olika bilder av det studerade bli synliga. Vad som framträder i de olika bil-
derna är avhängigt prismornas slipning.  
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FORSKNINGSPROCESSEN 

Övergripande syfte med avhandlingens studie var att analysera andraspråksele-
vers möte med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Forskningsfo-
kus riktades därför mot två empiriska sammanhang som både är ömsesidigt be-
roende av varandra och avgörande för andraspråkselevers lärande. Det första 
sammanhang jag studerade var läro- och kursplaner dvs. vad andraspråkselever 
erbjuds i termer av lärande i mötet med svenska som andraspråk. Det andra 
sammanhanget var vad andraspråkselever upplever i termer av lärande i mötet 
med svenska som andraspråk. Resultaten från studien av det första empiriska 
sammanhanget har väckt nya frågor vilka jag har gått vidare med i det andra 
sammanhanget. Utfallet av den första studien innebar således konsekvenser för 
den andra.  

I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet vid studierna av i läro- och kurspla-
ner erbjudet samt av andraspråkselever upplevt lärande. Inledningsvis beskrivs 
min kvalitativa ansats vad gäller tolkande av texter, innehållslig idéanalys med 
fokus på hur sammanhang påverkar. Vidare presenteras narrativ analys med fo-
kus på utforskande och gestaltande berättelser om delar ur livet. Därefter redovi-
sas hur studien planerades, genomfördes och vilka frågor jag ställde till empirin. 
I kapitlet redovisas också hur jag valde texter att analysera samt presenteras stu-
diens aktörer. Jag berättar slutligen hur utfallet redovisades, resonerar kring etis-
ka beaktanden och hur forskningsprocessen kommunicerades. 

Text, sammanhang och tolkning
Talade och skrivna texter är beroende av sina sammanhang, de är kontextberoen-
de. Texter kan ses som en samling ord, vilka någon har satt samman i en kontext. 
För att kunna genomföra en textanalys och för att förstå texter måste de därför 
sättas i sina olika kontexter. Begreppet text kan förstås som ett språkligt uttryck 
muntligt eller skriftligt förmedlat. Det kan också definieras som ord vilka hålls 
ihop av ett ämne, att texter har en röd tråd och att de kommunicerar ett budskap 
(Barbosa da Silva, 1996; Olsson, 1999; Selander & van Leeuwen, 1999). Texter 
kan således ses som uttryck genom vilka författare förmedlar budskap som tolkas 
av läsare. Texter kan därför också förstås som sociala avtryck vilka innehåller 
spår av det samhälle och den tid i vilken de tillkom (Foucault, 2002). Det är dock 
läsaren som tolkar och gestaltar texternas mening och budskap. 

Genom att sätta de texter jag analyserade i sina kontexter samt jämföra både 
samtida och inte samtida texter kunde jag analysera både samband, påverkan och 
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förändring. Härmed kunde också utveckling över tid bli synlig. Att genomföra 
textanalys innebär tolkning och gestaltning vilket måste ske i dialog med texten. 
Men för att kunna gestalta en text måste jag både klargöra textens innebörd och 
leva mig in i författarens budskap. Omläsning och närläsning är sätt att interpre-
tera dvs. att tolka och förstå texter (Diskay, 2002). Det är också ett sätt att förstå 
vad som sägs mellan raderna (Foucault, 2002). Via öppenhet, dialog, frågor, 
upprepade och olika läsningar samt genom att fokusera olika detaljer i texterna 
kunde jag låta det fenomen jag ville förstå, framträda klart. Härmed fördjupades 
min förståelse för textinnebörden i en oändlig process genom att min förståelse 
hela tiden förändrades. Tolkning och förståelse av det som avses sker alltid med 
tidigare erfarenheter som bakgrund (Bengtsson, 1999/2005; 2007; Molander, 
2003). Min förståelse var därför både beroende av och styrd av mina tidigare er-
farenheter. När min nya förståelse lades till min tidigare, utvecklades och fördju-
pades min kunskap om det beforskade. 

Textanalys och hermeneutiskt förfarande 
Såväl talade som skrivna texter är formulerade för att förmedla budskap till åhö-
rare respektive läsare. De är tillkomna i sociala kontexter, men kan tolkas i 
andra. Analys av texter kan ske med olika fokus, utifrån olika strategier, inrikt-
ningar och metoder. Vilket fokus och vilka metoder som väljs beror på vad som 
ska analyseras och vilken undersökningsfrågan är. I denna studie tolkar jag läro- 
och kursplaner gällande erbjudet lärande i mötet med svenska som andraspråk 
över tid, respektive livsberättelser gällande upplevt lärande i mötet med svenska 
som andraspråk. Därför har jag å ena sidan gjort en innehållslig idéanalys och å 
andra sidan en narrativ analys. 

Innehållslig idéanalys 
I den innehållsliga idéanalysen handlade det om att tolka och analysera texter av 
samma slag från olika tider. Detta var således en läroplanshistorisk studie där 
texterna kan beskrivas både som auktoritativa och offentliga. De kan också 
benämnas olika tiders policytexter. Därför omfattade min studie analys av ideal, 
påverkan, texters innebörd och kontextuella samband. Denna typ av textanalys 
kan betecknas innehållslig eller funktionell idéanalys (Bergström & Boréus, 
2000). Idéanalys fokuserar på synliggörande av argument för exempelvis ett 
samhälles rådande utbildningsideal. Den kan också ha fokus riktat mot idéers ur-
sprung eller hur ideologi påverkar sammanhang. Analysen kan också vara kritisk 
med syftet att synliggöra ideal och jämföra dem med skeenden. Innehållslig idé-
analys kan således ha fokus riktat mot hur i läroplaner formulerade utbildnings-
ideal kommer till uttryck i kursplaner eller hur formulerad ideologi presenteras i 
skolans utbildning. Forskningsfrågan kan då gälla om nationellt formulerade ide-
al styr skolans undervisning eller om underliggande, dolda ideal är styrande. 

Då målet med min läroplanshistoriska analys var att tolka och förstå kan den i 
enlighet med Bryman (2002) sägas vara kvalitativ i form av innehållslig idéana-
lys med fokus på ideal, ursprung och påverkan (Bergström & Boreus, 2000). I 
min analys utgjorde i läro- och kursplaner formulerade respektive konkretiserade 
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utbildningsideal exempel på hur sammanhang påverkar formulerande av ett 
ämne, av ämnets mål, innehåll och fokus. En historisk inplacering gör det möjligt 
att analysera sammanhang. Sammanhangen kan vara samhällspolitiska målsätt-
ningar, ideologier och kompromisser som både föregår och ligger inbäddade i 
formulerade läroplaner och kursplaner. Att inplacera i historiska och sociala 
sammanhang, studera de enskilda texterna som sammanhang bland andra sam-
manhang samt pendla mellan att studera texterna som helheter respektive som 
delar blir härmed ett sätt att placera i sammanhang. 

Genom att också, enligt komparativ metod, ställa frågor till de olika texterna som 
belyser deras intertextuella förhållande (Elleström, 1999; Kjørup, 1996) och hur 
de förhåller sig till andra möjliga sammanhang, blir det möjligt att visa på för-
ändringar och samband.  

I tidigare avsnitt diskuterades skolan som utbildningsinstitution. Vidare diskute-
rades kampen om makten att uttrycka vad den obligatoriska utbildningen ska in-
nehålla, som en kamp mellan olika sociala grupper. Den policy som slutligen ut-
trycks i läroplaner och kursplaner är en kompromiss av denna kamp om makten. 
En läroplan eller kursplan blir därför en rapport av existerande starka ideologier 
som många människor omfattas av (Östman, 1995). Genom att studera samman-
hang samt hur fenomenet svenska som andraspråk har formulerats i läro- och 
kursplaner blev det således möjligt att belysa skolämnet över tid. Det blev också 
möjligt att belysa ideologiers påverkan både på formuleringar och på erbjudet 
lärande. Den läroplanshistoriska studien inriktades också mot att studera hur fe-
nomenet svenska som andraspråk formulerats i olika tider i samma typ av doku-
ment. Jag studerade därför också texternas intertextualitet. 

Narrativ analys 
I den narrativa analysen av livsberättelser handlade det om att tolka och analyse-
ra samma slag av samtida texter. Texterna kan beskrivas som personliga gestalt-
ningar av minnen ur livet (F. Haug, 1998). En narrativ, dvs. berättande analys, 
samlar beskrivningar av händelser och handlingar. Analysen producerar också 
minnesmagasin genom analytiska processer. Vidare är en narrativ analys baserad 
på ett narrativt resonemang som producerar kunskap om speciella situationer 
(Polkinghorne, 1995/2005; Riessman, 1993). I studiens narrativa analys utgjor-
des det empiriska materialet av muntliga och skriftliga berättelser, livsberättelser, 
om mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Målet var att ut-
forska upplevt lärande i detta möte. 

Livsberättelser innehåller värderingar av händelser i livet. Eftersom berättaren 
väljer vad som ska berättas, blir varje berättelse ett personligt vittnesbörd över 
viktiga händelser. Berättelsen skildrar också hur den berättande förstod den om-
talade händelsen (Riessman, 1993). Genom att en händelse skildras blir den be-
tonad och framstår som betydelsefull för berättaren. I föreliggande studie hade 
detta resonemang betydelse i och med att jag kunde förstå skildringar av olika 
händelser som enskilda berättelser i den stora berättelsen. Resonemanget hade 
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också betydelse genom att de enskilda berättelserna talar om hur berättarna för-
stod händelserna. 

Redan när livsberättelser berättas, startar tolkning av dem. I denna studie innebar 
den första berättarsituationen brevskrivande där lärarstudenter berättade och re-
flekterade kring delar av sina livsvärldar och sina handlingar. Genom att välja 
vad som skulle berättas i sammanhanget tolkade de också händelser i sina liv. De 
blev härmed både berättande och tolkande. De följande berättarsituationerna in-
nebar fördjupande gruppsamtal där också jag, i min roll som forskare, deltog 
både som lyssnande och tolkande. Via berättandet upptäckte både de som berät-
tande och jag som lyssnande, innebörder i det som skildrades. Analysprocessen 
fortsatte därefter via min tolkning av de transkriberade samtalen. 

Analys av livsberättelser innebär tolkning av berättade livserfarenheter dvs. ska-
pande av förståelse för andra människors levda erfarenhet (Atkinson, 1998; Jo-
hansson, 2005; Polkinghorne, 1995/2005; Riessman, 1993). För att möjliggöra 
interpretation av brev och transkriberade gruppsamtal genomförde jag både de-
konstruktion av de ursprungliga berättelserna och rekonstruktion, dvs. narrativ 
analys, via formulering av nya berättelser (Graneheim & Lundman, 2003; 2008; 
Polkinghorne, 1995/2005). Analysen genomfördes i en hermeneutisk förståelse-
spiral med olika läsningar av det berättade och frågor till empirin. Genom naiv 
läsning kunde jag skapa omedelbar förståelse av det som uttrycktes i textens yta. 
Via upprepade läsningar, pendling mellan del och helhet och dekonstruktion av 
empirins text, borrade jag mig under textens yta. På detta vis kunde det som låg 
dolt utforskas och synliggöras. Genom dekonstruktion och rekonstruktion i form 
av nya tematiska berättelser som anknöts till teori fördjupade jag min förståelse. 
Syftet med teorianknytningen var att erhålla förståelse av de ursprungligen berät-
tade situationerna och handlingarna på en mer principiell nivå (Graneheim & 
Lundman, 2003; 2008; Lindstedt & Norberg, 2004). Rekonstruktion och skapan-
de av nya berättelser är former av redigering (Polkinghorne, 1995/2005; Riess-
man, 1993). Den narrativa analysen innebar således att den ursprungliga empirin 
redigerades. 

Människor lever i sina sociala sammanhang och har därför olika erfarenheter av 
livet. De förstår därmed fenomen i världen på olika sätt. Kunskap om något in-
nebär i detta sammanhang att förstå något. Mina år som undervisande andra-
språkslärare ligger till grund för min förståelse av fenomenet svenska som andra-
språk och andraspråksundervisning. Min interpretation av livsberättelser byggde 
både på förståelse av hela texter som kulturella produkter och på förståelse av 
texters olika delar. Genom att relatera ett avsnitt ur en text både till texten som 
helhet och till textens kontext kunde min förståelse för textinnebörden öka. Via 
pendling, genom upprepad och omväxlande dialog med hela texten respektive 
textens delar i vad som kan kallas en förståelse- eller tolkningsspiral, fördjupades 
således min förståelse för de insamlade berättelsernas innebörd ytterligare. 
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Planering och genomförande 
Avhandlingens studie genomfördes som nedslag i två empiriska sammanhang. 
Empirin formerades under perioderna augusti till december 2005, respektive de-
cember 2006 till september 2007. Under samma perioder påbörjades också tolk-
ning av den. För att få svar på mina forskningsfrågor studerade jag grundskolans 
fyra läroplaner med tillhörande kursplaner för skolämnet och berättelser gällande 
möten med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Med hjälp av tre 
brev samt tre fördjupande gruppsamtal samlade jag in en rik empiri. 

I nedanstående tabell presenteras studiens planering och uppläggning, insamlan-
det av empiri, hur läsning och tolkning ledde till nya frågor och formuleringar 
samt hur insamlings- och tolkningsprocesser delvis gick in i varandra.  

Tabell 6. De båda empiriska sammanhangens forskningsprocess 
Planering Insamling av empiri, läsning, formulering och tolkning 
Första empiriska sammanhanget 
Studiens
syfte och 
huvudfrågor
formuleras.

Läroplaner, naiv 
och upprepad 
läsning. Frågor 
till texterna, 
tolkning och 
formulering.

Kursplaner, naiv 
och upprepad 
läsning. Frågor 
till texterna, 
tolkning och 
formulering.

Upprepad läs-
ning. Nya frå-
gor till relatio-
nen läro- och 
kursplaner.

Formulering av 
förändring över 
tid och av rela-
tionen läro- och 
kursplaner. Nya 
frågor till andra 
sammanhanget.

Andra empiriska sammanhanget 
Huvudfrå-
gor formu-
leras. In-
formation
till studen-
terna om 
livsberättel-
seansatsen.  

Brev, naiv läs-
ning, frågor till 
texterna, över-
siktlig tolkning, 
första formule-
ring, fördjupan-
de frågor, åter-
koppling.

Fördjupande
gruppsamtal.
Transkription,
upprepad läs-
ning, nya för-
djupande frågor, 
återkoppling. 

Fördjupande
gruppsamtal.
Transkription,
upprepad läs-
ning, nya för-
djupande frå-
gor, återkopp-
ling.

Fördjupande
gruppsamtal.
Transkription,
upprepad läs-
ning, tolkning, 
ny formulering, 
teorianknytning.  

Tabellen ovan visar att studiens olika texter både samlades in, tolkades och åter-
kopplades i olika steg. Den visar också att frågor ställdes efter hand som de olika 
texterna samlades in. Varje steg kompletterades med nya frågor vilka avsåg att 
ytterligare belysa och tolka på ett djupare plan. Tabellen visar även att de uppre-
pade läsningarna resulterade i formulering av nya berättelser som anknöts till te-
ori. För att kunna ha empirin som utgångspunkt för fördjupad förståelse bör teo-
retisering ske först efter att insamlandet av berättelser är klart (Atkinson, 1998).  

I avhandlingens studie avslutades de båda sammanhangens analyser med teori-
anknytning av utfallen. I teorianknytningen användes tolkningsramen och belys-
tes utfallet med hjälp av prismornas spektrum av begrepp. Jag nyttjade också de 
teorier jag behövde utifrån vad interpretationen visade (Graneheim & Lundman, 
2003; 2008; Lindseth & Norberg, 2004). Därmed möjliggjordes förståelse för fe-
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nomenen erbjudet och upplevt lärande både på ett djupare plan och på en mer 
principiell nivå. 

Det läroplanshistoriska sammanhanget 
Studien inleddes med att jag placerade texterna samhälleligt och historiskt, efter-
som deras tillblivande är kontextberoende. Därefter utfördes en innehållslig idé-
analys av både läroplaner och tillhörande kursplaner. Jag gjorde också en analys 
av relationen mellan formuleringar i läro- och kursplaner. Analysen av utbild-
ningsideal som formulerats i läro- och kursplaner över tid utgick från det av 
U. P. Lundgren (1981; 1989) och T. Englund (1995) utformade läroplanshisto-
riska perspektivet. 

Forskningsprocessen kan indelas i viktiga steg (Bryman, 2002). Tre övergripan-
de frågeställningar låg till grund för val av texter och utgjorde bas för den lä-
roplanshistoriska analysens olika steg. Underliggande frågor ställdes när jag 
återvände till texterna i tolkningsprocessens upprepade läsningar. Tabellen ovan 
visar processen. I ett första steg synliggjordes de i läroplanerna formulerade ut-
bildningsideal som kan sägas omfatta svenska som andraspråk och förändring av 
dessa över tid. I andra steget studerades dessa utbildningsideal konkretiserade i 
ämnets kursplaner över tid och förändringar. I tredje steget slutligen relaterades 
läro- och kursplaners formuleringar till varandra. Genom processen, som syftade 
till att synliggöra förhållanden och samband, blev det därefter möjligt att formu-
lera och diskutera vad skolämnet svenska som andraspråk erbjuder andraspråks-
elever i termer av lärande. 

Livsberättelsesammanhanget
Även i denna studie arbetade jag i olika steg. Utgångspunkt var reflektion, lär-
process, berättande av livshistoria, fördjupning och interpretation av berättelse 
genom samarbete och upprepade möten (Bron-Wojciechowska, 1992; 1999; 
Dominicé, 2000; Goodson, 2003). I tabellen ovan visas att jag inledde studien 
med att introducera livsberättelse som metod för insamling av empiri. Därefter 
presenterade jag studiens syfte och forskningsprocessen. Tabellen visar också att 
empirin samlades in successivt och att jag fortlöpande ställde olika sorters frågor 
dels till texterna, dels till informanterna inför bearbetning och fördjupning av 
empirin. För att kunna ställa fördjupande och reflekterande frågor i gruppsamta-
len läste jag inför varje samtal igenom det tidigare insamlade materialet. När det 
tredje fördjupande gruppsamtalets transkription var genomläst, insåg jag att inget 
ytterligare innehåll kommit fram och därför avslutade jag studiens samtalsdel. 
Ovan beskrivna förfarande är ett tillvägagångssätt där fördjupade berättelser kan 
växa fram (Dominicé, 2000). Eftersom alla berättelser fanns i text kunde jag 
återvända till dem i tolkningsprocessen. 
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Frågor till empirin 
För att göra synligt vad andraspråksämnet erbjuder andraspråkselever i termer av 
lärande, reflekterade jag över vilka utbildningsideal i läro- respektive kursplaner 
svenska som andraspråk över tid kan sägas omfattas av. Jag reflekterade också 
över relationen mellan formuleringar i läro- och kursplaner. För att synliggöra 
vad andraspråkselever upplever att grundskolans ämne svenska som andraspråk 
erbjuder i termer av lärande reflekterade jag kring vilka utbildningsideal och vil-
ket ämnesinnehåll som kommer till uttryck i andraspråkselevers berättelser om 
mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Jag frågade således 
vad informanterna berättade om i dessa möten. Vad-frågan kompletterades i in-
terpretationen då jag frågade varför och hur det berättade inträffade. Dessa frågor 
avsåg att belysa syftets problemställningar ytterligare, tolkade med hjälp av stu-
diens tolkningsram.  

Med hjälp av nedanstående tabell visas både de övergripande frågor jag ställde 
och de båda sammanhangens texter. 

Tabell 7. Frågor och de båda sammanhangens texter
Frågor till de båda sammanhangens texter  Sammanhangens tolkade texter  
Första sammanhangets frågor och texter 
Vilka utbildningsideal formulerade i läroplaner och 
förändringar inom dessa över tid kan ämnet svenska 
som andraspråk sägas omfattas av?  

Lgr-62, Lgr-69, Lgr-80, Lpo-94. 

Vilka utbildningsideal konkretiserade i kursplaner 
och förändringar inom dessa över tid kan ämnet 
svenska som andraspråk sägas omfattas av? 

Kursplan i Lgr-69, Lgr-80, 
(1985), kursplaner 1996, 2000. 

Vilken relation råder mellan läroplaner respektive 
kursplaner avseende svenska som andraspråk? 

Lgr-69, Lgr-80, Lpo-94, kurspla-
nerna 1985, 1996, 2000. 

Andra sammanhangets frågor och texter 
Vilka utbildningsideal kommer till uttryck i andra-
språkselevers berättelser om mötet med svenska 
som andraspråk och den svenska skolan?  

Empiri i form av tre brev och tre 
transkriberade gruppsamtal. 

Vilket ämnesinnehåll kommer till uttryck i andra-
språkselevers berättelser om mötet med svenska 
som andraspråk? 

Empiri i form av tre brev och tre 
transkriberade gruppsamtal. 

Tabellen visar både de frågor som ställdes och de texter som tolkades i de båda 
sammanhangen.  

Val av texter
I studien gjorde jag också överväganden när det gällde hur, var och vilket empi-
riskt material som skulle samlas in och bearbetas. För att källor som analyseras 
ska anses trovärdiga krävs att de är relevanta för syftet, att de väljs kritiskt och 
med omsorg. För att vara trovärdiga måste källorna vara förankrade i ett sam-
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manhang (Bergström & Boréus, 2000; Kvale, 1997). Därför förankrades de både 
historiskt och samhälleligt. Texterna som valdes var forskningsrapporter, veten-
skapliga publikationer och politiska dokument i form av offentliga utredningar 
vilka jag bedömde vara både trovärdiga och relevanta samt i form av berättelser 
om mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Texterna kan 
därför anses vara utvalda kritiskt och med omsorg. Detta innebär också att andra 
texter kritiskt och med omsorg valdes bort. 

Första sammanhangets texter 
Till det första empiriska sammanhanget valdes läro- och kursplaner för den obli-
gatoriska skolan. Jag ställde frågor till läroplanerna Lgr62 (Kungliga Skolöver-
styrelsen, 1962), Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969), Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 
1980) och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Jag ställde också frågor till 
kursplanerna tillhörande Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) och Lgr80 (Skolöver-
styrelsen, 1980; 1985:4) samt kursplanerna för svenska som andraspråk (Skol-
verket, 1996; 2000b) som tillhör Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Ovanstående kan betecknas som texter vilka deltar i det offentliga samtalet alter-
nativt texter vilka uttrycker ett sanktionerat och officiellt sätt att använda språket 
(Säfström, 1994; Wahlström, 2002). Dessa texter har hög status och är väl kända 
(Östman, 1995). Därmed utgjordes empirin av relevanta, offentliga och auktori-
tativa texter skrivna av personer som givits makt att tala och vilkas texter skapar 
mening och kan benämnas olika tiders policytexter. Ovanstående menar jag in-
nebär att texterna är både trovärdiga, relevanta och väl förankrade i sina sam-
manhang.  

Andra sammanhangets texter 
Till det andra empiriska sammanhanget valdes muntliga och skriftliga berättelser 
om delar ur livet, livsberättelser (Bron-Wojciechowska, 1992; 1999; Dominicé, 
2000; Ehn, 1992; Riessman, 1993). Avgörande för utfallet var möjligheten att s-
tudera och tolka upplevelser och erfarenheter av möten med svenska som andra-
språk och den svenska skolan. Därför ställde jag frågor till skriftliga och muntli-
ga berättelser om sådana möten där de berättande har svenska som andraspråk. I 
en livsberättelse skapar och återskapar berättaren livet genom att berätta minnen, 
reflektera och berätta igen (Claesson, 2008; F. Haug, 1998). Eller som McCourt 
(2007) uttrycker det: 

Mina elever frågar mig om min familj och brottsstycken av mitt 
förflutna stiger upp i minnet. Jag kommer underfund med att jag 
gör upptäckter om mig själv, och jag berättar den här historien så 
som min mor berättade den för en granne. (McCourt, 2007, s. 38) 

Berättaren skildrar händelser som hon förstår dem. Hon skapar också sin berät-
telse i samarbete med den som lyssnar. Av den anledningen blir berättelsen både 
beroende av och påverkad av berättarsituationen (Ehn, 1992). Eftersom en livs-
berättelse både är fragment av en hel livshistoria och beroende av sitt samman-
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hang måste de tolkas både som helheter och som delar, samt i dialog med både 
berättelsen och den berättande (Gadamer, 1997; 1995/2002). På så vis kan jag 
och de berättande tillsammans genomföra analys (Bron-Wojciechowska, 1992; 
1999).  

Berättande texter, narrativer, har en början, en handling och ett slut. De kan ut-
tryckas i form av brev eller samtal. Sålunda både följer och uttrycker de en tids-
linje (Atkinson, 1998; Johansson, 2005; Polkinghorne, 1995/2005). Begreppet 
narrativ är en lingvistisk genre i form av berättelse, historia eller saga. Denna 
genre kan betecknas som ett lingvistiskt uttryck för mänskors unika livserfaren-
heter (Johansson, 2005; Ricoeur, 1984; 2005). Berättelser passar speciellt bra för 
verbaliserandet av levda erfarenheter. I en berättelse sammanbinds och organise-
ras händelser och företeelse i en helhet med hjälp av plots (Polkinghorne, 
1995/2005). En berättelse förmedlar flera händelser, varav en del är mer betydel-
sefulla än andra. Den svarar på vad-frågan. En plot är ett begreppsmönster ge-
nom vilket enskilda händelser i berättelsen kan sättas i samband och lyftas fram. 
Den svarar på varför- och hur-frågorna. Berättelsers olika händelser kan också 
betecknas anekdoter (van Manen, 1990; Atkinson, 1998). En berättelses händel-
seförlopp berättar vad som hände, dvs. innehållet, medan berättelsens intrig be-
handlar varför eller på vilket sätt dvs. hur den berättade händelsen utspelades el-
ler inträffade. I en berättelse kombinerar berättaren en rad av händelser till en 
helhet medan en plot kombinerar och visar händelserna i samband (Johansson, 
2005). 

Då jag i det andra sammanhanget riktade fokus mot att studera och förstå berät-
tade upplevelser och erfarenheter av aspekter ur livet kan studien sägas ha en 
livsberättelseansats. Med en sådan ansats blir det också möjligt att studera det 
berättade i historiska och sociala sammanhang via innehållet (Atkinson, 1998; 
Dominicé, 2000; Riessman, 1993). När berättelser om aspekter ur livet studeras 
som sociala konstruktioner, kan de också fungera som linser för studium av för-
ändringar, utveckling och lärande. Om jag vill förstå individer, hur de har påver-
kats av omgivande samhälle, upplevt och förhållit sig till erbjudet lärande är där-
för livsberättelseansatsen användbar. 

Empiri samlades in i form av tre brev och tre fördjupande gruppsamtal. Tre lärar-
studenter skrev sina berättelser om aspekter ur livets historia i form av var sitt 
brev. Studiens syfte riktade fokus mot delar av varje persons hela livsberättelse. 
Vid informationstillfället upplyste jag om de skriftliga berättelsernas fokus, om 
de planerade och uppföljande gruppsamtalen samt om ramarna för breven som 
skulle lämnas via mail (Bilaga 1). I breven bad jag varje student berätta om sin 
livssituation i Sverige och hur de upplever sig själva i mötet med svenska språket 
och den svenska skolan. Viktigt för denna studie var att fokusera vad som berät-
tades med utgångspunkt i mötet med svenska som andraspråk och den svenska 
skolan. De tre breven omfattar tillsammans 11 A4-sidor, 12 punkter.  

Samma lärarstudenter har också fördjupat och berikat de skrivna berättelserna i 
fördjupande gruppsamtal där jag medverkade som samtalsledare. Därmed skapa-
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de vi, i enlighet med Riessman (1993), berättelserna tillsammans. I hermeneutis-
ka samtal kan forskaren behålla innehållsfokus dvs. rikta uppmärksamheten i 
samtalen genom sina forskningsfrågor (Claesson, 2008; Kvale, 1996). Genom att 
jag fortlöpande lyfte aspekter från brev respektive från tidigare samtal med upp-
följande och reflekterande frågor, fokuserades vid varje samtalstillfälle delar av 
det som tidigare berättats. På så sätt fördjupades innehållet ytterligare, tolkning 
samt förståelse för det berättade blev möjligt. Med utgångspunkt i forskningsfrå-
gorna riktades således ljuset upprepade gånger mot delar av varje persons berät-
telse om aspekter ur livet. De tre gruppsamtalens längd varierade mellan två och 
tre timmar. Alla samtal bandades och transkriberades ordagrant för att möjliggö-
ra interpretation på flera nivåer och i olika steg. De tre transkriberade gruppsam-
talen omfattar tillsammans 54 A4-sidor, 12 punkter.  

Sammanhangets aktörer 
I studien involverades tre lärarstudenter. De deltog i en obligatorisk kurs inom 
allmänna utbildningsområdets andra termin där jag föreläste vid ett tillfälle. Val 
av personer för berättande av livshistoria diskuteras i termer av samband och 
gemenskap (Atkinson, 1998). Gemensamt för oss är att vi har erfarenheter av 
svenska som andraspråk, de blivande lärarna som elever och jag som andra-
språkslärare i grund- och gymnasieskolan. Sambandet mellan de deltagande lä-
rarstudenterna, studiens informanter, och studiens övergripande syfte är deras 
upplevda möte med svenska som andraspråk och den svenska skolan.  

Informanterna har också sin utländska bakgrund samt deltagande i hela eller de-
lar av den svenska obligatoriska och frivilliga skolans utbildning gemensamt. 
Två har bosniska och en har serbokroatiska som förstaspråk. Alla har svenska 
som andraspråk. De har också i olika grad erfarenhet av ytterligare språk. Samt-
liga utbildar sig till ämneslärare (Hi, Sh, Ge) med verksamhetsområde inom den 
senare delen av det svenska grundutbildningssystemet. Informanterna var vid 
studiens genomförande i åldrarna 21 – 28 år. De har emigrerat från Bosnien re-
spektive Kosovo till Sverige i början respektive mitten av 1990-talet, två av dem 
i sjuårsåldern och den tredje i fjortonårsåldern. Två har erfarenhet av skola och 
undervisning från sina emigrationsländer. Deras erfarenhet av den svenska 
grundutbildningen omfattar från tidig skolålder (år 1) respektive från grundsko-
lans senare år (år 7) till och med gymnasieskolan. I följande text placerar jag in-
formanterna i sina sammanhang. Texterna är delar av de inledande brevens inne-
håll och studenterna har själva valt sina pseudonymer.  

Nagoshagi immigrerade som sjuåring. Sedan dess har sjutton år i Sverige passe-
rat. Föräldrarna har inte arbetat inom sina tidigare professioner i Sverige. De har 
fått läsa om sina utbildningar. På grund av arbetsmarknadspolitiken och arbets-
marknaden har familjen flyttat ett flertal gånger inom Sverige. 

Edo immigrerade som sjuåring tillsammans med sin familj bestående av föräld-
rar och syskon. Han har nu levt sjutton år i Sverige, har svenskt medborgarskap 
och beskriver sig som en invandrare bosatt i Sverige. Nu bor han tillsammans 
med sina föräldrar i en medelstor stad. 
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Liam immigrerade som fjortonåring tillsammans med sina föräldrar och en bror. 
Pappan arbetar nu inom sin tidigare profession medan mamman har skolat om 
sig. Flykten genom Europa var traumatisk eftersom familjen först splittrades men 
senare återförenades. Sedan dess har fjorton år i Sverige passerat. Liam har egen 
familj och barn. 

I studien är jag en av aktörerna. Min förkunskap och mitt intresse för andra-
språkselevers skolsituation och ämnet svenska som andraspråk grundar sig i lång 
erfarenhet som andraspråkslärare inom både grund- och gymnasieskolan, erfa-
renhet som lärarutbildare och som forskarstuderande. De frågor som väcktes hos 
mig som praktiserande andraspråkslärare och som lärarutbildare bär jag med mig 
i mitt forskningsprojekt.  

Textbearbetning och redovisning av utfall 
Avhandlingens studie genomfördes som nedslag i två sammanhang där jag tol-
kade olika texter. I följande avsnitt beskriver jag processen. 

Studiens läroplanshistoriska analys – en process i flera steg 
Med målet att synliggöra i vilka sammanhang (kontexter) svenska som andra-
språk kan sägas ingå, vilka mål och vilka utbildningsideal som kan sägas omfatta 
skolämnet svenska som andraspråk placeras de analyserade läroplanerna i sina 
sammanhang. Detta genomförs med beskrivning av både historiska och utbild-
ningssammanhang. Därför visar jag i analysen både bakomliggande och grund-
läggande värderingar, principer och förändringar. Nedanstående figur ger en bild 
av förfarandet. 

Historiska sammanhang   
   I läroplaner formulerade utbildningsideal och 

förändringar över tid 
Utbildningssammanhang   

Figur 4. Sammanhang, utbildningsideal och förändring över tid 

För att placera ämnet i sitt utbildningssammanhang (utbildningskontext) och för 
att analysera vilka i läroplaner formulerade utbildningsideal över tid som kan sä-
gas omfatta ämnet svenska som andraspråk, ställde jag frågor till texterna röran-
de utbildningsideal över tid och förändringar. Frågorna ställdes till läroplanerna 
Lgr62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962), Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969), 
Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Detta visas i avsnittet Analys av formulerade ideal.

De läroplansteoretiska frågorna behandlar vem undervisningen är till för, vilket 
mål undervisningen har och hur undervisningen ska organiseras. Vidare behand-
lar de vad som anses viktigt att kunna och veta och vilket inflytande uttryckta 
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ideal haft på formandet av utbildningen dvs. hur utbildningsideal konkretiseras i 
kursplanetexter. De läroplansteoretiska frågorna behandlar således vem, vad, 
varför och hur. I olika ämnens kursplaner konkretiseras det som på ett över-
gripande sätt uttrycks i läroplaner. Därmed konkretiserar kursplaner läroplaners 
ämnesmål och ämnesinnehåll. Genom att tolka och analysera konkretiserade ut-
bildningsideal och förändringar inom dessa över tid i kursplaner för svenska som 
andraspråk kan ämnets fokus synliggöras. 

I studien placerade jag ämnet i sitt ämnessammanhang (nära kontext) genom att 
beskriva framväxten av undervisning för barn med annat förstaspråk än svenska. 
Detta följdes av en analys av hur i läroplaner formulerade utbildningsideal kon-
kretiseras i ämnets kursplaner över tid. Jag ställde frågor till de olika ämneskurs-
planerna gällande vem ämnet avsåg, vad ämnet skulle innehålla, varför innehållet 
skulle vara just detta samt hur innehållet skulle förmedlas. Nedanstående figur 
visar kontextualiseringen. 

Ämnessammanhang   
  I kursplaner konkretiserade utbildnings-

ideal och förändringar över tid 
Kursplaners konkretiseringar   

Figur 5. Ämnets mål över tid 

Figuren ovan visar hur jag genom studium av utbildningsideal konkretiserade i 
kursplaner och förändringar inom dessa över tid möjliggjorde analys av ämnets 
mål genom de frågor jag ställde. De analyserade kursplanerna tillhör Lgr69 
(Skolöverstyrelsen, 1969) och Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980; 1985:4) samt 
kursplanerna för svenska som andraspråk (Skolverket, 1996; 2000b) som tillhör 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Detta visas i avsnittet Analys av kon-
kretiserade ideal.

Därefter analyserade jag förhållandet mellan läroplaner och kursplaner för att 
synliggöra förhållanden och samband gällande svenska som andraspråk över tid. 
Med nedanstående figur visas sambanden och förhållandet.  

Utbildningsideal och förändringar i läroplaner   
  Förhållanden och 

samband över tid 
Utbildningsideal och förändringar i kursplaner   
Figur 6. Relationen mellan formuleringar i läro- och kursplaner över tid 

Figuren visar att jag genom analys av formulerade utbildningsideal och föränd-
ringar över tid möjliggjorde studium av relationen mellan läro- och kursplaner. I 
relationen kunde jag göra förhållanden och samband såsom förändringar av ide-
al, brott eller förskjutningar synliga. Ovanstående visas i kapitlet Relationer.
Detta avslutar den läroplanshistoriska analysen. 
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Studiens narrativa analys – ytterligare en flerstegsprocess  
Att göra en narrativ analys innebär att tolka, förstå och åskådliggöra förståelse. 
Min studie av livsberättelser utgick från naiv och upprepad läsning, händelse, 
meningsbärande enhet, anekdot, intrig, dekonstruktion, rekonstruktion samt teo-
rianknuten förståelse (Atkinson, 1998; Graneheim & Lundman, 2003; 2008; 
Lindseth & Norberg, 2004; Polkinghorne, 1995/2005). Grundval för tolknings-
processen var berättande gestaltning både när jag ordnade hela empirins enskilda 
händelser som anekdoter, när jag dekonstruerade dem för att åskådliggöra intri-
ger och när de rekonstruerades i nya tematiska berättelser. 

Naiv läsning 
I en första naiv läsning fokuserades brevens innehåll med utgångspunkt i vad
som berättades i mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. 
Genom att inta ett ovanifrånperspektiv, läsa och reflektera över vad som berätta-
des i textens ytstruktur fick jag en första förståelse av det omedelbart synliga in-
nehållet. Berättelsernas ytstruktur synliggjordes. Genom att reducera brus, i form 
av repetitioner och annat externt material från de ursprungliga berättelserna, 
kunde jag dels återkoppla förståelsen till berättarna i fördjupande och reflekte-
rande gruppsamtal, dels gestalta innehållet i brevens ytstruktur (Johansson, 
2005). Berättarna fick härmed möjlighet att personligen både skapa mening i det 
de berättat och konfirmera min första förståelse (Atkinson, 1998; Polkinghorne, 
1995/2005). I gestaltningarna fick informanterna själva välja författarnamn. Be-
rättarna var således initialt medaktörer i den meningsskapande delen av tolkning-
en (Atkinson, 1998). 

Den naiva läsningen ledde därmed till synliggörande av berättarrösterna där jag 
lyfte fram bärande innehåll som belystes med citat. Den första förståelsens for-
mulering i berättelser utgör därmed både helhet och delar av en helhet. Genom 
detta tillvägagångssätt synliggjorde jag en preliminär innehållsstruktur och pla-
cerade interpretationens utfall i sitt sammanhang. Den första förståelsens formu-
lering redovisas i avsnittet Naiva läsningens följd.

Upprepade läsningar 
Upprepade läsningar genomfördes både under och efter datainsamlandet. Därför 
fick jag god kännedom om empirins innehåll, både dess delar och dess helhet. 
När de tre gruppsamtalen var transkriberade, betraktade jag dem som en text. 
Genom upprepad läsning fokuserade jag därför även samtalstexternas innehåll 
med hjälp av vad-frågan. Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt att formulera 
bärande innehåll även i de tre samtalens text. Jag kunde också ompröva den pre-
liminära struktur som blev synlig i den första naiva läsningen. Genom att jag 
ånyo intog ett ovanifrånperspektiv, läste och reflekterade över vad som berätta-
des sökte jag åter förståelse av empirins omedelbart synliga innehåll. Naiva och 
upprepade genomläsningar krävs både för att innehållsfokus ska bli synligt och 
för att djupare förståelse ska nås (Johansson, 2005; Riessman, 1993). Under in-
samlandet återkopplade jag till informanterna via uppföljande frågor. Men efter-
som jag var ensam skapare av den upprepade läsningens utfall är det min röst 
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som hörs i formuleringarna. Genom ovan beskrivna tillvägagångssätt utvecklade 
och omprövade jag också den preliminära innehållsstrukturen. Den fortsatta men 
ändå naiva förståelsens formulering redovisas i avsnittet Upprepade läsningars 
följd.

Dekonstruktion och rekonstruktion 
Även i den narrativa analysens dekonstruktion och rekonstruktion var det viktigt 
att börja med att se det berättade som en helhet eftersom det var djupstrukturen 
som skulle synliggöras. Jag utgick således från hela empirin som en text. Via yt-
terligare läsningar och pendling mellan del och helhet tolkade jag brev och tran-
skriberade gruppsamtal. Genom att åter reflektera över vad som berättades stad-
fäste jag empirins ytstruktur. Med hjälp av kompletterande varför- och hur-frågor
till det berättade, skapade jag en dialog med empirin (Gadamer, 1997; 
1995/2002; Riessman, 1993). Den underliggande strukturen kunde härmed foku-
seras och empirin dekonstrueras. Härigenom blev det också möjligt att genom 
narrativ analys fördjupa min kännedom både om brevens och om samtalens in-
nehåll i en hermeneutisk förståelsespiral (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001; 
Lindstedt & Norberg, 2004). Jag kunde därmed lokalisera bärande innehåll i 
form av viktiga händelser och strukturer (Johansson, 2005). 

Med vad-frågan i centrum dekonstruerades empirins datamaterial i en mängd 
anekdoter dvs. korta berättelser. Anekdoterna sorterades först med hjälp av den 
preliminärt framtagna innehållsstrukturen dvs. det omedelbart synliga och bäran-
de innehållet i breven och samtalen. Varje berättelse numrerades löpande. Nästa 
steg innebar dekonstruktion av varje anekdot. Med varför- och hur-frågorna i fo-
kus dekonstruerades varje anekdot för sig i prolog, intrig, överväganden och epi-
log. Därmed bestämde jag också varje anekdots meningsbärande innehåll. Detta 
förfarande ges exempel på i Bilaga 2. Det som informanterna valt att berätta är 
minnen av upplevelser och erfarenheter (Atkinson, 1998; Dominicé, 2000; F. 
Haug, 1998; Polkinghorne, 1995/2005). Genom att i gestaltningen belysa sådana 
viktiga händelser kan förståelsen för mötet med svenska som andraspråk och den 
svenska skolan ytterligare fördjupas. 

Att belysa berättade händelsers kärna är viktigt för den narrativa analysen efter-
som detta utgör grund för analysens avslutande gestaltning, som innebär kompo-
nerande av nya berättelser. Med fokus på vad som berättades gällande mötet med 
svenska som andraspråk och den svenska skolan identifierades 104 olika anekdo-
ter när hela empirin studerades som en text. 

Efter att empirin enligt ovanstående resonemang dekonstruerats, analyserade jag 
varje anekdot och intrig samt jämförde dem tvärs över empirin. Intressant för 
studien var textens djupstruktur och därför letade jag efter meningsbärande inne-
håll bakom det som var omedelbart synligt. På så sätt blev det också möjligt att 
både ompröva den tidigare synliggjorda preliminära innehållsstrukturen och ord-
na intrigerna i nya teman (Bilaga 2). Samma ordnande låg till grund för den te-
matiska gestaltningen där ovanstående teman fungerade som de nya berättelser-
nas rubriker. Ordnandet gjorde det således möjligt att både sätta ljus på vad som 
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tidigare varit fördolt i djupstrukturen och att stadfästa strukturen. Genom att 
sammanföra flera intriger i nya teman (Jonsson, Heuchemer & Josephson, 2008; 
Lindseth & Norberg, 2004) kunde jag komponera nya tematiska berättelser som 
förenar och ger mening åt empirin. Därmed rekonstruerade jag vad empirin be-
rättade. De slutliga berättelserna måste både passa, bringa ordning och skapa 
mening åt det som inte är synligt på ytan (Polkinghorne, 1995/2005). Ovanståen-
de beskrivning av analysprocessen visar att interpretationen skedde med ut-
gångspunkt i det berättade samt att den ordnade och skapade mening åt det som 
tidigare var fördolt. 

Att tolka djupstruktur dvs. det som inte är omedelbart synligt innebär att belysa 
empirin på en abstrakt nivå (Johansson, 2005). I interpretationens avslutande 
steg fördjupades min förståelse för det berättade med hjälp av den teoretiska ram 
jag utvecklade i avhandlingens första del. Genom att belysa och anknyta djup-
strukturen med hjälp av teorier kunde jag förstå det studerade fenomenet på en 
mer principiell nivå (Graneheim & Lundman, 2003; 2008; Lindseth & Norberg, 
2004). Ovanstående beskrivna analysfaser byggde på varandra genom ökande 
abstraktioner i en hermeneutisk spiral. Den narrativa analysens utfall och den te-
orianknutna förståelsen redovisas i kapitlen Nya berättelser samt Det berättade i 
nytt ljus. I det senare kapitlet knyts också studierna av de båda empiriska sam-
manhangen ihop.  

Sammanfattning
Forskningsfrågan koncentrerades på vad andraspråkselever erbjuds och upplever 
i termer av lärande i mötet med svenska som andraspråk. De båda empiriska 
sammanhang jag studerade var läro- och kursplaners formuleringar gällande 
svenska som andraspråk samt andraspråkselevers berättelser om mötet med 
svenska som andraspråk och den svenska skolan. Empirin bestod därför av både 
skrivna och talade texter.  

Planering och genomförande av studien var en flerstegsprocess. Formering, tolk-
ning och redovisning av empirin skedde i flera steg vilka både byggde på var-
andra och delvis gick in i varandra. För mig som forskare var det viktigt att för-
stå de olika texternas innebörder, läsa mellan raderna och komma bakom det som 
var omedelbart synligt. Med frågor till empirin samt medelst både naiva och upp-
repade läsningar borrade jag mig i en hermeneutisk förståelsespiral under texter-
nas yta. Det läroplanshistoriska sammanhangets studie fick följder för det andra 
sammanhangets studie eftersom utfallet väckte nya frågor som jag senare ställde. 
De båda empiriska sammanhangen påverkar och påverkas av sina sammanhang 
och är beroende av varandra. I min studie ingick de i samma forskningsintresse. 
Genom att knyta utfallet till teori kunde både relationen dem emellan och olika 
bilder av erbjudet och upplevt lärande framträda.    
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Etiska beaktanden 
Forskaren har etiska krav gällande information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande att ta ställning till i forskningssammanhanget (Vetenskapsrådet, 2002). 
I studiens båda empiriska sammanhang har jag tolkat olika texter. Då läro- och 
kursplaner är offentliga dokument erfordrades inte speciella tillstånd för analys 
av dessa. I det andra sammanhanget tolkade jag skriftliga och muntliga berättel-
ser. I studien kunde de berättande informanterna ta ställning till deltagande efter-
som de informerades om frivilligheten i att delta i undersökningen. Jag informe-
rade dem också om undersökningens syfte och om hur resultatet skulle redovi-
sas. Studien var orienterad mot aktörerna dvs. mot mig och informanterna, vilket 
innebar att den genomfördes i samarbete (Alvesson & Sköldberg, 1994; Härns-
ten, 1999). Informanterna berättade med utgångspunkt i huvudfrågor (Dominicé, 
2000) valda utifrån mitt forskningsintresse. De skrev brev, deltog i gruppsamtal, 
valde författarnamn och bekräftade min gestaltning av den naiva läsningen. Där-
igenom konstruerade de tillsammans med mig berättelser om aspekter ur livets 
historia i form av livsberättelser. Därför var vi medaktörer i forskningsprocessen 
så väl som i forskningsresultaten. Informanternas konfidentialitet kunde garante-
ras eftersom den insamlade empirin redovisades dels under pseudonymer, dels i 
form av tematiska berättelser.  

Att kommunicera forskningsprocessen väl 
I avhandlingens studie analyserades empiri i form av text. Analysen bygger på 
ord och den är tolkande. Med studien försökte jag också förstå ett spörsmål som 
inte var utrett tidigare (Bryman, 2002). För studier av kvalitativa data är det spe-
ciellt viktigt att så tydligt som möjligt beskriva forskningsprocessen då resultatet 
växer fram i processen. Det är extra viktigt att vid etnografiska studier, som in-
terpretation av livsberättelser och tolkning av historiskt material, så noggrant 
som möjligt redogöra för processen (Ehn, 1992) dvs. redogöra för hela forsk-
ningsprocessen väl eftersom det är läsaren som i dialog med texten värderar stu-
dien. Läsaren bedömer forskningsfrågans intresse och relevans och om studien 
undersöker det den syftar till. Läsaren bedömer också om valet av metod är rele-
vant för syftet och om den valda metoden gör det möjligt att få svar på forsk-
ningsfrågan. Därför har jag lagt stor vikt vid att så tydligt och noggrant som möj-
ligt redovisa alla faser. Genom att beskriva forskningsprocessen väl, genom att 
kommunicera processen transparant, har jag gett läsare möjlighet att granska och 
avgöra studiens pålitlighet, trovärdighet samt i vilken grad undersökningens re-
sultat och slutsatserna är välgrundade (Bergström & Boréus, 2000; Bryman, 
2002; Ehn, 1992; Kvale, 1997).  

Min avhandling är tänkt att ingå i en diskussion kring andraspråkselevers utbild-
ningssituation. Med studien vill jag delta i kunskapsutvecklingen kring skoläm-
net svenska som andraspråk i grundskolan. Detta har jag gjort genom att sam-
manföra svensk läroplansteoretisk forskningstradition med livsberättelsetraditio-
nen. Min undersöknings relevans för ovanstående forskningsfält värderas utifrån 
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hur viktig den bedöms vara och vilket bidrag den kan anses ge till forskningsfäl-
tet. I avhandlingens introduktion har jag därför berättat varför jag upplever det 
som viktigt att studera andraspråkselevers utbildningssituation i termer av erbju-
det och upplevt lärande. Jag har också placerat avhandlingen i dess kontext ge-
nom att presentera interkulturell och läroplansteoretisk forskning. 

En kvalitativ studies trovärdighet är beroende av hur accepterad den är i andras 
ögon. Trovärdigheten påverkas av sättet att samla in och bearbeta empiri samt 
sättet att redovisa resultat (Carlsson, 2008). Därför är denna studies trovärdighet 
beroende av hur andra tolkare av läroplaner och livsberättelser, såsom forskare 
och lärare, accepterar studiens genomförande och utfall. För min studie har 
ovanstående inneburit att jag valt empirins texter med omsorg. Jag har samlat in 
empiri i form av läro- och kursplaner och livsberättelser. Läro- och kursplaner är 
nationella styrdokument för den obligatoriska skolan. De har hög status, är of-
fentliga, väl kända och auktoritativa. Livsberättelse, också betecknad life history, 
är en kvalitativ forskningsansats inom samhällsvetenskap och humaniora som 
har sina rötter inom sociologins Chicagoskola. Livsberättelser är personligt be-
rättade minnen ur livets historia. Genom att berätta både konstruerar och rekon-
struerar berättaren delar ur livet. Livsberättelser är därför subjektiva skildringar 
av minnen. Med min studie vill jag förstå upplevelser av mötet med svenska som 
andraspråk och den svenska skolan. Av den anledningen har valet fallit på andra-
språkselevers berättelser om dylika möten. 

Jag har tolkat empirins olika texter i flera steg och valt tillvägagångssätt med 
omsorg. För att kunna studera och redovisa vad andraspråkselever erbjuds i ter-
mer av lärande har jag genomfört innehållslig idéanalys av läro- och kursplaner 
gällande svenska som andraspråk över tid. För att kunna tolka och redovisa av 
andraspråkselever upplevt lärande har jag genomfört narrativ analys av livsberät-
telser.

Trovärdighetskriteriet omfattar också de fyra delkriterierna tillförlitlighet, pålit-
lighet, överförbarhet och konfirmation (Bryman, 2002). Min studies tillförlitlig-
het avgörs av om överensstämmelsen mellan mina texttolkningar och de teore-
tiska idéer jag utvecklar är god. Den avgörs också av om undersökningen är ut-
förd enligt de forskningsregler som gäller. Studiens tillförlitlighet avgörs också 
av om den undersöker det den avser att undersöka, om den genomförs på ett sätt 
som möjliggör att analysen svarar på mina valda forskningsfrågor samt om jag 
ställt forskningsfrågorna med noggrannhet (Bergström & Boréus, 2000; Carls-
son, 2008; Kvale, 1997). Studiens pålitlighet avgörs av hur berättigade slutsat-
serna bedöms vara (Bryman, 2002). För att göra min studies tolkningar tillförlit-
liga och pålitliga har jag anknutit till svensk läroplansteoretisk forskningstradi-
tion och till livsberättelsetraditionen. Min teoretiska tolkningsram har sin ut-
gångspunkt i teorier kring mening, makt, normalitet, avvikelse och sociala kon-
struktioner.  

Min studies överförbarhet beror på om de resultat jag visar också kan gälla och 
vara tillämpbara i andra sammanhang. Huruvida mina resultat är överförbara till 
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andra sammanhang är också beroende av kvaliteten på min studies teoretiska 
slutsatser (Bryman, 2002; Kvale, 1997). För att undvika att min undersökning 
och mina resultat blir ansedda som alltför unika har jag placerat de analyserade 
texterna i olika sammanhang som jag betecknar kontext, utbildningskontext och 
nära kontext. Denna kontextualisering syftar till att skapa förståelse för studiens 
sammanhang genom fylliga beskrivningar. Härigenom kan läsare också bedöma 
om mina resultat är överförbara till andra sammanhang som exempelvis andra-
språksämnet inom gymnasieskolan eller i bemötande av andraspråkselever. 

För att kunna abstrahera det som låg fördolt i berättelse har jag med hjälp en nar-
rativ analys borrat mig bakom det omedelbart synliga. Jag vill undvika att studi-
en och utfallet blir betraktade som alltför unika. Därför har jag möjliggjort för-
ståelse på en mer principiell nivå genom att i rörelsen från yta till djup knyta re-
sultatet till teorier i enlighet med Graneheim och Lundman (2003; 2008) samt 
Lindstedt och Norberg (2004). Härigenom blir mina resultat både möjliga att för-
stå på en mer principiell nivå och generaliserbara med hjälp av vad Danemark 
m.fl. (1997) betecknar abstrakta begrepp. Med utgångspunkt i den teoriram och 
de prismor jag utvecklade i avhandlingens första del har jag tolkat empirin. Med 
hjälp av tolkningsramens prismor har jag utformat olika bilder av det beforskade 
medelst nya teorianknutna berättelser. 

Som tolkande forskare påverkas jag av mina tidigare erfarenheter och kunskaper 
både vid val av forskningsfråga och i tolkning av forskningens resultat. Mina ti-
digare erfarenheter kan jag inte bortse ifrån eftersom de utgör grund för min ak-
tuella kunskap och för hur jag förstår mitt resultat. Därför blir också mina tolk-
ningar subjektiva. Jag får däremot inte medvetet låta mina personliga värderingar 
påverka genomförandet av studien eller tolkningen av resultatet. Min förförståel-
se, förtrogenhet med och kunskap inom området grundar sig på tjugo års erfa-
renhet som andraspråkslärare inom både den obligatoriska och den frivilliga sko-
lan, som lärarutbildare samt som forskarstuderande. Under min praktik som and-
raspråkslärare växte mitt intresse både för eleverna och för ämnet. Jag började 
reflektera över ämnets mål, innehåll och organisation. Dessa funderingar har jag 
burit med mig in i forskarutbildningen och i forskningsprocessen. 

Förhållandet mellan forskare och informant liksom sättet att samla empiri är av-
görande för innehållet, kvalitén på analysen och förståelsen av empirin. Avgö-
rande är också förtrogenhet med det beforskade området och förmåga till inlevel-
se. I andra sammanhangets studie deltar lärarstudenter vilka har erfarenhet av fler 
kulturer och språk än det svenska samt av olika möten med svenska som andra-
språk och den svenska skolan.  

Studien i det andra sammanhanget var deltagarorienterad (Härnsten, 1999) på så 
vis att den genomfördes i samarbete mellan mig som forskare och de beforskade. 
Forskningsfrågan formulerades av mig och den var i fokus både vid brevskrivan-
det och i samtalen. Med utgångspunkt i forskningsfrågan valde dock informan-
terna vad de skulle berätta i sina brev. Brevens innehåll bildade därefter utgångs-
punkt vid gruppsamtalen där informanterna ytterligare fördjupade sina berättelser 
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via reflektion och med mig som samtalsledare (Riessman, 1993). På så vis för-
djupades vår förståelse och kunskap om det studerade fenomenet. Via forsk-
ningsprocessen fick vi möjlighet att bättre förstå både våra egna och andras lär-
processer. På så vis blev vi också bättre rustade att möta framtida elever. Studien 
var också deltagarorienterad på så vis att informanterna var medaktörer i formu-
lerandet av den naiva läsningens utfall. Vi var således gemensamt delaktiga både 
i genererandet av empiri, i den inledande interpretationen och i den första formu-
leringen av resultat. Däremot var jag ensam aktör i den fortsatta forskningspro-
cessen, i den narrativa analysen och när de nya berättelserna anknöts till teori för 
förståelse på ett mer övergripande vis och teoretisk generalisering.  

Jag har samlat in empiri i form av brev och genom fördjupande gruppsamtal, där 
jag och en kollega tillsammans agerade samtalsledare. Vi var med andra ord två 
samtalsledare som ställde forskningsfrågor till samma studenter. Vi har således 
empirin gemensam. Vi har däremot ställt olika forskningsfrågor till empirin och 
belyst våra skilda resultat teoretiskt, utifrån våra olika syften. I min studies andra 
sammanhang har jag tolkat empirin med fokus på upplevt lärande i mötet med 
svenska som andraspråk och den svenska skolan. Min kollega fokuserade på mö-
tet med det svenska samhället. Under forskningsprocessen har vi samarbetat och 
därmed kompletterat varandra. Härigenom har vi också kunnat diskutera rimlig-
heten i våra olika interpretationer. Ovanstående var en styrka både när det gällde 
datainsamling och tolkning samt för utfallets validitet och rimlighet. En ytterliga-
re styrka när det gäller interpretationen är att min naiva läsnings utfall har kon-
firmerats av respektive informant. Detta förfaringssätt betecknas kommunikativ 
validitet (Kvale, 1997). 
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DEL II 

Många är fixerade i att vi ska 
kunna svensk litteratur, vi ska 
läsa Strindberg som inte ens 
svenskarna fattar. Å till slut 
orkar man inte längre! Men lyft 
upp det positiva att eleven har 
ju i alla fall försökt. Försök 
komma på ett sätt att knäcka 
koden för att använda sig av 
språket! Det blir alldeles för 
instrumentellt. Man säger, jag 
vill inte gå i svenska två läng-
re, jag vill ha mitt modersmål! 
(Informant, 2007)
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 SAMMANHANG OCH 
FORMULERADE IDEAL 

Detta kapitel innehåller först en inplacering av studien i utbildningssamman-
hanget varmed jag sätter andraspråksämnet i sin utbildningskontext. Därefter föl-
jer analys av i läroplaner formulerade utbildningsideal som kan sägas omfatta 
svenska som andraspråk över tid.  

Utbildning, läroplan och andraspråkselever 
De invandrarpolitiska målen innebär allas rätt att behålla och utveckla sitt språk 
och sin kultur, möjligheter till arbete för alla och möjlighet för alla att nå samma 
levnadsstandard. För att lyckas etablera sig i Sverige är, enligt Arbetsmarknads-
departementet (1988), undervisning i svenska den bästa hjälp en invandrare kan 
få. För att möta den stora arbetskraftsinvandringen under 1960-talet startades, i 
enlighet med ett riksdagsbeslut från 1965, undervisning i svenska för vuxna in-
vandrare kallat Sfi (SOU 1974:69). Kurserna inom Sfi kom att drivas av studie-
förbunden på uppdrag av Skolöverstyrelsen. Sfi-undervisningen blev 1986 ett 
kommunalt ansvar och kommunerna bestämde om undervisningen skulle bedri-
vas genom komvux, studieförbund eller folkhögskolor. Sedan 1973 har Skolver-
ket ansvar för kursplanerna för Sfi och från 1994 sorterar undervisningen under 
de frivilliga skolformerna (Arbetsmarknadsdepartementet 1988, Skolverket 
1997). 

Både flyktingars och statslösas ställning stärktes genom FN:s konventioner från 
1951 och 1954. Genom UNESCO:s konvention 1960, mot diskriminering inom 
undervisning stärktes ställningen ytterligare. Konventionerna innehåller interna-
tionella normer för hur invandrare ska behandlas. De innehåller också formule-
ringar kring migrerade människors rättigheter till arbete och utbildning. Sverige 
har undertecknat konventionerna vilka innebär att flyktingar och statslösa ska ha 
samma ställning som de egna medborgarna när det gäller undervisning och ut-
bildning inom grundskola, yrkesutbildning med mera. I enlighet med Europarå-
dets konvention, skydd för mänskliga rättigheter, ska föräldrars religiösa och fi-
losofiska övertygelser om vad som är viktigt i fråga om barnens uppfostran och 
utbildning, respekteras. 
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Formulerade ideal och utveckling av en skola för alla 
Den obligatoriska undervisningen i grundskolan styrs nationellt genom läropla-
ner och kursplaner (Utbildningsdepartementet, 1994). Sett ur ett historiskt per-
spektiv har den obligatoriska skolans uppdrag och organisation förändrats. Fost-
ransuppdraget har förändrats från att ha varit ett moraliskt och religiöst uppdrag, 
till ett medborgarfostrande uppdrag samt till att fostra självständiga, autonoma 
individer där valfrihet och individens ansvar för sitt eget lärande står i centrum 
(T. Englund, 1995). I följande text diskuteras denna förändring. 

Under 1960-talet reformerades den obligatoriska skolans organisation. Genom 
att grundskola infördes 1962 styrdes skolverksamheten från den tidigare diffe-
rentierade och segregerade utbildningen mot likvärdig sådan med samma möj-
ligheter till utbildning och ökad jämlikhet vilket också uttrycktes i Lgr69. 

Ett av skolans syften är att – så långt det över huvud är möjligt – 
bereda alla uppväxande, oberoende av bostadsort och andra yttre 
villkor, reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter. Grundskolan 
ska därför ge dem en i huvudsak gemensam utbildning… (Skol-
överstyrelsen, 1969, s. 11) 

I så stor utsträckning som möjligt skulle alltså förutsättningar för undervisning 
och undervisningsinnehåll i 1960-talets grundskola vara lika över landet (T. Eng-
lund, 1986; U. P. Lundgren, 1972; 1979; 1989; 1999). Grundskolans första läro-
plan blev en kompromiss där ett omfattande regelsystem ramade in verksamhe-
ten.  

Genom sina tim- och kursplaner och genom anvisningar och kom-
mentarer av mera allmänt eller speciellt slag skall läroplanen vara 
ett hjälpmedel … Kursplanerna anger huvudmoment … som ska 
vara det väsentliga föremålet för undervisningen. (Kungliga Skol-
överstyrelsen, 1962, s. 18) 

Ett regeringsbeslut 1970 ledde till att en utredning tillsattes med syfte att föreslå 
åtgärder angående skolans inre arbete under namnet Utredningen om skolans 
inre arbete (SIA-utredningen). Utredningen mynnade ut i en rapport (SOU 
1974:53) med rekommendationer gällande skolans arbetsmiljö. Utgångspunkten 
i rekommendationerna var att skolans undervisning och organisation borde lägga 
större vikt vid skol- och samhällsorienterade åtgärder i stället för vid åtgärder 
riktade mot enskilda individer. SIA-utredningen ledde också till ett riksdagsbe-
slut som bröt skolans utveckling mot centralisering och likformighet.  Eftersom 
olika skolor har olika behov och förutsättningar skulle de enskilda skolorna i 
stället själva avgöra hur t.ex. förstärkningsresurser till specialundervisning m.m. 
skulle användas och anpassas. Utifrån motivet att garantera alla elever enhetlig 
utbildning bestämde dock staten fortfarande utbildningsmål och innehåll genom 
läroplaner (Prop. 1975/76:39). I och med SIA-utredningens förslag om förnyelse 
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av skolans inre arbete och ökat lokalt självbestämmande ändrades med andra ord 
regelstyrningen av skolans verksamhet.  

Verksamheten i grundskolan utformas efter föreskrifter och riktlin-
jer, som fastställs av riksdag och regering. (Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 8) 

Genom Lgr80 förändrades styrningen av grundskolans utbildning mot målstyr-
ning genom nationellt fastlagda mål. Även formuleringarna som gäller tillgång 
till och utformning av utbildningen förändrades i Lgr80 jämfört med Lgr69.  

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grund-
skolan. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14) 

Grundskolans förändring under 1990-talet är den största förändringen skolhisto-
riskt sett när det gäller både volym och inriktning på utbildningen (U. P. Lund-
gren, 2002). Genom Lpo94 har ansvaret och styrningen över skolan ändrats. 
Kursplanerna styr mot ämnesmål. Betygssystemet har ändrats från ett relativt be-
tygssystem till ett mål- och resultatsystem med definierade mål att uppnå i år fem 
respektive år nio.  

Genom skrivningar i Lpo94 fortsatte förändringen av skolans styrning mot mål 
att nå i stället för styrning genom regler. Staten garanterade dock fortfarande ele-
vers rätt och att nationella regler skulle följas genom utövning av tillsyn, upp-
följning och utvärdering. 

I Lpo94 uttrycktes den nationellt likvärdiga utbildningen enligt följande: 

… utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett 
var i landet den anordnas. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 6) 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 
1994).  Det uttrycktes också att: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. (Ut-
bildningsdepartementet, 1994, s. 6) 

Alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt 
stöd … (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 12) 

Ramar och regler garanterar likvärdig utbildning samt ökad jämlikhet i och ge-
nom utbildningen (U. P. Lundgren, 1999). Jämlik utbildning kan ses som utbild-
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ning organiserad i förhållande till elevers olika behov vilket uttrycks på olika sätt 
i de fyra läroplanerna Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94. 

Valet av undervisningsform måste ske med hänsyn till elevernas 
förutsättningar, lärostoffet och den färdighetsträning och de inlär-
ningsresultat man söker uppnå. (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962, 
s. 19) 

Den yttre organisationen och det inre arbetet måste därför utformas så, att det blir 
möjligt för varje enskild elev att under uppväxtåren med skolans hjälp tillvarata 
sina anlag och möjligheter (Skolöverstyrelsen, 1969). 

Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån varje barns 
aktuella förutsättningar. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14) 

I Lgr62 och i Lgr69 uttrycktes utbildningsuppgiften som fostran till samhälls-
medborgare enligt följande: 

… för att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon 
redan under skoltiden få öva sig att leva och verka i gemenskap 
med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare i 
morgondagens samhälle … (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962, s. 
13; Skolöverstyrelsen, 1969, s. 10) 

I läroplanen för 1980 formulerades utbildningens samhällsmedborgarfostrande 
syfte som följer: 

… att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt 
i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmo-
niska människor och till dugliga och ansvarskännande samhälls-
medlemmar. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 13) 

Medan den samhällsfostrande uppgiften uttrycktes på följande sätt i Lpo94:  

… förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen främja ele-
vernas utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7) 

Demokrati- och jämlikhetstankar var dominerande utbildningsideologier under 
1940-talet. Ekonomiaspekter dominerade under 1950- och 1960-talen. Demokra-
ti- och jämlikhetstankarna dominerade igen under 1970- och 1980-talen. Genom 
Lgr80 framskrevs demokratins grundläggande värderingar och skolans fostrande 
uppgift (T. Englund, 1995) vilket de olika läroplanerna uttryckte enligt följande: 
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När skolan utför sin fostrargärning, måste den därför se till, att ar-
betet väl anpassas icke blott till den enskildes utan också till sam-
hällets utveckling. (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962, s. 13) 

… aktiv medborgare i morgondagens samhälle, som betydligt mer 
än det nuvarande kommer att kräva samverkan och solidaritet mel-
lan människor. (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 10) 

Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och 
stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande 
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling 
(Skolöverstyrelsen, 1980). 

I Lpo94 uttrycktes skolans fostrande uppgift även vara att: 

… dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla kun-
skaper, dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7) 

Att utbilda och fostra beskrevs således som att överföra kulturarv och värdering-
ar. Skolan ska i denna kultur- och värderingsfostrande verksamhet stödja famil-
jen: 

… ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och ut-
veckling. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7) 

Som en del i en internationell trend reformerades den svenska skolan i stor om-
fattning under 1990-talet (Sundberg, 2008). Genom Lpo94 och beskriven mål-
styrning har skolans jämlikhets- och demokratiuppdrag försvagats till förmån för 
ett kunskapsuppdrag (T. Englund, 2004). Skolans sammanhållande och demokra-
tifostrande uppgift har förskjutits mot att vara behovstillfredsställande och ett 
medel för privat karriär. En skola för alla har ersatts av olika skolor, friskolor, 
som motsvarar enskilda familjers värderingar. Olika inriktningar och uppfatt-
ningar isoleras i olika skolor i stället för att konfronteras med varandra i gemen-
samma skolor (T. Englund, 1995). 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet har kompletterats (Skolverket, 
1998b) till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Den förändrade 
läroplanen gäller från och med skolstarten hösten 1998. Vissa formuleringar i lä-
roplanen har anpassats så att de också omfattar och kan användas i förskolans 
och fritidshemmets verksamheter. Begreppet lärare omfattar också lärarna i för-
skolan och fritidshemmet och med begreppet skola avses förskoleklassen så väl 
som den obligatoriska skolan. Formuleringar som gäller andraspråkselever ut-
trycker att även förskolan ska bidra till utvecklande av både första- och andra-
språket. 
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Sammanfattning
I följande tabell sammanfattas ovanstående med utgångspunkt i de frågor som 
jag ställde. Sammanfattningen visar förändringar i formulerade utbildningsideal 
över tid indelat i samma tidsperioder som de fyra läroplanerna för grundskolan, 
Lgr62, Lgr69, Lgr80 samt Lpo94 har styrt skolverksamheten. 

Tabell 8. Formulerade utbildningsideal över tid 
 1962 - 1969 1980 1994 
Formule-
rade ideal 
och för-
ändring
över tid 

Skolplikt. Ökad jäm-
likhet. Individers be-
hov och samhälls-
krav. Fostran till 
samhällsmedborgare.

Skolplikt.  Allas rätt 
att behålla och utveck-
la sitt språk och sin 
kultur. Demokrati- och 
värderingsfostran.

Skolplikt.  Alla elevers 
olika förutsättningar. 
Överförande av grund-
läggande värden. Möj-
ligheter att verka och 
leva i svenska samhället. 

Konse-
kvenser av 
förändring

Central och nationell 
styrning genom ra-
mar och regler. Un-
dervisning organise-
ras lika över landet. 
Utbildningsinsatser
för invandrarnas 
barn.

Decentraliserad styr-
ning men nationella 
mål garanterades en-
hetlig utbildning. Lik-
värdig undervisning 
ordnas olika. 

Ökad decentralisering 
med nationella mål. Na-
tionell styrning genom 
mål, tillsyn, uppföljning. 
Likvärdig undervisning 
ordnas olika. 

Statens styrning av skolan har förändrats från styrning genom fasta ramar och 
regler till styrning genom nationella kunskapsmål samt via nationell tillsyn och 
uppföljning av kommuners sätt att styra mot de uppsatta målen. Även formulera-
de utbildningsideal gällande den obligatoriska skolan har förändrats. Genom att 
grundskolan, en skola för alla, infördes 1962 skulle alla barn garanteras samma 
möjligheter till lika utbildning syftande till ökad jämlikhet. 

I en skola för alla uttrycks jämlikhetsfostran, demokratifostran och medborgar-
fostran som viktigt. Sedan 1962 och 1969, då likvärdig utbildning av jämlikhets-
skäl skulle ordnas lika över landet och vara lika tillgänglig för alla med utgångs-
punkt i samhälleliga och individuella behov, uttrycks en förändring i senare läro-
planer, Lgr80 och Lpo94. Förändringen kan sägas bestå i att likvärdig utbildning 
av jämlikhetsskäl ska ordnas olika med utgångspunkt i elevers olika behov och 
förutsättningar. Även skolans samhällsfostrande uppdrag har formulerats olika i 
Lgr62 till och med Lpo94. Fostransuppdraget har förändrats. Förändringen består 
i att från betoning av vikten av individens övning inför sin framtida aktiva med-
borgarroll genom att tillsammans med andra främja gruppens utveckling, till att i 
samarbete med hemmet främja enskilda individers utveckling till ansvarskän-
nande människor och samhällsmedlemmar. 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan i läroplaner formulerade ut-
bildningsideal över tid sägas vara likvärdig utbildning i en skola för alla. Genom 
ovanstående förankrar jag skolämnet svenska som andraspråk både utbildnings-
historiskt och som utbildningsideal. 
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Analys av formulerade ideal
Följande avsnitt omfattar analys, med anknytning till tolkningsramens teorier, av 
vilka i läroplaner formulerade utbildningsideal som kan sägas omfatta svenska 
som andraspråk över tid. De analyserade läroplanerna är Lgr62, Lgr69, Lgr80 
och Lpo94. Talet om likvärdig utbildning i en skola för alla får bilda utgångs-
punkt när jag studerar resultatet med hjälp av tolkningsramens prismor. Med 
hjälp av tolkningsramens teorier och prismornas spektrum av begrepp framträder 
olika bilder. 

I följande tre avsnitt vill jag därför diskutera i läroplaner erbjudet lärande med 
utgångspunkt i (1) undervisningens utformning – likformig/olikformig, (2) ele-
vers förmåga – kompensera/komplettera samt (3) ämnets mål – begränsat delta-
gande/deltagande fullt ut. 

Undervisningens utformning – likformig/olikformig
I tidigare avsnitt visade jag på förändring av vad som nationellt uttrycks gällande 
den obligatoriska skolan och utbildningen för barn och ungdomar. Genom Lgr62 
uttrycktes att alla barn boende i Sverige hade samma rätt till likvärdig utbildning. 
Det uttrycktes också att alla barn, genom grundskolans likformiga utbildning, 
skulle få samma möjlighet till fortsatt utbildning oavsett bakgrund. Den likvärdi-
ga skolan där alla barn förutsätts vara lika och där brister i bakgrund anses kunna 
utjämnas med likformigt utformad utbildning kan förstås vara både monokultu-
rell och förtryckande. 

Förändringar har dock skett. Begreppet likvärdig tolkas annorlunda i grundsko-
lans första läroplan jämfört med den nu gällande. Likvärdig utbildning i termer 
av likformad utbildning med identiskt innehåll enligt både Lgr62 (Kungliga 
Skolöverstyrelsen, 1962) och Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) har omformule-
rats till likvärdigt innehåll genom individuellt och olika utformad undervisning i 
Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Dessa båda läroplaner uttrycker på ett tydlig sätt att den likvärdiga utbildningen 
ska vara olikt utformad på grund av att elever är olika. Härmed innebär likvärdig 
utbildning att den är olikformad. 

I grundskolans första läroplan, Lgr62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962), fanns 
inga speciella skrivningar kring undervisning av elever med annat förstaspråk än 
svenska eftersom dessa elever förväntades assimileras in i skolan och samhället i 
övrigt. Inte heller i grundskolans nu gällande läroplan, Lpo94 (Utbildningsdepar-
tementet, 1994), fanns till en början speciella formuleringar för denna elevgrupp 
viklen genom ordinarie undervisning förväntades ingå i kamrat- och skollivet. 
Det som uttrycktes, eller snarare inte uttrycktes, var den för givet tagna uppfatt-
ningen att alla barn var lika. Alla omfattades av det svenska språket, den svenska 
kulturen och värdegrunden. Inga barn var på så sätt avvikande. Utifrån detta per-
spektiv kan sägas att grundskolans första läroplan visade okunskap och omedve-
tenhet om elever med annat förstaspråk än svenska, trots skrivningar om alla 
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barns rätt och skyldighet att delta i grundskolans undervisning. Även nu gällande 
läroplan, Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994), visade till att börja med den-
na okunskap och omedvetenhet. Med andra ord diskriminerades både inhemska 
och icke inhemska språkliga minoriteter då inga skrivningar fanns gällande olik-
formad undervisning av elever med annat förstaspråk än svenska (Abbasian, 
2003). Därmed uttrycktes inte denna elevgrupps speciella behov och förutsätt-
ningar. 

En ytterligare förändring är styrningen av grundskolan. Från att genom Lgr62 
(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) och Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) ha varit 
styrd av nationella regler styrdes grundutbildningen genom Lgr80 (Skolöversty-
relsen, 1980) och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) alltmer lokalt men 
mot nationellt uppsatta mål. Detta gav både ökad möjlighet till olikformad ut-
bildning och till variation när det gällde att tolka intentionen i läroplanerna gäl-
lande grundskolans utbildning. I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, a.a.) formu-
lerades detta med utgångspunkt i de olika skolämnenas mål. Därmed både ska 
och kan ämnesundervisningen utformas olika utifrån barns olika behov. 

Dessa förändringar i läroplanstexter från Lgr62 till och med Lpo94 uttrycker så-
ledes förskjutningar i utbildningsideal, från likformigt med utgångspunkten att 
alla hade samma behov till olikformigt, med utgångspunkten att barn är olika 
med olika behov och förutsättningar. Betraktat ur ett inkluderande perspektiv kan 
detta ses som främjande av rätten att vara både olik och medräknad. Det kan 
också förstås som att rätten att behålla och utveckla olika språk och kulturer ses 
som vidgande av perspektiv dvs. bejakande av multikultur.  

Elevers förmåga – kompensera/komplettera
Läroplanstexters formulerade ideal uttrycker vad elever erbjuds att lära. De sam-
hällspolitiska formuleringarna kring rätten att behålla och utveckla olika språk 
formulerar ett kompletterande sätt att se på utbildning. Andraspråket uppfattas 
vara ett komplement till förstaspråket. Olika språk och kulturer anses komplette-
ra varandra. 

Grundskolans första läroplaner, Lgr62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) och 
Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969), beskriver ett kompenserande synsätt där ele-
vers olika behov blir till svårigheter och avvikelser i enlighet med Foucault 
(1980; 1993; 2002). Sett med hjälp av tolkningsramens monokulturella prisma 
kan de utbildningsideal, vilka formulerar likvärdig utbildning som om alla har 
samma utbildningsbehov, sägas vara formulerade av ett kulturellt ensartat sam-
hälle. Genom läroplaner uttrycks uppfattningen att grundskolans utbildning kan 
kompensera elever för det som uppfattas vara deras brister. Alla kan nå samma 
mål och ges samma möjligheter till fortsatt utbildning. 

I senare läroplaner, Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Utbildningsde-
partementet, 1994), är uttrycket delvis förändrat genom att formulerade ideal tyd-
ligare understryker förståelse för barns olika kompetenser och förutsättningar. 
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Olikheter ses som möjligheter och likvärdiga möjligheter kan nås genom att ut-
bildningen kompletterar elevers kompetenser. I Lgr80 (Skolöverstyrelsen, a.a.) 
och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, a.a.) uttrycks en utbildning där alla elever 
respekteras, samt utbildning där elevers varierande förutsättningar, tidigare kun-
skaper och erfarenheter ses som resurser vilka berikar och kompletterar varandra. 
Detta beskriver ett skolämne som förbereder elever för ett multikulturellt samhäl-
le där mångfald och variation i kompetens är tillgångar som kompletterar. 

Ämnets mål – begränsat deltagande/deltagande fullt ut 
Läroplanerna från och med Lgr62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) till och 
med Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) uttrycker alla barns rätt till skola 
och utbildning. De föreskriver också att ämnets undervisning ska ha sin utgångs-
punkt i elevers förutsättningar samt att den ska fostra till samhällsmedborgare. 
Härmed uttrycks i alla läroplanerna intentionen att alla elever ska delta i både 
skola och samhälle. Denna intention har dock uttryckts på olika sätt vilket inne-
bär variation av betydelse i de olika läroplanerna.  

I 1962 års läroplan (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) fanns inga skrivningar 
som speciellt kan sägas gälla elever med annat modersmål än svenska. Trots att 
det uttrycktes att undervisningen skulle anpassas med hänsyn till eleverna skulle 
alla elever i landet erbjudas samma innehåll. Därmed visades okunskap eller 
omedvetenhet för andraspråkselevernas speciella behov. Avsaknad av formule-
ringar beskriver en utbildning där alla antas ha svenska som sitt förstaspråk. Ge-
nom denna visade okunskap eller omedvetenhet framträder ett samhälle som inte 
bjuder in elever med annat ursprung än svenskt till deltagande. Att inte elev-
gruppen var omnämnd innebar, i ett maktperspektiv, att den inte var medräknad. 
Den var i stället utestängd och osynliggjord (Foucault, 1993). Genom att inte 
vara medräknad kan målet sägas ha varit begränsat kunnande och elevgruppen 
fostrades till uteslutning och begränsat samhälleligt deltagande. 

I Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) fanns formuleringar som uttryckte en ökad 
medvetenhet om olika elevers behov. Men skrivningarna uttalade också ett sam-
hällsvärde som var att utbilda för begränsat deltagande eftersom ett fostransupp-
drag med utgångspunkt i svenska samhälleliga behov starkt betonades. Barnen 
skulle utbildas och fostras till användbara och dugliga medborgare (Foucault, 
1993). 

I och med 1975 års invandrarpolitiska beslut avseende jämlikhet, valfrihet och 
samverkan förändrades skolans fostransuppdrag. Dessa samhällspolitiska mål 
fick genomslag i läroplansformuleringarna. Fostransuppdraget förändrades från 
individens övning inför sin framtida begränsade medborgarroll (Kungliga Skol-
överstyrelsen, 1962; Skolöverstyrelsen, 1969) till att skolan i sitt fostransuppdrag 
skulle samarbeta med hemmen (Skolöverstyrelsen, 1980; Utbildningsdeparte-
mentet, 1994). Genom samarbetet skulle eleverna förberedas för sina framtida 
roller som aktiva samhällsmedborgare. Detta innebär att skolans utbildning i 
ökad utsträckning syftade till deltagande fullt ut i det svenska samhället eftersom 
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individens behov och önskemål i större utsträckning var av betydelse för utbild-
ningens innehåll. Samtidigt begränsades deltagandet i ett multikulturellt samhälle 
då skolans fostransuppdrag var att fostra och påverka eleverna att vilja omfattas 
av ”… vår demokratis grundläggande värderingar” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 
16). Härmed kunde avvikelser från den gemensamma normen avgränsas. Detta 
talar dessutom mot målet om jämlikhet och valfrihet. Jämlika medborgare deltar 
fullt ut i det samhälle de lever i eftersom fostransuppdraget fortfarande innebär 
fostran i svensk demokrati, västerländsk humanism och kristen tradition har ele-
verna ingen valfrihet. Därför innebar utbildningens mål enligt Lgr80 (Skolöver-
styrelsen, a.a.) och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, a.a.) inte heller fullstän-
digt deltagande för alla. Fullt deltagande gällde för dem som inte avvek från 
normen. 

Konklusion
I läroplanernas övergripande delar beskrivs olika tiders utbildningsideal. Därför 
har jag ställt frågor gällande vilka utbildningsideal och förändringar av dessa 
som ämnet svenska som andraspråk kan sägas omfattas av. Ovanstående analys 
visar förhållanden och samband i formulerade ideal. Med hjälp av tolkningsra-
mens teorier och de båda prismorna ger jag i följande reflektion olika bilder av 
hur läroplanernas formuleringar kan uppfattas. Teorierna hjälper mig att forma 
de olika bilderna och med hjälp av prismorna framträder både förändringar och 
de olika läroplanernas dubbelhet i formulerade ideal. 

Nedanstående figur synliggör en skola där utbildningen fostrar inom en mono-
kulturell ram vilket är formulerat i samtliga läroplaner. 

Undervisningens utformning:
likformig 

Elevers förmåga: kom-
pensera

Ämnets mål: begränsat 
deltagande

Figur 7. Tolkningsramens monokulturella prisma

När de fyra läroplanerna analyseras med hjälp av prismats begrepp likformig, 
kompensera och begränsat deltagande framträder en utbildning som syftar till 
fostran i enlighet med rådande samhällsvärderingar. Alla elever ska nå gemen-
samma mål oavsett språklig och kulturell bakgrund. Avvikelser från det enhetli-
ga skulle utbildas bort (Foucault, 1980; 1993; 2002; 2003). Alla fyra läroplaner-
na utgår från ett svenskt perspektiv och svenska värderingar och i enlighet med 
Carlssons (2006) resonemang i ett beskyddande, kategoriskt och konserverande 
sammanhang. Utbildningen är med andra ord tänkt att forma och fostra i det ge-
mensamma svenska. Likformig undervisning kompenserar brister och begränsar 
deltagandet. 
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Nedanstående figur synliggör en skola där utbildningen fostrar inom en multikul-
turell ram som kan sägas vara formulerat både i Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) 
och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Undervisningens utformning:
olikformig 

Elevers förmåga:
komplettera 

Ämnets mål: deltagande 
fullt ut 

Figur 8. Tolkningsramens multikulturella prisma

Om texterna i stället studeras med hjälp av prismats begrepp olikformig, 
komplettera samt deltagande fullt ut framträder i Lgr80 (Skolverket, 1984) och 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) en utbildning som är riktad mot att ac-
ceptera och stärka elevers olikheter. Den är avsedd att främja olika individers 
behov och förutsättningar samt, i enlighet med Carlsson (2006) verka för ömse-
sidig respekt i ett kommunikativt och relationellt sammanhang. Alla är lika värda 
eftersom undervisningens innehåll ska utgå från elevers olika behov och förut-
sättningar. De invandrarpolitiska målen har fått genomslag. Ovanstående läro-
planer uttrycker värdet av att individen själv får avgöra i vilken mån hon vill 
komplettera ursprungskulturen och förstaspråket samt att individens behov ska 
utgöra utgångspunkt. 

På detta sätt formuleras dubbla och motstridiga spår eftersom den utbildning som 
formuleras i Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Utbildningsdeparte-
mentet, a.a.) också är olikformig och kompletterande för deltagande fullt ut. Lä-
roplanerna uttrycker härigenom centrala värden gällande vad som är viktigt att 
barnen lär sig sett ur ett multikulturellt perspektiv.

Sammanfattningsvis beskriver jag formulerade utbildningsideal och förändring 
inom dessa från Lgr62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) till och med Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) enligt följande: Genom att den gemensamma 
grundskolan infördes, formulerades också begreppet likvärdig utbildning i en 
skola för alla. Betydelsen av begreppet likvärdig har dock förändrats från att be-
tyda likformig med utgångspunkt i att alla var lika, till att betyda olikformig med 
utgångspunkt i elevers olikheter. Fostransuppdraget har härigenom förändrats 
från sammanhållande fostran och likhet dvs. ensartad eller monokulturell, till 
fostrande i olikhet dvs. mångfaldig eller multikulturell.  

Alla fyra läroplanerna uttrycker också förändring som kan beskrivas i termer av 
dubbla och motstridiga spår och brott i utvecklingen. Utvecklingen innebär en 
förändring från okunskap samt omedvetenhet (Kunglig Skolöverstyrelsen, 1962) 
och begränsat deltagande (Skolöverstyrelsen, 1969; Skolöverstyrelsen, 1980) till 
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deltagande fullt ut (Utbildningsdepartementet, 1994). Via Lpo94 (Utbildnings-
departementet, a.a.) bröts denna utveckling genom en återgång till okunskap och 
omedvetenhet. Nu gällande läroplan innehöll inledningsvis inga speciella formu-
leringar gällande andraspråkselevers utbildning. Denna återgång innebär motstri-
digheter. Å ena sidan kan detta beskrivas som bevarande av gemensamma värden 
genom likformad utbildning dvs. en monokulturell skola. Å andra sidan kan de 
beskrivas som bejakande av olikhet genom olikformad utbildning. I en multikul-
turell skola är olika elevers behov avgörande för undervisningens utformning.  

De invandrarpolitiska målen, valfrihet, jämlikhet, samverkan, från 1975 vilka har 
fått genomslag i läroplanerna Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Ut-
bildningsdepartementet, 1994) genom skrivningar om enskilda elevers behov och 
förutsättningar, förklarar en annan förändring. I och med detta blir sambanden 
mellan samhälle, politik, ideal och formuleringar i läroplaner för den obligatoris-
ka skolan tydliga. Tidigare beskriven återgång till visad okunskap eller omedve-
tenhet visar på avvikelse från dessa mål. Formuleringar respektive avsaknad av 
formuleringar talar om vad som är samhälls- och utbildningspolitiskt viktigt, var-
för avsaknad av formuleringar måste förstås som att likformighet var viktigare än 
olikformighet. Andraspråkselever diskriminerades genom visad okunskap och 
omedvetenhet.  

Nedanstående figur visar alla läroplaner från 1969 till och med 1994 sett ur två 
perspektiv. De olika läroplanerna är markerade med L.

Multikultur     L  L 
       
       
       
  L     

Monokultur L      L 
Läroplaner 1962  1969  1980  1994 
Figur 9. Mono- och multikulturella uttryck, brott och dubbla motstridiga spår i läroplaner 
från 1962 t.o.m. 1994 

Figuren visar förändrade utbildningsideal från okunskap, omedvetenhet, osynlig-
görande och en monokulturell skola (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) mot en 
skola som avsåg att utbilda för begränsat deltagande där avvikare särskiljdes 
(Skolöverstyrelsen, 1969) och vidare mot en multikulturell skola med intentioner 
gällande samhällsdeltagande fullt ut (Skolöverstyrelsen, 1980). Figuren synlig-
gör också brottet mot denna utveckling samt tillbakagång mot okunskap, omed-
vetenhet och osynliggörande genom avsaknad av formuleringar samt det mot-
stridiga i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994).  

Grundskoleelever med annat förstaspråk än svenska har blivit en elevgrupp vik-
tig att formulera speciell utbildning för. Samtidigt visar avsaknad av formule-
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ringar på en återgång till uppfattningen att likvärdig utbildning i en skola för alla 
är detsamma som kompenserande och likformad utbildning för alla.  

Viktigt för det fortsatta analysarbetet är därför vilka utbildningsideal som kon-
kretiseras i ämnets kursplaner över tid och förändringar inom dessa som ämnet 
svenska som andraspråk kan sägas omfattas av.  
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SAMMANHANG OCH 
KONKRETISERADE IDEAL 

I tidigare kapitel visades att likvärdig skola är i läroplaner formulerat utbild-
ningsideal. Det visades också att innebörden av likvärdig har förändrats från att 
uttrycka lika utformad utbildning för alla till olika utformad utbildning efter ele-
vers behov. Förändringen innebär en övergång från fostran till likhet i vad som 
kan betecknas som ett monokulturellt perspektiv, till att fostra till olikhet vilket 
kan sägas uttrycka ett multikulturellt perspektiv. Viktigt för det fortsatta analys-
arbetet är att utbildningsideal också formulerats i motstridiga termer eller spår 
vilket dels innebär att undervisningen måste utformas olika, dels att undervis-
ningen måste utformas lika. 

I den fortsatta analysen riktar jag intresset mot utbildningsideal konkretiserade i 
ämnets kursplaner och fortlöpande förändringar inom dessa. Kursplanerna kom-
pletterar läroplanerna genom att ange huvudmoment och innehåll för olika äm-
nens undervisning. Denna analys omfattar de kursplaner för ämnet svenska som 
andraspråk vilka ingår i läroplanerna Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) och Lgr80 
(Skolöverstyrelsen, 1980), kommentarmaterialet från 1985 (Skolöverstyrelsen, 
1985:4) som kompletterar Lgr80 samt kursplanerna från 1996 (Skolverket, 1996) 
och 2000 (Skolverket, 2000b) tillhörande Lpo94. Ämnet hade ingen egen kurs-
plan vare sig när Lgr62 eller Lpo94 trädde i kraft.  

Den läroplanshistoriska analysen förutsätter att texterna placeras i sina samman-
hang. I föregående kapitel inplacerade jag de formulerade idealen för svenska 
som andraspråk, både i vid bemärkelse och i utbildningskontext. Följande avsnitt 
placerar inledningsvis ämnets kursplaner i den nära kontexten. Härmed synlig-
görs de olika kursplanernas sammanhang och ämnets utveckling. Därefter följer 
beskrivning av ämnet och en analys genom att ämnets kursplaner studeras med 
hjälp av tolkningsramens teorier.  

Nära kontext
Regeringens förslag framlagt för Riksdagen 1968 innehöll särskilda insatser för 
invandrarbarns utbildning. Barn och ungdomar som tillhörde minoriteter och 
som hade annat modersmål än svenska skulle kunna få undervisning både i mo-
dersmål och i alla ämnen på sitt modersmål. Förslaget innebar också att läsun-
dervisning på förstaspråket för vissa minoriteters barn kunde ordnas på försök 
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och att stödundervisningen för invandrarbarn kunde förstärkas (SOU 1974:53, 
SOU 1974:69). 

Eftersom alla barn som varaktigt vistas i Sverige omfattas av skolplikt och rätt 
till undervisning omfattar skolplikten också barn som har annat medborgarskap 
än svenskt (SOU 1971:51, SOU 1974:69, Richardsson, 2004). Enligt skollagen 
(Svensk Författningssamling, 1985) ska skolan samarbeta med hemmen i arbetet 
för att främja alla barns harmoniska utveckling. I Europarådets text från 1966, 
som innehöll förslag till organisation av särskilda kurser i invandringslandets 
språk, betonades nödvändigheten av en effektiv och intensiv undervisning i 
svenska (SOU 1971:51). För att de invandrade och/eller statslösa barnen skulle 
komma in i skolans gemensamma aktiviteter och i ordinarie klassundervisning, 
fick kommunerna från läsåret 1966/67, genom bestämmelser av Kungl. Maj:t, 
statsbidrag för att anordna stödundervisning. Stödet ordnades för invandrarbarn 
inom den obligatoriska grundskolan. Det omfattade högst sex veckotimmar per 
undervisningsgrupp, främst som stöd i svenska. Undervisningen ordnades i 
mindre grupper, i korta och varje dag återkommande språkträningspass vid sidan 
av den ordinarie klassens undervisning. Kommuner med tillräckligt många in-
vandrarelever rekommenderades att inrätta fasta språkkliniker med ansvar för 
stödundervisningen (SOU 1974:53). 

Invandrarutredningen (SOU 1971:51) noterade att invandrarbarn ofta placerades 
i hjälpklass på grund av språk- och kontaktsvårigheter utan att orsakerna bakom 
svårigheterna utreddes. Invandrarutredningen föreslog dels att stödundervisning-
en om sex timmar per vecka skulle utökas, dels att organisationen skulle varieras 
eftersom den ofta var otillräcklig och elever hade olika behov (SOU 1971:51, 
SOU 1974:53, SOU 1974:69). I Invandrarutredningens (SOU 1971:51) skrivelse 
fastslogs också vikten av att de skolpliktiga invandrareleverna fick undervisning 
i och på sina föräldrars modersmål samt undervisning om föräldrarnas ur-
sprungsländers kultur, geografi och historia. 

Både skol- och samhälleligt ansvar att stödja utveckling av tvåspråkighet lag-
stadgades genom riksdagsbeslut i 1976/1977 års Hemspråksreform. Den innehöll 
riktlinjer för undervisning av invandrarbarn inom grundskolan. Kommunerna 
blev skyldiga att anordna hemspråksundervisning och studiehandledning i hem-
språk inom grundskolan. Språkundervisningen för barn med invandrarbakgrund 
skulle bedrivas som hemspråksträning i förskolan. Inom grund- och gymnasie-
skolan skulle den bedrivas som hemspråksundervisning och/eller studiehandled-
ning på hemspråket samt stödundervisning i svenska som främmande språk (Ar-
betsmarknadsdepartementet, 1988). 

I Sverige har sedan 1982 den internationella terminologin, Second Language, 
översatts med beteckningen andraspråk. Från 1987 är svenska som andraspråk ett 
eget ämne inom lärarutbildningen. Kampen för ett eget ämne har varit både hård 
och lång (Tingbjörn, 2004). Första hälften av 1990-talet innebar en tillbakagång 
för ämnet i skolan. Striden för och mot ett eget ämne fördes både på ekonomiskt 
och politiskt plan. I februari 1993 tillsatte regeringen en kommitté, Läroplans-
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kommittén, som skulle lämna förslag till riktlinjer och mål för barnomsorgen och 
det offentliga skolväsendet.  Kommittén markerade med kraft behovet av en för-
stärkning av språken i skolan och lämnade i sin rapport, Kursplaner för grund-
skolan (Utbildningsdepartementet, 1993) ett förslag till kursplan för ämnet 
svenska som andraspråk (Tingbjörn, 1994, 2004). I enlighet med ett riksdagsbe-
slut ingick dock inte en egen kursplan för svenska som andraspråk i den läroplan 
för grundskolan som gavs ut 1994 (Utbildningsdepartementet, 1994). Beslutet 
grundades till viss del på att den då framtagna kursplanen för ämnet inte ansågs 
följa strukturen för andra kursplaner med strävansmål och mål att uppnå för år 5 
och år 9 (Tingbjörn, 2004). Men framför allt grundades det på att syftet med un-
dervisningen var att deltagande elever så snart som möjligt skulle kunna övergå 
till den reguljära undervisningen i svenska som förstaspråk (Larsson, 1994; 
Skolverket, 1996; Tingbjörn, 2004). 

Att speciella mål att uppnå för år 5 och 9 inte var uttryckta i kursplaneförslaget 
baserades på andraspråkselevers olika bakgrund när det gäller både språk och 
kultur (Tingbjörn, 2004). På grund av andraspråkselevers olikheter är det inte 
fruktbart att ställa krav på speciella mål att uppnå vid ett visst skolår. Eftersom 
exempelvis tiden för deltagande i undervisning i och på målspråket är olika, är 
även uppnådd språkbehärskning olika i de olika skolåren. I stället för undervis-
ning i andraspråk betonades elevers rätt till stödundervisning och rätt till under-
visning i svenska som andraspråk vid behov. Beslut om undervisning i ämnet 
svenska som andraspråk vilade på rektors bedömning av elevers behov även i 
den nya läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Svenska som andraspråk blev 1996, genom riksdagsbeslut 1995, ett eget ämne i 
grundskolan med mål. Deltagande i andraspråksundervisning var obligatorisk för 
de elever som rektor bedömde vara i behov av detta. Ämnet gav behörighet till 
gymnasiet och till högskolestudier. Undervisningen i ämnet skulle ge kunskaper 
som var jämförbara med vad undervisningen i svenska som förstaspråk skulle ge. 
Detta reglerades genom kursplaner och betygskriterier som regeringen fastställt 
(Skolverket, 1996). 

Sedan 1994 kan skolorna också erbjuda eleverna att läsa modersmål som språk-
val eller som elevens val, alternativt utanför skolans ordinarie schema (Utbild-
ningsdepartementet, 1993). Tidigare betecknades detta ämne hemspråk, men 
denna benämning uppfattades inte som optimal. Val av ord för benämning av 
begrepp anger status och begreppet hemspråk kunde uppfattas betyda ett språk 
som talades hemma i familjesituationer. Det kunde förstås som att vara ett sämre 
språk jämfört med skolspråket och därför inte ha så stor betydelse i det offentliga 
sammanhanget (Skolverket, 1996; Tingbjörn, 1981). Läsåret 1997/1998 fick där-
för andraspråkselevers förstaspråk beteckningen modersmål (Skolverket, 2000b). 

Från 2000 har ämnet en reviderad kursplan. Enligt denna är ämnet avsett för ele-
ver med grundläggande kunskaper i sitt förstaspråk dvs. modersmål och elever 
som använder det som dagligt umgängesspråk. Kursplanen är uppbyggd på 
samma sätt som övriga kursplaner med skillnaden att den betonar ett jämförande 
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perspektiv. Elever som inte har grundläggande kunskaper i sitt modersmål eller 
inte använder det som umgängesspråk, kan välja att studera sitt modersmål som 
modernt språk enligt kursplanen för moderna språk (Skolverket, 2000a). 

Svenska som andraspråk över tid 
Detta avsnitt innehåller både beskrivning av ämnet svenska som andraspråk och 
analys av vilka utbildningsideal formulerade i kursplaner och förändring inom 
dessa, ämnet svenska som andraspråk kan sägas omfattas av. Varken Lgr62 
(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) eller Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
1994) hade någon kursplan för ämnet. Lpo94 har dock kompletterats med äm-
neskursplan. De analyserade kursplanerna tillhör därför läroplanerna Lgr69 
(Skolöverstyrelsen, 1969), Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Utbild-
ningsdepartementet, 1994). 

Stödundervisning i svenska för utländska barn 
I Lgr62 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) och tidigare, omnämndes andra-
språkselevers undervisning inte, då målet var att elever med annat förstaspråk än 
svenska skulle assimileras i det svenska samhället enligt då gällande invandrar-
politik. Det fanns varken erfarenhet eller behov av undervisning för elever med 
annat modersmål än svenska (Tingbjörn, 1994). 

Till läroplanen för grundskolan från 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) hade där-
emot formulerats vad som kan kallas en kursplan gällande undervisning av ut-
ländska barn i svensk grundskola. I ett supplement (Skolöverstyrelsen, 1974) 
stod att läsa om skolans ansvar för invandrarnas barn. Barnen skulle ges bästa 
möjliga förutsättningar för utbildning inom det svenska skolväsendet och de 
skulle från början vara delaktiga i skolans gemenskap. Vidare uttrycktes att den 
undervisning som erbjöds dessa elever måste vara särskilt anpassad för målgrup-
pen. Det uttrycktes också att den kunde bedrivas i form av stödundervisning eller 
som undervisning i elevers modersmål och ursprungskultur. Skolans åtgärder 
skulle vara en del av de samhällsåtgärder som riktades mot invandrarna (Skol-
överstyrelsen, 1974) 

Alla invandrarbarn som inte hade tillräckliga kunskaper i svenska språket på 
grund av sin härkomst eller tidigare skolgång uppgavs ha rätt till stödundervis-
ning. Stödets syfte uttrycktes vara dels att orientera eleverna om den svenska 
miljön, dels att undervisa för att få eleverna att förstå och tala enkel svenska. För 
att underlätta elevernas självständiga arbete i klassrummet och i övriga ämnen 
kunde de få både studiehandledning och undervisning på sitt förstaspråk. Elevers 
behov av stöd i svenska skulle bedömas utifrån lärares prövning av deras färdig-
heter i språket. Som hjälp vid bedömning redovisade läroplanen en skala grade-
rad från A till F. Elever på nivå A saknade helt kunskaper i svenska, medan ele-
ver på nivå F behärskade språket som en svensk genomsnittselev (Skolöversty-
relsen, 1974).  
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I de metodiska anvisningarna för stödundervisningens genomförande föreskrevs 
att stödet dels skulle omfatta orientering om skola och närsamhälle, dels göra 
eleverna förtrogna med ett begränsat och för dem väsentligt förråd av ord, fraser 
och grammatiska strukturer. Stödet skulle också grundlägga ett gott uttal så att 
eleverna kunde uppfatta och förstå enkelt svenskt vardagsspråk. Det uttrycktes 
som nödvändigt att arbeta med hörövningar, tal- och uttalsträning (Skolöversty-
relsen, 1974). 

Moment inom stödet i svenska för invandrarelever som särskilt betonades genom 
givna metodförslag var: lyssna och förstå, tala, läsa, skriva och systematiskt trä-
na språkets struktur (Skolöverstyrelsen, 1974). Nedanstående tabell sammanfat-
tar vem ämnet var avsett för samt mål och innehåll i ämnet enligt kursplanen. 

Tabell 9. Stödämnet enligt kursplanen från 1969 
Ämnet avser Ämnets syfte och mål Ämnets innehåll  
Invandrarnas 
barn

Förtrogenhet med ett begränsat för eleven vä-
sentligt ordförråd. Förtrogenhet med fraser och 
grammatiska strukturer, ett gott uttal. Förstå 
och tala enkelt vardagsspråk. Orientering i den 
svenska miljön. Förutsättningar för utbildning 
inom den svenska skolan. 

Lyssna, tala, läsa, 
skriva och träna 
språkets struktur. 
Orientering om 
skola och närsam-
hälle.

Svenska som främmande språk 
Till Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) hörde en kursplan som kompletterats med 
ett kommentarmaterial. I kursplanen beskrevs om skolans särskilda ansvar för 
elever från olika minoriteter. Det uppmärksammades också att elever med annat 
modersmål än svenska kommer till alla årskurser i grundskolan med skiftande 
kunskaper i svenska. Därför infördes ett nytt ämne, kallat svenska som främ-
mande språk, i grundskolan. Ämnet var avsett som komplement till svenska. 

Undervisningen i svenska som främmande språk syftade till att eleverna skulle få 
tillräckliga kunskaper i svenska så att de kunde övergå till och tillgodogöra sig 
den reguljära undervisningen i svenska. Eleverna skulle lättare kunna delta i 
kamratlivet och samhällslivet i Sverige. Elever med annat modersmål än svenska 
hade rätt att få en likvärdig utbildning jämfört med andra elever (Skolöverstyrel-
sen, 1980). 

Elever med annat modersmål än svenska hade också rätt till undervisning samt 
studiehandledning i och på sitt hemspråk. Om skolan organiserade undervisning i 
svenska som främmande språk var närvaron obligatorisk medan det var frivilligt 
att delta i hemspråksundervisning. Eleverna kunde få undervisning i svenska som 
främmande språk tills skolan bedömde att de hade tillägnat sig tillräckliga kun-
skaper för att kunna följa den ordinarie undervisningen i svenska. Dessutom 
skulle eleverna få sådana kunskaper som barn med svenska som förstaspråk an-
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tingen har vid skolstarten eller förvärvar genom skolans svenskundervisning 
(Skolöverstyrelsen, 1980). 

Målen för svenska som främmande språk var att eleverna skulle tillägna sig ord 
och begrepp inom olika ämnesområden för att kunna delta i undervisningen i alla 
skolämnen. För att kunna känna gemenskap och samhörighet med andra männi-
skor i Sverige uttrycktes att eleverna borde få del av den svenska kulturen genom 
litteratur, musik m.m. Det uttrycktes att elevernas ursprungliga kulturarv skulle 
tas tillvara (Skolöverstyrelsen, 1980).  

Skolan måste samtidigt som den stärker dessa elevers språkutveck-
ling aktivt ta tillvara deras kulturarv. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 
14) 

Eleverna skulle också kunna uppfatta tal, skaffa kunskap genom läsning och ut-
trycka sig i tal och skrift. Moment i svenska som främmande språk som särskilt 
betonades var: lyssna, tala, läsa, skriva och träna språklära samt samhälls- och 
kulturorientering (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Undervisningen fick en ny beteckning, Svenska som andraspråk, i ett senare 
kommentarmaterial (Skolöverstyrelsen, 1985:4). Detta berodde på att ämnet 
hade förändrats från att vara främmande språk (språklig behärskning inom vissa 
områden) till andraspråk med utvecklande av tvåspråkighet (språklig behärsk-
ning av både första- och andraspråket inom alla områden). I kommentarmateria-
let togs den diskussion upp som pågått sedan ämnet svenska som främmande 
språk infördes i läroplanen. Diskussionerna hade gällt skillnaderna i lärande och 
undervisning avseende första-, andra- och främmande språk (Skolöverstyrelsen, 
a.a.). Undervisningen i svenska som andraspråk skulle anordnas för elever med 
minoritetsspråk som hemspråk (Svensk Författningssamling, 1985). 

Invandrarelevers färdighetsträning och språkinlärning i svenska beskrevs som 
annorlunda än den för enspråkiga elever. För invandrarelevernas del handlade 
det om andraspråkstillägnande och för enspråkiga elevers del om förstaspråksut-
vecklande. Övergripande mål med grundskolans undervisning av elever med an-
nat förstaspråk än svenska uttrycktes vara att främja aktiv tvåspråkighet. Målet 
var både att utveckla och bibehålla sitt förstaspråk och att utveckla samt lära sig 
sitt andraspråk, svenska, till förstaspråksnivå. Detta för att eleverna skulle kunna 
använda sig av sina båda språk i alla behövliga och önskade situationer både i 
Sverige och i ursprungslandet. 

Eleverna skulle också kunna leva hela sitt liv med det nya språket (Skolöversty-
relsen, 1985:4). Eftersom alla elever hade rätt att få undervisning på egna sina 
villkor förordades att svenskundervisningen borde utgå från den enskilda elevens 
språk och erfarenheter. Därför hade invandrarelever rätt att få undervisning på 
samma villkor som elever med svenska som förstaspråk. Eftersom alla elever har 
olika behov, möjligheter, färdigheter och kunskaper uttrycktes också att under-
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visningen skulle inriktas mot att hjälpa alla andraspråkselever att nå 
förstaspråksnivå. 

Undervisningen i svenska som andraspråk skulle fortgå under hela skoltiden om 
eleven så behövde (Skolöverstyrelsen, 1985:4). Den skulle således inte betraktas 
som tillfälligt stöd. Det uttrycktes att undervisningen borde bedrivas i en egen 
elevgrupp och att elever vid behov även hade rätt till specialundervisning. I 
kommentarmaterialet fanns också skrivelser kring bedömning av elevers färdig-
heter och betygssättning i ämnet. Färdigheter och kunskaper i svenska som and-
raspråk skulle således bedömas och betygsättas utifrån det som fanns beskrivet i 
ämnets betygskriterier. De huvudmoment som metodiskt särskilt omnämndes 
och beskrevs i kommentarmaterialet var de samma som för svenska som främ-
mande språk. 

I ett senare kommentarmaterial till Lgr80, Svenska som andraspråk, fördjupade 
studier (Skolöverstyrelsen, 1987:104) samt Svenska som andraspråk, läs- och 
skrivinlärning (Skolöverstyrelsen, 1989:132) formulerades ytterligare metodiska 
förslag till lärare. Här gavs också anvisningar för lektionsplaneringar samt för 
samarbetet med modersmålslärare och med övriga lärare. Det senare kommen-
tarmaterialet behandlade framför allt läs- och skrivinlärning för de barn som inte 
behärskade skrivandet och läsandet på svenska jämförbart med andra barn i 
samma ålder vilka hade svenska som förstaspråk.  

Nedanstående tabell sammanfattar vem ämnet var avsett för samt mål och inne-
håll i ämnet enligt kursplan. 

Tabell 10. Svenska som främmande språk enligt kursplanen från 1980 och komplementet 
från 1985 

Ämnet avser Ämnets syfte och mål Ämnets innehåll  
Elever med in-
vandrarbakgrund, 
elever med annat 
modersmål än 
svenska. 

Ord och begrepp inom olika ämnesområden. 
Delta i den vanliga undervisningen i svenska 
och i andra ämnen. Uppfatta vad andra säger, 
delta i kamrat- och samhällslivet i Sverige. 
Kunskap genom läsning. Uttrycka sig i tal och 
skrift, 1980. Utveckla tvåspråkighet, 1985. 

Lyssna, tala, läsa, 
skriva och träna 
språklära samt 
samhälls- och 
kulturorientering. 

Svenska som andraspråk 
Ämnet svenska som andraspråk blev 1996 (Utbildningsdepartementet 1995; 
Skolverket, 1996) ett ämne inom grundskolan. I Kursplaner och betygskriterier 
för grundskolan (Skolverket, 1996) beskrevs olika skolämnen samt vad alla ele-
ver borde lära sig i de olika ämnena. I detta material fanns också en kursplan 
med betygskriterier för ämnet svenska som andraspråk. Några råd om metoder, 
likt dem i föregående läroplan, Lgr80, gavs dock inte utan varje lärare fick själv 
utforma metoder för sin undervisning. Mål för undervisningen i ämnet uttrycktes 
dock vara att eleverna skulle få så goda kunskaper i svenska, att de fullt ut kunde 
tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen. I kursplanen beskrevs ämnet som 
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jämbördigt med andra ämnen eftersom det hade en egen kursplan och var be-
tygsgrundande. Undervisningens yttersta syfte uttrycktes vara att andraspråks-
eleverna skulle uppnå förstaspråksnivå i svenska. I kursplanen uttrycktes också 
svenska språkets nyckelroll för att nå framgång i skolarbetet. I kursplanerna 
fanns mål att uppnå vid slutet av femte, respektive nionde skolåret.  

Nu gällande kursplan 
I Skolverkets Kursplaner och betygskriterier för grundskolan 2000 (Skolverket, 
2000b) finns en reviderad kursplan med betygskriterier för ämnet svenska som 
andraspråk. I följande text gör jag en noggrannare genomgång av nu gällande 
kursplan med fokus på hur formulerade utbildningsideal kommer till uttryck. 

Den elevgrupp ämnet avser är inte homogen eftersom eleverna kommer till 
grundskolans alla årskurser. Deras färdigheter i svenska som andraspråk varierar 
från nybörjarnivå till avancerad nivå. Det är således stora skillnader i den tänkta 
elevgruppens behärskning av svenska språket. Nedanstående citat från kurspla-
nen (Skolverket, 2000b) beskriver den språkbehärskning som andraspråkselever-
na förmodas ha och vad dessa antas leda till. 

[Eleverna]… saknar oftast kunskaper i svenska.… kan ha svårt att 
delta i undervisningen och redovisa kunskaper. (Skolverket, 
2000b) 

Enligt kursplanen är ämnet avsett för elever med annan kulturell bakgrund än 
svensk och annat förstaspråk än svenska. Eleverna kan själva ha invandrat till 
Sverige eller vara födda i Sverige.  

… elever med ett annat modersmål än svenska och med en annan 
kulturbakgrund ... Elever som nyligen anlänt till Sverige… elever 
med annat modersmål än svenska som är födda i Sverige… (Skol-
verket, 2000b) 

Ämnet beskrivs, på grund av den heterogena elevgruppen, som präglat av andra 
förutsättningar än övriga ämnen i skolan. 

Som ämnets syfte och mål anges språkets nyckelställning för skolarbetet och för 
skolans alla ämnen. Därför är det mycket viktigt att kunna använda både talat 
och skrivet språk. Andraspråkseleverna ska också med gott resultat kunna delta i 
och tillgodogöra sig undervisning i andra ämnen.  

[Eleverna ska]… tillägna sig en sådan språkbehärskning att de med 
fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra ämnen … 
(Skolverket, 2000b) 
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För att förutsättningarna för deltagande i kamrat- och i samhällslivet skall vara 
desamma som för kamrater med svenska som förstaspråk anges att utbildningen 
syftar till funktionell språkbehärskning av svenska. 

… språket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verk-
samhet.… Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i 
det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska 
som modersmål. (Skolverket, 2000b) 

Eftersom eleverna lär sig svenska både i och utanför skolan är det viktigt att de 
förstår den svenska kulturen och det som omger dem. 

Att förstå denna omvärld och dess kultur … är centralt för ämnet.  
(Skolverket, 2000b) 

I kursplanen poängteras samhälleliga krav och förväntningar på den enskilda ele-
ven att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera olika texter eftersom ned-
tecknade ord har så stor betydelse.  

… förväntningar på språkförmågan hos alla. (Skolverket, 2000b) 

Kommunikations- och informationsteknikens utveckling samt dess betydelse för 
individens möjligheter och förväntningar på språkförmågan och skrivförmågan 
poängteras. 

Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken ska-
par möjligheter… krav på förmågan att kunna hantera, tillgodogö-
ra sig och värdera texter. (Skolverket, 2000b) 

Ämnets innehåll ska stödja andraspråkslärandet. För att ge eleverna möjlighet att 
kommunicera och öva språket så att de kan leva och delta i samhället i övrigt, 
ska skolan erbjuda möjligheter att använda språket. Eleverna ska kunna tala, läsa, 
skriva och lyssna i olika situationer. Det uttrycks vidare som viktigt att utveckla 
ett rikt ordförråd och att tillägna sig kunskaper om språklig uppbyggnad både 
gällande svenska och andra språk. Det är också viktigt för andraspråkseleverna 
att:

… utveckla förståelse för varför människor skriver och talar olika. 
(Skolverket, 2000b) 

Genom att läsa skönlitteratur som eleverna själva valt ska deras lust att lära ge-
nom läsande uppmuntras och deras fantasi utvecklas. 

… lust att lära genom läsning ... I dialog med andra uttrycka käns-
lor och tankar som texter… (Skolverket, 2000b) 
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Genom läsning av skönlitteratur tränas språket och eleverna förutsätts bli för-
trogna med den svenska skolans och det svenska samhällets värdegrund samt 
med den svenska skönlitteraturen, den svenska kulturen och med 
svensk/västerländsk referensram.  

[Eleverna ska]… förstå svensk skönlitteratur och svensk kultur… 
(Skolverket, 2000b) 

Genom läsning kan eleverna även lära känna litteratur från andra delar av värl-
den. Textbegreppet omfattar förutom skrivna texter också talade texter, film, vi-
deo och bilder. Detta ger: 

… möjligheter till en allsidig övning i språket. (Skolverket, 2000b) 

Språkets och speciellt skriftspråkets betydelse poängteras. Kursplanen framhåller 
som viktigt för det fortsatta livet att kunna kommunicera, samarbeta och föra dia-
log med andra. 

Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. 
(Skolverket, 2000b) 

Skrivandet utvecklar förmågan att skriva läsligt både för hand och med hjälp av 
ordbehandlare. Genom skrivandet tillämpas och utvecklas också skriftspråkets 
normer och språkets grammatik hos eleverna 

… förstår och använder grundläggande mönster och grammatiska 
strukturer… (Skolverket, 2000b) 

För eleverna blir erfarenheter och kunskaper både hanterbara och synliggjorda 
genom språket. Det är viktigt att förstå hur det egna andraspråkslärandet går till.  

… lär sig använda egna erfarenheter, sitt tänkande och sina språk-
liga färdigheter för att inhämta och befästa kunskaper. … och jäm-
föra med egna erfarenheter är centralt för ämnet. (Skolverket, 
2000b) 

Det omnämns vara viktigt att eleverna stimuleras till att delta i kulturutbudet och 
att de: 

… stimuleras till eget kulturellt skapande… (Skolverket, 2000b) 

Till Kursplaner och betygskriterier för grundskolan 2000 hör också ett referens-
material (Skolverket, 2000a). Här beskrivs förhållandet mellan svenska som 
förstaspråk och svenska som andraspråk som ett mynt där de båda sidorna repre-
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senterar modersmålssvenska, respektive svenska som andraspråk. Ämnena be-
skrivs ha en gemensam kärna och vara lika krävande men elevernas utgångs-
punkter är olika. Därför är även målen att uppnå andra. I båda kursplanerna be-
tonas betydelsen av det flerstämmiga klassrummet, det vidgade textbegreppet 
och elevernas eget skapande i ämnet. 

Nedanstående tabell sammanfattar vilka elever ämnet är avsett för samt mål och 
innehåll enligt kursplanerna för skolämnet svenska som andraspråk från 1996 
och 2000. 

Tabell 11. Svenska som andraspråk enligt kursplanerna från 1996 och 2000
Ämnet avser Ämnets syfte och mål Ämnets innehåll  
Elever med annan 
kulturell bakgrund än 
svensk och annat 
förstaspråk än svens-
ka. Elever som själva 
har invandrat till Sve-
rige eller är födda i 
Sverige. 

Aktiv tvåspråkighet, utveckla 
och behålla förstaspråket. Ut-
veckla och lära sig sitt andra-
språk till förstaspråksnivå. 
Uppnå en funktionell behärsk-
ning av det svenska språket som 
är i nivå med den som elever 
med svenska som förstaspråk 
har.

Lyssna, tala, träna uttal, 
läsa, utöka ordförrådet, 
skriva och träna språkrik-
tighet. Känna till det svens-
ka kulturarvets skönlittera-
tur. Uppfatta nyanser och 
variation som uttrycks ge-
nom och i språket. 

Sammanfattning och utveckling över tid 
Genom skrivningar i styrdokumenten kan förändringar synliggöras gällande mål 
och innehåll för den svenskundervisning som riktar sig speciellt till elever med 
annat förstaspråk än svenska. I följande text sammanfattas de aktuella kursplane-
skrivningarna.  

Andraspråkselevers undervisning uppmärksammades inte 1962 (Kungliga Skol-
överstyrelsen, 1962) och till att börja med inte heller 1994 (Utbildningsdeparte-
mentet, 1994) genom avsaknad av kursplan för ämnet. Enligt kursplanen från 
1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) var stödet i svenska avsett för invandrarnas barn 
medan kursplanen 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) var avsedd för elever med in-
vandrarbakgrund och elever med annat modersmål än svenska. I den senaste lä-
roplanens kursplaner för ämnet (Skolverket, 2000b) beskrivs målgruppen som 
elever med annan kulturell bakgrund än svensk och annat förstaspråk än svenska. 
Eleverna kan själva ha invandrat till Sverige eller vara födda i Sverige.  

Nedanstående tabell visar hur den svenska som erbjuds andraspråkselever ut-
trycks från kursplanen 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) till och med kursplanen 
2000 (Skolverket, 2000b).  
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Tabell 12. Mål över tid
Kursplanen 1969 Kursplanen 1980/1985 Kursplanerna 1996/2000 
Förtrogenhet med ett för 
eleven begränsat, väsentligt 
ordförråd. Förtrogen med 
fraser och grammatiska 
strukturer och ett gott uttal. 
Förstå och tala enkelt var-
dagsspråk. Orientering i den 
svenska miljön. Förutsätt-
ningar för utbildning inom 
den svenska skolan. 

Ord och begrepp inom olika 
ämnesområden. Delta i den 
vanliga undervisningen i 
svenska och i olika ämnen. 
Uppfatta vad andra säger, 
delta i kamrat- och sam-
hällslivet i Sverige. Kun-
skap genom läsning. Ut-
trycka sig i tal och skrift. 
Utveckla tvåspråkighet. 

Aktiv tvåspråkighet, ut-
veckla och behålla första-
språket. Utveckla och lära 
sig sitt andraspråk till 
förstaspråksnivå. Uppnå en 
funktionell behärskning av 
det svenska språket i nivå 
med den som elever med 
svenska som förstaspråk 
har.

Målen har förändrats från stöd, begränsat ordförråd och vardagsspråk till full 
språkbehärskning av andraspråket. Eleverna ska enligt nu gällande kursplan nå 
förstaspråksnivå och full språkbehärskning av sitt andraspråk. De ska bli två-
språkiga genom att fortsätta utveckla sitt förstaspråk. Målet har således föränd-
rats från begränsade färdigheter i andraspråket till färdigheter i nivå med den 
som svensktalande kamrater har. 

Eftersom ämnets mål har ändrats över tid har också innehållet förändrats. Detta 
visas i nedanstående tabell. 

Tabell 13. Innehåll i olika kursplaner 
Kursplanen 1969 Kursplanerna 1980/1985 Kursplanerna 1996/2000 
Lyssna, tala, läsa, 
skriva och träna 
språkstruktur. Orien-
tering om skola och 
närsamhälle.

Lyssna, tala, läsa, skriva 
och träna språklära samt 
samhälls- och kulturorien-
tering. 

Lyssna, tala, träna uttal, läsa, ut-
öka ordförrådet, skriva och träna 
språkriktighet. Känna svenska 
kulturarvets skönlitteratur. Upp-
fatta nyanser och variation som 
uttrycks genom och i språket. 

Beträffande innehåll märks förändring från att innehålla träning av olika språkli-
ga moment och formdrill till att också kunna uppfatta språkets variation och ny-
anser dvs. språkets form och funktion. Innehållet uttrycker också förändring från 
orientering om skola och samhälle och att klara av vardagen, till att känna till 
svenskt kulturarv och svensk skönlitteratur.  

Några uttryck har skärpts och några har tillkommit i kursplanen från 2000 (Skol-
verket, 2000b). Den reviderade kursplanen har ytterligare anpassats till den 
gängse kursplanemallen. Den har liksom för övriga ämnen även utökats med kri-
terier för betyget mycket väl godkänd. Kursplanen 1996 anger mål som eleverna 
ska ha uppnått efter första delen av undervisningen respektive som ska uppnås i 
ämnet. I kursplanen 2000 skärps dessa formuleringar genom att likformas med 
övriga kursplaner. Därför uttrycker nu gällande kursplan:  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret eller 
efter en första del av undervisningen. (Skolverket, 2000b, s. 105) 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 
(Skolverket, 2000b, s. 106) 

Enligt kursplanen 2000 är ämnet svenska som andraspråk avsett för elever med 
annat förstaspråk än svenska och annan kulturell bakgrund än svensk. Dessa ele-
ver kan ha kommit till Sverige vid olika tidpunkter i livet eller vara födda i Sve-
rige och därför är deras behärskning av svenska beskriven som mycket olika. 
Målet är att andraspråkseleverna ska tillägna sig full språkbehärskning i andra-
språket, dvs. nå förstaspråksnivå i andraspråket och de ska även få fullt utbyte av 
samhällslivet i Sverige. Genom språket och läsning av svensk skönlitteratur ska 
de förstå den svenska samhällsstrukturen och dess kultur. 

Liksom i tidigare kursplaner betonas ordförråd, läsa, skriva och grammatiköv-
ningar men inte på samma sätt i form av modellinlärning och övning i språkets 
form och att klara vardagliga kontakter. Enligt nu gällande kursplan ska träning 
av språkets form i stället ske i funktionella sammanhang. 

Analys av konkretiserade ideal 
I tidigare kapitel visade jag att utbildningsideal formulerade i läroplanernas över-
gripande delar uttrycker förändringar över tid. Det uttrycks också motstridiga 
spår i form av avvikelser mot övergripande samhällsideal avseende vilka värden 
som ansetts viktiga att överföra till andraspråkselever. Kursplanerna komplette-
rar läroplanerna genom att de formulerar olika ämnens huvudmoment och inne-
håll. Följande kapitel omfattar analys med anknytning till teorier av vilka i kurs-
planer konkretiserade utbildningsideal som kan sägas omfatta svenska som and-
raspråk över tid. I kursplanerna från 1969 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962), 
1980/1985 (Skolöverstyrelsen, 1980; 1985:4) samt 1996/2000 (Skolverket, 1996; 
2000b) för svenska som andraspråk, studeras förändringarna med hjälp av tolk-
ningsramens teorier och sett genom prismornas spektrum av begrepp framträder 
olika bilder av ämnet. 

I följande tre avsnitt vill jag därför diskutera i kursplaner erbjudet lärande med 
utgångspunkt i (1) undervisningens utformning – likformig/olikformig, (2) ele-
vers förmåga – kompensera/komplettera samt (3) ämnets mål – begränsat delta-
gande/deltagande fullt ut. 

Undervisningens utformning – likformig/olikformig 
Den svenska skolan vilar på en värdegrund av jämlikhet och allas lika värde. När 
nu gällande läroplan (Utbildningsdepartementet, 1994) togs i bruk fanns ingen 
kursplan för ämnet svenska som andraspråk. Detta berodde på att det förslag till 
kursplan som fanns inte var utformat i överensstämmelse med andra ämnens 
kursplaner. Förslaget var i stället utformat utifrån ämnets olikhet jämfört med 
andra ämnen och andraspråkselevers speciella språksituation således olikformig 
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och oacceptabel. Efter att, med andra ämnens kursplaner som förebild, ha lik-
format utformningen har ämnet fått en egen kursplan. Det avvikande har därmed 
anpassats till den rådande kursplanediskursen. 

I en skola där alla erbjuds likformig utbildning antas att alla barn har samma för-
utsättningar som exempelvis samma förstaspråk och behov av t.ex. samma 
svenskundervisning. En utgångspunkt är också att skolans ordinarie undervisning 
kan ge alla samma förutsättningar till fortsatt utbildning. I en likformad utbild-
ning behövs därför inte några speciella formuleringar kring ämnesmål och äm-
nesinnehåll i form av kursplaner.  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är avsaknad av kursplan för svens-
ka som andraspråk att betrakta både som exkluderande och diskriminerande ef-
tersom den visar både bristande kunskap och bristande medvetenhet för andra-
språkselevers speciella behov. Denna okunskap och omedvetenhet kan förstås 
både i termer av utebliven undervisning och i enlighet med Foucaults (1993; 
2002) resonemang som osynliggörande och uteslutning från vad som ansågs vara 
normalt. Även kursplanerna från 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) och 1980 (Skol-
överstyrelsen, 1980), där utgångspunkten är elevers brist på kunskaper i svenska 
och om den svenska kulturen, är att betrakta som diskriminerande. För att främja 
allas lika värde och elevers olikheter måste andraspråksundervisning i stället or-
ganiseras olikformigt utifrån andraspråkselevers speciella språkförvärvssituation. 
Undervisning som syftar till funktionellt behärskande av andraspråket uttrycks i 
komplementet från 1985 (Skolöverstyrelsen, 1985:4) och i kursplanerna från 
1996 (Skolverket, 1996) och 2000 (Skolverket, 2000b).  

Svenska språkets betydelse för kunskapande och kommunikation framhålls klart 
i nu gällande kursplan från 2000 (Skolverket, 2000b). Kursplanen uttrycker även 
att skolan genom undervisning i svenska som andraspråk ska ge eleverna denna 
kunskap. Ämnet svenska som andraspråk har således ett trefaldigt mål som är att 
lära sig om språket, att lära sig på språket och att genom språket lära känna 
svenskt kulturarv. Tingbjörn (2004) diskuterar fenomenet lära sig om språ-
ket/lära sig på språket och menar att detta visar andraspråkets och andraspråks-
elevernas speciella situation när det gäller att både utveckla och kommunicera 
svenska. 

Den andraspråksundervisning som organiseras olika, med olika innehåll utifrån 
elevers olika behov, stämmer väl med de uttalade samhällsmålen jämlikhet, val-
frihet, samverkan och en skola där alla är likvärdiga. Valfrihetsmålet förutsätter 
t.ex. att andraspråkseleverna erbjuds möjligheter att välja i vilken mån de vill vi-
dareutveckla sitt förstaspråk, i vilken utsträckning de vill behålla ursprungskultu-
ren och hur det svenska ska integreras. Flerspråkighet och mångkulturalitet kan i 
detta sammanhang av valfrihet ses som olikformigt eller avvikande i jämförelse 
med det enhetliga och likformiga dvs. monokulturellt svenska. 

Att lära sig om/på andraspråket måste därmed förstås vara annorlunda och olika i 
jämförelse med att lära sig om/på förstaspråket varför andraspråksundervisning-
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en både måste ha annat innehåll och vara annorlunda utformad. Den måste också 
vara olikformad utifrån enskilda elevers tidigare erfarenheter, behov och förut-
sättningar. 

Elevers förmåga – kompensera/komplettera
Enligt svensk tradition fungerar den jämlika skolan och den specialpedagogiska 
undervisningen kompenserande, konserverande och beskyddande. Detta bygger 
på uppfattningen att skolan kan kompensera barnens och hemmens avvikelser 
och brister genom undervisning (Carlsson, 2006; P. Haug, 1998; Persson, 2001). 
Traditionen av stöd, beskydd, konservering och kompensation som har förts vi-
dare i andraspråksundervisningen kan härledas till skrivningarna i kursplanen 
1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) där undervisningen benämns just stödundervis-
ning.  

De fastställda ämnesmålen i kursplanen från 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) kan 
ses som uttryck för ett monokulturellt samhälles formulerade värdegrund. De vi-
sar på ett samhälle där utbildning handlar om att kompensera elevers avvikelser 
och bristande kunskaper gällande svenska värden, den svenska kulturen och det 
svenska språket. Detta kan leda till marginalisering och assimilation dvs. känslor 
av utanförskap. En skola där undervisningens innehåll är utformat i kompense-
rande syfte kan sägas se flerspråkighet och mångkulturalitet som problem. På 
motsvarande sätt kan en skola, där innehållet är utformat i konserverande och 
kompletterande syfte, där olika erfarenheter läggs till varandra, sägas betrakta 
elevers erfarenheter av andra språk än svenska och andra kulturer än den svenska 
som berikande i en relationell och kommunikativ miljö (Carlsson, 2006). 

Kursplanerna från 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) och 1980 (Skolöverstyrelsen, 
1980) uttrycker organisering av undervisning i kompenserande syfte. Andra-
språkselever ska bli mer monospråkiga och monokulturella. Detta kan i enlighet 
med Foucault (1993; 2002) sägas vara det mest normala i den svenska skolan 
men rimmar illa med de uttalade målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan. I 
stället kan detta ses som förtryck i form av okunskap och omedvetenhet om en-
skilda elevers förutsättningar och behov. I en skola för alla kan brist på kunskap 
eller omedvetenhet om elevers behov och tidigare erfarenheter inte ses som be-
drivande av likvärdig undervisning. Det kan i ställes förstås i termer av osynlig-
görande (Foucault, 1993). För att skolan ska vara likvärdig måste i stället alla in-
divider erbjudas den obligatoriska skolans utbildning organiserad i komplette-
rande syfte. Det kan också ses i ljuset av vad Lahdenperä (1997) skriver angåen-
de andraspråkselevers färdigheter i svenska språket och invandrarbakgrund samt 
att detta kan ses som brister och problem. Brist- och problemperspektivet bygger 
på ett synsätt som är monokulturellt och slutet och som verkar negativt, diskri-
minerande och kategoriserande.  

Med komplementet till ämneskursplanen från 1985 (Skolöverstyrelsen, 1985:4) 
har ämnets mål ändrats. Texten uttrycker ett kompletterande synsätt medan kurs-
planerna 1996 (Skolverket, 1996) och 2000 (Skolverket, 2000b) kan sägas for-
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mulera en motstridighet eftersom de uttrycker både kompenserande och komplet-
terande innehåll. Via det svenska språket och läsning av den svenska skönlittera-
turen är det tänkt att eleverna ska förstå den svenska värdegrunden samt skillna-
den mellan ursprungskulturens värdegrund och den svenska. Genom ämnet ska 
eleverna förstå svensk kultur, svenskt kulturarv, det svenska samhället och den 
svenska värdegrunden. Detta visar en monokulturell utbildning med begränsat 
deltagande där skolans undervisning avser att kompensera elevers bristande kun-
skaper om det svenska. Genom särskild undervisning antas elever normaliseras 
(Foucault, 1993; 2002). 

Att nå full språkbehärskning, att förstå sig själv och andra samt svensk kultur 
och andra kulturer genom lustfylld läsning, i ett relationellt och kommunikativt 
sammanhang, talar däremot ur ett multikulturellt perspektiv. Alla är lika mycket 
värda och variation upplevs som komplettering. Förutsättning för detta är dock 
att den lustfyllda läsningens litteraturval utgår från ett kompletterande perspektiv 
genom att litteratur också väljs från de enskilda elevernas ursprungskulturer. Om 
litteraturen väljs med tillämpad svensk litterär kanon, eller utifrån andra kulturer 
i största allmänhet som utgångspunkt, blir perspektivet i stället kompenserande 
och konserverande. 

Ämnets mål – begränsat deltagande/deltagande fullt ut 
Från att ämnet, enligt kursplanen 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969), var fokuserat 
på språkövningar och enkelt vardagsspråk har det förändrats till att, enligt kurs-
planerna 1996 (Skolverket, 1996) och 2000 (Skolverket, 2000b), vara riktat mot 
att nå förstaspråksnivå såväl som att känna till språkliga nyanser. Målen med 
stödundervisningen (Skolöverstyrelsen, a.a.) och främmandespråksundervisning-
en (Skolöverstyrelsen, 1980) uttrycktes som att eleverna skulle få orientering om 
svenska samhället och svensk kultur. Andraspråksundervisningen i komplette-
ringen (Skolöverstyrelsen, 1985:4) samt i de senaste två kursplanerna (Skolver-
ket, 1996; 2000b) kan däremot sägas ha som mål att eleverna ska lära känna 
svensk kultur och svensk skönlitteratur. 

I den första undervisningen, betecknad stöd 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) och 
delvis också svenska som främmande språk 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) var 
fokus riktat mot samhällsorientering där isolerad färdighetsträning uttrycktes 
som viktig. Här dominerade också hantera-vardag fokus. Målet var att eleverna 
skulle kunna förstå enkelt vardagsspråk och delta i den ordinarie klassrumsun-
dervisningen. Innehållet uttrycker således, i ämnets första kursplaner, fokus rik-
tat mot ett skolämne vilket kan förstås som ett bildningsämne. Betoningen låg på 
svenskt kulturarv för deltagande i ett svenskt monokulturellt samhälle och skola. 
Ovanstående exemplifierar det gamla ämnet (Bergöö, 2005) med förgivet taget 
innehåll (Foucault, 1993). Kursplanerna från 1969 och 1980 beskriver således 
utbildning för begränsat deltagande i det svenska monokulturella samhället och 
skolan. 
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Full språkbehärskning innebär att behärska både första- och andraspråket vilket 
leder till tvåspråkighet. Detta uttrycks i kompletteringen från 1985 (Skolöversty-
relsen, 1985:4) och kursplanerna från 1996/2000 (Skolverket, 1996; 2000b). Att 
genom läsning av skönlitteratur förstå både sig själv, andra, svensk kultur och 
andra kulturer kan också uppfattas vara fokuserat mot ett ämnesinnehåll som av-
ser deltagande fullt ut i ett multikulturellt samhälle eftersom även förståelse för 
andra kulturer omnämns. Dock omnämns inte elevernas egna ursprungskulturer 
specifikt. Däremot omtalas andra kulturer generellt i nu gällande kursplan.  

I den nu gällande kursplanen (Skolverket, 2000b) framträder vad Malmgren 
(1996) Elmeroth (2005b) och Östman (1995) beskriver som olika fokus för äm-
net, vilket innebär att flera bilder av ämnet kan ges med hjälp av olika ämnesbe-
skrivningar. Kursplanen kan sägas uttrycka både motstridiga ideal och avvikelser 
från tidigare traditioner beträffande ämnesinnehåll som syftade till kunskaper för 
att kunna hantera-vardag. Nu gällande mål för ämnet uttrycks exempelvis vara 
att lära sig svenska för att förstå hur den svenska skolan och det svenska samhäl-
let fungerar samt för att komma in i kamratlivet och delta i samhällslivet. Detta 
kan beskrivas som fokus mot ett demokratiämne, där full behärskning av det 
svenska språket dvs. förstaspråksnivå uttrycks som mål. Demokratiämnet omfat-
tar också språkfärdigheter som att rätt kunna hantera språkets form i olika situa-
tioner, att vara medveten om språkets betydelse för att förstå sig själv och andra 
och att känna till språkets variationer. Detta förutsätter att eleverna får tillfälle att 
träna form, men inte som isolerad färdighet utan i ett sammanhang utifrån den 
enskilda elevens behov och tidigare erfarenheter. Svenska som andraspråk som 
demokratiämne uttrycker därmed både det nya ämnet (Bergöö, 2005) och ämnets 
roll i samhället. Detta beskriver ett ämne vars mål är att elever fullt ut ska kunna 
delta i samhällslivet. 

Kursplanen från 2000 (Skolverket, 2000b) formulerar också mål som kan sägas 
beskriva ämnet som färdighetsämne (Malmgren, 1996) där träning av form ingår, 
dvs. det gamla ämnet (Bergöö, 2005). Formdrill kan dock även ses som ett erfa-
renhetspedagogiskt ämne eftersom träning av språkets norm och form ska ske i 
meningsfulla situationer som vid läsning, skrivning och i dialog. Detta beskriver 
också ett erfarenhetspedagogiskt ämne som syftar till utbyte av erfarenheter. 

Med betoning på språket-som-en-förutsättning där träning av svensk grammatik, 
läsning av svensk litteratur och skrivande på svenska prioriteras, är avsikten att 
eleverna ska förstå den svenska kulturen och svenska samhället. Genom att läsa 
svensk skönlitteratur kan det uppfattas som att eleverna ska lära sig förstå både 
den svenska kulturen och andra kulturer. Detta beskriver ett ämne vars mål är att 
eleverna ska se på den övriga världen genom svenska glasögon. Bildningsämnet 
syftar därmed till kunnande och deltagande i ett svenskt monokulturellt sam-
hällsliv utifrån den svenska normen för vad som, i enlighet med Foucaults (1980; 
1993; 2002; 2003) normalitetsresonemang, är viktig kunskap. 

Vad som inte omnämns är läsning av olika sorters texter på förstaspråket samt 
förståelse för ursprungskulturens litteratur och kunskap om ursprungslandets för-
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fattare. Detta kan tolkas som att elevernas tidigare erfarenheter inte tas tillvara. 
Således kan läsning av svensk litteratur och tillämpad litterär kanon inte sägas 
vara erfarenhetspedagogiskt ur ett multikulturellt perspektiv med syfte att kunna 
deltaga fullt ut. Om läsningen däremot har sin utgångspunkt i ursprungskulturer-
na och i förstaspråken kan ämnet sägas vara erfarenhetspedagogiskt och multi-
kulturellt. 

I nu gällande kursplan (Skolverket, 2000b) talas det vidare om att lära sig förstå 
både sig själv, andra människor och hur det egna andraspråkslärandet går till. 
Härigenom ska eleverna både kunna erhålla och befästa kunskaper. Detta kan ses 
som exempel på att använda språk/uppfatta språkanvändning som verktyg för att 
underlätta lärande samt för att förstå sitt och andras lärande. Det kan förstås som 
fokus på medvetenhet-för-förståelse såvida även förståelse för och kunskap om 
tvåspråkighet och multikulturalitet ingår. Fokus på medvetenhet-för-förståelse 
inbegriper således medvetenhet och kunskap som syftar till deltagande fullt ut i 
ett multikulturellt Sverige. 

Svenska språket som en förutsättning för skolframgång och fortsatt liv i det s-
venska samhället är ett otydligt förmedlat mål. Det kan uppfattas uttrycka både 
begränsat deltagande och deltagande fullt ut. Tolkningen är beroende av om in-
nehållet fokuserar enbart andraspråket dvs. svenska som förutsättning för fram-
gång och deltagande ur ett monokulturellt perspektiv eller om fokus också riktas 
mot förstaspråket som en av förutsättningarna för framgång och deltagande fullt 
ut, ur ett multikulturellt perspektiv. 

Elever med kulturell och språklig bakgrund annan än svensk vilka därför kan ha 
svårt att delta i ordinarie undervisning är enligt nu gällande kursplan ämnets 
tänkta målgrupp. Ämnets mål är att eleverna ska nå funktionell språkbehärskning 
dvs. nå förstaspråksnivå i andraspråket. I kursplanen uttrycks också det svenska 
språkets nyckelställning i skolarbetet. Att behärska svenska beskrivs som avgö-
rande för såväl skolframgång, deltagande i kamratgruppen som för gemenskap 
och för att kunna verka i det svenska samhället. Att inte behärska svenska, att 
avvika från normen, innebär därmed lägre grad av framgång i skolan samt, i en-
lighet med Foucaults (1980; 1993; 2002; 2003) resonemang, lägre grad av delta-
gande och gemenskap. 

Konklusion
Kursplanerna konkretiserar ämnesvis det som i olika tider ansetts viktigt att ele-
verna lär sig genom den obligatoriska skolans utbildning och därför har frågor 
ställts kring utbildningsideal formulerade i kursplaner och förändringar inom 
dessa. I ovanstående analys har kursplaners konkretiseringar analyserats med 
hjälp av tolkningsramens teorier. 

Med hjälp av de båda prismornas begrepp fokuseras i följande text ämnets kurs-
planer. Genom att synliggöra de olika kursplanernas pendling mellan monokultu-
rellt respektive multikulturellt innehåll och mål ges i följande figurer olika bilder 
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av hur förändringarna kan uppfattas. Avvikelser från traditioner gällande ämnes-
innehåll samt motstridiga ideal blir tydliggjort med hjälp av de båda prismorna. 
Det ger också en bild av hur nu gällande kursplans olika ämnesfokus uttrycker 
motstridiga ideal. Nedanstående prismor synliggör således dels ett monokultu-
rellt, dels ett multikulturellt perspektiv på kursplanerna från 1969 (Skolöversty-
relsen, 1969) till kursplanen 2000 (Skolverket, 2000b). 

Nedanstående figur visar prismat som synliggör ett ämne vilket avser att utbilda 
och fostra inom en monokulturell ram. Detta är uttryckt i ämnets alla kursplaner.  

Undervisningens utformning:
likformig 

Elevers förmåga: kom-
pensera

Ämnets mål: begränsat 
deltagande

Figur 10. Tolkningsramens monokulturella prisma

Med hjälp av det monokulturella prismats begrepp likformig, kompensera och 
begränsat deltagande framträder ett ämne som erbjuder utbildning i syfte att 
kompensera elever för deras brister. Den kompenserande stödundervisningen och 
främmandespråksundervisningen syftade till begränsat kunnande och begränsat 
samhällsdeltagande i ett konserverande och beskyddande sammanhang. I nu gäl-
lande kursplan, som ytterligare likformats i jämförelse med andra ämnens är 
fostran till likformighet genom studium av svensk kultur och svenskt kulturarv 
formulerat. Behärskande av svenska som andraspråk uttrycks som en förutsätt-
ning för framgång både i skolan och i samhällslivet i övrigt. 

Sett genom det monokulturella prismat framträder skolämnet svenska som and-
raspråk som delvis kompenserande och normaliserande vilket leder till likfor-
mighet och fostran i det gemensamma kulturarvet. 

Nedanstående figur visar prismat som synliggör ett ämne vilket avser att utbilda 
och fostra inom en multikulturell ram. Detta är uttryckt i komplementet 1985 
(Skolöverstyrelsen, 1985:4) samt i kursplanerna 1996 (Skolverket, 1996) och 
2000 (Skolverket, 2000b).  
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Undervisningens utformning:
olikformig 

Elevers förmåga:
komplettera 

Ämnets mål: deltagande 
fullt ut 

Figur 11. Tolkningsramens multikulturella prisma

Det multikulturella prismats begrepp olikformig, komplettera och deltagande 
fullt ut synliggör att ämnet syftar till fullt deltagande i skola och samhällsliv. 
Detta mål ska nås genom att eleverna utvecklas till tvåspråkiga individer vilket 
är både olikt och multikulturellt i jämförelse med enspråkiga elever. Sett genom 
prismat blir det också synligt att andraspråkselever, i kommunikativa och rela-
tionella sammanhang, ska komplettera förståelsen av sig själva och det egna sät-
tet att lära. Detta ska ske med förståelse för och medvetenhet om olika individers 
skiftande behov och förutsättningar samt om andra kulturer än den egna. Skol-
ämnet svenska som andraspråk är i dessa avseenden multikulturellt och komplet-
terande. Ämnets undervisning leder till olikformighet och fostran i respekt för att 
människor är olika. Enligt ovanstående resonemang blir förändringar, motstri-
digheter och avvikelser från traditioner således synliga.  

Mellan 1969 och 1980 har en utveckling i riktning från en monokulturell skola 
mot en multikulturell synliggjorts. Kursplanen från 1980 har kompletterats 1985 
med att svenska som främmande språk (begränsat deltagande) har bytt fokus till 
att betecknas svenska som andraspråk. Detta förstärker ytterligare denna utveck-
ling. Mellan kursplanen från 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) och kursplanekom-
pletteringen från 1985 (Skolöverstyrelsen, 1985:4) har således en förändring 
skett från likformighet där enspråkighet var norm, till olikformighet där andra-
språksutveckling ansågs både berika, komplettera och främja barnets totala ut-
veckling. Förändringen kan sägas innebära ett skifte från begränsat kunnande 
och deltagande, till en intention om att fullt ut kunna delta i samhällslivet tack 
vare fullt behärskande av svenska språket. 

Mellan 1985 och 1996/2000 har det skett ett brott mot denna utveckling i form 
av en tillbakagång mot en monokulturell skola. Till att börja med fanns inte nå-
gon kursplan för ämnet när den nu gällande läroplanen (Utbildningsdepartemen-
tet, 1994) togs i bruk. 

I nu gällande kursplan 2000 (Skolverket, 2000b) synliggörs vad som kan kallas 
motsägelsefullt och likformigt. Min analys visar ett monokulturellt bildningsäm-
ne. Innehållet har till övervägande del erbjudit lärande av svensk kultur och 
svensk tradition. Behärskande av svenska språket är norm och ses som en förut-
sättning för att nå framgång och deltagande i samhällslivet. Analysen visar även 
ett multikulturellt ämne genom skrivningar om allas lika värde. Formuleringar 
uttrycker att undervisningen och ämnets innehåll ska leda till kunskap om andra 



107

kulturer och utgå från elevernas tidigare erfarenheter. Att behärska olika språkli-
ga situationer är också en del av ett demokratiämne vilket visar på skolämnets 
samhällsroll.  

De motstridiga ideal som framstår i förhållande till tolkningsramens båda pris-
mor är dels en monokulturell, dels en multikulturell skola. I den monokulturella 
skolan är kunskap om svensk kultur, svenskt kulturarv och svensk värdegrund 
fortfarande avgörande. I den multikulturella är i stället det erfarenhetspedagogis-
ka ämnet, med betoning av full kompetens i både första och andraspråket samt 
fullt deltagande i övriga samhället och medvetenhet-för-förståelse avgörande. 

Nedanstående figur visar utvecklingen över tid, brott och motstridiga ideal från 
1962 till 2000. De olika kursplanerna och kompletteringen är markerade med K,
avsaknad av kursplan är markerat med streck (--).

Multikultur    K  K K 
       
  K     
       
     K  

Monokultur -- K   --  K 
Kursplaner 1962 1969 1980 1985 1994 1996 2000 
Figur12. Mono- och multikulturella uttryck, brott och dubbla motstridiga spår i kurspla-
ner från 1962 t.o.m. 2000 

Figuren visar utvecklingen från ett monokulturellt (Skolöverstyrelsen, 1969) till 
ett multikulturellt ämne (Skolöverstyrelsen, 1985:4) samt brottet i denna utveck-
ling som skett genom avsaknad av kursplan (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Figuren visar också tillbakagången till monokulturellt ämne genom nu gällande 
kursplans oklarheter och motstridiga ideal (Skolverket, 1996; 2000b).  

Viktigt för det fortsatta analysarbetet är att studera vilken relation som råder mel-
lan läro- och kursplaners formuleringar. 



108



109

RELATIONER

Övergripande utbildningsideal är likvärdig utbildning i en skola för alla vilket på 
varierande sätt har formulerats i grundskolans alla läroplaner. De samhälleliga 
målen gällande jämlikhet och samverkan samt valfrihet att behålla och utveckla 
både första och andraspråket samt ursprungskulturen är formulerade i läroplans-
texterna Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
1994), i kursplanekompletteringen från 1985 (Skolöverstyrelsen, 1985:4) samt i 
kursplanerna från 1996/2000 (Skolverket, 1996; 2000b). De samhällsvärden som 
sedan 1975 sätter läro- och kursplaner i ett sammanhang sammanfattas i jämlik-
het, valfrihet och samverkan. Detta är en del av den obligatoriska skolans värde-
grund som därutöver uttrycker värdet av att fostra i demokrati. De utbildnings-
ideal som placerar grundskolans utbildning i ett utbildningsideologiskt samman-
hang kan sammanfattas i likvärdig utbildning i en skola för alla. Därmed kan de 
analyserade dokumenten uppfattas ingå i ett sammanhang där begreppet likvär-
dig och allas lika värde, samma rätt för alla till utbildning och till arbete uttrycks 
som viktigt. Allas rätt att bevara samt utveckla sitt språk och sin kultur har fram-
hållits som viktiga samhälls- och utbildningsvärden att överföra till eleverna i en 
skola för alla.  

Analysen så här långt visar att utbildningsideal, både formulerade i läroplanernas 
övergripande delar och konkretiserade i kursplanerna, har förändrats över tid. Jag 
har också urskiljt vad som kan kallas brott och spänningsfält och motstridiga 
ideal. I både läro- och kursplanerna uttrycks vad som sett med hjälp av det mo-
nokulturella prismat är ansatser mot begränsat deltagande, kompensera och lik-
formig. Men över tid uttrycks också vad som sett med hjälp av det multikulturel-
la prismat är ansatser mot deltagande fullt ut, komplettera och olikformig. Även i 
nu gällande kursplan har jag synliggjort ett motsatsförhållande. Motsägelsen är 
att det uttrycks såväl ett monokulturellt som ett multikulturellt sätt att se på kul-
tur, vad som är avgörande för framgång och vad som är viktigt att överföra till 
kommande generationer av andraspråkselever. 

Analysens sista del belyser förändringarna, brotten och spänningsfältets motstri-
diga ideal. I följande text binder jag på så sätt samman läro- och kursplaner samt 
synliggör förhållanden, samband och brott. I läroplaner formuleras på ett över-
gripande sätt olika utbildningsideologier samtidigt som de också uttrycker det 
omgivande samhällets värden. Kursplaner konkretiserar genom ämnesinnehåll 
både omgivande samhällsvärden och läroplaners formulerade utbildningsideal. 
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Förändringar
I läroplanernas övergripande delar har förändring av formulerad utbildningsideo-
logi skett från okunskap och omedvetenhet om svenska som andraspråk (Kungli-
ga Skolöverstyrelsen, 1962) till ett samhällskrav och ett behov av att formulera 
vilka värden som genom utbildning ska överföras till eleverna (Skolöverstyrel-
sen, 1980). Denna utveckling bröts 1994 (Utbildningsdepartementet, 1994) var-
för utbildningsidealen, sett med hjälp av tolkningsramens teorier, var en tillbaka-
gång till osynliggörande, okunskap och omedvetenhet om denna elevgrupp. 

En annan förändring är att begreppet likvärdig har omdanats från att 1962 
(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) betyda enhetlig, likformad och kompense-
rande undervisning till att betyda lika möjligheter, olikformad och kompletteran-
de undervisning. När jag studerar dessa förändringar med hjälp av tolkningsra-
mens teorier framstår en bild av en monokulturell skola som ideologiskt har för-
ändrats mot en multikulturell.  

I ämnets kursplaner uttrycker formuleringarna förändring från 1969 (Skolöver-
styrelsen, 1969) och 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980). Ämnets innehåll och fokus 
syftade till begränsat kunnande och begränsat deltagande i både skola och sam-
hälle. Innehållet i 1985 års komplettering (Skolöverstyrelsen, 1985:4), 
1996/2000 (Skolverket, 1996; 2000b) års kursplaner syftar i stället till kunnande 
och deltagande fullt ut. I ämnets nu gällande kursplan 2000 (Skolverket, 2000b) 
blir dock brott mot denna förändring synligt när jag studerar ämnets innehålls-
mässiga fokus med hjälp av tolkningsramens teorier. De bilder som framträder 
visar på motstridiga ideal i form av både monokulturellt och multikulturellt fo-
kus.  

Brott, motstridiga ideal och spänningsfält 
Samhällsvärden i termer av jämlikhet, valfrihet och samverkan omfattar den ob-
ligatoriska skolan. Därför speglar syftet att fostra eleverna och att överföra 
grundläggande värden genom den obligatoriska skolans undervisning ett spän-
ningsförhållande mellan motstridiga ideal. Det är motstridigt att både vikten av 
individens valfrihet och vikten av det gemensamhetsskapande enhetliga uttrycks. 
Både samhällssammanhållande värden och individuella värden har ansetts vikti-
ga att överföra. 

Det framgår också att grundskoleelever med annat förstaspråk än svenska är en 
elevgrupp vilken det har blivit viktigt att formulera speciell utbildning för. Sam-
tidigt synliggör bristen på formuleringar uppfattningen att likvärdig utbildning i 
en skola för alla är det samma som likformad utbildning för alla.  

Ett spänningsfält finns mellan Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och 
kursplanerna 1996/2000 (Skolverket, 1996; 2000b). Nu gällande kursplans inne-
håll syftar till likhet med majoritetskulturen och kunnande av majoritetsspråket 
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på sätt som innebär ett brott beträffande vägen mot idealet om utbildning för del-
tagande fullt ut. Innehållet visar också på samma brott mot individens valfrihet 
samt möjlighet att påverka utbildningens innehåll. Valfriheten och möjligheten 
att påverka innehållet har formulerats i nu gällande läroplan, Lpo94. 

Ytterligare ett spänningsfält har blivit synligt inom nu gällande kursplan. När 
ämnets innehåll studeras med hjälp av tolkningsramens teorier och de båda pris-
morna växer bilden av motstridiga ideal fram. Bilden visar både ett ämne vars 
tyngdpunkt ligger på litteraturhistorisk bildning där det svenska ensidigt lyfts 
fram. Den visar också ett ämne vilket kan betecknas som ett erfarenhetspedago-
giskt demokratiämne där enskilda elevers erfarenheter och behov är utgångs-
punkt och där fokus är riktat mot medvetenhet för förståelse. Kursplanens mot-
sägelse består således i att innehålla såväl monokulturellt som multikulturellt fo-
kus. 

Konklusion
Vad som blir synligt är ett ämne vilket vuxit fram för att det ansetts viktigt att 
överföra enhetliga och sammanhållande samhällsvärden samt att utbilda för sam-
hällsdeltagande. Det framträder också ett ämne vars senaste kursplan både visar 
på motstridiga ideal och brott mot övergripande formulerade ideal. Genom det 
formulerade innehållet i nu gällande kursplan uttrycks både utbildning för be-
gränsat deltagande i ett monokulturellt samhälle och deltagande fullt ut i ett mul-
tikulturellt samhälle. 

Nedanstående figur visar att de analyserade läro- och kursplanernas formulering-
ar förändrats och utvecklats från en monokulturell till en multikulturell skola. 
Den visar också brott mot denna utveckling och motstridiga ideal. Figuren sam-
manför de tidigare figurerna 9 och 12. De olika läroplanerna är markerade med 
L, kursplanerna och komplementet med K medan avsaknad av läro- eller kurs-
plan är markerat med streck (--). 

Multikultur   L K L K K 
       
  K     
       
 L    K  

Monokultur L -- K   L --  K 
Läro- och 
kursplaner

1962 1969 1980 1985 1994 1996 2000 

Figur 13. Förhållandet mellan läro- och kursplaner från 1962 t.o.m. 2000 

Genom att sammanföra de analyserade läro- och kursplanerna i samma figur blir 
både förändringar, brott, motstridiga ideal och spänningsfält tydliga. Fram till 
och med läro- och kursplan (Skolöverstyrelsen, 1980) och komplementet från 
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1985 (Skolöverstyrelsen, 1985:4) framstår bilden av en skola som utvecklas mot 
multikulturalitet. Genom avsaknad av speciella formuleringar i Lpo94 avstannar 
utvecklingen och utbildningsidealen faller tillbaka i brist på kunskap och med-
vetenhet om olikheter dvs. till monokulturalitet. Ett monokulturellt fokus ut-
trycks också i nu gällande kursplan samtidigt som ämnets fokus delvis riktas mot 
en multikulturell skola för alla. Diskrepansen som råder mellan nu gällande läro-
plan (Utbildningsdepartementet, 1994) och kursplan (Skolverket, 2000b) blir 
också tydlig. 

Inför interpretationen av livsberättelserna 
Övergripande syfte med avhandlingens studie var att analysera andraspråksele-
vers möte med svenska som andraspråk och den svenska skolan formulerat som 
erbjudet och upplevt lärande genom nedslag i två empiriska sammanhang. Den 
läroplanshistoriska analysen visade att den obligatoriska skolan avser att erbjuda 
alla elever likvärdig utbildning, lika chanser till framgång i skolan och möjlighe-
ter att nå uppsatta lärandemål. Den visade också på brott i utvecklingen, på mot-
stridiga ideal, spänningsfält samt att svenska som andraspråk formulerat och 
konkretiserat i den obligatoriska skolans styrdokument på många sätt innebär ett 
monokulturellt erbjudande. Det likformande och kompenserande innehållet fost-
rar elever för begränsat deltagande både i skolan och i samhället i övrigt. 

Intressant och viktigt för det fortsatta analysarbetet är att studera av andraspråks-
elever upplevd läroplan i termer av upplevt lärande. 

Med ovanstående resultat i ryggen riktar jag därför mitt forskningsintresse mot 
andraspråkselevers berättelser om mötet med svenska som andraspråk och den 
svenska skolan. I följande kapitel driver jag således studien vidare. Utgångs-
punkt för fortsättningen är avhandlingens syfte. Startpunkt är också de nya frågor 
som restes ur första sammanhangets resultat och analys. I studien av det andra 
empiriska sammanhanget tolkar och gestaltar jag av andraspråkselever upplevt 
lärande i mötet med svenska som andraspråk. Upplevd läroplan utforskas därmed 
genom interpretation av skriftliga och muntliga berättelser. 

De övergripande frågor som ställs till empirin gäller vilka utbildningsideal som 
kommer till uttryck i andraspråkselevers berättelser om mötet med svenska som 
andraspråk och den svenska skolan. Vidare frågas vilket ämnesinnehåll som 
kommer till uttryck i andraspråkselevers berättelser om mötet svenska som and-
raspråk. Dessa båda frågor kompletteras med att också reflektera över varför det 
som uttrycks inträffade och hur det inträffade. 
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UPPLEVELSER I MÖTET

Följande kapitel omfattar första steget i min interpretation av berättelser om mö-
ten med svenska som andraspråk och den svenska skolan. De texter jag tolkar är 
tre brev och tre transkriberade gruppsamtal. Kapitlet innehåller både den naiva 
och de upprepade läsningarnas resultat. Jag inleder med att formulera de tre bre-
vens omedelbart synliga innehåll och låta de tre individuella berättarrösterna få 
komma till tals. Detta följs upp genom att jag formulerar de tre fördjupande 
gruppsamtalens omedelbart synliga innehåll. Gruppsamtalens texter lästes som 
en berättelse eftersom det var helheten som intresserade mig. Genom att formule-
ra de upprepade läsningarna ger jag röst åt berättarna dvs. informanterna som 
grupp.  

Naiva läsningens följd
Viktigt inför interpretationen var att ur breven extrahera och formulera vad som 
uttrycktes gällande mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. 
Med vad-frågan i fokus och via naiv läsning av tre brev presenteras min omedel-
bara förståelse i form av tre berättelser som styrks med citat. Härigenom placeras 
också berättarna, innehållet i det berättade samt den fortsatta interpretationen i ett 
sammanhang. Underlag för gestaltningen är ett brev från vardera informanten.  

Nagoshagis berättelse
Nagoshagi berättar om sin familj som består av mamma, pappa och två bröder. 
Tillsammans med skolan står familjen för uppväxtens trygghet.  

Idag när jag tänker tillbaka på allt som varit så tänker jag att det 
har gått bra trots allt kaos i livet, hade det inte varit för familjen 
och skolan så kan jag inte ens tänka mig hur det kan ha varit. Om 
hur jag hade varit som person. Men hade vi stannat kvar i hemlan-
det så hade utgången varit garanterad, vi hade mist våra liv.  

Mötet med det svenska samhället påverkade Nagoshagis uppväxt genom krav på 
anpassning till de svenska normerna, sederna och tillvägagångssätten. Anpass-
ning var nödvändig för att han skulle klara sig i det svenska samhället. Detta var 
inte något direkt problem men han hade förväntningar på sig att inte vara sitt ur-
sprungliga jag utan bli som en svensk. Nagoshagi berättar om utanförskap och att 
inte tillhöra gruppen svenskar. Utanförskapet grundades i olika former av särbe-
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handling och att människor påpekade skillnader i stället för likheter. Som litet 
barn var detta svårt att förstå, men särbehandlingen har lett till en känsla av främ-
lingskap.  

Idag ser jag mig själv som kosmopolit, jag vet varifrån jag är, men 
för varje år som går märker jag att jag inte tillhör hit. Jag märker 
att människor är rädda och inskränkta. Rädslan för nytänkande och 
nyskapande stör tryggheten, det som fungerar, fungerar, varför 
ändra på det.  

Nagoshagi var redan vid ankomsten till Sverige flerspråkig eftersom tre språk 
användes inom familjen. Både språkmässigt och skolmässigt hade han fördel av 
att som sexåring ha börjat skolan i ursprungslandet. I den skola han gick som 
sexåring ställdes stora krav på eleverna. Att lära det svenska språket gick därför 
snabbt och lärarna var imponerade av Nagoshagis färdigheter i att läsa, skriva 
och räkna. Under grundskoletiden i Sverige fanns lärare som brann för sitt yrke 
och var duktiga i sina ämnen och där fanns vänner. Nagoshagis lärare visade en-
gagemang, empati och förståelse vilket ledde till personlig utveckling. På grund 
av att familjen flyttade så många gånger var motivationen för skolarbetet inte så 
hög och bedrevs därför mindre effektivt. Lärarna undrade varför Nagoshagi inte 
visade tydligare vad han kunde. Men han kände inte behov av att visa upp sig.  

Edos berättelse
Edo berättar om sin erfarenhet av främlingsfientlighet och av att bli kränkt för att 
han var annorlunda. Detta innebar att han inte alltid kände sig likvärdig eller ac-
cepterad som den han var.  

Trots att jag inte kan kalla mig för svensk upplever jag ibland att 
jag inte heller kan kalla mig för bosnier. I Sverige känner jag mig 
som en invandrare och när jag åker tillbaka till hemlandet så ser 
folk på mig också som en invandrare, eller rättare sagt turist på 
hemmaplan. Känslan av att inte tillhöra någonstans gör ont.  

I mötet med det svenska samhället var det viktigt för Edo att lära sig hur det var 
uppbyggt och hur det fungerade. Det var också viktigt att förstå vad som förvän-
tades av honom så att han inte utmärkte sig allt för mycket. Att smälta in och bli 
en god medborgare blev ledord för honom. Den bild Edo sedan tidigare hade av 
hur ett samhälle ser ut och fungerar fick suddas ut och ersättas av nya bilder. Det 
blev angeläget att förstå när den ursprungliga identiteten respektive invandrar-
identiteten skulle träda fram. Det blev också viktigt att umgås med människor 
som hade andra erfarenheter än invandrare i allmänhet har. 

För mig blev det oerhört viktigt att distansera mig från det gamla 
för att försöka smälta in i det nya. Inombords upplevde jag ständigt 
en kamp om att jag höll på att förlora min identitet och jag upplev-
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de en stark känsla av ångest inför omvandlingen som pågick. Jag 
upplevde en känsla, under en period, av pånyttfödelse, där allting 
var nytt och man var tvungen att lära sig om allt från grunden.  

Skolan blev en dörr mot framtiden och mot framgång. I skolan kunde Edo vara 
sig själv, där fanns vänner, individer som var intresserade av hans ursprungliga 
jag. Det var viktigt att lära sig svenska och i skolan lärde han sig språket snabbt. 
I och med att Edo lärde sig språket ökade självförtroendet och han knöt kontakter 
med både svenskar och andra invandrare. Inom skolans värld var det både tillåtet 
och möjligt att prata om olikheter. Men där upplevde han också för första gången 
kulturkrockar och konflikter på grund av sin härkomst. Tvåspråkighet blev för 
Edo en berikande källa eftersom han både kunde göra kopplingar mellan första- 
och andraspråket och växla mellan sina olika språk. Det svenska språket var det 
viktigaste redskapet för att göra sig hörd. Edo berättar att det var mycket viktigt 
att få bekräftelse på och beröm för att han talade god svenska. Det kändes pin-
samt och osäkert när språket inte höll. 

Liams berättelse
Liam berättar om att han mötte det nya och främmande landet med ärr och upp-
levelser i bagaget som ingen människa skulle behöva ha. Första anhalten i Sveri-
ge blev en busstation. Familjen skulle transporteras vidare med buss. I princip 
omgående fick familjen en svensk kontaktfamilj vars medlemmar fortfarande är 
goda vänner till Liam. Detta möte blev ett av de viktigaste i det nya samhället 
där mycket präglades av ett inre kaos.  

Jag hade förlorat en del av min barndom i samband med kriget och 
var tvungen att tänka som en vuxen för att klara mig. Och här stod 
jag nu, mitt i kaoset, glad att jag levde men nu räckte inte det. Det 
skulle göras saker som förväntades av en, nämligen anpassning, el-
ler som man också benämner det, integrering. 

Det var inte särskilt svårt för Liam att lära sig det svenska språket. Anledningen 
till detta var dels ett stort språkintresse, dels att han hade hjälp av att ha lärt sig 
engelska. En ytterligare orsak var att han var van vid höga krav och hård disci-
plin från sin tidigare skolgång. Liam var fast besluten att lära sig språket och han 
deltog därför i uppskattad undervisning på flyktingförläggningen. Det var där 
språkgrunden lades och varma minnen av en mycket engagerad och duktig lärare 
lever kvar. Efter att familjen hade flyttat ett par gånger valde han att börja i skol-
år sju på högstadiet. Skolan upplevdes aldrig som något problem och Liam berät-
tar om de hjälpsamma och duktiga lärarna. Tyvärr var lärarna okunniga om att 
han var utsatt för mobbning. Lärarna var också omedvetna om att han särbehand-
lades av klasskamraterna på grund av sitt invandrarskap. 

Detta var en mycket omtumlande period i mitt unga liv. Nu ställ-
des allt på prov. Jag kastades direkt in i kaoset så att säga. Efter 
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några språkliga tester, som visade att jag hade förvånansvärt bra 
kunskaper i svenska, fick jag själv välja om jag ville hoppa direkt 
in i en årskurs åtta, som var min egen åldersgrupp, eller att gå om 
ett år och börja i sjuan, för att på så sätt ha lite mer tid på mig att 
lära mig språket.  

Den första tiden i Sverige, goda relationer till lärare i kombination med upp-
muntran från föräldrarna formade Liam. Men han har farhågor när det gäller 
kommande profession som lärare inom högstadiet eller gymnasiet. Liam tror att 
han kan få svårigheter med att få anställning som lärare i sina ämnen.  

Upprepade läsningars följd
I föregående avsnitt synliggjorde jag både de olika berättarnas röster och min 
omedelbara förståelse av tre brev. Inför de upprepade läsningarna och fortsatta 
interpretationen blev det viktigt att formulera vad som kommer till uttryck när tre 
gruppsamtal studeras som en text. Med syftet i fokus och vad-frågan som ut-
gångspunkt inriktade jag därför den fortsatta läsningen mot vad som framträder i 
gruppsamtalens text angående mötet med svenska som andraspråk och den 
svenska skolan. Härmed fokuserades läsningen mot detta innehåll i samtalsut-
skrifterna. Min förståelse av gruppsamtalens berättelser presenteras under rubri-
kerna mötet med svenska som andraspråk och mötet med skolan eftersom studi-
ens övergripande syfte var att analysera vad som berättades om dessa möten. 
Presentationen styrks med citat från de transkriberade gruppsamtalen. 

Mötet med svenska som andraspråk 
Det första mötet med svenska språket skedde på flyktingförläggning och det var 
där grunden för svenska språket började läggas. Att lära sig svenska snabbt, kor-
rekt framhålls som viktigt för att kunna överleva i skolans värld. 

Inlärningen av svenska språket gick väldigt snabbt. I samband med 
att jag lärde mig det svenska språket ökade även mitt självförtro-
ende, då man varje dag fick beröm för att man behärskade språket 
bra, både muntligt och skriftligt. När man kommer hit i början och 
inte kan språket då kan man inte läsa signalerna heller. Då är det ju 
bara språket som blir det enda sättet att kommunicera med någon. 

Det blev angeläget att förstå vad andra sa, att kunna umgås med svenska elever 
genom språket och att inte känna sig utanför på grund av språkförbistring. 

För att då blir jag liksom svensk. För då kan jag svenska, då kan 
jag kommunicera med andra, jag känner liksom tillhörighet till er, 
till den större gruppen. Det är därför pånyttfödelse är att lära sig ett 
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nytt språk, vilket innebar att jag kunde lämna det gamla bakom 
mig. 

Genom att tala det nya språket kände informanterna delaktighet med gruppen 
svenskar. Tidigare språkkunskaper och intresse för språk underlättade lärandet av 
ytterligare ett språk.  

Efter två år i Sverige behärskade jag svenska väldigt bra, både ord-
förrådet och uttalet. Men jag ska inte säga att det var lätt, för det 
var det absolut inte.  

Informanterna berättar att den stora beslutsamheten och motivationen att lära 
språket var kombinerad med stor press från omgivningen att lyckas. Det svenska 
ordförrådet växte snabbt men på bekostnad av modersmålet, vilket uttrycks på 
följande sätt: 

Kunskaperna inom det svenska språket blev ständigt bättre medan 
hemspråket blev allt sämre. 

I detta sammanhang erbjöd skolan modersmålsundervisning vilket underlättade 
utvecklingen av svenska språket.  

Genom att förbättra mina kunskaper inom hemspråket blev det 
mycket lättare för mig att fortsätta lära mig det svenska språket.  

Att snabbt lära det nya språket var en stor utmaning för en ung människa. Språ-
ket var en väg till kontakt med det nya samtidigt som kontakten med det nya be-
skrivs som att något förtroligt gick förlorat. Detta uttrycks på följande sätt: 

Det känns som när någon rycker ifrån dig din favoritbok, slänger 
den i en vattenpöl och ger dig en som är skriven på ett obegripligt 
språk och som är skriven bara till hälften – den andra halvan ska 
du skriva själv på det nya språket. 

Att lära sig ett andraspråk berättas också om i termer av pånyttfödelse och ny 
identitet, eftersom identiteten markeras genom orden och språket. Informanterna 
upplevde att de tvingades lära allt från början. De kände sig också tvingade att 
släppa ett språk. 

Men när jag kom hit, så var jag tvungen att tappa ett språk. Då 
kompenserade jag med svenskan eftersom jag lever i det här lan-
det. Allting var nytt och man var tvungen att lära sig om allt från 
grunden för att just kunna lyckas så bra som möjligt i det nya sam-
hället.  
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Mötet med svenska språket berättar informanterna också om som en kamp. Inom 
skolan kämpade lärarna för att de skulle läsa svenska som andraspråk i stället för 
svenska (som modersmål). De blev erbjudna andraspråksundervisning men var 
tveksamma. Andraspråksundervisningen upplevdes vara en del i särskiljandet 
och utanförskapet vilket inte var bra för den egna utvecklingen. Särskiljandet ut-
trycks på följande vis: 

Då hade jag nog kanske tänkt att, men OK jag särskiljer mig från 
alla. Jag tillhör inte! 

Även de svensktalande skolkamraterna upplevde undervisningen i svenska som 
andraspråk som särskiljande och utanförskapande. Bland eleverna rådde uppfatt-
ningen att andraspråksundervisningen var en enklare variant av svenska. Detta 
ledde till utanförskap. Att delta i andraspråksundervisningen medförde därför 
känslor av att vara utpekad som annorlunda. 

Då känner man sig utstött, uttittad, utpekad. Ah, det är han som har 
en enklare undervisning i svenska två, det är, alla kan liksom få 
bra betyg där. 

Det finns många sätt att lära sig svenska och svenskarna själva har inte erfaren-
het av svenska som andraspråk vilket kan vara anledning till negativa attityder 
till ämnet. Många verkar också missförstå svenska som andraspråk.  

… men så finns samhällets värderingar av själva ämnet. Men det 
tror jag nog är svårt att ändra på. Att samhället helt plötsligt ändrar 
på sig att svenska två är väldigt bra för de här eleverna. Det är 
många som tycker, svenska två, det är den där andra klassens! Och 
den där tvåan kommer in, oj svenska två! 

Undervisningen i svenska som andraspråk var i alltför stor utsträckning instru-
mentell och inriktad mot grammatiken samt vad som var fel i elevernas talade el-
ler skrivna språk. Det är i stället viktigare att lyfta fram det som är bra. 

Många är fixerade i att vi ska kunna svensk litteratur, vi ska läsa 
Strindberg som inte ens svenskarna fattar. Å till slut orkar man inte 
längre! Men lyft upp det positiva att eleven har ju i alla fall för-
sökt. Försök komma på ett sätt att knäcka koden för att använda 
sig av språket! Det blir alldeles för instrumentellt. Man säger, jag 
vill inte gå i svenska två längre, jag vill ha mitt modersmål! 

Bästa mötet med det svenska språket var att vara med i övriga klassens svensk-
undervisning, berättar informanterna vidare. 
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Så jag har alltid kämpat, försökt att hänga kvar i den svenska klas-
sen. Man kanske lyckas sämre i den riktiga svenskundervisningen 
men man är ändå där och har den där närheten med svenska ele-
verna.  

Trots goda kunskaper i svenska fanns höga krav på att använda språket på ett rik-
tigt sätt.  

Jag kan säga att jag har känt så här hela tiden, det är press. För jag 
måste hävda mig, jag måste visa mig. Ja, du är duktig på svenska, 
du kan det här. För det är den här pressen, man måste lära sig nya 
ord. 

Det fanns dessutom känslan av att behöva skydda sig själv, bevara sitt moders-
mål och sin identitet i mötet med svenska som andraspråk. För att skydda sig och 
sitt modersmål förkovrade sig informanterna i modersmålet vilket också innebar 
att det blev lättare att lära svenska. Ökade kunskaper både i svenska och i mo-
dersmålet medvetandegjorde dem om att de valde språk efter situation. Moders-
målet var förbundet med mera känsla och flyt i det man ville uttrycka. Det var 
också ett medel för att uttrycka känslor medan svenska var ett medel för att lyck-
as och nå dit de ville.

… först när jag införskaffade mig goda språkkunskaper i … och 
svenska som jag blev medveten om hur ofta jag växlar mellan 
språken och sättet jag talar på, beroende på situationen. Men när 
jag pratar med mamma då blir det …, det blir mer tillhörighet. 

Genom denna kodväxling kunde informanterna inta och balansera olika roller. 
Men att vara flerspråkig i Sverige och i den svenska skolan beskrivs som att vara 
annorlunda och av att avvika från mängden. Det uttrycks också att människors 
kunskaper i till exempel flera språk inte tas tillvara i Sverige och i den svenska 
skolan.  

För oftast, vi som är utifrån, kan minst två språk. Den personen har 
kompetens! Men här ser man det inte så. Här är man anomali. 

Informanterna kände sig mer erfarna än jämnåriga skolkamrater vilket hängde 
ihop med flerspråkigheten. De hade förvärvat kunskaper och färdigheter i ytterli-
gare ett språk vilket inte jämnåriga skolkamrater hade. 

Mötet med den svenska skolan 
Informanterna berättar om mötet med den svenska grundskolan som det egentli-
ga mötet med det svenska genom andra elever, lärare och skolans undervisning. I 
grundskolan knöts de första kontakterna och skolan var en trygg punkt i uppväx-
tens kaos. Den svenska skolans lärare och undervisning både formade informan-
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terna och öppnade dörrar dels till det svenska samhället och språket, dels till 
kamrater och vänskap.  

Den svenska skolan öppnade möjligheter för mig att utvecklas för 
att bli en god medborgare i samhället, vilket har varit ett av de vik-
tigaste målen i livet. 

I skolan fanns personer som visade genuint intresse. Här fanns både svenska 
kamrater, invandrade kamrater och engagerade lärare. I skolan upplevdes vän-
skap och känslan av att kunna umgås med människor med olika bakgrund. Här 
möttes informanterna av förståelse, vilket ledde till att de till stor del kunde vara 
sig själva och inte behövde fly undan. Det var betydelsefullt att kunna bevara sitt 
gamla jag och att kunna leva sida vid sida med sina skolkamrater.  

Istället för att ständigt försöka fly undan och slopa det gamla blev 
det nu bara positivt för mig att just vara mig själv. 

Gott bemötande samt att det både var tillåtet att vara olika och tillåtet att prata 
om olikheter, stärkte självförtroendet. Informanterna berättar vidare om sin rike-
dom på erfarenheter. De är medvetna om att detta var en av anledningarna till att 
de klarade skolan bra. 

I mötet med den svenska skolan fick jag förståelse för mycket som 
jag gick och grubblade på. Det kändes som en befrielse, som en 
sten lyftes bort från axlarna, då det var möjligt och tillåtet att prata 
om varandras lik- och olikheter, helt plötsligt fick man insikten om 
hur rik man är på erfarenheter och förutsättningar för att lyckas 
tack vare tvåspråkigheten. 

I detta sammanhang berättas också om upplevelser av att ha försprång i förhål-
lande till sina klasskamrater genom färdigheter i att läsa vid skolstarten i skolår 
ett. Vidare berättar informanterna att de inte kände behov av att visa upp sina 
kunskaper för andra, vilket ledde till att lärarna både berömde och var oroliga.  

Men jag som person har inte det behovet av att visa mig och hävda 
mig. För det räcker att jag vet att jag kan. Och det duger för mig. 

Informanterna berättar vidare om upplevelsen av att i skolan sticka ut och inte 
vara en i mängden. De önskade få vara en i mängden, att få tillhöra gruppen och 
känna sig hemma. 

Det var viktigt för mig att inte sticka ut alldeles för mycket och 
istället ta ett steg tillbaka och för att inhämta så mycket kunskaper 
som möjligt. Man vill vara en i mängden för att inte stå ut. 
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De berättar också om upplevelser av att annorlunda, av att ha andra erfarenheter 
och av divergerande krav på elever. Att vara flerspråkig innebar att vara annor-
lunda i den svenska skolan. Den svenska grundskolan upplevdes som mycket 
annorlunda eftersom disciplinen var mindre hård och lägre krav ställdes på ele-
vers kunskaper. De jämför erfarenheter från skolor i andra länder med den 
svenska skolan. 

Där ställdes otroligt hårda krav på kunskaper inom olika områden 
för att man skulle godkännas. Det var grunden för mitt lärande av 
det nya språket. 

Det var svårt att vara en i mängden eftersom de upplever sig ha blivit särbehand-
lade och ställda utanför. Människor har ofta påpekat skillnader i stället för likhe-
ter. Skillnader kan ha varit påpekanden om att informanterna inte var från Sveri-
ge eller att de talade bra svenska. De som har svenska som modersmål får aldrig 
påpekanden om att de talar bra svenska. Därför upplevdes anmärkningar om bra 
svenska, som särbehandlande. Berättelserna handlar också om upplevelser av att 
särskiljas och inte tillhöra. 

Det är nog det värsta tror jag. Att man känner det här, men jag till-
hör ju inte. 

Upplevelser av detta slag medförde att informanterna inte kände att de tillhörde 
gruppen eller klassen. En av anledningarna till detta var att de inte kunde svens-
ka och därför blev erbjudna undervisning i svenska som andraspråk. 

Sen när svenska två kom, då var det liksom särskiljning omedel-
bart. Invandrare dit, svenskar dit. Det är särskiljning! Visst, man 
ska hjälpa folk som har det svårt. Men det blir en särskiljning i 
skolan. För att eleverna ser ju på det på det sättet. Alla skolkamra-
ter ser på det på det sättet, att; se där, han tillhör inte. Då blir det 
ännu mer förstärkt. För tillhör man inte gruppen från början och 
man går i svenska två. Kolla, han kan inte! 

Det viktigaste var att få umgås med klassen och att få tillhöra gruppen.  

… då vill man umgås med svenska elever för då känner man inte 
sig utstött, eller man känner inte sig uttittad eller annorlunda.  

Informanterna upplever sig vidare ha blivit negativt bemötta och orättvist be-
handlade både av skolkamrater och av skolpersonal på grund av att de var in-
vandrade. Människor har haft svårt att förstå deras behov och perspektiv. De be-
rättar om känslor av ambivalens eftersom det ändå inte var lika självklart att ut-
trycka sig på svenska som på modersmålet. I detta sammanhang menar de även 
att deras kunskaper och färdigheter blev ifrågasatta. 
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Och sen när man väl får högre betyg än någon i den svenska klas-
sen. Då liksom, han bedöms mycket lättare! Han får mycket bättre 
betyg på grund av att han är invandrare! 

Informanterna berättar också om reaktioner i samband med mycket bra betyg i 
ämnet modersmål. Svensktalande klasskamrater betraktade modersmålsämnet 
som något enkelt och betygen som lätta att få. 

Sen kom motreaktionen, när vi läser modersmål. Då kommer de 
här reaktionerna från svenska elever. Men Herre Gud, vad gör ni! 
Dom pratar ju … här! Dom gör ju ingenting! Men vi gör exakt 
samma saker på … lektionerna som ni gör på svenska! Lika lätt, 
lika svårt. Kalla det vad du vill, men det är grammatik vi lär oss. 

Mötet och kontakten med den svenska skolan gjorde dem medvetna om hur 
mycket de hade mognat på kort tid. De har varit tvungna att tänka som vuxna i 
samband med kriget och erfarenheterna. Informanterna kände sig på grund av 
sina erfarenheter mer mogna än jämnåriga skolkamrater. Både det negativa och 
det positiva bemötandet i skolan påverkade och formade informanterna till de in-
divider de nu är med de värderingar de nu har. 

Sammanfattning
I de tre breven berättade studiens informanter om uppbrott, att förlora sin barn-
dom, att höra hemma överallt och ingenstans. Familjens och skolans betydelse 
för upplevelse av trygghet i kaos är också framträdande i innehållet. Vidare 
skildras distans till det gamla, anpassning till det nya och känsla av förändring. 
Särbehandling, känsla av utanförskap och rädsla för det okända liksom språkets 
betydelse är annat viktigt innehåll. 

Bärande innehåll vid läsningen med fokus på vad informanterna berättade i mö-
tet med svenska som andraspråk och den svenska skolan handlade om skolans 
betydelse för trygghet i kaos, om känslan av att förlora något samt om förändring 
och pånyttfödelse. Vidare skildrade informanterna distans till det gamla, och an-
passning till det nya. Innehållet handlade också om att skydda sig själv, att få 
vara sig själv och att duga som man är. Informanterna berättade om att vara lika 
och en i mängden respektive olika och annorlunda. Särskiljning, vi och de andra, 
känsla av utanförskap, att tillhöra eller inte tillhöra liksom språkets betydelse, 
första- och andraspråket. Kodväxling och flerspråkighet var annat omedelbart 
synligt innehåll i berättelserna. 

Ovanstående visar att det omedelbara innehåll som framträdde i den naiva läs-
ningen av empirins brev både bekräftades och utvecklades i de upprepade läs-
ningarna av empirins transkriberade gruppsamtal. Genom naiva och upprepade 
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läsningar framträdde således en preliminär och omedelbar struktur för berättade 
möten med svenska som andraspråk och den svenska skolan. 

Intressant för det fortsatta analysarbetet var vad som doldes under textens yta. 
Jag reflekterade därför över varför och hur de berättade händelserna inträffade. 
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NYA BERÄTTELSER

Syftet med andra sammanhangets studie var att undersöka vilka utbildningsideal 
och vilket ämnesinnehåll som kommer till uttryck i andraspråkselevers berättel-
ser om mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Jag ville 
komma bakom det i berättelserna omedelbart synliga.  

Följande kapitel innehåller den rekonstruerade delen av min narrativa analys. 
Empirins djupstruktur formuleras som nya tematiska berättelser vilka jag också 
anknyter till teorier (Graneheim & Lundman, 2003; 2008; Lindseth & Norberg, 
2004). Genom denna teorianknytning är ambitionen att utveckla kunskap om det 
aktuella området på en mer principiell nivå. Målet med att formulera nya tema-
tiska berättelser är att gestalta vad som genom analysprocessen framkom i de ur-
sprungliga berättelserna om mötet med svenska som andraspråk och den svenska 
skolan. Syftet med att också anknyta den narrativa analysens berättelser till rele-
vanta teorier är göra förståelsen överförbar även till andra sammanhang dvs. göra 
dem generaliserbara.  

Med hjälp av dekonstruktion och rekonstruktion borrade jag mig under textens 
yta. Härmed kunde jag problematisera det som låg fördolt. I en förståelsespiral, 
via en första naiv läsning, upprepade läsningar, ytterligare läsningar samt den 
narrativa analysens tematiska gestaltning av empirins berättelse framträdde inne-
hållets djupstruktur. För att komma bakom det omedelbart synliga dekonstruera-
de jag det berättade innehållet i anekdoter och intriger med utgångspunkt i studi-
ens syfte samt varför- och hur-frågorna. Intrigerna ordnades därefter tematiskt. 
Inledningsvis använde jag den preliminära struktur som tidigare synliggjorts för 
att sortera empirin. 

För att komma bakom det som var omedelbart synligt och skapa nya berättelser 
var det viktigt att finna en ny struktur. Med hjälp av de intriger jag fann i anek-
doterna formulerades teman som gällde för samtliga berättelser (för en utförliga-
re beskrivning se fjärde kapitlet, Forskningsprocessen). Det var dessa teorian-
knutna teman som utgjorde grunden för följande berättelser. Exempel på dekon-
struktion i anekdoter och intriger samt de nya berättelsernas rubriker, framgår av 
Bilaga 2. 

Med följande sex berättelser vill jag förmedla (1) förlust och anpassning, (2) 
språk och maktordning, (3) modersmål som möjlighet och hinder, (4) flersprå-
kighet som framgångsfaktor, (5) särskiljning och marginalisering (6) svenska 
som andraspråk – ett underordnat ämne.  
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Förlust och anpassning 
Berättelsen handlar på ett övergripande plan om förlust och anpassning. Andra 
nyckelbegrepp som bygger upp berättelsen är att födas på nytt, att lämna det 
gamla bakom sig, distans och förändring.

Informanternas känsla av förlorad barndom och förlorat språk var påtaglig. Kun-
skaper och färdigheter från barndomen upplevdes inte vara mycket värda i mötet 
med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Det är också tydligt att det 
ställdes stora språkliga krav på informanterna. I mötet med svenska som andra-
språk och den svenska skolan upplevde informanterna både att det de redan kun-
de gick förlorat och att det förlorade skulle ersättas med något nytt. Att det nya 
presenterades på ett obegripligt språk var dock problematiskt. I mötet med det 
svenska var informanternas modersmål inte längre något självklart kommunika-
tionsmedel. För att kunna lära det nya språket och kunna kommunicera upplevde 
sig informanterna tvingade att låta färdigheterna i modersmålet falla. Härmed 
förlorade de något tidigare självklart. Den värld vi lever i är självklar för oss. Vi 
reflekterar inte över den förrän den förändras (Bengtsson, 2001; 1999/2005; 
Merleau-Ponty, 1997). Modersmålet som kommunikationsmedel är här exempel 
på något självklart som har förändrats.  

Att släppa modersmålet berättas om som ett led i anpassningen till det nya. För-
lusten av modersmålet kompenserade informanterna genom att utveckla andra-
språket. Genom att lära sig svenska som andraspråk försökte de anpassa sig till 
vad som krävdes för att vara en god svensk. 

I empirin framträder en stark känsla av pånyttfödelse. Känslan av att födas på 
nytt var starkt associerat med att tvingas börja om och att lära allt från grunden. 
Informanterna tvingades att såväl förvärva som formulera sig på det nya språket, 
ett språk de inte behärskade. Allt var nytt och okänt i mötet med svenska som 
andraspråk och den svenska skolan. Känslan av att födas på nytt hörde således 
samman med nödvändigheten av att utveckla färdigheter i andraspråket, att an-
passa sig och att bli svensk. Känslan av pånyttfödelse i mötet med ett nytt språk 
kan problematiseras i termer vidgade horisonter (Bengtsson, 2001; 1999/2005; 
Merleau-Ponty, 1997) och att förstå världen på ett annat sätt. Den individ som lär 
sig ett nytt språk vidgar sina språkliga horisonter. Hon breddar sin språkliga 
medvetenhet. I mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan ut-
ökade informanterna sin totala språkfärdighet.  

Genom att tillägna sig det svenska språket tvingades informanterna lämna det 
gamla bakom sig. Därigenom kunde de distansera sig till tidigare erfarenheter 
som varit kaotiska och traumatiska. Emellertid innebar detta att de samtidigt di-
stanserade sig till modersmålet och den självklara samhörigheten detta innebär. I 
förlusten av modersmålet gick även tidigare förvärvade erfarenheter förlorade. 
Eftersom våra tidigare erfarenheter är avgörande för det sätt vi förstår oss själva 
och världen, leder denna förlust till att det blir allt svårare att förstå och samspela 
med andra. Det är i samspel med andra som våra erfarenhetshorisonter flyttas 
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och vidgas (Bengtsson, 2001; 1999/2005; Merleau-Ponty, 1997). Även om in-
formanterna uttryckte ett behov av att lämna det gamla bakom sig kom ändå de-
ras tidigare erfarenheter att få betydelse för hur de upplevde mötet med svenska 
som andraspråk och den svenska skolan. Genom att praktisera det nya språket 
utvecklade de språklig medvetenhet. Medvetenheten om exempelvis de egna 
språkliga färdigheterna ökade och kunskapen om språk förändrades. 

Att flytta till ett nytt land innebar att världen blev mycket förändrad för infor-
manterna, den var inte längre självklar som tidigare. För att förstå sammanhanget 
var informanterna tvungna att ständigt reflektera och ompröva sina tidigare erfa-
renheter. Detta ledde i sin tur till att de förändrade och utvidgade sin förståelse-
horisont (Marton & Booth, 2000; Säljö, 2005). Eftersom de tvingades att lära allt 
från början kände de sig som födda på nytt. Det gamla upplevdes inte längre som 
användbart. Världen kändes i detta sammanhang så förändrad och ny att den 
gamla upplevdes som förlorad.    

Språk och maktordning
Berättelsen handlar om hur språket utgör inträdesbiljett till gemenskap samtidigt 
som det utesluter och skapar maktordning. I det sammanhanget blir begrepp som 
meningsskapande, hierarki och maktordning centrala. Andra nyckelbegrepp är 
krav och möjligheter, att kunna göra sig hörd samt balans och obalans mellan 
det gamla och nya.

I mötet med den svenska skolan fanns det stora krav på informanterna att snabbt 
lära svenska som andraspråk. Kraven kom både inifrån och utifrån. När de mötte 
den svenska skolan kunde de varken tolka språket eller andra kommunikativa 
signaler. Informanterna ville dock både förstå och bli förstådda. Därför ville de 
snabbt lära sig det gemensamhetsskapande språket. Svenska språket framstod 
som nyckeln till samspel med andra i skolan. Färdigheter i svenska blev liktydigt 
med möjligheter till gemenskap och kommunikation. 

Genom att i skolans sociala sammanhang snabbt tillägna sig svenska ville infor-
manterna inrätta sig i den gällande språknormen. De kunde härigenom visa sina 
gamla och nya kunskaper. Att kunna uttrycka sig på svenska som de andra inne-
bar möjligheter för informanterna att göra sig själva gällande och hörda. Härige-
nom blev det också möjligt för dem att, i enlighet med Foucaults (1993) resone-
mang, finna balans mellan det nya och det gamla. Men att snabbt lära svenska 
som andraspråk hade en baksida. Då informanterna upplevde att färdigheterna i 
andraspråket ökade på bekostnad av färdigheterna i modersmålet upplevde de 
obalans mellan det nya och det gamla. 

Mötet med svenska som andraspråk uppmärksammade informanterna om språ-
kets makt. Genom orden och språket upplevde de både att de kom i kontakt med 
andra och att de kunde göra sig själva gällande. De mötte lärare och klasskamra-
ter som använde språket i ett vi-och-de perspektiv vilket gjorde att de kom att 
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hamna utanför vi-gemenskapen (Foucault, 1993; 2002). På så sätt kom vi-
gruppen att utöva makt över dem. När det som betraktas som annorlunda eller 
avvikande värderas i relation till det som betraktas vara normalt sker ett hierar-
kiskt ordnande, vilket i sig leder till en form av andrafiering.  

Sett utifrån att mening konstrueras genom språket får den som har förmåga att 
uttrycka sig tolkningsföreträde. Därmed har den som talar majoritetsspråket ett 
övertag över den som talar minoritetsspråket. Makthavarna, som kan vara de som 
talar majoritetsspråket, har tolkningsföreträde framför dem som talar minoritets-
språket (Lajos, 2008). Härmed både formuleras och vidmakthålls sanningar av 
dem som har makt över ordet. Majoritetens språkliga makt upprätthålls exempel-
vis genom att den inte lyssnar på minoriteten (Foucault, 1993; Lahdenperä, 
2004a). I studiens empiriska sammanhang kan såväl svenska som andraspråk 
som andra modersmål räknas till minoritetsspråk.  

Att inte lyssna är ett annat sätt att upprätthålla maktordning. Informanterna ut-
tryckte stora behov av att bli lyssnade på och att få vara sig själva. Att inte behö-
va vara en som avviker från mängden utan i stället få duga precis som man är, 
var viktigt. Om informanterna fått vara sig själva med sina förutsättningar och 
behov samt om de blivit lyssnade på, hade det troligtvis varit lättare för dem att 
utvecklas som individer. I detta sammanhang uttalar informanterna också ett be-
hov av att få beröm och att få känna sig dugliga i skolan. Att få beröm uppfatta-
des som ett kvitto på att man dög precis som man var.  

I mötet med skolan har informanterna upplevt att rådande diskurs både kring 
svenska som andraspråk och modersmål var förknippat med negativa attityder 
och låga förväntningar. Via makt att formulera generella sanningar, med ett and-
rafierande perspektiv, konstruerades både andraspråk och modersmål som andra 
rangens skolämne där kraven uppfattades vara lägre och de höga betygen lättare 
att uppnå. Ovanstående kan förstås i termer av etnisk maktordning (Elmeroth, 
2008) där en etnisk grupp har tolkningsföreträde före en annan.  

Modersmål som möjlighet och hinder 
Berättelsen handlar på ett övergripande plan om vilken roll modersmålet kan 
spela i såväl positiv som negativ bemärkelse. Nyckelbegrepp som ingår i berät-
telsen är att växla mellan olika språk, balansera mellan roller och att välja iden-
titet.

I den svenska skolan mötte informanterna undervisning i sitt eget modersmål. 
Att i skolan erbjudas och delta i undervisning i och på sitt modersmål talar in-
formanterna om som positivt för den fortsatta språkutvecklingen. Det blev myck-
et lättare att fortsätta utveckla andraspråket när färdigheterna i modersmålet för-
bättrades. Detta kan förklaras med att deras totala språkliga medvetenhet ökade 
(Hagberg-Persson, 2006). I modersmålsämnets undervisning mötte informanter-
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na både lärare och andra elever med samma modersmål. Deras tidigare erfaren-
heter togs till vara. De kunde förstå och bli förstådda. 

Det var självklart lättare att uttrycka sig på modersmålet än på andraspråket. I 
modersmålet fanns en stabil grund och ett annat flyt jämfört med andraspråket. 
Genom att varje individs tidigare erfarenheter bildar bakgrund till hennes förstå-
else av världen blir det lättare att förstå människor som delar erfarenhet av sam-
ma kulturella eller historiska praktik (Bengtsson, 1999/2005; 2007) samt liknan-
de språkliga horisonter. I mötet med den svenska skolan togs informanternas ti-
digare erfarenheter tillvara i mycket liten utsträckning. I modersmålsämnets un-
dervisning rådde det motsatta förhållandet. Här utgick lärarna från elevernas er-
farenheter vilket gjorde att informanterna fann denna undervisning som viktig. I 
den övriga undervisningen var detta förhållningssätt näst intill obefintligt.  

Goda färdigheter i modersmålet både överförs till andraspråket, underlättar till-
ägnandet av ett andraspråk och verkar positivt på elevers kognitiva utveckling 
(Cummins & Schecter, 2003). När informanternas färdigheter i modersmålet 
ökade, blev de också medvetna om att de kunde växla mellan sina olika språk. I 
och med den ökade medvetenheten och de växande färdigheterna vidgades deras 
språkliga horisonter ytterligare. Språklig medvetenhet och vidgade språkliga ho-
risonter innebar för informanterna bland annat att de kunde växla mellan sina 
olika språk beroende på socialt sammanhang. De kunde på så sätt uppträda på 
olika arenor (Peterson & Åhlund, 2007b). Att utveckla och använda modersmålet 
blev för informanterna både ett sätt att bevara det gamla och att känna tillhörig-
het med närstående. I ett vi- förhållande (Foucault, 2002) som inte var andrafie-
rade, kunde informanterna finna balans i det gamla. 

Informanterna kunde också balansera mellan nya och gamla roller eftersom de 
behärskade mer än ett språk. Genom språkvalen, som flerspråkiga personer gör, 
både skapar, återskapar och väljer de sina identiteter (Jonsson, 2005; Lajos, 
2008). Härmed blir det möjligt att göra medvetna identitetsbyten. Det blir också 
möjligt att lyfta fram sin identitet som exempelvis invandrare, svensk eller som 
flerspråkig i den svenskspråkiga praktiken. Då språket påverkar en individs sätt 
att tänka, påverkar det även hur hon formulerar sin identitet. Genom att växla 
mellan olika språk blir det således möjligt att växla mellan olika identiteter bero-
ende på situation. Men språkval kan också vara omedvetna och innebära omed-
vetna identitetsbyten. En individs förmåga att växla mellan identiteter, att kunna 
vara både och, leder till en tredje identitet. Den tredje identiteten innebär accep-
terande av delaktighet i olika etniska sammanhang (Goldstein-Kyaga & Borg-
ström, 2008). 

För studiens informanter fanns det i skolan små möjligheter att växla mellan oli-
ka språk. I skolan dominerade svenska språket. Det fanns därför också små möj-
ligheter att skapa och lyfta fram olika identiteter med hjälp av andra språk. För 
informanterna var det i skolan således närmast omöjligt att välja den flerspråkiga 
identiteten. Den tredje identiteten, både-och-identiteten, där de var delaktiga var 
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sällan möjlig att välja. Däremot blev de tilldelade identitet som icke delaktiga in-
vandrare.

Modersmålet har stor betydelse för lärande och utvecklande av andraspråket 
(Hagberg-Persson, 2006; Krashen, 1987; McLaughlin, 1987). Informanternas 
modersmål hade stor betydelse för deras utvecklande av två- och flerspråklighet. 
Men att ha annat modersmål än svenska och att lämna klassen för att delta i mo-
dersmålsundervisning, innebar att de både kände sig som och uppfattades vara 
de-andra, de som var annorlunda. Det som faller utanför ramen för vad som i 
skolan är vanligt och därmed normalt uppfattas vara bristfälligt och avvikande 
(Foucault, 1980; 2002; Lahdenperä, 1997).  

Att ha annat modersmål än svenska är, i enlighet med Foucault (1980; 1993; 
2002) och Lahdenperä (1997; 2001; 2004), avvikande från det vanligaste i den 
svenska skolan. I skolan framställs det avvikande och annorlunda modersmålet 
som något bristfälligt. Men att ha ett annat modersmål i mötet med den svenska 
skolan kan också beskrivas som en tillgång, som något kompletterande. I tilläg-
nandet av ett nytt språk är inlärarens och omgivningens attityd både till språket 
som ska läras och till inläraren, avgörande för resultatet (Cummins & Schecter 
2003; Viberg, 1987). För informanterna var således både egna och andras attity-
der till dem, till deras modersmål och till svenska som andraspråk avgörande för 
andraspråksutvecklingen. 

De svenska klasskamraterna hade en negativ attityd till informanternas moders-
målsundervisning. Det främmande språket uppfattades som konstigt. Därför upp-
fattades också de elever som deltog i denna undervisning som annorlunda och 
avvikande. Dessutom trodde klasskamraterna att det ställdes lägre krav både i 
och på denna undervisning än i och på deras egen modersmålsundervisning, den 
svenska. Informanterna blev andrafierade eftersom deras modersmålsundervis-
ning inte uppfattades vara på riktigt, den var för de andra. Graden av andrafiering 
berodde på i vilken mån attityderna till svenska som andraspråk och modersmål 
hade ett vi- (de normala) och-de (avvikande) perspektiv eller inte.  

Flerspråkighet som framgångsfaktor 
Följande berättelse handlar om flerspråkighet som hinder eller möjlighet. Nyck-
elbegrepp är annorlunda, avvikande, heterogenitet och variation.

I studien är olika språkkompetenser och flerspråkighet starkt förbundna med att 
vara annorlunda och avvikande. Individer som immigrerar till Sverige behärskar 
ofta mer än ett språk. Flerspråkiga personer är ofta mer språkligt medvetna än 
enspråkiga personer (McLaughlin, 1987). Elevgruppen med utländsk bakgrund 
kan således diskuteras utifrån heterogenitet och variation i stället för avvikelse 
och att vara annorlunda. Trots att elevgruppen med utländsk bakgrund är mer he-
terogen än andra grupper så betraktas den ofta som om den var en homogen 
grupp (Fazlhashemi; 2002; Jönsson & Rubinstein, 2006; Lahdenperä, 1997; 
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2001; 2004b). Att vara flerspråkig innebar för informanterna att de var annorlun-
da i mötet med den monospråkliga skolans språk. Att vara flerspråkig var därför 
inte enbart positivt. Det förstärkte i stället upplevelsen av att betraktas som avvi-
kande. Inom skolan värderades inte flerspråkiga elevers språkfärdigheter som en 
tillgång. Utgående från att lärarens inställning till elevernas förmåga och färdig-
het är avgörande för deras lärande, blir den negativa hållningen till flerspråkighet 
en allvarlig kritik. Att vara flerspråkig innebar att bli betraktad som en avvikare.  

Gränsöverskridande kulturer, kulturell och språklig variation på grund av männi-
skors ökande rörlighet är mycket vanligt. Detta innebär också att många elever 
blir flerspråkiga. Detta ställer nya krav på dem som formulerar policydokument 
för skolan och därmed är det långt kvar innan flerspråkighet betraktas som den 
resurs det är (Cummins & Schecter, 2003). Av empirin framgår att studiens in-
formanter utvecklade insikt om att färdigheter i flera språk öppnar dörrar mot 
framtiden och mot världen utanför Sverige. Med språkens hjälp kan de ta världen 
i besittning (Dahllöf, 1998).  

I samband med att informanternas flerspråkighet utvecklades och deras språk-
medvetenhet ökade bredde en känsla av att behöva försvara sitt modersmål, att 
behöva skydda sig själv och sin egen identitet ut sig. Detta kan förstås i termer 
av brist på makt, exemplet etnisk maktordning (Elmeroth, 2008), i mötet med 
svenska som andraspråk och den svenska skolan. Genom att exempelvis tilldela 
informanterna en identitet utifrån att de inte var svenskar med svenska som mo-
dersmål, konstruerades de som icke-svenskar. De blev en icke-kategori vilket är 
ett utslag av maktfördelning utifrån etnicitet. Informanterna kände att de behövde 
försvara och skydda sig själva mot att bli sorterade i icke-kategorin. 

Trots omgivningens andrafierande attityd utvecklade informanterna insikt om 
fördelar med detta sätt att vara avvikande. Den som behärskar flera språk erbjuds 
flera förutsättningar att lyckas i livet i framtiden. Informanterna är medvetna om 
att detta gäller både för den enskilda individen och för hennes kommande gene-
rationer. De flesta människor i världen är att betrakta som flerspråkiga och i en 
global värld behövs det flerspråkiga människor (Einarsson, 2004; Elmeroth, 
2007). Bland flerspråkiga elever lärde sig informanterna således att färdigheter i 
många språk ger ökade förutsättningarna för individen att leva i en global värld. 
De lärde sig också att flerspråkighet leder till ökad förståelse mellan människor. 
Medvetenhet om flerspråkighet som en framgångsfaktor kan naturligtvis också 
den ses i perspektivet av maktordning. När informanterna blev medvetna om sin 
egen språkkompetens skapade de en vi- känsla där den enspråkige blev den-
andre och den annorlunda som hade en begränsad språklig kompetens. 

Särskiljning och marginalisering 
Berättelsen handlar om hur informanterna marginaliserades i mötet med svenska 
som andraspråk och den svenska skolan. Nyckelbegrepp som bygger upp berät-
telsen är underordning, främlingskap och exkludering.
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I mötet med skolan upplevde informanterna att man både värderade och hantera-
de färdigheter i andra språk än svenska på olika sätt. Detta uttrycks t.ex. genom 
att skolan skilde ut informanterna från gruppgemenskapen. Detta blev särskilt 
tydligt i andraspråksundervisningen. Oavsett om eleverna ville eller inte, var de 
mer eller mindre tvingade att delta i denna undervisning.  Informanterna formu-
lerade detta som lärares kamp för deltagande i andraspråksundervisning utan 
hänsyn till vad eleverna önskade eller ansåg sig behöva. Att bli placerad i den 
speciella elevgrupp som undervisades i svenska som andraspråk, kändes som att 
bli ställd utanför genom särskiljande från den övriga klassen. Det framkommer 
att många elever uppfattade det som att de som deltog i andraspråksundervisning 
inte tillhörde den övriga gruppen. Urskiljande av det som avviker är ett sätt att 
synliggöra det normala och att normalisera det avvikande och genom exempelvis 
undervisning i särskiljda grupper kan de avvikande normaliseras (Foucault, 
1993). Studiens informanter uttryckte att man inte blir hjälpt av att särskiljas. Att 
delta i andraspråksundervisning blev en markering av andraspråkselevernas 
okunskap. 

Ett annat sätt, vilket informanterna uppfattade som en markering för särskiljande, 
att de inte riktigt dög eller tillhörde, var att de blev beskyllda för att lätt få bra be-
tyg eller oförtjänt beröm för sina färdigheter i svenska. Att inte höra till framstår 
som den värsta känslan. Upplevelsen av att inte duga eller att inte passa in ledde 
till att informanterna i mötet med skolan i stället tog ett steg tillbaka. Ovanståen-
de särskiljning och känsla av exkludering kan förstås med utgångspunkt i be-
greppen makt och underordning (Foucault, 1993; 2003). Bunar (2001) hävdar att 
om skolan ska kunna verka som ett instrument för integrering både i skolan och i 
samhället i övrigt måste varje enskild skola hitta sin väg ut ur underordning och 
exkludering. Genom bristande organisering av undervisning, obehöriga lärare, 
enklare ämnesinnehåll, fokus på brister och på att överföra svenskt kulturarv un-
derordnas ämnet och eleverna exkluderas. 

Individen kan ha en naturlig bild av sig själv alternativt en bild av sig själv som 
annorlunda (Peterson & Åhlund, 2007b). Etnicitet, ungdomars kulturella identitet 
samt exkluderings- och inkluderingsprocesser kan diskuteras i termer av tillhö-
righet, invandraren som främling, främlingskap eller underordning (Bunar, 2001; 
Peterson & Åhlund, 2007a; 2007b). Sett ur perspektiven kulturella praktiker och 
makt är etnicitet en betydelsefull omständighet i skapande av identitet. Majori-
tetssamhällets olika sociala och kulturella praktiker skapar förståelsen av be-
greppet invandrare som den som är främlingen. I stället för att bli utpekade som 
annorlunda och främlingar önskade informanterna att bli bemötta som ingående i 
mängden dvs. en som inte var främling. Men de stora krav som ställdes och den 
särskiljning som skedde i mötet med majoritetssamhällets skola och språk, resul-
terade i informanternas känsla av att inte tillhöra. Informanterna upplevde sig så-
ledes både särskiljda och utestängda. De blev bemötta som underordnade främ-
lingar. 
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Samtidigt som skolan stod för trygghet i det kaos som informanterna upplevde, 
bidrog den till att särskilja dem från klassen och gemenskapen. Genom denna 
särskiljning upplevde informanterna sig utpekade som okunniga och i behov av 
enklare undervisningsinnehåll. Att de hade viktiga erfarenheter från sin skoltid i 
ursprungslandet med kunskaper i exempelvis matematik och språk räknades inte. 
Det gjorde att klasskamraterna undervärderade deras förmåga. Med Lahdenperäs 
(2004b) ord kan skolan sägas vara en diskriminerande organisation som värnar 
svenska värderingar och den svenska normen.  

En gemensam kulturell praktik för samman människor och skapar mening. Sam-
hörighet skapas för och av dem som omfattas av det gemensamma. Samtidigt 
ställs individer, vilka inte delar det gemensamma, utanför. De exkluderas och 
marginaliseras från det gemensamma. Därmed skapas socialt utanförskap (Åh-
lund, 2007). Om identiteter skapas i gemenskaper leder ovanstående resonemang 
till främlingskap och till skapande av vi- som tillhör och de-andra som inte till-
hör samma kulturella praktik. I stället för att känna sig medräknad upplever indi-
viden sig , på grund av sina behov och villkor, ställd utanför det sociala sam-
manhanget (Foucault, 1993; 2003).  

I mötet med den svenska skolan och svenska som andraspråk var det viktigt att 
få vara tillsammans med övriga klasskamrater dels för att kunna utveckla det 
svenska språket och dels för att känna tillhörighet. Informanternas behov av ge-
menskap med klassen och klasskamraterna var mycket stort eftersom de varken 
upplevde sig utstötta eller exkluderade där. Deras stora motivation att få tillhöra 
gjorde att de kämpade för att få vara kvar i gemenskapen. Motivation och ge-
menskap är begrepp som är starkt förbundna med lärande. En elev kan lära sig 
ett nytt språk via undervisning. Men elever lär sig också när de talar, läser och 
skriver tillsammans med andra i skolan. På så sätt kan hon också lära sig ett nytt 
språk genom att umgås med kamrater som talar målspråket, skriver Cummins 
(2006). 

Svenska som andraspråk – ett underordnat 
ämne
Berättelsen handlar om andraspråksämnets och andraspråksundervisningens 
status i skolan. Andra nyckelbegrepp som bygger upp berättelsen är jämlikhet
och likvärdighet.

I mötet med den svenska skolan träffade informanterna duktiga lärare som hjälp-
te sina elever. Men av berättelserna framgår också att många av andraspråkslä-
rarna inte var insatta i andraspråksämnet. Informanterna berättar att omgivningen 
hade negativa förväntningar och värderingar både på andraspråksundervisningen 
och på ämnet. De trodde dock inte att man varken i skolan eller i övriga samhäl-
let plötsligt skulle komma till insikt om hur stor betydelse svenska som andra-
språk kan ha för andraspråkseleverna. Inte heller trodde de att ämnet plötsligt 
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skulle betraktas som ett första klassens ämne. I den svenska skolan betraktas 
svenska som andraspråk i stället som ett ämne för avvikare, för de-andra. Därför 
faller det utanför ramen för vad som är det gemensamma och normala (Foucault, 
1993; 2003) i skolans sammanhang. 

I mötet med svenska som andraspråk var det viktigt att som elev få en extra 
uppmuntran. Studiens informanter menar att andraspråkselever hade kunnat få 
extra lust genom undervisning i och på andraspråket. Felet var dock att undervis-
ningen i allt för stor omfattning inriktades mot deras brister och fel i stället för på 
deras förmågor och färdigheter. Andraspråkseleverna skulle normaliseras och 
avvikelser rättas till genom undervisning (Foucault, 1993). Cline (2006) menar 
att skolor och lärare har svårigheter att möta de behov och förutsättningar elever 
med utländsk bakgrund har. Detta kan förstås som den monokulturella skolans 
problem. Men det kan också förstås som ett utslag av skolans etniska maktord-
ning (Elmeroth, 2008) där andraspråksämnet har tilldelats en underordnad ställ-
ning jämfört med andra ämnen.  

I skolan, bland lärare, elever och samhället i övrigt, finns förväntningar och krav 
på andraspråksämnet.  Samma nivå på ämneskrav för alla elever kan diskuteras i 
termer av jämlikhet (Englund, 1995; 1999; Englund & Quennerstedt, 2008; Berg, 
2003). Betydelsen av ordet jämlik har förändrats från att betyda lika för alla till 
att betyda olika utifrån individuella behov. En annan fråga om jämlikhet är där-
för annorlunda innehåll i ämnet svenska som andraspråk jämfört med det i 
svenska som modersmål eftersom elevers behov och förutsättningar är så olika 
(Tingbjörn; 1981; 2000; 2004).  

En anledning till de negativa förväntningarna och värderingarna, som framkom i 
analysen var att både undervisningen, ämnets innehåll och fokus till så stor del 
handlade om vad som kan definieras som det svenska kulturarvet. På så sätt visar 
sig både makthavarnas tolkningsföreträde när det gäller undervisningens innehåll 
(Lajos, 2008) och den etniska maktordningen (Elmeroth, 2008). Informanterna 
berättar att lärarna var fixerade vid svensk litteratur och vid att läsa till exempel 
Strindberg. Sett i ett jämlikhetsperspektiv uppfattade således lärarna att likvär-
digt var detsamma som likadant innehåll. Därför var ämnesinnehållet lika oavsett 
om det var andra- eller förstaspråksundervisning. Lärares försök att genom un-
dervisning överföra kulturella värden kan också förstås i termer av anpassning av 
elever till det som anses vara normalt i den svenska skolan (Foucault, 1980; 
1993; 2002). I detta perspektiv och med hjälp av likformat ämnesinnehåll skulle 
andraspråkselevernas marginalisering och utanförskap motverkas. Men i infor-
manternas berättelser framkom att marginaliseringen av dem ökade på grund av 
lärares försök att likforma och överföra kulturella värden. 

I sammanhanget blir det intressant att informanterna berättar om modersmålsäm-
nets innehåll och undervisningsfokus som både krävande och jämlikt. Deras erfa-
renheter var att modersmålet var jämställt med andra ämnen. De berättar inte om 
det som varande underordnat. Modersmålsundervisningen fokuserade elevernas 
förmågor och innehållet byggde vidare på deras tidigare färdigheter. Där ställdes 
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också krav på eleverna. Detta kan förstås som att eleverna deltog i undervisning-
en på egna villkor, utifrån egna förutsättningar och behov. Modersmålsämnets 
innehåll och undervisning var därför jämlikt eftersom det utgick från eleverna. 

Sammanfattande reflektioner 
I interpretationen av berättelser gällande mötet med svenska som andraspråk och 
den svenska skolan framträder känslor av förlust, anpassning och pånyttfödelse. 
Som ett led i anpassningen till det nya kände sig informanterna tvingade att släp-
pa modersmålet och i stället lära sig svenska. Härigenom upplevde de att något 
viktigt gick förlorat, att de fick lära allt från början och att de härigenom föddes 
på nytt. Men de upplevde också distans till det som varit. Det framkommer vida-
re att det ställdes stora krav på informanterna att lära svenska och inrätta sig i 
den gällande språknormen. I ett hierarkiskt förhållande utövades makt över dem. 
Genom att lära sig svenska kunde informanterna både känna gemenskap med öv-
riga klasskamrater och göra sig själva gällande. Färdigheter i svenska språket 
öppnade därmed dörrar mot det nya. Genom att göra sig själv gällande kunde 
också balans mellan det nya och det gamla skapas. 

Genom interpretationen blir det tydligt att informanterna upplevde ett hierarkiskt 
vi-och-de-andra förhållande där de kände sig ställda utanför. Informanterna var 
de-andra, de som var avvikande. De tillägnade sig svenska som andraspråk, hade 
annat modersmål än svenska och var flerspråkiga. De inordnades i en icke-
kategori. I detta sammanhang framstår färdigheter i modersmål som mycket vik-
tiga för informanterna. I modersmålsämnets undervisning var de inte underställ-
da, där var de i stället delaktiga i vi-gruppen. Här kunde tidigare kunskaper och 
förmågor tas till vara och vidareutvecklas. Informanterna kunde återta makten 
över språket. Genom att utveckla sina färdigheter i modersmålet blev det lättare 
för dem att lära sig svenska. 

Goda färdigheter i flera språk medförde också att informanterna utvecklade 
medvetenhet om fördelar med flerspråkighet. De kunde byta språk beroende på 
situation och välja mellan sina olika identiteter så som invandrare, andraspråks- 
eller flerspråkig elev och bevara det gamla respektive känna tillhörighet. I skolan 
fanns dock mycket få tillfällen för informanterna att växla mellan sina språk. De-
ras flerspråkighet varken uppskattades eller togs tillvara. Det blir i stället påtag-
ligt att flerspråkighet förknippades med att vara annorlunda och avvikande.  

I mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan särskiljdes infor-
manterna från övriga klassen. Härigenom kände de sig exkluderade. Deras indi-
viduella behov, färdigheter och erfarenheter togs inte tillvara. Lärarna betraktade 
dem i stället som en homogen grupp med samma behov och brister i svenskhet. 
Därför fördes också en kamp för att de skulle delta i andraspråksundervisning. 
Problemet var dock att innehållet i denna undervisning fokuserade på elevernas 
brister i stället för deras färdigheter. I syfte att erbjuda informanterna likvärdig 
utbildning utbildades de i likhet med rådande normer. För att kompensera deras 
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brister i svenskhet blev innehållet i svenska som andraspråk det samma som i 
svenska (som förstaspråk).  

Intressant för analysens avslutande steg är hur uttryckt utbildningsideal och äm-
nesinnehåll framträder när empirin studeras med hjälp av de båda prismorna. 
Härigenom möjliggörs förståelse för av andraspråkselever upplevt lärande på en 
mer generell nivå ur perspektiven undervisningens utformning, elevers förmåga 
och andraspråksämnets mål.  
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DET BERÄTTADE I NYTT LJUS 

I det sista analyssteget gällande informanternas berättelser tar jag hjälp av det te-
oretiska ramverk som jag inledningsvis formulerade. Det betyder att materialet 
studeras med hjälp av teorier och prismor vilka slipats med begrepp inom ramen 
för undervisningens utformning, elevers förmåga samt mål för ämnet svenska 
som andraspråk. De olika begreppen är likformig/olikformig, kompense-
ra/komplettera och begränsat deltagande/deltagande fullt ut (för en utförligare 
beskrivning se tredje kapitlet, En ram för tolkning). Med hjälp av prismornas 
spektrum av begrepp framträder nya bilder och det blir möjligt att tolka det be-
rättade ur olika perspektiv. 

Målet med att studera informanternas berättelser med hjälp av de teoretiska pris-
morna är att förstå upplevt lärande på en mer generell nivå. Härmed görs utfallet 
ytterligare teoretiskt generaliserbart.   

I kapitlet sätts upplevt lärande också i en kontext genom att jag relaterar till i 
läro- och kursplaner erbjudet lärande. Läro- och kursplaner kan både framträda 
och studeras på olika vis. I det första sammanhanget analyserades ideal och for-
mell läroplan dvs. vad som i olika tider uttryckts som viktigt att barnen och de 
unga lär sig i den obligatoriska skolan. Det som formuleras är avgörande för vad 
elever erbjuds lära genom skolans undervisning. I det andra sammanhanget tol-
kades vad elever upplever att de lär i skolan, vilket innehåll de upplever att de 
erbjuds och vilka möjligheter de ges att nå formulerade lärandemål dvs. upplevd 
läroplan. Upplevd läroplan är konsekvenser av lärares tolkning och iscensättande 
av formulerad läro- och kursplan samt elevers olika sammanhang. I första hand 
relateras det berättade till i läro- och kursplaner från 1980, 1984:5, 1994, 1996 
formulerade och konkretiserade utbildningsideal för svenska som andraspråk. 
Anledningen till detta är att informanterna mötte svenska språket och den svens-
ka skolan i början respektive i mitten av 1990-talet då ovanstående läro- och 
kursplaner gällde. 

Med följande tre avsnitt vill jag diskutera erbjudet och upplevt lärande med ut-
gångspunkt i (1) undervisningens utformning – likformig/olikformig, (2) elevers 
förmåga – kompensera/komplettera samt (3) ämnets mål – begränsat deltagande/ 
deltagande fullt ut.  
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Undervisningens utformning – 
likformig/olikformig
I avsnittet förs ett resonemang om vad som kommer till uttryck i empirin rörande 
undervisningens utformning relaterat till begreppen likformig respektive olik-
formig. När önskan om och strävan efter likformigt respektive olikformigt ut-
formad undervisning synliggörs blir också bekräftelse, delaktighet, underordning
och utanförskap bärande innehåll.  

Informanterna önskade både likformigt och olikformigt ordnad undervisning. De 
ville bli bekräftade och delaktiga i skolgemenskapen. Därför kämpade de för att 
få undervisning som var likformad i jämförelse den som kamraterna fick. För att 
inte vara avvikande ville de exempelvis delta i samma svenskundervisning som 
övriga klasskamrater deltog i. Enligt de läro- och kursplaner som gällde när in-
formanterna mötte svenska som andraspråk och den svenska skolan ska under-
visningen anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Den utbildning de 
mötte skulle därför inte vara likformad utan olikformad med utgångspunkten i att 
elever har olika behov och förutsättningar.  

Informanterna ville förkovra sig i sina modersmål. I sin strävan efter att bli be-
kräftade och kunna hävda sig själva efterfrågade de därför modersmålsundervis-
ning som var olikformad i jämförelse med den övriga klassens. Modersmålsun-
dervisningen utgick från informanternas individuella behov, tidigare färdigheter 
och förutsättningar. Därigenom återerövrade de makten över modersmålet, de 
blev bekräftade, delaktiga och ingick i en vi-grupp som hade annat modersmål 
än svenska. Genom valet att delta i undervisning som föll utanför den enhetliga 
ramen gjorde de sig själva och sina behov gällande i förhållande till övriga 
klasskamrater. Den olikformade modersmålsundervisningen upplevdes dock av 
omgivningen och i enlighet med Assarssons och Zackrissons (2005) resone-
mang, som enklare och med lägre kunskapskrav. Den var för de-andra och delta-
gandet föll utanför ramen för det enhetliga i den svenska skolan. Sedan hem-
språksreformen 1976/77, har kommunerna varit skyldiga att inom grund- och 
gymnasieskolan bedriva hemspråksundervisning och/eller studiehandledning på 
hemspråk. Tjugo år senare ändrades beteckningen på andraspråkselevers 
förstaspråk till modersmål. Enligt kursplanen från 1996 (Skolverket, 1996) skulle 
andraspråkselever ges möjlighet att både utveckla och behålla förstaspråket. I 
drygt trettio år har det således funnits formuleringar i skolans styrdokument om 
olikformad modersmålsundervisning.  

Att alla elever ska erbjudas likformad undervisning uttrycktes i grundskolans 
första läroplan eftersom inga särskilda skrivningar gällande elever med annat 
modersmål än svenska fanns. Läroplanerna från 1969 och 1980 samt komple-
mentet från 1985 innehöll skrivningar gällande andraspråkselevernas undervis-
ning och därmed påbörjades en förändring till förmån för olikformad undervis-
ning. Inledningsvis fanns det i nu gällande läroplan (Utbildningsdepartementet, 
1994) ingenting uttryckt avseende andraspråkselever eftersom det saknades kurs-
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plan för ämnet svenska som andraspråk. Därigenom bröts pågående förändring. 
En egen kursplan för ämnet och därmed olikformad undervisning kom dock att 
gälla från 1996 (Skolverket, 1996) då ämnet fick en kursplan. I nu gällande läro-
plan och för studien aktuell kursplan finns ändå både likformad och olikformad 
undervisning dvs. motstridiga utbildningsideal uttryckta. Den svenska obligato-
riska skolan vilar på en grund av jämlikhet och lika värde. Sedan första läropla-
nen, Lgr62 (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962) togs i bruk, har den gemensamma 
grundutbildningen avsett att erbjuda alla elever likvärdig utbildning. Innebörden 
av begreppet har dock förändrats över tid från att betyda likformig utbildning för 
alla elever till olikformig utbildning utifrån elevers individuella behov och förut-
sättningar (Englund & Quennerstedt, 2008; Englund, 1995; 1999; Berg, 2003). 
Likvärdig utbildning innebär också lika tillgång till utbildning oavsett var i lan-
det eleven bor. Informanterna erbjöds snabbt undervisning, vilket de också öns-
kade, och den första undervisningen berättar de om som en dörröppnare in i ge-
menskapen med andra elever dvs. i delaktigheten.

De lärare som informanterna mötte strävade både efter likformigt och olikfor-
migt ordnad undervisning. I skolan kämpade de för att informanterna skulle delta 
i undervisning i svenska som andraspråk dvs. olikformad svenskundervisning 
jämfört med den de svensktalande kamraterna erbjöds. Lärarna stred för infor-
manternas deltagande i olikformad undervisning utan att undersöka deras indivi-
duella behov, önskemål eller förutsättningar. Undervisning i en särskilt utformad 
andraspråksgrupp innebar för informanterna både underordning och utanförskap
eftersom de ställdes utanför skolans gemenskap och inte bekräftades. Eftersom 
informanterna ställdes utanför gemenskapen var deras behov av att vara delakti-
ga i klassen större än behovet av att få undervisning i en speciell andraspråks-
grupp. Lärarna betraktade dock andraspråkseleverna som en avvikande grupp där 
alla hade samma behov av andraspråksundervisning och samma förutsättningar 
att till exempel lära sig svenska. Utgångspunkten kan därmed förstås både ha va-
rit att gruppen andraspråkselever var homogen och att den hade andra behov 
jämfört med vad svenskspråkiga elever hade. Kategorierna svenska som andra-
språk och andraspråkselev konstruerades på så vis som en underordnad kontrast 
i förhållande till svenska (som modersmål) och svensk elev (Runfors, 2003). 

Sammanfattning
Informanterna önskade samma svenskundervisning som kamraterna för att bli 
delaktiga i gemenskapen men lärarna kämpade för att de skulle delta i andra-
språksundervisning. Därför upplevde de underordning och utanförskap. När in-
formanterna deltog i olikformad modersmålsundervisning kunde deras individu-
ella behov bli tillgodosedda och det blev möjligt för dem att visa förvärvade kun-
skaper. I den undervisningen upplevde de sig inte underordnade utan bekräftelse 
och delaktighet. 

Deras deltagande i modersmålsundervisning som antogs vara en vardaglig vari-
ant av språk, medförde dock avvikelse från skolans norm. Därför placerades de 
utanför ramen för vad som var normalt och hamnade utanför gemenskapen. De 
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var inte delaktiga varför de också upplevde underordning. Med ovanstående som 
utgångspunkt blir det tydligt att det lagstadgade stödet, från 1976/77, för utveck-
ling av tvåspråkighet (Skolöverstyrelsen, 1985:4) inte var förankrat när moders-
målsundervisningen inte var på svenska. 

Nedanstående tabell visar de diskuterade begreppen i förhållande till undervis-
ningens utformning. 

Tabell 14. Likformig respektive olikformig undervisning 
Underordning, utanförskap Likformig 
Bekräftelse, delaktighet Olikformig 

Utifrån ovanstående resonemang framträder två utgångspunkter för tolkning. 
Den ena har sin bas i underordning och utanförskap. Den andra har sitt funda-
ment i bekräftelse och delaktighet. 

Elevers förmåga – kompensera/komplettera 
I detta avsnitt resonerar jag om vad som kommer till uttryck i empirin gällande 
informanternas förmåga relaterat till begreppen kompensera och komplettera. 
När dessa begrepp diskuteras framträder informanternas motstånd mot sättet att 
betrakta deras färdigheter som brister och problem i stället för som resurser, 
kompetenser och tillgångar.

Andraspråksundervisningen utgick från elevernas brister. Informanterna mötte 
svenska som andraspråk och den svenska skolan i början respektive i mitten av 
1990-talet. Trots detta var bristtänkandet från 1969-års läroplan fortfarande för-
härskande. Traditionen att fokusera på brister samt att lösa dem med hjälp av 
kompenserande stödundervisning levde kvar. Lärarnas förhållningssätt till in-
formanterna präglades, i enlighet med Lahdenperä (1997), av ett brist- och pro-
blemtänkande då informanternas bakgrund och modersmål inte var svenska. 
Skolans specialpedagogiska tradition fungerar både särskiljande och kompense-
rande när bristtänkandet är utgångspunkt (P. Haug, 1998; Persson, 2001). Infor-
manternas bristande färdigheter i svenska skulle kompenseras av skolan med 
hjälp av undervisning i svenska som andraspråk. Andraspråksundervisningen in-
riktades, i enlighet med Carlssons (2006) resonemang, mot att beskydda de för-
modat svaga andraspråkseleverna. 

Att informanterna kände sig tvingade att släppa ett språk för att de hade brister i 
ett annat kan uppfattas som att det kompensatoriska bristtänkandet också fanns 
hos informanterna. De kompenserade den språkliga förlusten genom att lära sig 
svenska.  

Den svenska skolans specialundervisning har en lång tradition av att tänka i bris-
ter och problem där eleverna eller hemmen kan kompenseras med speciellt ut-
formad undervisning (Lahdenperä, 1997). Elever som undervisas i särskilda 
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grupper gör dock motstånd mot att klassas som problem (Karlsson, 2007). Både 
informanterna och deras klasskamrater upplevde att andraspråksundervisningen 
var avsedd för elever med problem. När färdigheter i svenska språket och kun-
skaper om svenska kulturarvet jämfördes med de svensktalande elevernas, fram-
stod informanterna som problematiska, med svårigheter och brister. Informan-
terna ville dock inte bli betraktade som problem, som varande i svårigheter eller 
som att de hade brister. De ifrågasatte därför andraspråksundervisningen som 
varken stöttade deras utveckling av andraspråket eller av förstaspråket. Därmed 
gjorde de också motstånd mot makten. 

Med utgångspunkt i brist- och problemtänkande särskiljdes informanterna från 
den övriga klassen. Andraspråksundervisningen utformades ur ett bristperspektiv 
utan hänsyn till elevernas förmågor eller speciella språksituation. Skolans sär-
skiljande organisering av kompenserande stödinsatser antas leda till integrering 
men de särskilda undervisningsinsatserna ledde tvärtom till informanternas käns-
lor av att inte duga, att särskiljas, att inte höra till. Detta är, i enlighet med Karl-
sudds (2002; 2003) resonemang, dilemmat med särskilda undervisningsinsatser. 
Informanterna tog avstånd från att ställas utanför genom att göra motstånd och 
inte vilja delta i de särskilda och särskiljande insatserna. 

Brist- och stödtänkandet kring elever med svenska som andraspråk bröts genom 
formuleringar i läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) med tillhörande 
kursplan och kommentarmaterial. I kursplanen fanns skolans särskilda ansvar för 
elever från olika minoriteter formulerat. Ämnet, som betecknades svenska som 
främmande språk, avsåg att komplettera svenska (som modersmål). Ovanstående 
kursplan utökades och reviderades 1985 (Skolöverstyrelsen, 1985:4). Där fram-
gick att eleverna skulle tillägna sig svenska som andraspråk i stället för som 
främmande språk, deras språkutveckling skulle stärkas och kulturarvet skulle tas 
tillvara. Undervisningen var tänkt att komplettera och härmed skulle språkut-
veckling främjas så att eleverna kunde bli aktivt tvåspråkiga. Informanterna för-
medlade dock inte någon bild av kompletterande andraspråksundervisning. Deras 
tidigare erfarenheter och språkfärdigheter betraktades inte som komplement till 
svenska språket utan som brister och problem. I skolan sågs inte svenska som 
andraspråk som ett komplement till elevernas modersmål utan som en ersättning, 
en kompensation för en brist.

Informanterna upplevde att de hade förmågor och färdigheter som var annorlun-
da, men inte bristfälliga, jämfört med de svensktalande elevernas. De hade annat 
modersmål än svenska, var flerspråkiga och hade svenska som andraspråk. Deras 
önskan att detta hade framhållits som resurs och kompetens, som något komplet-
terande, framförs med emfas. I skolans sociala samvaro är det tänkt att elever ska 
lära med och av varandra. Oberoende av bakgrund ska de kunna mötas i en kom-
pletterande verksamhet. I sådana möten framstår elevers olikheter som resurser 
och tillgångar.

Modersmålsundervisningen är exempel på kompletterande verksamhet. Infor-
manterna utvecklade goda färdigheter i sina modersmål vilket låg till grund för 
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och underlättade utvecklandet av både andraspråket och andra språk. De upplev-
de både modersmål och flerspråkighet som tillgångar och kompletterande fär-
digheter. Genom att behärska flera språk kunde informanterna växla mellan sina 
olika språk beroende på situation. Med ökad språklig kompetens, medvetenhet 
och flexibilitet blir varje individs totala språkfärdighet större. I en kompletteran-
de tradition upplevs färdigheter i flera språk som komplementära resurser. I mö-
tet med den svenska skolan uppfattades inte flerspråkighet som en kompletteran-
de resurs. 

Sammanfattning
Det blir tydligt att bristtänkandet från 1969-års läroplan levde kvar. Utgångs-
punkten för andraspråksundervisningens kompenserande verksamhet var ett 
brist- och problemtänkande kring elever. Informanterna bjöd motstånd mot un-
dervisning i svenska som andraspråk som inte tillerkände deras tidigare färdighe-
ter status som resurs och tillgång. I modersmålsämnets undervisning togs där-
emot deras tidigare språkkompetenser tillvara och vidareutvecklades, på så sätt 
var det en kompletterande verksamhet. När utgångspunkten var tidigare färdighe-
ter som resurs, tillgång och kompetens kunde informanternas skicklighet i mo-
dersmål vara grund för deras tillägnande av svenska som andraspråk. 

Nedanstående tabell visar de diskuterade begreppen i förhållande till elevers 
förmåga. 

Tabell 15. Kompensera respektive komplettera genom undervisning 
Brist, problem Kompensera 
Resurs, tillgång, kompetens Komplettera 

Utifrån ovanstående resonemang framträder två utgångspunkter för tolkning. 
Den ena har sin bas i brist och problem. Den andra har sitt fundament i resurs, 
tillgång och kompetens. 

Ämnets mål – begränsat 
deltagande/deltagande fullt ut 
I detta avsnitt resoneras kring jag om vad som kommer till uttryck i empirin av-
seende begränsat deltagande respektive deltagande fullt ut. Det innehåll som 
framträder i sammanhanget är fostran i svenskhet och ensidighet samt acceptans 
och ömsesidighet.

Informanterna mötte svenska som andraspråk när komplementet från 1985 
(Skolöverstyrelsen, 1985:4) och kursplanen från 1996 (Skolverket, 1996) gällde. 
Att lära sig behärska svenska så bra att språket räckte för deltagande i ordinarie 
undervisning och i kamratlivet respektive i alla livets övriga situationer var for-
mulerade mål för svenska som andraspråk (Skolöverstyrelsen, 1985:4; Skolver-
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ket, 1996). Härmed var utbildningsidealet deltagande fullt ut. För elever med an-
nat modersmål än svenska har svenska som andraspråk en central ställning i sko-
lan, eftersom både undervisning och övriga samtal oftast bedrivs på svenska dvs. 
på ett språk de inte behärskar fullt ut. Den andraspråksundervisning informanter-
na erbjöds syftade dock varken till att utveckla andraspråket till förstaspråksnivå 
eller till deltagande fullt ut i skolan. Däremot kan den sägas ha syftat till fostran i 
svenskhet eftersom den ensidigt fokuserade svenskt kulturarv dvs. begränsat del-
tagande i andra sammanhang.   

Formuleringar både i läro- och kursplaner kring andraspråkämnets mål har för-
ändrats över tid från begränsat deltagande eller icke deltagande mot utbildning 
för deltagande fullt ut (Skolöverstyrelsen, 1969; Skolöverstyrelsen, 1980). I nu 
gällande läroplan (Utbildningsdepartementet, 1994) uttrycktes motstridiga mål 
eftersom både begränsat deltagande och deltagande fullt ut var formulerat. For-
muleringarna i ämnets kursplaner har också förändrats över tid. Enligt de kurs-
planer som var aktuella när studiens informanter mötte svenska som andraspråk 
skulle undervisningens innehåll ha fokus riktat mot svenskt kulturarv och svensk 
skönlitteratur (Skolöverstyrelsen, 1985:4; Skolverket, 1996; 2000b) dvs. ensi-
dighet.

Det var viktigt att känna sig duglig och accepterad i klassen vilket kan förstås 
som deltagande fullt ut i normgruppen. Skolan och det svenska språket upplev-
des som vägen mot framgång och deltagande fullt ut både i skolan och i samhäl-
let i övrigt. För att känna sig delaktiga behövde informanterna både kunna göra 
sig förstådda och förstå svenska. För att integreras och för att känna sig som del-
tagande fullt ut krävs att individer har möjlighet att ömsesidigt påverka varandra 
(Abbasian, 2003; Parszyk, 1999). Informanterna önskade bli accepterade som 
olika individer bland andra olika individer. Men i skolan fanns det mycket små 
möjligheter till ömsesidighet och acceptans. När ensidighet rådde var också möj-
ligheterna till integration små. 

I en ömsesidig relation kan elever uppleva sig som accepterade, inkluderade och 
deltagande fullt ut i en interkulturell klass (Lahdenperä, 2004b; 2008). 

Det är möjligt att resonera kring den ordnade andraspråksundervisningen med 
utgångspunkt i andraspråket som ett färdighets- och bildningsämne (Malmgren, 
1996). Den var till stor del inriktad mot övning av språkets form och norm dvs. 
vad som kan betecknas som färdighetsämnets innehåll. På motsvarande vis var 
det innehåll som ställde svenskt kulturarv i form av svensk litteratur i centrum, 
exempel på bildningsämnets innehåll. Både färdighets- och bildningsämnet är 
prov på vad Bergöö (2005) betecknar som det gamla (svensk)ämnet. Inom det 
gamla ämnets undervisning fokuserades innehållet också mot att kunna hantera-
vardag. Både färdighetsämnet och bildningsämnet leder till begränsat deltagande. 
Tidigare erfarenheter togs inte tillvara i andraspråksundervisningen, där rådde
ensidighet varför färdigheterna i att använda svenska språket i olika situationer 
blev allt för begränsade.  
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Det framkom en önskan om ett andraspråksämne som hade innehållsfokus riktat 
mot tidigare erfarenheter, vilja och möjligheter dvs. ömsesidighet. Detta motsva-
rar vad Bergöö (2005) betecknar som det nya (svensk)ämnet. Med fokus riktat 
mot funktionella färdigheter kan utgångspunkt för undervisningens innehåll i 
stället vara tidigare erfarenheter. Genom att bygga vidare på varje individs språk-
färdigheter och kunskaper om litteratur blir andraspråket ett erfarenhetspedago-
giskt ämne (Malmgren, 1996) som, utifrån behov och förutsättningar, förbereder 
för deltagande fullt ut. Med ett ämnesinnehåll som fokuserar varje elevs använd-
bara färdigheter, kan undervisningen leda till funktionell färdighet och möjlighet 
att påverka och delta i livets alla olika sammanhang. Genom ändamålsenligt äm-
nesinnehåll kan svenska som andraspråk bli ett demokratiämne (Elmeroth, 
2005b) som både syftar till deltagande fullt ut i samhället och bidrar till ömsesi-
dighet.

Modersmålet har stor betydelse för personlig och kulturell identitet, för emotio-
nell och kognitiv utveckling samt för fortsatt språkutveckling vilket också fram-
kom i informanternas berättelser. Medvetenhet om att flerspråkighet möjliggör 
deltagande fullt ut i många sammanhang utanför skolan, blev synlig. Det fram-
kom vidare att både medvetenhet om språk och flerspråkiga färdigheter ökade 
tack vare innehållet i modersmålsämnets undervisning. Härmed fungerade detta 
både som verktyg för fortsatt lärande och som instrument för deltagande fullt ut i 
samhället utanför skolan och som demokratiämne. 

Sammanfattning
Avgörande för att kunna delta fullt ut och att kunna påverka är både välutvecklat 
modersmål och andraspråk, vilket finns uttryckt i för studien aktuella läro- och 
kursplaner. Med ändamålsenligt innehåll, utgångspunkt i tidigare erfarenheter 
och genom att vara språkutvecklandeverktyg för fortsatt lärande kan både mo-
dersmål och svenska som andraspråk vara erfarenhetspedagogiska demokratiäm-
nen. På så sätt kan ämnet bidra till acceptans, ömsesidighet och deltagande fullt 
ut både i den svenska skolan, det svenska samhället och i världen utanför Sveri-
ge.

Av empirin framkom att utgångspunkten för modersmålsämnet var tidigare erfa-
renheter och individuella behov dvs. acceptans av olikheter. Andraspråkets ut-
gångspunkt var däremot färdighetsövningar. Fokus var inriktat mot svensk litte-
ratur och kultur dvs. fostran i svenskhet och ensidighet. Ämnets undervisning var 
således starkt begränsande. 

Nedanstående tabell visar de diskuterade begreppen i förhållande till ämnets mål. 

Tabell 16. Begränsat deltagande respektive deltagande fullt ut 
Fostran i svenskhet, ensidighet Begränsat deltagande 
Acceptans, ömsesidighet Deltagande fullt ut 
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Utifrån ovanstående resonemang framträder ytterligare två utgångspunkter för 
tolkning. Den ena har sin bas i fostran i svenskhet samt ensidighet. Den andra 
har sitt fundament i acceptans och ömsesidighet. 

Konklusion
I kapitlet har jag synliggjort erbjudet och upplevt lärande inom ramen för under-
visningens utformning, elevers förmåga samt ämnets mål. Genom att resonera 
om vad som uttrycktes i empirin med hjälp av det teoretiska ramverket och de 
båda prismornas begrepp framträdde nya bilder och empirin synliggjordes i nytt 
ljus. När jag i följande text åskådliggör de nya bilderna i en pendling mellan 
mono- respektive multikulturella utbildningsideal framstår de som motstridiga. 

Med nedanstående figur visas svenska som andraspråk med hjälp av det mono-
kulturella prismat.  

Undervisningens utformning:
underordning, utanförskap 

Elevers förmåga: brist, 
problem

Ämnets mål: fostran i 
svenskhet, ensidighet 

Figur 14. Tolkningsramens monokulturella prisma 

Det monokulturella prismat synliggör ett andraspråksämne som var underord-
nande, fokuserade brister och problem med ensidig fostran i svenskhet som mål. 
Andraspråkseleverna betraktades som en homogen grupp trots sina olikheter och 
andraspråksundervisningen utgick från att alla hade samma behov och likadana 
förutsättningar att lära sig t.ex. svenska som andraspråk. Av berättelserna fram-
gick också att informanterna upplevde att de var tvingade att släppa ett språk för 
att lära sig svenska som andraspråk. Sett med hjälp av det monokulturella pris-
mat kan detta förstås som utbildning för begränsat deltagande där elevers skol-
framgång enbart beror på deras färdigheter i det svenska språket. Att ha ett annat 
modersmål än svenska medförde utanförskap. Andraspråket blev ett underordnat 
ämne eftersom svenska språket var normen och uppfattades som nyckeln till 
framgång i den svenska skolan.  

Andraspråksundervisningen hade fokus riktat mot andraspråkselevernas brister i 
svenska i stället för på tidigare erfarenheter som exempelvis förmågor i andra 
språk. Ämnet kan därför också förstås ha fokuserat elever som problem och de-
ras brist på språkfärdighet i svenska. Ämnets undervisning hade också fokus rik-
tat mot svensk litteratur och svenskt kulturarv. Svenska som andraspråk kan där-
för förstås som ett litteraturhistoriskt bildningsämne med fokus på kulturell ens-
art, fostran i svenskhet samt med målet att kunna hantera-vardagen. Andra-
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språksämnet blev härigenom ett färdighetsämne tänkt att kompensera för elever-
nas brister och problem.  

I enlighet med Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) skulle invandrarnas barn ha 
kompenserande stöd. Målet med undervisningen i svenska som främmande språk 
(Skolöverstyrelsen, 1980; 1985:4) var att elever skulle lära sig svenska som 
främmande språk. Detta innebär stora skillnader jämfört med vad som gäller för 
svenska som andraspråk där målet är att språket ska räcka till i alla önskade och 
möjliga situationer. Ämnesmålen som finns formulerade i kursplanerna från 
1996 och 2000 beskriver att eleverna både ska nå förstaspråksnivå i andraspråket 
och fortsätta utveckla modersmålet. 

Berättade erfarenheter talade dock om ett innehåll i andraspråket som strider mot 
de gällande styrdokumentsformuleringarna eftersom undervisningen i ämnet en-
sidigt fokuserade på svenska språkets form och norm, utan att ta tillvara eller vi-
dareutveckla tidigare förvärvade språkkunskaper. Detta innebär färdigheter för 
att kunna hantera-vardagen vilket leder till begränsat deltagande vilket också del-
vis var uttryckt i läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) då ämnet be-
tecknades som svenska som främmande språk. 

Med nedanstående figur visas svenska som andraspråk med hjälp av det multi-
kulturella prismat.  

Undervisningens utform-
ning: bekräftelse, delaktighet 

Elevers förmåga: resurs, 
tillgång, kompetens 

Ämnets mål: acceptans, 
ömsesidighet

Figur 15. Tolkningsramens multikulturella prisma 

Det multikulturella prismat synliggör ett modersmålsämne som var viktigt för in-
formanterna. I modersmålsämnets undervisning upplevde de delaktighet, fick de 
bekräftelse och blev accepterade. Goda färdigheter i modersmålet och ett utveck-
lat modersmål berättas om som en resurs och tillgång samt som en avgörande 
kompetens för att kunna utveckla andraspråket, svenska. I empirin blir informan-
ternas medvetenhet om språkfärdigheters betydelse tydlig. Det blir också synligt 
att språklig mångfald och ömsesidighet var avgörande för att de skulle kunna 
delta fullt ut i olika sammanhang. Klassrummet, kamraterna eller familjen är ex-
empel på informanternas olika språkliga sammanhang. Färdigheter i olika språk 
upplevdes således av informanterna som resurser vilka kompletterade varandra.  

Dessa färdigheter och kompetenser bejakades dock varken i mötet med svenska 
som andraspråk eller i skolan för övrigt. Förutom inom modersmålsundervis-
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ningen fanns i skolan mycket få möjligheter för informanterna att utvecklas till 
tvåspråkiga individer. 

Trots att det i brev och samtal inte fokuserades på modersmålsämnet och mo-
dersmålsundervisning blir det med hjälp av den narrativa analysens dekonstruk-
tion ett tydligt och viktigt innehåll i det berättade. Modersmålsämnet framstår 
både som ett erfarenhetspedagogiskt ämne och som ett demokratiämne. Sett med 
hjälp av det multikulturella prismat blir det också tydligt att modersmålet kom-
pletterade svenska som andraspråk i ett ömsesidigt kommunikativt sammanhang.  

Det var enbart undervisningen i modersmål som utgick från individuella behov 
och förutsättningar. Denna undervisning ledde till individuell språkutveckling 
och språkmedvetenhet. I ämnets undervisning upplevde informanterna delaktig-
het och acceptans, de fick bekräftelse.  

Inför den tredje och avslutande delen 
I flera steg och på olika sätt har jag gestaltat andra sammanhangets empiri. Tolk-
ningens utfall har anknutits till teorier och satts i ett sammanhang genom att jag 
har relaterat till resultatet från första sammanhangets studie. Vidare har jag re-
flekterat över samband, påverkan och förändring.  

Nedslagen i de båda sammanhangen visade att den obligatoriska skolan avser att 
erbjuda alla elever lika chanser till framgång i skolan genom möjligheter att nå 
uppsatta lärandemål dvs. delaktighet. Analysen visade också att mötet med 
svenska som andraspråk på många sätt innebar ett monokulturellt erbjudande. In-
formanterna förmedlade att mötet innebar fostran och utbildning i svenskhet. Att 
exempelvis ha svenska som andraspråk eller att vara flerspråkig var en avvikelse 
från det normala som för studiens informanter innebar att vara annorlunda. Deras 
tidigare färdigheter betraktades inte som tillgångar och det erbjöds få tillfällen 
där de kunde delta fullt ut.  

Med utgångspunkt i resultatet är det viktigt att i avhandlingens tredje och avslu-
tande del reflektera över erbjudet och upplevt lärande samt vilken betydelse mö-
tet med svenska som andraspråk och den svenska skolan hade för andraspråks-
elevernas pedagogiska praktik som handlar om språkliga möten.   
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DEL III 

Det känns som när någon 
rycker ifrån dig din favoritbok, 
slänger den i en vattenpöl och 
ger dig en som är skriven på 
ett obegripligt språk och som 
är skriven bara till hälften – 
den andra halvan ska du skri-
va själv på det nya språket. 
(Informant, 2007) 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Sedan 1962 när den svenska grundskolans första läroplan (Kungliga Skolöver-
styrelsen, 1962) togs i bruk har den gemensamma grundutbildningen avsett att 
erbjuda alla elever likvärdig utbildning. Den gemensamma och obligatoriska 
skolan styrs nationellt genom läro- och kursplaner. I nära 40 år har grundskolans 
styrdokument innehållit speciella formuleringar gällande undervisning av elever 
med utländskt ursprung. Många av dem har annat modersmål än svenska och en 
del är flerspråkiga. Ur behovet att fostra och utbilda elever med annat modersmål 
än svenska i enlighet med svenska utbildningsideal har ett nytt undervisnings-
ämne, Svenska som andraspråk, vuxit fram.  

Övergripande syfte var att analysera andraspråkselevers möte med svenska som 
andraspråk och den svenska skolan formulerat som erbjudet och upplevt lärande. 
För att nå mitt syfte ställdes ett antal frågor. I ett första empiriskt sammanhang 
analyserades formulerad läroplan. Jag frågade vilka utbildningsideal, formulera-
de och konkretiserade i läro- och kursplaner och förändringar inom dessa, svens-
ka som andraspråk kan sägas omfattas av. Ytterligare en fråga var vilken relation 
som råder mellan läro- och kursplaner avseende svenska som andraspråk. I ett 
andra empiriskt sammanhang utforskades upplevd läroplan från 1980 respektive 
1994 eftersom de studenter som var involverade kom till Sverige i början respek-
tive i mitten av 1990-talet, var involverade. Jag frågade vilka utbildningsideal 
och vilket ämnesinnehåll som kom till uttryck i andraspråkselevers berättelser 
om mötet med svenska som andraspråk.  

Med grund i de resultat som genererades ur de båda studierna följer här en avslu-
tande reflektion över makt och motstånd i andraspråkselevers möte med svenska 
som andraspråk och den svenska skolan. Diskussionen förs utifrån rubrikerna (1) 
rätt till och plikt att ordna utbildning, (2) motstridiga utbildningsideal samt (3) 
samhällsfostran via undervisning. Avsnittet relateras till avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter. 

Avslutningsvis resonerar jag kring metodval, studiens genomförande och tolk-
ning av empiri samt min roll i processen. Kapitlet avslutas med ett framtidsreso-
nemang.  

Makt och motstånd 
Brister i svenskhet och svenska kompenserades via undervisning. Genom under-
ordning och sett i ett monokulturellt perspektiv underordnades andraspråksele-
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verna (Foucault, 1993; 2003). De avskildes och undervisades i syfte att normali-
seras genom att fostras i svenskhet. På så vis utövade också lärarna som experter 
makt över eleverna (Benhabib, 2004; Foucault, 1980; 2003). Andraspråkselever-
na lärde sig svenska som om det vore ett förstaspråk och utvecklade kunskap om 
det svenska kulturella och litterära arvet. När undervisningen inte utgick från in-
dividuella färdigheter som resurser och tillgångar utan som problem och brister, 
kände informanterna att de inte var accepterade. De upplevde utanförskap och 
därmed brist på delaktighet och gemenskap.  

I enlighet med Benhabibs (2004) och Foucaults (1980; 2002) resonemang skapas 
människan både i förhållande till sig själv och i förhållande till andra. I förhål-
lande till elever i klassen och skolan som stort konstruerades andraspråkselever-
na som behäftade med brister och problem. De uppfattades inte ha tillräcklig 
kompetens för att delta i undervisningen på lika villkor. Informanternas önskan 
om att vara delaktiga i klassgemenskapen, att bli bemötta av ömsesidighet och 
acceptans, besannades inte. Hierarkiska strukturer i skolan gjorde att de upplevde 
underordning och utanförskap. På så sätt förverkligades varken jämlikhets-, val-
frihets- eller samverkansmålet i den obligatoriska skolan för alla. Att känna sig 
tvingade att släppa modersmålet för att bli mer ensidiga och lika normgruppen 
strider mot rätten att behålla och utveckla modersmålet (SOU 1974:69; 
Prop.1975:26). 

Att informanterna valde att delta i modersmålsämnets undervisning kan förstås 
som att de gjorde motstånd mot underordningen. Genom att ta tillvara rätten att 
både bevara och utveckla modersmålet erövrade de makten över den totala 
språksituationen. Härigenom ökade också deras språkliga medvetenhet och kom-
petens. I och med denna utvecklade kompetens samt stärkta medvetenhet om 
språk och språks betydelse blev det tydligt för dem att goda färdigheter i mo-
dersmålet var en komplementär tillgång och en resurs som gjorde det lättare att 
tillägna sig svenska. Med bättre språkfärdigheter i svenska kände de sig mera 
delaktiga i klassgemenskapen, vilket i sin tur ledde till att de kände sig mera jäm-
lika med sina klasskamrater. Bättre språkfärdigheter i svenska ledde också till att 
de kände sig mera delaktiga i sociala sammanhang utanför skolan. Genom sin 
flerspråkiga kompetens fick informanterna dessutom möjlighet till samverkan 
med andra flerspråkiga personer. 

Det är utifrån denna språkväxling som jag intar olika roller bero-
ende på situationen och de individer jag möter. (Informant, 2007) 

I kreativa, nydanande och interkulturella sammanhang utanför skolan kunde de 
delta på jämlika villkor. 

Rätt till och plikt att ordna utbildning 
Ett viktigt utbildningsideal och värde som har formulerats i läro- och kursplaner 
över tid är att alla barn som vistas i Sverige omfattas av både plikten och rätten 
att gå i skola. Det är med andra ord obligatoriskt att både ordna och att följa un-
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dervisning. Om samhällsmålet med denna rätt och skyldighet är att alla barns oli-
ka förutsättningar och färdigheter är tillgångar som ska vara utgångspunkt för ut-
bildningen, kan rätten tolkas som deltagande fullt ut i en ömsesidig och multikul-
turell skola och i ett accepterande interkulturellt samhälle. Den bild som träder 
fram i informanternas berättelser visar dock på det motsatta. Det de mötte var i 
stället en monokulturell skola med underordning och utanförskap som följd. 
Skolplikten innebar för informanterna fostran i svenskhet i ett ensidigt och mo-
nokulturellt samhälle.  

Motstridiga utbildningsideal 
I de för studien aktuella styrdokumenten (Skolverket, 1996; Utbildningsdeparte-
mentet, 1994) har motstridiga utbildningsideal formulerats. Detta leder till oklar-
heter gällande vad som är viktigt att undervisa om och vad andraspråksämnets 
fokus är. Det uttryckta innehållet erbjuder tillhörighet och gemenskap med den 
svenska kulturen, svenska nationella värden och det som är gemensamhetsska-
pande. Härmed framstår andraspråksämnets innehåll både som det gamla 
(svensk)ämnet (Bergöö, 2005) och som ett monokulturellt erbjudande. Det 
svenska språkets, den svenska kulturens och det svenska kulturarvets betydelse 
för att eleverna ska kunna delta i såväl skolans undervisning som i samhället för 
övrigt är formulerat i ämnets kursplan. Ämnesundervisningens monokulturella 
ideal, med inslag som har fokus på svensk kultur och litteratur, var något som in-
formanterna satte sig emot. Informanterna hamnade utanför och de upplevde sig 
tvingade att släppa det som var annorlunda dvs. modersmålet, för att kunna upp-
gå i den svenska majoritetskulturen och slippa utanförskapet.  

I läro- och kursplaner framgår dessutom att eleverna har rätt att bestämma i vil-
ken mån de vill utveckla ett andraspråk om förstaspråket är ett annat än svenska 
(Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 1996). Därmed betonas olika 
språkliga kompetenser som komplementära och heterogena. Det monokulturella 
innehållet motsäger dock denna frihet att själv bestämma i vilken grad man vill 
utveckla en svensk kulturell identitet alternativt utveckla sin ursprungliga kultur. 
Härigenom uppstår en spänning mellan motstridigt formulerat utbildningsideal 
och konkretiserat ämnesinnehåll. 

Ökad medvetenhet om flerspråkighet som tillgång och resurs stärkte däremot in-
formanternas multikulturalitet vilket också innebar möjlighet att kunna välja 
identitet beroende på situation (Jonsson, 2005; Lajos, 2008). Det blev möjligt för 
informanterna att göra medvetna identitetsbyten och att välja identitet exempel-
vis som invandrare, svensk eller flerspråkig. I den svenska skolans pedagogiska 
praktik gavs få tillfällen till sådana identitetsbyten. Undantaget var när informan-
terna deltog i modersmålsämnets undervisning. 

I den svenska skolans enspråkiga praktik fanns det dessutom mycket små möj-
ligheter att växla mellan olika språk. Svårighet att välja, utveckla eller att använ-
da flera språk kan tolkas som uttryck för en monokulturell skola. De motstridiga 
utbildningsidealen, som framträder i läro- och kursplaner, handlar å ena sidan om 
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valfrihet och individuella intressen och å andra sidan om samverkan och det ge-
mensamma. Informanterna kände sig pressade att ta avstånd från det som var av-
vikande (det individuella) till förmån för det gemensamhetsskapande. För att 
kunna samverka med andra fick de helt enkelt avstå från den valfrihet som de 
egentligen hade rätt till.  

Samhällsfostran via undervisning
Skolans nationella mål, värderingar och principer håller samman den obligato-
riska och gemensamma grundskolan. Dessa värden och principer förändras över 
tid. Avhandlingen visar att det fanns, och kanske fortfarande finns, en diskrepans 
mellan det som uttrycks i läro- och kursplaner och det som faktiskt sker i den pe-
dagogiska praktiken. Det informanterna mötte, trots att värderingarna och princi-
perna hade förändrats, var en skola som kännetecknades av likformighet. Istället 
för ett komplementärt förhållningssätt handlade det om att kompensera för de 
brister och problem som informanterna uppfattades vara bärare av. Den särskil-
jande undervisningen levde vidare.  

Genom att det fanns ett krav att kursplanen för svenska som andraspråk skulle 
vara likformig med andra ämnes kursplaner framträder okunskap och omedve-
tenhet om andraspråkselevernas speciella situation och rätt när det gäller att ut-
veckla förstaspråket, andraspråket och flerspråkighet. Via detta krav både förkas-
tades och osynliggjordes andraspråksämnet. Genom att inte tala om svenska som 
andraspråk som ett eget ämne blev det osynliggjort. Att förkasta andraspråk som 
eget ämne visar både på en bristande förståelse och på likgiltighet för vad det in-
nebär att undervisas på ett språk man inte behärskar fullt ut. 

Nu gällande kursplan för svenska som andraspråk (Skolverket, 2000b) beskriver 
ett innehåll som varken utgår från elevernas behov och förutsättningar eller tar 
tillvara de olika elevernas varierande kompetenser och erfarenheter. Innehållet 
utgår i stället från att eleverna är behäftade med brister och problem, att de är 
oskrivna blad som ska kompenseras med svenskt kulturarv och tillämpad svensk 
litterär kanon. Eleverna ska fostras i svenskhet oberoende av tidigare färdigheter. 
I denna kursplan beskrivs svenska språkets nyckelställning och förutsättning för 
framgång i skolan, fortsatt liv och verksamhet. Det beskrivs som centralt att ele-
verna genom ämnet lär sig förstå svensk kultur och svensk värdegrund.  

Talet om svenska språkets nyckelställning i skolan och för framgång kan disku-
teras i termer av samhällelig sammanhållning (Runfors, 2003) där elevers färdig-
heter i det svenska språket och den svenska kulturen blir avgörande som kompe-
tens. I en skola för alla borde i stället alla olika kompetenser accepteras som 
kompetenser vilka kompletterar varandra i ömsesidiga och nydanande samman-
hang.  
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Eftertankar
För att kunna diskutera mitt sätt att tillgodose avhandlingens syfte, vänder jag 
tillbaka till detsamma. Med det övergripande syftet att analysera mötet med 
svenska som andraspråk och den svenska skolan formulerat som erbjudet och 
upplevt lärande, har jag fokuserat den del av andraspråkselevers pedagogiska 
praktik som handlar om språkliga möten. Därför har nedslag gjorts i två empiris-
ka sammanhang. 

Efter att studiens resultat diskuterats utifrån makt och motstånd är det dags att re-
flektera över metod, sätt att genomföra studien och tolka empirin samt över min 
roll i sammanhanget. Det är vidare dags att resonera kring resultatet relaterat till 
den pedagogiska praktik jag har studerat liksom resultatets betydelse för det ve-
tenskapliga samtalet. 

Reflektion kring metod 
För att kunna analysera erbjudet lärande har jag i ett första sammanhang studerat 
grundskolans läro- och kursplaner gällande svenska som andraspråk över tid. 
Texterna i det läroplanshistoriska sammanhanget var grundskolans samtliga lä-
roplaner och kursplaner gällande svenska som andraspråk. För att kunna tolka 
upplevt lärande har jag i ett andra sammanhang studerat andraspråkselevers be-
rättelser om mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Texter-
na i livsberättelsesammanhanget var personliga berättelser om aspekter ur livets 
historia. 

Interpretationen av erbjudet och upplevt lärande byggde på tolkning och förståel-
se av olika typer av texter. I tolkandet av de båda sammanhangens texter har jag 
sökt efter historiska och sociala sammanhang samt efter mening. Därför analyse-
rades de olika texterna i flera steg där de ursprungliga versionerna var startpunkt. 
För att synliggöra mer än det som var omedelbart synligt i texternas yta har jag 
genomfört upprepade läsningar och tolkning av djupstrukturen i vad som kan be-
tecknas en förståelsespiral. Med hjälp av innehållslig idéanalys har jag analyserat 
läro- och kursplaner. Via dekonstruktion och narrativ analys har jag, i enlighet 
med Atkinson (1998) samt Johansson (2005) tolkat och gestaltat berättade per-
sonliga erfarenheter, kunnande och vetande. Andra sammanhangets gestaltningar 
är både berättelser som konfirmerats av berättarna och nya tematiska berättelser. 

I interpretationerna beaktas avhandlingens genomskinlighet genom att jag har 
haft ambitionen att beskriva forskningsprocessen och gjorda val så utförligt som 
möjligt. Härigenom möjliggörs insyn i processen och bedömning av om resulta-
tet kan sägas ha giltighet även i andra sammanhang än det jag har beforskat. 

I avhandlingen har jag låtit en teoretisk ram växa fram. Genom att anknyta text-
analysernas utfall till det teoretiska ramverket har jag både möjliggjort förståelse 
för det beforskade på en mer principiell nivå och gjort utfallen generaliserbara. 
Utfallen blir på så sätt både empiriskt och teoretiskt förankrade.  



156

När jag återger forskningsprocessen som en konstruktion blir det viktigt att beak-
ta min roll och min påverkan på hur studiens empiri har formerats, tolkats och 
redovisats. Det blir också viktigt att beakta informanternas roller samt hur vi har 
påverkat varandra och forskningsresultatet. När det gäller de båda studerade 
sammanhangen har min erfarenhet som undervisande lärare i svenska som andra-
språk och som lärarutbildare betydelse. Forskningsfrågan har rests ur mina erfa-
renheter som andraspråkslärare inom grundskolan. Min förförståelse och erfa-
renhet från grundskolan låg således både till grund för den övergripande forsk-
ningsfrågan och för valet av texter i första sammanhangets nedslag. Min roll som 
lärarutbildare hade även betydelse för valet av informanter i andra sammanhang-
ets nedslag eftersom jag mötte dem vid min föreläsning i en för dem obligatorisk 
kurs inom lärarutbildningen. Föreläsningen handlade om andraspråkselevers 
skolsituation och de i studien deltagande studenterna har svenska som andra-
språk. Denna situation medför både möjligheter och svårigheter. En av möjlighe-
terna var att jag som föreläsare fick en naturlig kontakt med personer som hade 
svenska som andraspråk och egna erfarenhet av sådana språkliga möten som stu-
dien avsåg att analysera. Vi hade därmed engagemanget för området gemensamt. 
Viktigt att påpeka är att informanterna inte var beroende av mig för sina betyg 
eftersom jag inte var betygssättare. De kunde därmed berätta om aspekter ur sina 
liv medvetna om att berättandet inte påverkade bedömningen av deras insatser i 
någon kurs. Trots att de inte var beroende av mig för sina betyg kan de dock ha 
upplevt situationen ojämlik eftersom jag var lärare och de var studenter. 

Fem blivande lärare, två kvinnor och tre män, kontaktades och informerades om 
mitt projekt samt att jag ville ha deras skriftliga och muntliga berättelser om mö-
tet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Två av de tillfrågade 
studenterna upplevde det som svårt att skriva sina berättelser varför de efter 
övervägande avböjde sitt deltagande i studien. Efter att de skrivna berättelserna 
samlats in genomfördes empiriinsamlingen som en serie gruppsamtal vilka 
byggde på varandra med fördjupade reflektioner. Av den anledningen var det 
inte aktuellt att söka upp nya deltagare som skulle ingå i gruppen. Under sam-
talsserien borrade vi oss tillsammans djupare i informanternas upplevelser av 
mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. När tre samtal var 
genomförda upplevde jag att empirin var mättad varför inga ytterligare samtal 
ordnades. 

Min intention var att ge en nyanserad bild av processen varför en svårighet har 
varit att hålla distans till empirin. Forskningsfrågan har rests ur min erfarenhet 
vilket medför att tolkningen av empirin har skett genom mitt filter av förförståel-
se, mina förväntningar och eventuella fördomar. En annan svårighet har varit att 
förhållandet mellan informanterna och mig i vissa avseenden kan ha varit ojäm-
lika eftersom jag var lärare i den utbildning de deltog i. Vad någon väljer att be-
rätta är beroende av berättarsituationen och eftersom vårt förhållande kan ha 
upplevts ojämlikt måste berättelsernas innehåll förstås utifrån berättarsituationen. 
Därför inleddes empiriinsamlingen med individuella brev där jag inte var närva-
rande i skrivsituationen. 
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För att vi skulle bli mer jämställda parter har alla samtal genomförts i grupp där 
jag agerade samtalsledare. Min forskningsfråga var i fokus men informanternas 
ursprungliga berättelser har bildat utgångspunkt både för samtalen och för de 
fördjupade berättelserna. När det gäller gruppsamtalen upplever jag att min erfa-
renhet, som samtalsledare i elevvårdande sammanhang och föreläsare i samtals-
metodikkurser inom specialpedagogik, på ett positivt vis har bidragit till hur 
samtalen tog form. 

I denna avhandling görs nedslag i två empiriska sammanhang dels med en lä-
roplansteoretisk ansats, dels med en livsberättelseansats. I kvalitativa forsknings-
sammanhang kan tolkningen divergera eftersom utfallet är möjligt att förstå ut-
ifrån skilda teoretiska perspektiv då forskare ordnar samt analyserar och gestaltar 
materialet på olika sätt. De val jag har gjort gällande teoretiska perspektiv påver-
kade mitt sätt att analysera och redovisa resultat. Andra val av teoretiska per-
spektiv eller sätt att analysera hade resulterat i annat utfall. Sätten att gestalta re-
sultatet är också beroende av inlevelseförmåga och skicklighet. Problematiskt i 
sammanhanget kan då vara att utfallet i allt för hög grad blir avhängigt den en-
skilde forskarens förmågor och val.  

Avhandlingens andra nedslag har sin utgångspunkt i berättelse om livets erfaren-
heter samt i berättelsens och reflektionens betydelse för lärande. Därför har bli-
vande lärare med svenska som andraspråk deltagit med sina skriftliga och munt-
liga berättelser. Genren livsberättelse innehåller både individuella och kollektiva 
minnen av erfarenheter ur livet (Ehn, 1992). Även detta innebär både möjligheter 
och svårigheter. Vad en individ väljer att berätta och hur det berättas är beroende 
av dåtid, minnen, nutid och av berättarsituationen där den berättande rekonstrue-
rar sitt liv med lyssnaren som medskapare av berättelsen. Livsberättelser är där-
för situationsbundna, ihågkomna och berättade minnen där berättaren är den för-
sta som analyserar det berättade. Genom att jag har ställt forskningsfrågor gäl-
lande mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan infann sig, hos 
informanterna, minnen av dessa möten. Minnen av vad andra berättat om detta 
möte dök också upp. Via berättelserna, brev och gruppsamtal, kunde informan-
terna rekonstruera dessa möten. Detta upplever jag som möjligheter både för em-
pirins kvalitet och för informanternas möjligheter att reflektera över sina upple-
velser. 

I samlandet av empiri via livsberättelser är forskarens medvetenhet om genrens 
speciella struktur avgörande (Atkinson, 1998; Ehn, 1992; Dominicé, 2000). För 
att ta tillvara möjligheterna har jag lyssnat, samlat in och tagit hand om berättel-
serna så väl som möjligt, tolkat dem med omsorg samt reflekterat över min och 
min forskningsfrågas påverkan på det berättades innehåll. Svårigheter i samman-
hanget är minnets och berättarsituationens betydelse för vad som berättas. För att 
möta dessa svårigheter har allt material samlats in antingen via brev eller som 
bandade gruppsamtal vilka har transkriberats. Vad som förmedlades finns där-
med i text, oberoende av någons minne av vad som sagts. Eftersom berättelserna 
till stor del har samlats in vid gruppsamtal har de olika informanterna, genom 
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sina berättelser, både påverkat varandra och hjälpt varandra att minnas. På så vis 
blir empirin ett slags kollektivt minne vilket i sammanhanget kan uppfattas både 
som möjlighet och svårighet. Det berättade är inga absoluta sanningar, de är i 
stället rekonstruktioner av minnen. Med min studie ville jag förstå individers 
upplevelser av mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan. Ge-
nom att knyta analysens utfall till lämpliga teorier har jag gjort utfallet generali-
serbart. 

Slutligen
Goda färdigheter i svenska språket krävs för att nå goda resultat i den svenska 
grundskolan. Därför ska andraspråkseleverna ges möjlighet att utveckla andra-
språket till förstaspråksnivå. En skola för alla måste främja alla elevers rätt att 
använda, utveckla och vidareutveckla färdigheter i olika språk. Den måste också 
uppmuntra kulturell och språklig variation. För att ge varje elev likvärdig utbild-
ning och de bästa villkoren måste undervisningen anpassas och utformas utifrån 
vad varje elev behöver. Trots att det i grundskolans läro- och kursplaner finns 
formuleringar som uttrycker att undervisningen ska utgå från individers behov 
och förutsättningar, uppfattades olika kompetenser som brister i stället för till-
gångar och resurser. För att kompensera andraspråkselevers brister i svenskhet 
erbjuds de antingen stödundervisning eller enklare former av ämnesinnehåll. Att 
erbjudas bli förtrogen med ett begränsat ordförråd eller undervisning på ett språk 
man inte behärskar innebär exkludering eftersom utbildningen leder till begrän-
sat deltagande. En konsekvens kan då bli att eleverna inte når skolans mål. 

Kursplanerna i svenska som andraspråk utgör grunden för andraspråkselevers 
möjlighet att nå målen i grundskolans alla ämnen vilket är en förutsättning för 
vidare studier. Formuleringarna i läro- och kursplaner samt tolkningen och ge-
nomförandet av dem är därför avgörande för vad elever erbjuds och upplever i 
termer av lärande. För ett samhälle med lång immigrationshistoria är det proble-
matiskt att elever med utländsk bakgrund i mindre utsträckning når lärandemålen 
och därmed inte fortsätter studera efter den obligatoriska utbildningen. Avhand-
lingens studie visar att elever med utländsk bakgrund betraktas som en homogen 
invandrargrupp. Detta är bekymmersamt med tanke på att undervisningen ska ha 
utgångspunkt i individuella behov och förutsättningar. Oroande är också att and-
raspråksundervisningen, utifrån ett brist- och problemtänkande, ordnas som 
kompenserande stödundervisning när målet är att eleverna ska nå förstaspråksni-
vå i andraspråket.  

Informanterna gjorde motstånd mot svenska som andraspråk. Eftersom det inte 
krävs att lärare som undervisar i svenska som andraspråk har formell utbildning 
och ämnesbehörighet signaleras att ämnet är enkelt att undervisa i. Svenska som 
andraspråk riskerar därmed att bli betraktat som stödämne till andra skolämnen 
och som en enklare variant av svenska.  
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Går man på SV2 då blir man utpekad som annorlunda. Det är du 
som inte kan svenska så bra. Det är du som får enkla betyg. Du 
behöver inte anstränga dig så mycket som vi får! (Informant, 2007) 

När andraspråket konstrueras som ett underordnat ämne med ett enklare innehåll 
får det lägre status i förhållande till andra ämnen.  

Inom den obligatoriska skolan finns tre ämnen av speciell vikt för andraspråks-
elever. Det är ämnet svenska (som modersmål), svenska som andraspråk och 
modersmål. Huvudsyftet med dem är att främja elevers språkutveckling. Jag vill 
hävda att kursplanerna för de båda ämnena svenska (som modersmål) och svens-
ka som andraspråk är alldeles för lika trots ämnenas olikheter. Svenska som and-
raspråk framstår inte som ett självständigt ämne utan mer som ett stödämne till 
svenska (som modersmål). Syftet med stödämnet är att kompensera elevers bris-
ter jämfört med vad som i den svenska skolan anses vara normalt dvs. det svens-
ka kulturella arvet och tillämpad litterär kanon. 

Svenska som förstaspråk omfattar en kompetens, förstaspråkskompetens, medan 
svenska som andraspråk omfattar en annan kompetens betecknad andraspråks-
kompetens. I en skola för alla där olika kompetenser anses komplettera varandra 
blir olika dugligheter likvärdiga. Kravnivåerna blir lika men innehåll i och orga-
nisation av exempelvis svenska som förstaspråk respektive svenska som andra-
språk blir olika.  

Svenska som andraspråk och andraspråksundervisningen ska ha sin utgångs-
punkt i elevernas speciella behov och förutsättningar för ett fullt utvecklat andra-
språk. Detta är en förutsättning för fullt deltagande i skolan och samhället i öv-
rigt. Därför ställs speciella krav på de lärare som undervisar i svenska som and-
raspråk. Med målet att öka elevernas språkliga medvetenhet på ett sådant sätt att 
hon/han kan delta i samhälliga samtal förutsätter, vill jag hävda att ämnets fokus 
och innehåll blir ett annat. Av det berättade framkom att både mål och fokus för 
svenska som andraspråk var samma som för svenska som förstaspråk. Elever 
med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk har emel-
lertid inte samma förutsättningar och behov. Därför kan inte innehåll i eller fokus 
för de båda ämnena vara lika. De båda ämnena måste i stället ha olika innehåll 
och fokus vilket i sin tur leder till att andraspråksundervisningen bör organiseras 
olikformigt och särskiljt från förstaspråksundervisningen. På så sätt kan segre-
gering undvikas och integrering skapas. 

I denna studie framstår modersmål som det självständiga ämnet vilket både un-
derlättade lärande av svenska som andraspråk och befrämjade informanternas 
fortsatta språkutveckling.  

Genom att förbättra mina kunskaper inom hemspråket blev det 
mycket lättare för mig att fortsätta lära mig det svenska språket. 
(Informant, 2007) 
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På så sätt bidrog undervisningen även till deras kognitiva utveckling och fler-
språkighet. 

Svenska som andraspråk och framtiden 
Min förhoppning är att en framtida kursplan i ämnet utgår från elevernas speciel-
la språkförvärvssituation där individuella behov och förutsättningar styr innehåll 
och organisering. En sådan läro- och kursplan betonar olika språkliga och kultu-
rella kompetenser som resurser med stor betydelse för skolframgång. I skolans 
uppdrag ingår att erbjuda likvärdig utbildning till alla elever och att förbereda 
alla elever för samhällsdeltagande. Därför vill jag avsluta min avhandling med 
ett resonemang som tar sin utgångspunkt i ett interkulturellt perspektiv som kän-
netecknas av ömsesidighet och respekt.  

I ett tidigare kapitel, när informanternas berättelser relaterades till tolkningsra-
men, lyftes begreppen undervisningens utformning, elevers förmåga samt ämnets 
mål fram. Med hjälp av det multikulturella prismat framträdde bekräftelse, delak-
tighet, resurs, tillgång, kompetens samt acceptans och ömsesidighet som viktigt 
innehåll. Med den utgångspunkten låter jag i följande text ett interkulturellt pris-
ma växa fram. 

Skolsammanhang, där ömsesidighet och acceptans fokuseras, kan betecknas 
kommunikativa och relationella. I ett kommunikativt och relationellt skolsam-
manhang där elever blir bekräftade och delaktiga fokuseras samförstånd och 
möjligheter (Carlsson, 2006). Elevers kunskapshorisonter kan vidgas när de mö-
ter varandra i ömsesidigt respektfulla, demokratiska och bildande integrativa 
samtal (Fritzell, 2003; 2007; Fritzén, 2007; 2008).  

I ett interkulturellt (Lahdenperä, 2004; 2006; 2008) perspektiv är andraspråksun-
dervisningens fokus riktat mot växelverkan, ömsesidig respekt och integrativt 
deltagande. Förhållningssättet till eleverna är komplementärt och nydanande. He-
terogenitet och kreativitet kan bilda utgångspunkter för andraspråksundervis-
ningens utformning och andraspråksämnets innehåll. Med oförutsägbarhet och 
elevers mångfald i fokus kan organisationen och innehållet utgå från ett interkul-
turellt förhållningssätt. I ett interkulturellt perspektiv bejakas elevers olikheter i 
stället för att de negligeras.  

Följande interkulturella prisma sammanfattar min förhoppning inför framtiden.  
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Undervisningens utformning:
bekräftelse, delaktighet, hetero-
gen och komplementär 

Elevers förmåga:
resurs, tillgång, nyda-

nande och kreativ 

Ämnets mål: acceptans, 
ömsesidighet, integrativt  
deltagande

Figur 16. Ett interkulturellt prisma 

Graden av interaktion mellan elev och lärare är avgörande för om eleven ska 
lyckas eller misslyckas i sin språkutveckling. Mest framgångsrikt är om lärarens 
organisation av och strategier för undervisningen leder till lärmiljöer där eleverna 
känner sig accepterade av sina lärare och alla elevröster tillåts komma till tals. 
Det gör att eleverna både kan känna att de ingår i klassens lärgemenskap och i 
samhällsgemenskapen (Cummins & Schecter, 2003).  

Avgörande för andraspråkselevers språkutveckling är huruvida variationen av 
språk betraktas som en brist, rättighet eller resurs. Flerspråkiga elevers språkut-
veckling främjas inte av att språklig variation betraktas som en brist. Ur ett in-
kluderande perspektiv samt i enlighet med Cummins och Schecter (2003) kan 
olika språk och flerspråkighet i stället framstå som samhälleliga resurser och inte 
bara som individuella rättigheter eller brister.  

Jag vill också förespråka ett andraspråksämne som på ett bättre sätt tar hänsyn 
till enskilda elevers nivåer i språktillägnandet. Informanterna blev bemötta som 
en homogen grupp med samma behov och förutsättningar att tillägna sig svenska 
som andraspråk. Det är dock stor skillnad mellan att vara på nybörjarnivå eller på 
avancerad nivå. Hur väl någon behärskar ett språk är inte beroende av ålder utan 
av hur lång tid andraspråksförvärvandet har pågått dvs. under hur lång tid eleven 
har mött språket i meningsfulla sammanhang. Undervisningen måste därför ut-
formas efter den nivå som individen befinner sig på. Innehållet i andraspråksäm-
net, speciellt på nybörjarnivå, behöver inriktas på språkets form i meningsfulla 
sammanhang. Genom att lägga en sådan grund blir det möjligt för eleven att så 
småningom nå en avancerad nivå där språket blir ett demokratiskt verktyg för 
fortsatt lärande. Enligt nu gällande kursplan bedöms elever efter vilket skolår de 
deltar i. Således betygsätts de efter den fysiska åldern. 

Utgångspunkt i individers behov och förutsättningar kan också innebära att inne-
hållet i svenska som andraspråk tar avstamp i andra språk och kulturer än den 
svenska. På så vis kan ämnet bli ett erfarenhetspedagogiskt ämne med utgångs-
punkt i andraspråkselevernas erfarenheter och förmågor. Studiens interpretation 
tydliggjorde att informanterna mötte ett modersmålsämne som var just ett sådant 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Startpunkten i modersmålsundervisningen var ele-
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vers individuella behov och färdigheter. Det var därmed ett ämne som visade vä-
gen mot deltagande fullt ut och mot framtiden.  

Framtida utmaningar för skolan och för lärarutbildningen
Studiens informanter kan ses som mångkulturella elever i en monokulturell sko-
la. En monokulturell och etniskt ensartad skolan har sitt pedagogiska fundament 
medan en mångkulturell och multietnisk skola har en annan pedagogisk grund. I 
mötet med svenska som andraspråk och den svenska skolan upplevde informan-
terna förväntningar från såväl skolan som övriga samhället att anpassa sig till rå-
dande normer.   

Min granskning visar på skolans motstridiga ideal, hur utvecklingen från ett mo-
nokulturellt ämne till ett multikulturellt ämne avstannat samt på spänningsfält 
mellan läroplan och kursplan. Både likhet och olikhet betonas inom den gemen-
samma obligatoriska skolan. Genomgången visar vidare att den offentliga skolan 
således inte bara är inkluderande utan också exkluderande trots betoningen av al-
las lika värde. Att både främja multikulturella och motverka multikulturella tolk-
ningar av styrdokument blir därför en utmaning för skolan och undervisningen. 

En annan utmaning handlar om utbildningen av lärare. De andraspråkslärare in-
formanterna mötte kan förstås ha varit dåligt insatta både i andraspråkselevers 
speciella situation i skolan och i aktuella läroplansskrivningar. Vidare råder det 
brist på lärare som är behöriga att undervisa i ämnet svenska som andraspråk. 
För framtiden vill jag därför peka på vikten av en kompetensutveckling för lärare 
och en lärarutbildning som på ett tydligt sätt lyfter fram andraspråkselevernas si-
tuation i skolan och andraspråksämnets betydelse för språkutveckling. 

I formella dokument framskrivs modersmålet som en förutsättning för utveckling 
och förankring av den egna identiteten. Om modersmålet är svenska utvecklas 
och förankras identiteten som svensk och modersmålet hamnar inom det gemen-
samma. Därmed blir det gemensamhetsskapande realiserbart och gemensamma 
mötesplatser möjliga. I interpretationen visade det sig att det blev problematiskt 
när modersmålet var annat än svenska. Eftersom andra modersmål inte var place-
rat inom det gemensamma blev det i stället något som avvek. På så vis ställdes 
andraspråkseleverna också utanför gemenskapen och faran för dem att exklude-
ras och marginaliseras ökade. Modersmålet var viktigt för informanterna. Goda 
färdigheter i modersmålet utgjorde både grunden för förvärvandet av andrasprå-
ket, för identitetsskapande och för kognitiv utveckling. En ytterligare utmaning 
för lärarutbildningen är därför kompetensutveckling och utbildning av lärare i 
modersmål.  

För att de flerspråkiga eleverna ska kunna bygga upp en bas och en utbyggnad i 
första- och andraspråket samt nå åldersmässig nivå i dessa, behöver de både 
möta och ges möjlighet att använda båda språken i skolan. Undervisning på mo-
dersmål också i andra skolämnen, är viktigt både för att stödja andraspråksele-
vers lärande i alla ämnen och för att kunna etablera utbyggnad i modersmålet 
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(Axelsson m.fl., 2002). Därför förespråkar jag möjligheter för modersmålslärare, 
andraspråkslärare och lärare i andra ämnen som svenska, matematik, historia, 
engelska etc. att utveckla samarbete över ämnesgränserna. 

Till sist 
Jag valde att inleda min avhandling med ett citat från Kallifatides och jag låter 
Kallifatides avsluta mitt resonemang kring erbjudet och upplevt lärande i mötet 
med svenska som andraspråk och den svenska skolan.  

Vad var det för belöning som hägrade? Att känna sig som svensk? 
Nej. Det enda jag väntade mig var att inte betraktas som en främ-
ling, att jag skulle vinna den självklara rätten att vara där jag var. 
(Kallifatides, 2001, s. 48-49) 
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Summary 
The proportion of children with a foreign background in Swedish pre-school 
education and the nine-year compulsory school system is about fifteen per cent. 
The term “foreign background” refers to those with both parents born abroad. 
For some of these children Swedish is a second language, since their skills in one 
or more first languages were already developed when they came in contact with 
the language. However, in order to be able to benefit from an education within 
the Swedish system and to be able to develop into multilingual individuals with 
multicultural backgrounds, they need knowledge about, and skills in, both their 
first language(s) and their second language. Therefore, pupils with a foreign first 
language have the right to tuition in Swedish as a second language. 

Research has shown, however, that teachers are uncertain about which pupils 
have the right to tuition in the subject and what it should include. Studies have 
also shown that teachers are uncertain about how they should grade Swedish as a 
second language and second-language pupils. Other studies have shown that pu-
pils with a foreign background are less successful than those with a Swedish 
background at achieving goals both in the nine-year compulsory school and the 
upper-secondary school. 

Aim and research questions 
This dissertation focuses on those experiences of second-language pupils which 
involve linguistic encounters, and has as its starting point social and educational 
areas which involve the compulsory school. The overarching aim is to analyse 
second-language pupils' encounters with Swedish as a second language and the 
Swedish school. The goal is achieved by examining two empirical contexts.  

In one context an analysis is made of what the school subject Swedish as a sec-
ond language offers second-language pupils in terms of learning. Therefore, the 
purpose of this part of the study is to analyse formulated and concretized educa-
tional ideals in syllabi and curricula for Swedish as a second language. This pur-
pose is specified in the following way: 

� Which educational ideals expressed in the curricula, and changes in 
these over time, encompass the subject Swedish as a second language? 

� Which educational ideals concretized in syllabi, and changes in these 
over time, encompass the subject Swedish as a second language? 

� What is the relationship between curricula and syllabi as far as Swedish 
as a second language is concerned? 

In a second context, the way second-language pupils have experienced the learn-
ing process in their encounters with Swedish as a second language is interpreted. 
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Therefore, the purpose of this part of the study is to investigate the experienced 
curriculum and syllabus by interpreting the written and oral life stories concern-
ing pupils' encounters with Swedish as a second language and the Swedish 
school. The purpose is specified in the following way: 

� What educational ideals are expressed in second-language pupils' life 
stories concerning their encounters with Swedish as a second language 
and the Swedish school? 

� What aspects of the subject are mentioned in second-language pupils' 
life stories concerning their encounters with Swedish as a second 
language? 

A curriculum-historical idea analysis of the contents of the compulsory school's 
syllabi and curricula for Swedish as a second language over a period of time is 
carried out using a curriculum theory approach. A narrative analysis of what sec-
ond-language pupils say about their encounters with Swedish as a second lan-
guage and the Swedish school is carried out using a life story approach. 

Starting points and interpretation frameworks 
The theoretical starting point is Foucault's discussion concerning meaning, 
power, normality, deviation and social constructions. There is a discussion about 
curricula and life stories as social constructions which both influence, and are in-
fluenced by, their context. Links are also made with Swedish curriculum re-
search through T. Englund, Dahlöf, Linné and U. P. Lundgren via reasoning 
concerning ideas about what is important to pass on to future generations. In this 
context, attention is drawn to the importance which the wording in the steering 
documents has, since both curricula and syllabi include society's ideas about 
what is important for future generations to learn. In this chapter there are discus-
sions about knowledge and understanding of another person and of various phe-
nomena with the life world as a starting point. In this way the Swedish curricu-
lum theory research tradition is linked with the life story approach through 
Bengtsson's, Dominicé's and Merleau-Ponty's ideas about stories of life events 
and construction of life. A framework for interpretation emerges through reason-
ing about language and the creation of meaning, as well as culture, cultural capi-
tal, similarities/differences, compensating/completing and limited participa-
tion/full participation. This reasoning results in the construction of theoretical 
prisms through which the offered and experienced learning in the encounters 
with Swedish as a second language can be studied. 

The research process 
In the first context an idea analysis of the contents of the compulsory school's 
steering document was carried out. In the curricula and syllabi, educational ide-
als were formulated and concretized. The different curricula and syllabi texts 
were studied, interpreted, presented and discussed in different stages with the 
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help of the theoretical starting points and the interpretation framework's theoreti-
cal prisms. This made it possible to understand more at a level of principle.  

The second context involved narrative analysis of the experienced curriculum in 
the form of life stories concerning pupils' encounters with Swedish as a second 
language and the Swedish school. The life stories were collected in the form of 
three letters and three in-depth group discussions in which I acted as discussion 
leader. The stories were also studied, interpreted, presented and discussed in dif-
ferent stages with the help of theoretical starting points and the interpretation 
framework's theoretical prisms. A narrative analysis was carried out in a spiral of 
understanding by means of deconstruction and reconstruction in new thematic 
stories. Three future teachers with Swedish as a second language participate in 
the study. They encountered the Swedish language and the Swedish school at the 
beginning and middle of the 1990s. 

Results
It is clear that an overarching educational ideal is equality of standards in educa-
tion in a school for everybody since this, in various ways, has been formulated in 
all the compulsory school's curricula. The social goals concerning equality, co-
operation and choice in maintaining and developing both the first and the second 
language, as well as the culture, are stipulated in the texts of curricula Lgr80 
(Swedish National Agency for Education, 1980) and Lpo94 (Ministry of Educa-
tion and Research, 1994), in the syllabus supplement from 1985 (Swedish Na-
tional Agency for Education, 1985:4) and in the syllabi from 1996/2000 (Swed-
ish National Agency for Education, 1996; 2000b). The social values, which, 
since 1975, have linked both curricula and syllabi can be summarised as equal-
ity, choice, and cooperation. This is part of the compulsory school's fundamental 
value system, which, in addition to these, includes the value of an education in 
democracy. The educational ideals which place the compulsory education in a 
educational ideological context can be summarised as equality of educational 
standards in a school for everybody.  

Therefore, the analysed documents can be understood to be part of a context 
where ideas of equality, everybody having the same worth and the same access 
to schools and jobs are important. The right of everybody to maintain and de-
velop both their language and their culture is emphasised as an important social 
and educational value to pass on to pupils in a school for everybody. 

Educational ideals both expressed in the overarching parts of the curricula and 
concretized in the syllabi, have changed with time. What can be called breaks, 
areas of tension and contradictory ideals can be discerned. Seen through the 
mono-cultural prism both the curricula and syllabi express movements towards 
restricted participation, compensation and uniformity. However, over a period of 
time, and seen through the multicultural prism, movements towards full partici-
pation, complementation and differences are also expressed. Even in the present 
syllabus a contradiction has been brought to light. The contradiction is that both 



168

mono-cultural and multicultural ways of looking at culture, what is crucial for 
success, and what is important to pass on to the coming generations of second-
language pupils, are expressed. 

Changes 
In the overarching parts of the curricula, the formulated educational ideology has 
changed from indifference towards Swedish as a second language (Swedish Na-
tional Agency for Education, 1962) to a demand from society for the formulation 
of a value system, which, through education, would be passed on to second-
language pupils (Swedish National Agency for Education, 1980). This develop-
ment was broken in 1994 (Ministry of Education and Research, 1994), and for 
this reason the educational ideals, seen through the interpretation framework's 
prisms, were a return to indifference for this group of pupils. 

Another change is that the concept of equality of standards has changed from 
uniform, similar, and compensatory education (Swedish National Agency for 
Education, 1962) to equality of opportunity, different and complementary educa-
tion. When I study these changes with the help of the interpretation framework's 
prisms, a picture appears of a mono-cultural school which has changed ideologi-
cally into a multicultural one with respect to an education of equal standards. 

In the syllabi for the subject, the wording has changed since 1969 (Swedish Na-
tional Agency for Education, 1969) and 1980 (Swedish National Agency for 
Education, 1980). At that time the subject's focus was on limited knowledge and 
limited participation in both school and society. The contents of 1985's supple-
ment (Swedish National Agency for Education, 1985) and 1996 and 2000's syl-
labi instead focused on acquisition of knowledge and full participation (Swedish 
National Agency for Education, 1996; 2000b). In the syllabus from 2000, which 
is in effect now (Swedish National Agency for Education 2000b), a break with 
these changes becomes clear when I study the focus of the subject's contents with 
the help of both prisms. The picture which emerges shows contradictory ideals in 
the form of both a mono-cultural and a multicultural focus. 

Breaks, contradictory ideals and areas of tension 
Social values such as equality, choice and cooperation are part of the compulsory 
school. For this reason the goal of educating pupils and passing on fundamental 
values through the teaching in the compulsory school reflects an area of tension 
between contradictory ideals. The contradiction is that both the importance of 
individual choice and the importance of the creation of togetherness through uni-
formity are emphasised. It has been thought important to pass on values con-
cerned with both creating solidarity in society and individuality. What is also 
clear is that in the compulsory school pupils with a first language other than 
Swedish make up a group for which it has been very important to formulate a 
special education. At the same time, deficiencies in the wording make it clear 
that the idea of equality of standards in a school for everyone is the same as the 
same education for everyone 
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There is an area of tension between Lpo94 (Ministry of Education and Research, 
1994) and the syllabi from 1996 and 2000 (Swedish National Agency for Educa-
tion, 1996; 2000b). The syllabi that are in effect now aim at pupils becoming like 
the majority culture and having the ability to speak the language of this culture in 
a way which is a break with the ideal of full participation. The contents also 
show a break with the idea of the individual's freedom of choice and the possibil-
ity of he/she having an influence on the educational content. The individual's 
freedom of choice and the possibility of influencing educational content are for-
mulated in the curriculum which is now in effect, Lpo94. Another area of tension 
has come to light in the present syllabus. When the content of the subject is stud-
ied with the help of the two theoretical prisms a picture of contradictory ideals 
emerges. The picture is both of a subject whose focus is on a history of literature 
approach with exclusive emphasis on what is Swedish, and on a subject which 
can be described as an experience-pedagogic democracy subject where the ex-
periences and needs of individual pupils are starting points and the focus is on 
awareness for understanding. The syllabus is, therefore, contradictory because it 
has both a mono-cultural and a multicultural focus. 

Loss and adjustment 
The feeling of a lost childhood and a lost language among the respondents was 
evident. They felt that knowledge and skills from their childhood were not worth 
much in their encounters with the Swedish school and Swedish as a second lan-
guage. It is also clear that they were subject to great linguistic demands. They 
felt that, in their encounters with Swedish as a second language and the Swedish 
school, they lost what they had learned earlier and that the loss would be re-
placed by something new. However, the problem was that the new material was 
presented to them in a language they did not understand. In their encounters with 
Swedish culture, the mother tongue of the respondents was no longer an obvious 
method of communication. In order to learn the new language and be able to 
communicate, they felt that they had to let their skills in their mother tongue de-
teriorate. In this way they lost something which before had been a natural part of 
them. The mother tongue as a method of communication is here an example of 
something natural which has changed. 

One way of adjusting to the new situation was to let go of the mother tongue. 
This loss was compensated for by progress in the second language. By learning 
Swedish as a second language, the respondents tried to adjust to the demands of 
becoming a good Swede. 

The empirical evidence reveals a strong feeling of rebirth. This feeling of being 
reborn was strongly associated with being forced to begin again and learn every-
thing from basics. The respondents were forced both to acquire a new language 
and to express themselves in this language which they did not master. Everything 
was new and unknown in their encounters with Swedish as a second language 
and the Swedish school. Therefore, the feeling of rebirth was related to the ne-
cessity to develop skills in the second language and to adapt and become Swed-
ish. The feeling of rebirth in the encounter with a new language can be formu-
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lated and discussed in terms of widened horizons (Bengtsson, 2001; 1995/2005; 
Merleau-Ponty, 1997) and understanding the world in a different way. For ex-
ample, those who learn a new language widen their linguistic horizons and their 
linguistic awareness. In their encounters with Swedish as a second language, the 
respondents increased their linguistic skills by acquiring a new language. 

Language and power structures 
In their encounters with the Swedish school, the respondents reported that great 
pressure was put on them to learn Swedish as a second language quickly. When 
they encountered the Swedish school they did not understand the language or 
other communicative signals. However, they wanted both to understand and be 
understood, and therefore wanted to learn quickly this language which would 
create a sense belonging. The Swedish language seemed to be the key to creating 
a feeling of togetherness with others in the school. 

Being good at Swedish meant opportunities for togetherness and communication 
and they wanted to establish themselves according to the prevailing language 
norms quickly by acquiring Swedish in the school's social context. In this way 
they would be able to display both their new and their old knowledge. To be able 
to express themselves in Swedish in the same way as others meant that the re-
spondents could assert themselves and be heard. In this way it became possible 
for them, in accordance with Foucault's (1993) reasoning, to find balance be-
tween the new and the old. 

But to learn Swedish as a second language quickly had a disadvantage, because 
they felt that their skills in the second language improved at the cost of skills in 
their mother tongue and this led to an imbalance between the old and the new. 

From a perspective where meaning is constructed through language, those who 
have the ability to express themselves have precedence when it comes to inter-
pretation. In this way those who speak the majority language have an advantage 
over those who speak a minority language. The power structure can be main-
tained by not listening. The respondents expressed a great need to be listened to 
and to be themselves. It was important for them not to need to be the ones who 
stuck out from the crowd but to be those who were fine just as they were. If they 
had been allowed to be themselves with their needs and prerequisites, and had 
been listened to, it would presumably have been easier for them to develop as in-
dividuals. In this context the respondents also expressed a need to be praised and 
to feel that they were competent in school. To be praised was proof that you 
were fine just as you were. 

In their encounters with school, the respondents felt that the prevailing discourse, 
both about Swedish as a second language and their mother tongue, was associ-
ated with negative attitudes and low expectations. Through power and the formu-
lation of general truths, with an otherization perspective, both the second lan-
guage and the mother tongue were made into second-class school subjects where 
demands were felt to be lower and it was easier to receive high grades. This can 
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be understood in terms of ethnic power structures (Elmeroth, 2008), where, when 
it comes to interpretation, one ethnic group has precedence over another. 

The mother tongue as an opportunity and an obstacle 
In the Swedish school the respondents received tuition in their mother tongue. 
They said that to be able to take part in tuition in their mother tongue in school 
was positive for their continued linguistic development. It became much easier to 
continue to develop their second language when skills in their mother tongue 
improved. This can be understood in terms of an increase in their total language 
awareness (Hagberg-Persson, 2006). In mother-tongue tuition, the respondents 
met both teachers and other pupils with the same mother tongue. Their earlier 
experiences were made use of, and they could understand and be understood. 

Naturally, it was easier for them to express themselves in their mother tongue 
than it was in a second language. In the mother tongue there was a foundation of 
knowledge and another kind of fluency compared with the second language. Lit-
tle use was made of the respondents' earlier experience in their encounters with 
the Swedish school. The opposite was true of mother-tongue tuition; here the 
starting point for teachers was the pupils' own experiences, which meant that the 
respondents felt that the tuition was important. This approach was almost non-
existent in other teaching situations. 

Good skills in the mother tongue are transferred to the second language. They 
facilitate the acquisition of the second language and have a positive effect on the 
pupils' cognitive development (Cummins and Schecter, 2003). When the respon-
dents' skills in their mother tongue increased, they became aware of the fact that 
they could switch between their languages. In this way, awareness increased and 
their growing skills widened their horizons. Linguistic awareness and widened 
horizons meant that the respondents could, for example, switch between their 
different languages according to the social context. In this way they could per-
form in different arenas (Peterson & Åhlund, 2007b). For the respondents, de-
veloping and using the mother tongue became both a way of preserving old skills 
and a way of feeling a sense of belonging to what was close at hand. In a re-
relationship (Foucault, 2002), which was not otherized, the respondents could 
find balance with the past. 

The respondents could also balance between new and old roles since they mas-
tered more than one language. By the language choices which multilingual peo-
ple make, identities are created, recreated and chosen (Jonsson, 2005; Lajos, 
2008). In this way, it is possible to make deliberate changes of identity. How-
ever, in school it became almost impossible for them to participate by choosing 
the multilingual identity, or a third identity which combined both. Instead they 
were given the identity of non-participating immigrants. 

The respondents' mother tongue was very important for the development of bi-
lingualism or multilingualism, but not to have Swedish as a mother tongue and to 
leave the class to take part in mother-tongue tuition, meant that they felt, and 
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were seen as, ”the others”, those who were different. What is outside the frame-
work for what is usual and therefore normal in school is considered inadequate 
and deviant (Foucault, 1980; 2002; Lahdenperä, 1997). 

In school, a different mother tongue was seen as something inadequate. How-
ever, in the encounter with the Swedish school, having a different mother tongue 
can also be described as a resource, as something which is complementary. In the 
acquisition of a new language, the attitude of the learners and those around them, 
both to the language to be learned and to the learners, is crucial to the result 
(Cummins & Schecter, 2003; Viberg, 1987). Therefore, for the respondents, both 
their own attitudes, and those of others towards them, their mother tongue, and 
Swedish as a second language, were crucial to the development of a second lan-
guage. 

Their Swedish classmates had a negative attitude towards the respondents' 
mother-tongue tuition. The foreign language seemed strange to them. Therefore, 
the pupils who took part in this tuition were considered different. Moreover, their 
classmates believed that these classes were less demanding than their own 
mother-tongue tuition in the Swedish language. The respondents became other-
ized because their mother-tongue tuition was not considered to be serious - it was 
something for “the others” 

Multilingualism as a factor in success 
In the study, different language competences and multilingualism are strongly 
associated with otherness and deviation. For the respondents, being multilingual 
meant being different in the encounter with the monolingual school's language. 
Therefore, being multilingual was not only positive, it also increased the feeling 
of being seen as deviant. Multilingual pupils language skills were not considered 
an asset in school. From a perspective in which the teacher's attitude towards the 
pupils' abilities and skills is crucial to their learning, this negative attitude be-
comes a serious criticism. To be multilingual means being seen as a deviant. 

Transnational cultures, and cultural and linguistic variation caused by people's 
increasing mobility, are very common. Many pupils become multilingual in this 
way. This places new demands on those who draw up policy documents for 
schools and, for this reason, there is still a long way to go before multilingualism 
is seen as the resource it is (Cummins & Schecter, 2003). It is clear from the em-
pirical evidence that the respondents in the study came to understand that skills 
in several languages open doors to the future and to the world outside Sweden. 

As multilingualism developed and linguistic awareness increased, a feeling of a 
need to defend the mother tongue and defend oneself and one's own identity 
spread. This can be understood in terms of lack of power, for example, ethnic 
power structures (Elmeroth, 2008), in the encounters with Swedish as a second 
language and the Swedish school. By, for example, giving the respondents an 
identity based on the fact that they were not Swedes, with Swedish as their 
mother tongue, they were made into non-Swedes. They were placed in a non-
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category, which is the result of a division of power based on ethnicity. The re-
spondents felt that they needed to defend and protect themselves from being 
placed in a non-category. 

However, the respondents also acquired insights into the advantages of this 
otherness, that is, with this way of being deviant, in spite of the otherization atti-
tude of those around them. Those who have a good command of several lan-
guages have a better chance of succeeding, both now and in the future. The re-
spondents are aware that this applies both to individuals and to their coming gen-
erations. The majority of people in the world are considered multilingual, and in 
a global society more are needed (Einarsson, 2004; Elmeroth, 2007). Among 
multilingual pupils, the respondents learnt that skills in many languages provide 
a better basis for life in a global society. They also learnt that multilingualism 
leads to increased understanding between people. 

An awareness that multilingualism is a factor in success can, of course, also be 
seen in a power structure perspective. When the respondents became aware of 
their own linguistic competence, a feeling of “us” was created and the monolin-
gual pupils became “them” and were different because they had limited linguistic 
competence. 

Separation and marginalization 
The respondents felt that, in the encounter with the school, skills in languages 
other than Swedish were evaluated and dealt with in a different way. For exam-
ple, one expression of this was that the respondents were separated from the rest 
of the group. This was particularly so in second-language tuition. Regardless of 
whether they wanted to be or not, they were more or less forced to participate 
They described this as the teachers' battle for participation in second-language 
tuition, regardless of what the pupils wanted or needed. They felt that, by being 
placed in a special group of pupils which received tuition in Swedish as a second 
language, they had been marginalized by being separated from their classmates. 
It was clear that many pupils felt that those who received this tuition did not be-
long to the rest of the group. The respondents said that it did not help to be sepa-
rated, and that to participate in second-language tuition became, for second-
language pupils, a mark of ignorance. 

Another way in which respondents felt that they were not like the others, that 
they were inadequate and did not belong, was when they were accused of receiv-
ing favourable treatment in the awarding of grades, or when they were given un-
deserved praise for their skills in Swedish. It is clear that not belonging is the 
worst feeling. The feeling of not belonging and of being inadequate meant that 
the respondents in their encounters with the school took a step backwards. 

Although the school represented security in the world of chaos that the pupils 
were experiencing, it also contributed to the separation from the class and the 
feeling of togetherness there. Because of this separation, the respondents felt that 
they were being labelled as ignorant and in need of easier subject matter in their 
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lessons. The fact that they had important experience from their school-days in 
their country of origin in, for example, maths and languages was not taken into 
account. It meant that classmates undervalued their abilities. In Lahdenperä´s 
(2004b) words, school can be said to be a discriminatory organisation which de-
fends Swedish values and norms. In encounters with the Swedish school and 
Swedish as a second language, it was important for second-language pupils to be 
with the other classmates, partly so that they could improve their Swedish, and 
partly so that they could feel that they belonged. 

The respondents had a huge need of togetherness with their classmates because 
there they felt neither rejected nor excluded. This motivation to belong meant 
that they fought to be part of this togetherness. Motivation and togetherness are 
concepts which are strongly linked to learning. Pupils can learn a new language 
by being taught, but they also learn when they talk, read and write with others in 
the school. In this way they can also learn a new language by socialising with 
friends who speak the target language (Cummins, 2006). 

Swedish as a second language – a subordinate subject 
In their encounters with the Swedish school, the respondents met good teachers 
who helped their pupils. But it is also clear from the life stories that many sec-
ond-language teachers are not familiar with the subject. The respondents said 
that those around them had negative expectations and low opinions of both sec-
ond-language tuition and the subject itself. They did not believe that school or 
society in general would suddenly realise how important Swedish as second lan-
guage can be for second-language pupils. Neither did they believe that it would 
suddenly be seen as a first-class subject. In the Swedish school, Swedish as a 
second language was instead seen as a subject for deviants, for “the others”. 
Therefore, it is outside the framework for what is done together and is normal 
(Foucault, 1993; 2003) in the school context. 

In their encounters with Swedish as a second language, it was important for the 
pupils to receive lots of encouragement. The respondents thought that second-
language pupils would have been motivated more by tuition in, and about, the 
second language. The mistake was, however, that tuition was aimed more at their 
inadequacies and mistakes rather than their abilities and skills. Through tuition, 
deviations would be corrected and second-language pupils would become “nor-
mal” (Foucault, 1993). 

One reason for the negative expectations and low opinions was that tuition, the 
contents of the subject, and the focus mainly dealt with what can be called the 
Swedish cultural heritage. In this way, both the precedence of those in power 
when deciding on the content of the subject (Lajos, 2008), and the ethnic power 
structure (Elmeroth, 2008) are revealed. The respondents explained that the 
teachers were obsessed with Swedish literature and with reading, for example, 
Strindberg. From an equality perspective, the teachers understood that “content 
of the same quality” meant the same content. Therefore, the content of the sub-
ject was the same regardless of whether it was first- or second-language tuition. 
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The respondents reported that the mother-tongue subject content and teaching 
focus were demanding. From their experience, the mother tongue was equal to 
other subjects. They did not refer to it as a subordinate, second subject. Mother-
tongue tuition focused on pupils' abilities, and although the content was based on 
what they had already learned, demands were made on them. This can be seen as 
pupils participating in tuition on their own terms, based on their own prerequi-
sites and needs. The tuition and content of the mother-tongue subject were, 
therefore, equal because they had the pupils as their starting point. 

The future 
For the future, I would like to argue in favour of a syllabus where the contents 
are based on the pupils' special language acquisition circumstances and where 
these contents and the organisation are guided by the needs and prerequisites of 
the pupils. Such a syllabus would emphasise the fact that different linguistic and 
cultural competences are resources which are very important for success in 
school. Part of the school's task is to offer an equal standard of education to all 
pupils and to prepare them to participate in society. 

The school context, where mutual understanding and equal value are in focus, 
can be described as communicative and relational. In a communicative and rela-
tional school context, where tuition makes both communication and participation 
possible, mutual understanding and opportunities are in focus. All the pupils' 
knowledge horizons can be widened when they meet each other with their differ-
ent experiences and knowledge. One way to interact with pupils is in mutually 
respectful, democratic, educative, integrative discussions. 

From an inter-cultural perspective, second-language teaching has focused on in-
teraction, mutual respect and integrative participation. The attitude towards the 
pupils is complementary and innovative. Heterogeneity, creativity and contrast 
are the starting points for the planning of the teaching and contents of the sub-
ject. With unpredictability and the diversity of the pupils in focus, the organisa-
tion and content of the education have an inter-cultural approach as their starting 
point. 

The degree of interaction between pupil and teacher is important for the success 
or failure of pupils in their language acquisition. The most successful situation is 
one in which the teacher's  organisation and teaching strategies lead to a learning 
environment where the pupils feel accepted by their teacher and everyone has a 
voice. In this way, the pupils can have a feeling of belonging both to the learning 
environment and to society in general (Cummins & Schecter, 2003). Whether or 
not language variety, for example, a different mother tongue, is seen as a defi-
ciency, a right or a resource is crucial for the second-language pupils' develop-
ment. From an including perspective, different languages and multiculturalism 
are seen as resources rather than just individual rights or deficiencies (Cummins 
& Schecter, 2003). 



176

For the future, I would like to argue in favour of teacher training and continuing 
education for teachers which emphasise the situation of second-language pupils 
in school and the importance of booth the second-language and the mother 
tongue for success in school and for cognitive and identity development.  
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Bilaga 1 

Kalmar 06 12 12 

Hej! 
Vi är två lärarutbildare i utbildning. Som kompetensutveckling deltar vi i en kurs 
”Forskningscirkel med livsberättelser”. Inom ramen för denna kurs ingår att 
skriva och analysera livsberättelser. Vi är båda intresserade av det interkulturella 
området. Därför vänder vi oss till lärarstuderande med erfarenheter av fler kultu-
rer än den svenska. Övergripande syfte med vår studie är att genom berättad 
livshistoria beskriva olika livssituationer och erfarenheter av mötet med det 
svenska samhället, den svenska skolan och det svenska språket. Vi vill därför att 
du skriver din livsberättelse med utgångspunkt i dessa områden på max 5 sidor. 
Din berättelse mailar du sen till en av oss. De livsberättelser vi får in kommer att 
bearbetas vidare i dialog med er som har skrivit till oss. De uppgifter du/ni läm-
nar kommer att behandlas konfidentiellt.  
Berätta din livssituation i Sverige med utgångspunkt i vad du själv tycker har va-
rit viktigt i mötet med: 

� det svenska samhället, 
� den svenska skolan, 
� det svenska språket. 

Berätta hur du upplever dig själv med utgångspunkt i mötet med: 
� det svenska samhället, 
� den svenska skolan, 
� det svenska språket. 

Börja med att spara detta brev som en wordfil. Skriv sen din berättelse i det spa-
rade dokumentet där du utgår från ovanstående. Maila det färdiga brevet. 
Vi vill att du börjar/avslutar din berättelse med att fylla i följande bakgrundsupp-
gifter. 
Namn:   Telefon: 
E-postadress: 
Födelseår:  
Födelseland:
Förstaspråk:
Vistelsetid i Sverige: 
Din familj: 
Egen utbildning innan lärarutbildningen: 
Dina föräldrars utbildning: 

Tack för din medverkan! 
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    Bilaga 2 
Tabell 17. Preliminär struktur
Meningsbärande innehåll och preliminär struktur efter naiv och upprepad läsning 
Förlust, förändring, pånyttfödelse, distans, anpassning, kodväxling 
Modersmål, andraspråk, flerspråkig, anomali, främling, språkets betydelse, framgång 
Särskiljd, invandrare hit och svenskar dit, vara olik/vara lik, inte tillhöra, utanför  
Vara sig själv, duga som man är, vara en i mängden, tillhöra 

Tabell 18. Utsnitt ur empirin dekonstruerad i anekdoter 
Anekdoter ur empirin 
Sen kom motreaktionen, när vi läser modersmål. Då kommer de här reaktionerna från svenska elever; 
men Herre Gud, vad gör ni! Dom pratar ju bosniska här! Dom gör ju ingenting! Men vi gör exakt 
samma saker på bosnisklektionerna som ni gör på svenska! Lika lätt, lika svårt. Kalla det vad du vill, 
men det är grammatik vi lär oss. 

Jag upplevde en känsla, under en period, av pånyttfödelse. Allting var nytt och man var tvungen att lära 
sig om allt från grunden för att just kunna lyckas så bra som möjligt i det nya samhället. Alltså, så här 
ser jag det. Pånyttfödelse, ny identitet. Genom ord framhäver man sin egen identitet. 

Går man på SV2 då blir man utpekad omedelbart. Jag är annorlunda. ”Det är du som inte kan svenska 
så bra.”. Det är du som får enkla betyg. Du behöver inte anstränga dig så mycket som vi får!  

Tabell 19. Exempel på dekonstruerade anekdoter
Anekdot. Kort berättelse 
med början, kärna och av-
slut

Prolog. Presenta-
tion av händelsen 

Intrig. Hän-
delsens kärna 

Överväganden.
Reflektion, ef-
tertanke  

Epilog. 
Händelsens
avslut

Jag upplevde en känsla, 
under en period, av pånytt-
födelse. Allting var nytt 
och man var tvungen att 
lära sig om allt från grun-
den för att just kunna lyck-
as så bra som möjligt i det 
nya samhället. Alltså, så 
här ser jag det. Pånyttfödel-
se, ny identitet. Genom ord 
framhäver man sin egen 
identitet.

Jag upplevde en 
känsla, under en 
period, av pånytt-
födelse.  Allting 
var nytt. 

Man var 
tvungen att 
lära sig om 
allt från grun-
den. 

Genom ord 
framhäver man 
sin egen identi-
tet.

Pånyttfödel-
se, ny identi-
tet.

Går man på SV2 då blir 
man utpekad omedelbart. 
Jag är annorlunda. ”Det är 
du som inte kan svenska så 
bra.”. Det är du som får 
enkla betyg. Du behöver 
inte anstränga dig så myck-
et som vi får! 

Går man på SV2 
då blir man utpe-
kad omedelbart. 
Jag är annorlun-
da. ”Det är du 
som inte kan 
svenska så bra.”. 

Det är du som 
får enkla be-
tyg.

Det är du som 
får enkla betyg. 
Du behöver inte 
anstränga dig så 
mycket som vi 
får! 

Du behöver 
inte an-
stränga dig 
så mycket 
som vi får! 
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Tabell 20. Exempel på intriger och epiloger 
Intriger Epiloger 
Man var tvungen att lära sig om allt från grunden. Pånyttfödelse, ny identitet. 
Positivt för mig att just vara mig själv. Man är rik på erfarenheter och förutsättningar 

för att lyckas tack vare tvåspråkigheten. 
kunna vara sig själv, inte dömas som annorlunda Utvecklas som individ i det nya samhället. 
närheten med svenska eleverna. närheten med svenska för att utvecklas 
Det är många som svenska2, det är dom där andra 
klassens, 

Ändra värderingar av själva ämnet. 

Vi ska kunna svensk litteratur, då ska vi läsa 
Strindberg. 

Inte ens svenskarna fattar den. 

Kamp om att få med invandrarelever i svenskatvå Invandrarelever i svenskatvå 
A, det är han som har en enklare undervisning i 
svenska två, alla kan liksom få bra betyg där. 

Då känner man sig utstött, uttittad, utpekad. 

Det är du som får enkla betyg. Du behöver inte anstränga dig så mycket som vi 
får! 

Så måste man visa, jag kan! Jag måste hävda mig, 
Måste man ha för att skydda sitt eget Jag vill ha mitt modersmål! 
Jag var tvungen att tappa ett språk och i samma 
steg så får jag en ny identitet för då kan jag svens-
ka. 

Bli svensk, ny identitet, pånyttfödelse 

Förbättrade kunskaper inom hemspråket Lättare lära sig svenska språket. 
Goda språkkunskaper i bosniska och svenska Medveten om hur ofta jag växlar mellan språken 
Vi som är utifrån kan minst två språk Du är anomali. 
Goda språkkunskaper i bosniska och svenska medveten om hur ofta jag växlar mellan språken 
Språkväxling Intar olika roller 
Invandrare dit, svenskar dit. Man tar inte tillvara på folks kompetens 
Det är nog det värsta tror jag. Jag tillhör ju inte 
Alltid påpekar skillnader istället för likheter, Skillnader istället för likheter 
Ser skillnad i stället för att se mig som en tillgång. En markör för att jag inte är svensk. 
Jag skulle faktiskt lära mina barn så många språk 
som möjlig 

Ju fler språk ju mer förståelse för någon annan. 

Tabell 21. Tematiserad djupstruktur 
Tematiska berättelsernas nyckelord Tematiska berättelsernas rubriker 
Förlust, anpassning, födas på nytt, lämna det 
gamla bakom, distans och förändring.  

Förlust och anpassning 

Meningsskapande, hierarki, maktordning, krav, 
möjligheter, kunna göra sig hörd, balans och oba-
lans.

Språk och maktordning 

Växla mellan olika språk, balansera mellan roller 
samt välja identitet. 

Modersmål som möjlighet och hinder  

Annorlunda, avvikande, heterogenitet och varia-
tion. 

Flerspråkighet som framgångsfaktor 

Underordning, främlingskap och exkludering. Särskiljning och marginalisering 
Andraspråksämnets och andraspråksundervis-
ningens status, jämlikhet och likvärdighet. 

Svenska som andraspråk – ett underordnat ämne 
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