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Sammanfattning	

Som avslutande arbete på lärarprogrammet skrevs denna uppsats utifrån ett starkt intresse för 

språk, makt och integration. Den utgår ifrån läroplansteori, kritisk diskursanalys och teorier om 

inkluderande skola och undervisning. Mot bakgrund av tidigare forskning har frågeställningar 

formulerats, inom ett område där det i nuläget inte finns så mycket forskning.  

Studien gjordes genom en kritisk diskursanalys, och texterna granskades utifrån Brantefors 

samt Kumashiros strategier för frigörande undervisning. Analysen visade att de båda granskade 

kursplanerna skrev fram en undervisning för den Andra, vilket innebär att undervisningen ska 

utformas för att stödja eleverna till att assimileras till det svenska språket och majoritetssamhället. 

Gällande diskurserna sågs spår av flera av de diskurser som Brantefors beskrivit i båda 

kursplanerna, dock var den dominerande diskursen inte den samma i dem. I kursplanen för 

hemspråk var det tydligast drag av en rationell diskurs, inom vilken minoritetsgruppens modersmål 

ses som både problem, att språket ska anpassas till svenska, och lösning då eleverna genom 

språket kan tillägna sig både ”den egna” och ”den svenska” kulturen.  

I kursplanen för modersmål var en pluralistisk nynationell diskurs tydligast. Med en sådan diskurs 

följer tankar om att ett mångkulturellt samhälle är eftersträvansvärt, men samtidigt är ”det 

svenska” normen och används som jämförelsepunkt. 

 
 
Nyckelord: Modersmål, hemspråk, styrdokument, kursplan, Lpo94, Lgr11, kritisk diskursanalys, 
läroplansteori 
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Inledning	

När det i år, 2015, kom särskilda kursplaner för Sveriges minoritetsspråk, uppkom en intressant 

fråga kring vilka normer vår läroplan förmedlar. Vilket perspektiv på modersmål förmedlas och 

hur positioneras andra språk gentemot det svenska? Även om jag som lärare för F-3, med 

svenska som modersmål, inte kommer att undervisa i några andra språk än just svenska och 

engelska, menar jag att det krävs en större medvetenhet om undervisning i andra modersmål. Det 

är med språket vi kommunicerar, gör oss förstådda och skapar mening i och av tillvaron. Att 

därför ge framtida elever de verktyg som behövs för att utveckla sina olika språk känns som en 

relevant del av läraryrket. 

Som snart färdigutbildad lärare, i en tid av stora flyktingströmmar och rörlighet bland världens 

befolkning, har ett stort intresse för integration väckts. En integration som kanske blir som allra 

viktigast i skolan, där olika människor möts och har rätt att vara, oavsett förutsättningar. För att 

lyckas med att skapa en skola för alla, där elevernas erfarenheter och förutsättningar ska vara 

utgångspunkt, blir språket centralt. I svenska skolan idag läser 24 procent av eleverna modersmål 

och/eller följer kursplanen för svenska som andraspråk, vilket skulle kunna betraktas som en 

betydande andel av de elever jag i en nära framtid kommer att arbeta med. Denna ökade 

medvetenhet menar jag kan nås genom flera olika studier, till exempel intervjuer med berörda 

lärare, elever eller rektorer och huvudmän. Jag har dock valt att studera läroplaner utifrån ett 

intresse för hur den senaste, Lgr 11, har förändrats i jämförelse med den tidigare, Lpo 94. Detta 

för att läroplanen är den stadga som jag är skyldig att följa i mitt framtida yrkesliv. 

Med utgångspunkt i dessa tankar har jag valt att studera kursplanerna för modersmål, då det är 

en del av läroplanen som inte tagits upp under lärarutbildningen, trots att många elever kommer 

att följa även denna kursplan under sin skolgång.  
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Bakgrund	

I och med människors rörlighet över landsgränser blir språket en viktig fråga. Det kan reflekteras 

över vilken roll språk spelar i utvecklandet av identitet och vidare, vem eller vad som har makt 

över språk. I och med införandet av nya kursplaner i de nationella minoritetsspråken har 

diskussioner i ämnet modersmål åter väckts bland både forskare och verksamma lärare. Språk är 

ett ämne som genomsyrar många olika, om inte alla, aspekter inom skola och utbildningspolitik, 

till exempel diskuteras orsaker till de sjunkande skolresultaten som följer: 

”I forskning kring skolelever och kring ungdomsarbetslöshet återkommer förklaringarna 
alltid till socioekonomiska modeller… För gruppen nya svenskar ser man också till hur 
många år individen gått i skolan i ursprungslandet, samt hur många år hen hunnit gå i 
skolan i Sverige innan hen lämnar grundskolan respektive gymnasiet, etcetera. Intressant 
är exempelvis hur individens resultat i svensk skola försämrats om dess modersmål inte 
etablerats genom skriv- och läskunnighet trots stigande ålder.” 

Robin Färdig, socialpsykolog. Dagens Nyheter 2015-07-31 

Färdig visar i sin debattartikel på ett intressant problem, nämligen att ett välutvecklat modersmål 

är en viktig komponent för att uppnå goda resultat i skolan överlag, vilket stödjs av Axelsson, 

Gröning och Hagberg-Persson (2001). Om vikten av modersmålsinlärning för just god läs- och 

skrivutveckling argumenterar Bara (2015). Han skriver i en debattartikel om vikten av att 

synliggöra modersmål som viktigt i olika skolsammanhang, och om att stödja eleverna till att 

utveckla en stark flerspråkighet. Han menar att skolan bör lägga minst lika stor vikt vid 

modersmålet som vid andraspråket, och att ämnet modersmål idag får allt för låg prioritering.  

En annan anledning till att bedriva en synlig modersmålsundervisning för berörda elever 

handlar om identitet. En intervjuad modersmålslärare, Voropai, berättar för Lärarförbundet att 

hon anser att flera språk berikar människor, och att språk är kultur och identitet. Voropai menar 

vidare att modersmålsundervisningen och dess elever skulle gynnas av att få mer tid i skolans 

schema och inte bara ligga utanför skoltid, som den oftast gör idag. På så vis skulle det kollegiala 

lärandet stärkas över ämnesgränser, vilket skulle gynna undervisningen (Lärarförbundet, 2015).  

Den aktuella debatten belyser den problematik som finns kring modersmålsundervisning. 

Axelsson, Gröning och Hagberg-Persson har i sin rapport, utifrån Miramontes, Nadeau och 

Commins, utformat tolv grundförutsättningar för första- och andraspråksundervisning. Den 

menar, bland annat, att det krävs en god grund i modersmålet, eftersom potentialen för 

tvåspråkiga elever att nå skolframgång då växer (2001:23). De menar vidare att ett fullt utvecklat 

modersmål ger en bas för tänkande och lärande, samt att en tydlig och meningsfull miljö för 

undervisning i detta förutsätts för att en tvåspråkig kompetens ska utvecklas (ibid:f). 

Trots ovan beskrivna forskning som belyser vikten av ett väl utvecklat modersmål, ligger 

undervisning av ämnet utanför skoltid och sker ofta isolerat från annan undervisning. I och med 
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dessa bestämmelser kan undervisningen organiseras olika, och då blir kursplanen en stark 

gemensam faktor. Ämnet modersmål behöver problematiseras ytterligare, och denna uppsats är 

ett litet bidrag. 

Framväxten	av	ämnet	modersmål	

Möjligheten till hemspråksundervisning har funnits sedan läsåret 1970/1971, och i en 

undersökning en vecka i april det året deltog ca 3 900 elever i en sådan undervisning. Detta ökade 

till 9 000 elever redan terminen därpå (SOU 1974:69:252). Invandrarutredningen från 1974 

fastställer att ökade insatser bör genomföras för att erbjuda alla elever i behov 

hemspråksundervisning, då barn har rätt till sitt modersmål (SOU 1974:69:257). Rapporten 

förtydligar begrepp genom att definiera modersmål som det första språk barnet lär sig medan 

hemspråk står för det språk, ofta modersmål, som talas i hemmet och som avviker från 

omgivningens språk (SOU 1974:69:240). Vidare används begreppet invandrarbarn1 som ges 

betydelsen: ett barn vars ena eller båda föräldrar har annat modersmål än svenska (ibid:249). Lgr 

69 nämner endast finska men enligt rapporten ska bestämmelserna gälla ”i princip alla språk” 

(ibid:251).  

Elmeroth (2008) menar att om en person berövas sitt modersmål tas språket hen lärt sig att 

tala och förstå världen genom bort. Vidare menar hon att det är uppenbart att modersmål som 

skolämne är i underläge från ett maktperspektiv, då det är både ifrågasatt och eftersatt (Elmeroth, 

2008:86). Hon anser att en monokulturell grundidé lever kvar då det fortfarande inte ordnas 

modersmålsundervisning i alla språk (ibid:87). Att det är denna monokulturella norm som styr 

och har makt över utbildningen gör att ämnen avsedda för de flerspråkiga eleverna ses som 

mindre viktiga än övriga, vilket syns genom bland annat kursplaner som inte svarar mot elevernas 

behov (ibid:106). För att efterleva den likvärdiga utbildning som beskrivs i styrdokument måste 

förutsättningar för att ta tillvara och bevara alla elevers olika språk skapas. Detta synsätt kan 

beskrivas som en additiv språksyn, vars motsättning är en subtraktiv språksyn där det svenska 

språket premieras och slutligen tar över helt (ibid:119). Dock menar Elmeroth att målet inom 

själva kursplanen för modersmål är den aktiva flerspråkigheten (2008:130).  

Varken Lpo 94 eller Lgr 11 nämner vilka språk som ska innefattas av kursplanen för 

hemspråk respektive modersmål, och får därför antas gälla principiellt alla språk, i likhet med 

föreskrifterna i SOU 1974 (Utbildningsdepartementet, 1994:24f, Skolverket, 2014:87ff). Däremot 

visar Skolverkets regelverk 2015 att alla elever inte har rätt till modersmålsundervisning. På 

hemsidan radas kriterier upp som eleverna måste uppfylla:  

• ”en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål, 
• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
• eleven har grundläggande kunskaper i språket.” 

                                                
1 Begreppet invandrare och dess olika böjningar används endast då refererade verk har använt begreppet. I 
övrigt fokuseras barn/elever med annat modersmål än svenska, eller flerspråkiga elever, i den här uppsatsen. 
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(Skolverket, 2015a). 

Det är rektor på skolan som beslutar om en elev har rätt till undervisning i modersmålet. Vidare 

finns olika sätt att anordna modersmålsundervisning utskrivna, där elevens val och undervisning 

utanför den garanterade undervisningstiden kan nämnas som exempel (ibid.). Dock finns här 

även angivet under vilka omständigheter en huvudman är skyldig att ordna undervisning. Det 

behövs bara ordnas undervisning om det finns minst fem elever som har rätt till den, om dessa 

vill ha undervisning samt om det finns en lämplig lärare, vilket avgörs av rektor (ibid.).  

Antal elever som har rätt till modersmålsundervisning har ökat från 11,3 procent av totala 

antalet elever läsåret 2010/11 till 13,3 procent läsåret 2014/15 enligt Skolverkets tabell 8 A: 

Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) (Skolverket, 2015b). 

Den statistiken kan jämföras med Statistiska Centralbyråns tabell Folkmängd efter födelseland 

1900-2014, som visar att 1990 var 9 procent av befolkningen födda utomlands medan 2014 var 

siffran 16,5 procent (SCB, 2015). Den tabellen säger inget specifikt om modersmål, men visar 

ändå att människor med ett annat modersmål än svenska har ökat sedan 90-talet, och då kan 

antalet elever i skolan med annat modersmål också antas ha ökat. Tabellen redovisar i vilka länder 

människor har fötts, och kan då indikera vilka modersmål som talas. Både 1990 och 2014 var den 

största gruppen utlandsfödda från Finland, men under 90-talet representerade människor födda i 

Finland mer än en fjärdedel av totala antalet utlandsfödda och 2014 utgjorde den gruppen en 

knapp tiondel. Överlag har antalet födelseländer för den svenska befolkningen ökat, och med det 

även antalet talade språk i landet. Elever som har ett annat modersmål än svenska följer samma 

kursplan oavsett vilket modersmål det handlar om, förutom de elever som ska följa kursplanen 

för ett av de nationella minoritetsspråken. De språk som har särskilda kursplaner är finska, 

jiddisch, meänkieli och romani chib. Samiska har även det en egen kursplan som är en del av 

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). 

Denna bakgrund visar att den svenska befolkningen har förändrats från början av 90-talet 

fram till idag, frågan är om även kursplanen i modersmål har förändrats, och i så fall hur. Det 

framträder orsak till att granska kursplanen för modersmål, genom att se vilken diskurs som 

präglar dem. Detta dels med tanke på att kursplanen förmedlar vilken typ av undervisning som 

ska bedrivas, dels vilket innehåll denna undervisning ska ha.  Detta undersöks mot bakgrund av 

den högst aktuella diskussionen om migration och integration som råder i Sverige idag. Både 

människors och länders rättigheter och skyldigheter diskuteras från olika perspektiv, och formar 

den framtid som vi kommer att möta. Studier har gjorts av integrerande arbetssätt, skolframgång 

för svenskfödda respektive utlandsfödda elever och liknande (Axelsson, 2008, Axelsson, Gröning 

& Hagberg-Persson, 2001, Mucherah, 2008 m.fl.). I den här uppsatsen kommer styrdokumenten 

för modersmål att vara i fokus, då ämnet är en del av integration och formandet av ett 

flerspråkigt och mångkulturellt Sverige. 

Möjligheten till undervisning i modersmål förstärktes 1976 då riksdagen beslutade att införa 

hemspråksreformen. Denna innebar att kommunerna i Sverige blev skyldiga att ordna 



 

 9 

hemspråksundervisning för de barn som klassades som invandrarbarn 2 , utifrån deras och 

föräldrarnas önskan. Regeringen ville genom reformen öppna upp för ett helhetsperspektiv 

gällande barnens språkliga såväl som emotionella, intellektuella och sociala utveckling (Municio, 

1987:55f). I forskningsöversikten nedan redovisas forskning som bedrivits dels kring denna 

undervisning, och dels kring dess styrdokument. 

 

 

                                                
2  Begreppet invandrarbarn användes officiellt under 70-talet samt i Municios avhandling gällande 
hemspråksreformen, och används därför här (Municio, 1987). 
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Forskningsöversikt	

Modersmål	

Axelsson (1999) diskuterar, mot bakgrund av att forskare intresserat sig för att undersöka varför 

vissa minoritetsgrupper klara sig bättre än andra i skolan, skolans möjligheter till att bli en plats 

där alla barn lyckas. Hon vill belysa faktorer som kan påverka minoritetsbarns3 skolframgång 

utifrån teorier om frivilliga och ofrivilliga minoriteter (ibid:8).  Begreppet minoritet använder 

Axelsson utifrån Ogbus definition, vilken bygger på maktrelationer mellan grupper, och inte 

storleken på dessa (ibid:10). Från denna definition har Axelsson vidare urskilt fyra teorier i 

tidigare forskning, vilka har varit ärftlighetsteori, kulturella brister, kulturell konflikt och 

strukturella förklaringar. De två första teorierna, menar Axelsson, tydliggör att det är den euro-

amerikanska medelklassen som utgör normen för de bedömningar av elever som görs i svenska 

skolan, och därigenom påverkar skolframgång. Enligt den tredje teorin anses misslyckanden i 

skolan bero på kulturella brister hos eleven, och ett av dessa är flerspråkighet (ibid:9). Detta 

menar Axelsson hör till en kategori vilken tillskriver eleven vissa inneboende drag för att förklara 

skolmisslyckande. Den sista teorin utgår ifrån att misslyckanden eller framgång har strukturella 

förklaringar och beror på maktrelationer i samhället (ibid.). 

 Axelsson lyfter fram kritik som framförts mot Ogbus teori, som genom sin dikotomi av 

minoritet och majoritet ger stöd åt stereotyper och inte beskriver den vidd av variation som finns 

inom varje grupp av elever (ibid:16). Hon sammanfattar internationell skolframgångsforskning 

och menar att den visar att skolframgång varierar mellan minoritetsgrupper i olika länder, vilket 

beror på att det finns fler påverkande faktorer än i Ogbus teori (ibid:20). Axelsson har i en studie 

testat olika förklaringsmodeller genom en statistisk undersökning gällande betyg genomförd på en 

svensk högstadieskola åren 1993-1997. Studien visar att det inte finns en enkel förklaring till 

skolframgång, och att skolans och elevernas kontext sällan tas i beaktning: alltså det sociala, 

kulturella och politiska sammanhanget (ibid:30). Det betonas att minoritetselever (utifrån Ogbus 

definition) lyckas bättre när de känner sig trygga i samhället, kamratgruppen och i sin 

familjeidentitet. Samhällets majoritetskultur blir lättare att ta till sig för en elev om hen får stöd 

genom en strategi av selektiv ackulturering, som utgår ifrån familjeidentiteten (ibid:32). Axelsson 

argumenterar alltså för att skolframgång inte beror på inneboende kvaliteter hos elever, utan att 

yttre faktorer, så som undervisning i modersmålet, bidrar till framgång.  

Mucherah (2008) har studerat elever och deras familjers önskan om modersmålsundervisning. 

Han visar i en studie att immigranter4 i USA har en positiv syn på sitt modersmål och gärna ser 
                                                

3 Begreppet minoritetsbarn används i stycket, då det är begreppet som Axelsson använder, utifrån Ogbus 
definition av minoritet (1998:10). 
4 Begreppet immigrant används här, då det är en direkt översättning av det engelska ordet immigrant som 
används av Mucherah i originaltexten (2008). 
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att deras barn använder det. Syftet med studien var att undersöka immigranters syn på sitt 

modersmål, och om denna syn påverkade bevarandet eller förlusten av språket i fråga (ibid:199). 

Överlag visade studien att modersmål betraktades som något positivt, men att användandet av 

språket var begränsat. Resultaten indikerar också att samhällets önskan om en snabb 

tvåspråkighet eller övergång till majoritetsspråket så småningom kan leda till att modersmålet 

förloras (ibid:200). Studien visar att majoritetsspråket engelska används i större utsträckning än 

modersmålet, vilket kan ses som ännu en anledning till att skolan måste stödja ett bevarande av 

det senare. Mucherah menar att synen på modersmål bland USAs befolkning behöver förändras, 

genom erkännande av och förståelse för andra språk. Vissa deltagare uttryckte en rädsla för att 

deras barn skulle uppfattas som mindre kompetenta om de bröt och inte talade med en inhemsk 

dialekt (ibid:201). Avslutningsvis visar Mucherah, precis som Axelsson, att strukturella faktorer är 

avgörande både för elevers prestationer i skolan och deras uppfattning om sitt modersmål.  

Diskurser	inom	läroplaner	

Brantefors avhandling från 2011 Kulturell fostran syftar till att visa på föreställningar om kulturella 

relationer inom skola och utbildning, samt vilka konsekvenser dessa får för barn som deltagare i 

det sociala och det offentliga livet (2011:14). I en del av arbetet har läroplaner från 1948-2008 

granskats genom en textanalys utifrån skolans kulturella fostrande (ibid:64). Utifrån denna 

granskning har Brantefors kunnat urskilja fem aspekter gällande minoritetselevers5 utbildning 

mellan åren 1948-1962. Den första är att skolan gått från särskiljande lösningar till samlösningar 

med majoritetseleverna gällande minoritetselever. Den andra visar att minoritetselevers utbildning 

nästan genomgående positioneras i relation till ett majoritetssamhälle. Detta samhälle präglas av 

ett homogenitetstänk och ”de svenska” värdena tas för givna. Den fjärde aspekten är att 

undervisningen kategoriseras i språk och kultur. Slutligen ges ”de andras kultur” en väldigt 

framträdande roll vad gäller skolans fredsfostrande uppdrag (ibid.). Det innebär att 

minoritetselever betraktas som en resurs och ska bidra med ”sin kultur” till skolan för att verka 

fredsbevarande (ibid:65). Detta i motsatts till majoritetskulturen vilken tas för givet.  

De dominerande föreställningarna inom grundskolan mellan 1962 och 2008 har Brantefors 

kategoriserat i fyra faser med tillhörande diskurser (ibid:65). Den första, gällande på 60-talet, 

benämns minoriteternas skolgång och karaktäriseras av majoritetssamhället som norm. 

Minoritetselever ska få stöd i att lära sig svenska, men även deras modersmål och bevarandet av 

”deras” kultur ska stödjas. Här rådde en nationell diskurs. Den efterföljande invandrarundervisningen 

under 70-talet domineras av en rationell diskurs och ett problem-och åtgärdstänkande. På grund av 

en ökande invandring till Sverige genomsyrar detta perspektiv hela samhället, och skolan ses som 

en del av åtgärdspaketet. Elever ska välkomnas i gemenskapen och, förutom kunskaper i svenska 

                                                
5 Även här används begreppet minoritetselever för att återge Brantefors korrekt, med betydelsen av en grupp 
som i en svensk kontext ses som minoritet på grund av sin kultur (2011:27).  
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och bevarandet av det egna språket och kulturen, ska elever förmedla denna ”egna kultur” till 

Sverige.  

Skolan under 80- och 90-talet benämns de många kulturernas skola och präglas av en kulturell 

diskurs. Huvudfokus under denna period är kultur och kulturmöten, och ”de andras kultur” ses 

som både problem och lösning. Minoritetelever ska få möjlighet att utveckla ”sin kultur” och det 

svenska språket kommer i andra hand. Detta sker mot bakgrund av den ökande 

demokratiseringen och valfrihetsmålet. Avslutningsvis skriver Brantefors om mångfaldens skola, 

inom vilken en pluralistisk nynationell diskurs råder, vilken växer fram under slutet av 90-talet och 

första decenniet av 2000-talet. Nu kritiseras majoritetssamhället, och det är det som anses vara 

både problem och lösning. Det finns en problematisk motsägelse då majoritetssamhället ses som 

diskriminerande och etnocentriskt, samtidigt som dess värden, värdegrund och språk får en allt 

starkare betoning (Brantefors, 2011:66). Mångfald och olikhet betonas, men förståelsen av 

kulturell mångfald är den samma som under tidigare faser med en enkelriktad förståelse för 

”andra kulturer”.  

Brantefors menar att språkets ställning visar vilken syn som råder gällande relationen mellan 

majoritet och minoritet (ibid:67). Trots att det rör sig om en lång tidsperiod som studerats ses 

inga större förändringar, utan likheterna väger över. En av dessa likheter är att de svenska 

läroplanerna präglas av en tydlig uppdelning mellan ”vi” och ”dem”. Konsekvensen är att barn 

ges mycket olika positioner utifrån denna dikotomi. ”De andras kultur” tilldelas tre roller: som en 

källa till kunskap, ett medel för att förändra attityder och stärka tolerans samt så anses kulturen ha 

ett värde i sig (ibid:67f). Majoritetskulturen framstår som den outtalade norm som finns att 

förhålla sig till (ibid:68). Detta skillnadsskapande mellan ”vi” och ”dem” innebär enligt Brantefors 

att elever inte fostras till att delta som likar i samhället. Hon menar därför att den svenska 

läroplanen kan beskrivas som en andrafieringens läroplan (ibid:69). Den åsikten stödjs av Elmeroth 

som menar att även om begrepps byts ut så bidrar all typ av kategorisering till att förstärka 

dikotomin ”vi-och-dom”, vilket befäster såväl maktordningar som diskriminering (2008:76). Det 

är denna dikotomi som är grunden till andrafiering (se mer nedan avsnittet Teoretiska 

utgångspunkter, s. 17). Vidare anser Elmeroth att förutom förändring av undervisningen i sig, 

krävs en förändring av attityder hos lärare och andra vuxna, då dessas bemötande har en 

betydande roll för modersmålsämnets status (ibid:129).  

2015 utvecklar Brantefors sin forskning genom att analysera läroplaner från 1948 till 2011 

angående kulturellt och diskursivt innehåll, samt hur dessa bidrar till orättvisa maktrelationer i 

samhället (2015:301). Hon utgår från en läroplansteoretisk forskningstradition, vidareutvecklad av 

bland annat Englund, vilken fokuserar utbildningens innehåll, meningsskapande och politiska 

konsekvenser (ibid:f). Brantefors finner genom sin analys fyra faser och dominerande idéer som 

präglat svenska läroplaner. I den första fasen ses majoritetssamhället som norm och var 

förhärskande under 60-talet. Fasen innebar att minoriteter skulle assimileras till det svenska 

samhället gällande, bland annat, språk (ibid:306). Under 70-talet ändrades undervisning till att bli 
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problem- och handlingsorienterad. Med ökad invandring tillämpades en utbildning med social 

anpassning i fokus, och begreppet invandrare6 infördes för att visa på de politiska rättigheter som 

de berörda individerna hade rätt till. Det ansågs av största vikt att invandrare skulle lära sig det 

svenska språket (ibid:308). 80- och 90-talet präglades av en mångkulturell utbildning. Målet var att 

fostra demokratiska och kritiska medborgare, och invandrares språk, kultur och sociala situation 

belystes (ibid:309). I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet sågs samhället som 

mångkulturellt och stort fokus lades vid interaktion och mångfald (ibid:310). Trots detta 

användes många begrepp med samma betydelse som tidigare (till exempel kulturella relationer 

och mångfald) samtidigt som begreppen invandrarbarn och utländska barn åter tas i bruk. Det 

svenska språket och nationella värderingar i form av kulturellt arv, får större betoning (ibid:311). 

Sammanfattningsvis urskiljer Brantefors fyra diskurser kopplade till dessa faser, vilka benämns 

liknande de i hennes tidigare avhandling; en nationell, en rationell, en kulturell och slutligen en 

pluralistisk nynationell diskurs (ibid:311). Den sista diskursen innebär att pluralism hyllas och det 

etnocentriska majoritetssamhället anses vara diskriminerande, samtidigt som nationella 

värderingar stärks (ibid.).   

Vidare studerar Brantefors vilka grundläggande värderingar som dessa tidsepoker bygger på. 

Hon kategoriserar utifrån andras kultur och kulturellt arv (ibid:312). Hon menar att den första 

kategorin andras kultur var starkast under 70- och 80-talet och då värdesattes de elevers kultur, 

vilka inte innefattas i den svenska normen, högt medan ett kulturellt arv stod i fokus under 60-talet 

liksom som idag (ibid:314). Brantefors anser att då som nu värderas ett svenskt kulturarv högre 

än det gjordes under 70- och 80-talet. Syftet med artikeln är att synliggöra ur ett historiskt 

perspektiv hur kulturella och diskursiva betydelser inom utbildning har bidragit till den 

andrafiering i Sverige som starkt kritiseras. Studien visar hur denna andrafiering är en följd av 

läroplanernas dominerande idéer och värderingar. Avslutningsvis menar Brantefors att den 

pluralistiska nynationella diskurs som råder idag, inom vilken nationalism maskeras som 

pluralism, bidrar till rasistiska attityder (ibid:318).  

Lorentz (2007) har i sin avhandling beskrivit hur diskurser om det mångkulturella inom 

utbildning och politik har förändrats mellan 1973 och 2006. Med ”det mångkulturella” menar 

Lorentz ”allt som sagts eller skrivits om människor som kommer från andra kulturer, om 

utlänningar, om invandrare, om flyktingar, om invandrarbarn, om invandrarproblem, om ”de 

andra”, om de som inte är som oss, och allt detta som har beskrivits i relation till oss själva” 

(ibid:16). Han har genom en diskursanalys med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv granskat 

politiska och pedagogiskt politiska texter. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt innebär att 

människor anses konstruera och aktivt skapa en social verklighet, vilket i sin tur har skapat olika 

diskurser för hur talet om det mångkulturella tar sig uttryck (ibid:23). I aktiviteter och 

sammanhang skapar språket normsystem och formar samhällets organisationer, menar Lorentz, 

                                                
6 Begreppet invandrare används i stycket för att, som i Brantefors artikel, visa att det användes i den då 
rådande diskursen (Brantefors, 2015:308). 
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varför den sociala konstruktionen av kunskap får konkreta konsekvenser (ibid). Lorentz analys 

visar att språket i Lpo 94 följer den då rådande diskursen i talet om det mångkulturella med en 

syn om ett ”vi” och ”de Andra”, där språket representerar ”vi”, vilket innebär etniskt svenska 

personer (ibid:141f).  

Kumashiro (2000) beskriver hur en differentiering av oss och ”den/de Andra” görs genom 

undervisning. Han har vid analys av litteratur rörande anti-förtryckande undervisning urskilt fyra 

strategier som på olika sätt vill verka frigörande och syftar till att motverka detta 

skillnadsskapande. Dessa benämns utbildning för den Andra, utbildning om den Andra, utbildning kritisk 

mot privilegering och andrafiering samt undervisning som förändrar lärare, elever och samhället (ibid.). Den 

första strategin, utbildning för den Andra, menar att dessa elever missgynnas och att skolan dels 

ska medvetandegöras om sin roll av en plats där förtryck uppstår, dels kompensera med 

stödjande och stärkande insatser. Det problematiska med detta perspektiv är att de eleverna kan 

komma att ses som en homogen grupp, med samma behov samt att problemet läggs hos dem; 

utan dessa elever skulle förtryck inte existera på skolan (ibid:30). Inom strategin utbildning om 

den Andra anses istället förtryck vara en följd av stereotyper som skapas och upprätthålls av 

samhället (ibid:32). Skolan som speglar samhället, och är en del av det förstärker, dessa 

stereotyper, men kan motverka dem genom att icke-normativt material inkluderas. En svaghet 

med detta perspektiv är att läraren skulle behöva ta upp otroligt många exempel för att inte ta 

tolkningsföreträde och säga hur en viss folkgrupp är, vilket skulle få motsatt effekt. 

Kumashiros tredje strategi är utbildning kritisk mot privilegering och andrafiering, vilken 

belyser att både marginalisering och normalisering upprätthåller sociala strukturer och därför bör 

granskas (ibid:35). Skolans reproduktiva roll av normer är i fokus, och för att bryta mönster 

undervisas eleverna till kritiskt tänkande. Undervisningen syftar också till att bidra till 

medvetenhet om individers roll i dessa strukturer och processer. Denna undervisning antas väcka 

elevers vilja och förmåga att förändra samhället, vilket dock inte kan förutses. Dessutom kan den 

ses som en övermäktig uppgift för lärare (ibid:39). Den sista strategin är undervisning som 

förändrar lärare, elever och samhället. Förtryck anses då uppstå i diskurser: vad människor tänker, 

känner, säger och gör (ibid:40). Den fjärde strategin kan beskrivas som intersektionell, då det är 

flera element som anses spela in och som studeras samtidigt, och därför kan vara komplicerad att 

omsätta i praktiken. 

Andrafieringsbegreppet har här använts och förklarats av både Lorentz (2008) och Kumashiro 

(2000), och dessa visar båda på hur diskurs och praktik antingen kan bidra till, eller motarbeta att 

individer andrafieras. Även Brantefors (2011) och Elmeroth (2008) talar om andrafiering genom 

styrdokument respektive attityder hos lärare. Andrafiering är en följd av förhållningssätt och 

dikotomin ”vi-och-dem”. I detta arbete används begreppet för att visa på vilken syn på eleven 

som skrivs fram i kursplanerna för hemspråk respektive modersmål, genom att dessa analyseras 

utifrån Kumashiros (2000) strategier för anti-förtryckande, eller frigörande, undervisning.  
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Utbildning	som	kulturbevarande	eller	kulturförändrande	

Bunar (1999) menar att ge människor svenskt medborgarskap har fungerat som ett verktyg för att 

hantera sociala skillnader i samhället, men att dessa skillnader inte helt har försvunnit. Hon anser 

att det moderna utbildningssystemet gett ny grund för differentiering, på grund av att vissa ses 

som ”de andra” i en kulturell-antropologisk bemärkelse, vilket bland annat innefattar språk, 

religion och traditioner (ibid:123f). I sin artikel hävdar Bunar att skapandet av en multikulturell 

skola måste göras tillsammans med skapandet av ett modernt medborgarskap (ibid:115f). I ett 

sådant ska den kulturella dimensionen ses som en viktig faktor som påverkar individers status, 

jämlikhet och livschanser. Hon menar att åskådliggörande av hur kulturella skillnader skapas och 

återskapas krävs för att motverka differentiering. En av Bunars poänger är att tillhörandet till en 

etnisk minoritet kan påverka huruvida fullt deltagande i samhället är möjligt (ibid:124). 

Avslutningsvis menar hon att en multikulturell skola och ett utvecklat medborgarskap är 

instrument för att bygga ett multikulturellt samhälle där alla, oavsett grupptillhörighet, har samma 

rättigheter (ibid:127).   

Även Feinberg (1996) diskuterar vad som krävs för att möjliggöra en mångkulturell utbildning. 

Han har undersökt om tre principer, som traditionellt förknippats med skolan, är möjliga att 

förena med mål om en mångkulturell utbildning (ibid:183f). Principerna är lika tillgång till 

utbildning, associationsfrihet och individuell utveckling. Feinberg menar att skolan ska arbeta för 

att utveckla en kulturell stolthet, vilket enligt honom innebär att vissa grupper behöver stödjas, 

eftersom de annars utesluts från fullt deltagande i samhället på grund av kulturella faktorer 

(ibid:185). En annan orsak till att utveckla en kulturell stolthet, är att problem anses ligga hos 

kulturella grupper, snarare än att bero på en kulturell klyfta mellan enskilda grupper och 

majoriteten. Detta kan motverkas genom att en fördelaktig attityd gentemot grupper utvecklas, 

vilket är resultatet av en pedagogisk omtolkning av kulturella klyftor. Nästa mål enligt Feinberg är 

målet om kulturell respekt. En sådan innebär inte att kulturella fenomen ska respekteras under alla 

förhållanden, utan att det finns respekt för kulturella fenomen mot bakgrund av moderna sociala 

förhållanden (ibid:186). Det sista målet handlar om kulturell information, att upplysa elever om olika 

kulturer. Då information inte är neutral, utan påverkas av tolkare och förmedlare, måste ett 

tydligt syfte finnas med informationen (ibid:187). Enligt Feinberg kan lärare hjälpa elever att 

utveckla ett mångkulturellt tänkande genom att tillsammans utforska och ifrågasätta olika 

berättelser om kulturell och nationell identitet (ibid:189).  

Evaldsson (2000) har under 1996-1997 genomfört ett fältarbete på två skolor i invandrartäta 

miljonprogramsförorter. Hon har från ett etnografiskt perspektiv granskat hur elever deltar i 

aktiviteter med barn och vuxna (ibid:30). Evaldsson har genom studien kommit fram till att 

skolans intention är att avgränsa språk och kultur i tid och rum, baserat på antaganden om att 

språklig mångfald leder till missförstånd. Eleverna däremot använder erfarenheterna från 

flerkulturella kamratgrupper och undervisning som resurser, vilket inte tas till vara av lärarna 

(ibid:43). Evaldsson menar att svensk skola genomsyras av en formell syn på språk, och har som 
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fokus att alla ska lära sig svenska (ibid:44). Det medför att språklig kompetens som avviker från 

normen av ”bra svenska” ses som en brist istället för resurs. I betraktande av elevernas emellan 

språkliga aktiviteter ser Evaldsson ett utforskande av språk, identiteter och sociala relationer 

(ibid.). Hon sammanfattar med att påvisa den mångkulturella skolans utmaning, nämligen att se 

elevernas språkanvändning som en strävan efter dialog, istället för som ett hot mot en etablerad 

språklig, kulturell och social ordning (ibid:45).  

Sammanfattning	forskningsöversikt	

Tidigare forskning visar att ett välutvecklat modersmål ger en god grund för såväl ett andraspråk 

som framgång inom andra skolämnen (Axelsson, 1999, Axelsson, Gröning, Hagberg-Persson, 

2001). Framväxten av skolämnet modersmål i Sverige började med hemspråksreformen under 70-

talet, och har sedan dess varit en del av läroplanen (Municio, 1987). 

Brantefors (2011, 2015) har studerat dominerande diskurser i de svenska läroplanerna och har 

kunnat urskilja fyra typer; en nationell, en rationell, en kulturell och en pluralistisk nynationalistisk 

diskurs. En läroplan innehåller aldrig bara en av dessa, men kategorierna visar vilket perspektiv 

som präglat den tid då läroplanen i fråga skrevs och var giltig. Även Lorentz (2007) har studerat 

diskurser men i ett större perspektiv. Han har visat på hur det har talats, eller skrivits, om 

människor från andra kulturer, och visar bland annat på hur Lpo 94 utgår från ett ”vi” som 

representerar etniskt svenska personer (Lorentz, 2007:141f). Kumashiro (2000) diskuterar också 

olika sätt att genom undervisning, och diskurser inom denna, göra en differentiering mellan ”oss” 

och ”de/den Andra”. Han har urskilt fyra strategier som handlar om olika sätt att bemöta en 

pluralistisk elevgrupp. Dessa används av lärare i olika stor utsträckning och i olika kombinationer. 

Den ovan beskrivna forskningen innefattar alla begreppet kultur. Bunar (1999) menar att 

skolan skapar och omskapar kultur, och att skolan är ett viktigt instrument för att skapa ett 

mångkulturellt samhälle. Vad som krävs för att skapa just en mångkulturell utbildning diskuteras 

av Feinberg (1996), som menar att kulturell stolthet, respekt och information är aspekter som 

måste inkluderas i utbildningen. Avslutningsvis har Evaldsson (2000) genom sitt fältarbete sett att 

det råder olika kulturer mellan elever-lärare och elever-elever, där den senare präglas av en 

nyfikenhet gällande språk och kulturer. I kommunikationskulturen mellan lärare och elever 

framträder snarare en normavvikande språklig kompetens som en brist.  

Denna forskningsöversikt har bidragit till en teoretisk grund för det här arbetet, vilken 

beskrivs nedan nästkommande avsnitt.  
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Teoretiska	utgångspunkter	

Nedan följer en beskrivning av från vilket perspektiv detta arbete har genomförts, genom att de 

begrepp och teorier som används i efterföljande avsnitt förklaras närmare.  

Kultur,	språk	och	makt	

Huss (1998) beskriver hur termen modersmål ersätter den tidigare, och mycket omdiskuterade, 

hemspråk. Hemspråksbegreppet infördes under 70-talet men kritiserades bland annat för att den 

förutsatte en begränsad användning av språket (ibid.). I denna uppsats används begreppet 

modersmål då det är termen som idag används i det svenska skolsystemet för att benämna ett 

språk som utgör ett levande inslag i elevers hemmiljö. Innan Lgr 62 användes begreppet för att 

beskriva det svenska språket, men detta ansågs ge en felaktig bild då språkbruket inte speglade 

verkligheten (ibid:26). Modersmål är namnet på kursplanen i Lgr 11, medan begreppet hemspråk 

används i Lpo 94 (Skolverket, 2014:87, Utbildningsdepartementet, 1994:24). Ett annat begrepp 

med samma betydelse är förstaspråk som bland annat används av Axelsson, Gröning och 

Hagberg-Persson (2001).   

I kursplanerna för hemspråk och modersmål används begreppet kultur frekvent, och ofta 

starkt sammankopplat till språk (Utbildningsdepartementet, 1994:24, Skolverket, 2014:87). 

Begreppet har rötter i det latinska ordet colere som betyder att dyrka. Det är ett begrepp med en 

vag betydelse, som ändå är välanvänt i vardagligt tal, media och styrdokument. Båtnes och Egden 

(2012) sammanfattar begreppet med att kultur brukar ses som motsatsen till natur, alltså att det är 

något som är skapat av människor. Kultur handlar om normer för beteenden, centrala 

värderingar och kommunikationsmönster, och kultur kan sägas göra kommunikation möjlig 

(ibid:140).  

Språk och kultur är vidare väsentliga element i integration, vilket kursplanerna för hemspråk 

respektive modersmål syftar till (se kapitlet Analys). Integrationstänkandets fundamentala 

paradox är att det måste förverkligas genom en uppdelning i ”vi” och ”dem”, trots idealet om en 

enad gemenskap, vilket är integrationens mål (de los Reyes & Kamali, 2005:41:8). Uppdelningen 

av ”vi” och ”dem” kan benämnas andrafiering. Begreppet andrafiering innebär att en tydlig 

dikotomi, som består av ”vi” och ”de/den Andra”, vilken skapas och upprätthålls genom sociala 

praktiker samt språk (Kumashiro, 2000). Kumashiro benämner de elever som står utanför 

rådande norm, och därför marginaliseras, som de Andra (ibid:26). En sådan grupp kan genom 

strukturer eller handlingar utsättas för diskriminering. I motsatts till Kumashiro (2000), anser 

inte de los Reyes och Kamali (2005) att skolan ska ses som en spegel av samhället. De menar 

istället att skolan och andra institutioner är relativt autonoma och att dessas strukturella och 

institutionella sammanhang inte nödvändigtvis speglar samhällets maktstrukturer. Där kan ett 
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system skapas vari vissa människor diskrimineras eller exkluderas (de los Reyes & Kamali, 

2005:41:15). Dock är skolan, som en av samhällets viktigaste institutioner, en grundpelare som 

reproducerar en övergripande institutionell ordning (ibid:33). Då läroplanen och andra 

styrdokument för skolan är en del av dess policy samt normerande av både arbetssätt, värderingar 

och beteenden, blir det relevant att tala om diskriminering på en institutionell nivå, om sådan 

förekommer i texterna. Till skillnad mot individuell diskriminering handlar en institutionell sådan 

om dominerande institutioners policy, rutiner, normer och arbetssätt. Även personer som styr 

dessa institutioners beteenden bidrar till en institutionell diskriminering (Kamali, 2005:31f.). 

Vidare kan en strukturell diskriminering nämnas, vilken syftar på samhällets institutionella 

ordning, normer och organiseringsformer. Strukturell diskriminering kan vara resultatet av 

samhällsorganisationen och pågår ofta indirekt och oavsiktligt. Den drabbar både individer och 

grupper med en annan etnisk bakgrund än majoritetssamhället. Indirekt legitimerar och 

normaliserar strukturell diskriminering negativ särbehandling av ”de Andra” (Kamali, 2005:32). 

En orsak till diskriminering, strukturell eller institutionell, kan vara etnocentrism. 

Etnocentrism kan förstås som något negativt och förtryckande eller som situationsbundet och 

ofrånkomligt. Det är dock den senaste betydelsen som begreppet oftast tillskrivs, vilken också 

används i det här arbetet. Etnocentrism innebär då att andra domineras, och för att motverka en 

sådan är det viktigt att försöka leva sig in i andras kulturer, så att ett möte kan ske (Brantefors, 

2011:51).  

Det är alltså dessa begrepp som bildar den bakgrund mot vilken analysen senare diskuteras. 

Då det är en diskursanalys som genomförs blir ord och dess betydelse av största vikt att förklara, 

då språket anses forma verkligheten (Foucault, 1972, Båtnes & Egden, 2012, de los Reyes & 

Kamali, 2005), och det är ett sådan förtydligande som är syftet med avsnittet. Genom att använda 

dessa begrepp placeras analys och efterföljande diskussion i ett större perspektiv av tidigare 

bedriven forskning. 

Kritisk	diskursanalys	i	ett	läroplansteoretiskt	perspektiv	

Ett sätt att granska texter på är att genomföra en diskursanalys. Det innebär att de mönster som 

språket är strukturerat utifrån, och som formar normer; vad som är tänkbart och inte, vilka vårt 

beteende följer inom olika sammanhang, studeras (Börjesson & Palmblad, 2007:8, Winther 

Jørgensen & Phillips, 2009:7). En kritisk diskursanalys innebär, förutom att studera en 

diskursiv praktik, att se hur denna påverkar social och kulturell utveckling i ett visst socialt 

sammanhang. (Winther Jørgensen & Phillips, 2009:66). 

Då en diskursanalytisk metod används i det här arbetet ska först begreppet diskurs, vilket har 

flera definitioner, klargöras. Hur begreppet används och förstås inom samhällsvetenskap är till 

stor del inspirerat av Foucault. Han beskriver diskurs som ett utrymme för positionerande och 

differentierande funktioner för subjekt (1972:232). Båtnes och Edgen förklara Foucaults 

diskursbegrepp med att det handlar om gemenskap och gränser (2012:225). I en gemenskap sätts 
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gränser för vem som talar, hur det talas och om vad det talas om. Vidare begränsar en diskurs vad 

som anses vara normalt eller onormalt, legitimt eller illegitimt (ibid.). En diskurs bestämmer alltså 

hur vi talar om något, men hur vi talar om något påverkar samtidigt vår uppfattning av 

verkligheten. Diskurser är normerande då de specificerar förhållningssätt och tolkningar av 

världen (de los Reyes & Kamali, 2005:41:16).  

En typ av text som kan granskas genom en kritisk diskursanalys är läroplaner, och då kan 

analysen utgå ifrån läroplansteori. Läroplansteori handlar om att granska formulerade mål för 

utbildning, valen av innehåll för utbildning och organisation av innehåll i utbildning (Lundgren, 

1989:231). Sambanden mellan dessa komponenter kan beskrivas som principer eller 

läroplanskoder (ibid:233). Det som studeras i läroplansteoretisk forskning, enligt Lundgren, är 

konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar. Utifrån dessa utgångspunkter växer en 

teoretisk modell fram, vilken kan användas för att organisera problem och frågeställningar om 

hur omvärlden kan kodifieras och göras meningsfull. Till exempel kan de principer som ett 

styrdokument, så som läroplanen, bygger på granskas (ibid:235). Lundgren menar att läroplanen, 

som är en del av skolans konstitutionella ram, formar hur själva undervisningen och förhållandet 

mellan lärare och elever tar sig uttryck (ibid:236). I dessa processer har språket en central roll, då 

utbildning förmedlar ett språk vilket dels ger förståelse för omvärlden, dels begränsar den möjliga 

världens omfattning (ibid:239). Det är alltså i motsättningen och samspelet mellan ramar och 

läroplanskoder som utbildning formas och styrs (ibid:237). Utbildning skapar en egen ideologi i 

samhället, vilket måste förstås om en förändring ska genomföras (ibid:239).  

Denna uppsats utgår ifrån ovan beskrivna teorier och begrepp. Dessa har valts då de ger en 

grund för att närmare studera kursplanen för hemspråk respektive modersmål från ett 

intersektionellt perspektiv. Vilka perspektiv kursplanerna förmedlar gällande språk och makt kan 

synas, och likaså möjliggör en kritisk diskursanalys att de diskurser som präglar dessa texter 

synliggörs.  
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Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med detta arbete är att studera vilken diskurs gällande elever med annat modersmål än 

svenska som skrivs fram i styrdokumenten för hemspråk respektive modersmål, samt hur denna 

har förändrats genom de två senaste läroplanerna. Utifrån teorier om språk och makt granskas 

kursplanerna genom en kritisk diskursanalys, detta för att visa på vilka värden som texterna 

förmedlar. Vidare ska även det perspektiv på eleven som kursplanen ger uttryck för studeras, 

genom att Kumashiros (2000) strategier för anti-förtryckande undervisning används som 

analysverktyg. 

 

Detta ska undersökas genom följande frågeställningar: 

• Förekommer någon typ av anti-förtryckande undervisning, utifrån Kumashiros strategier, i 

kursplanen för hemspråk i Lpo 94? 

• Vilken läroplansdiskurs, utifrån Brantefors kategorier, präglar kursplanen för hemspråk i Lpo 94? 

• Förekommer någon typ av anti-förtryckande undervisning, utifrån Kumashiros strategier, i 

kursplanen för modersmål i Lgr 11? 

• Vilken läroplansdiskurs, utifrån Brantefors kategorier, präglar kursplanen för modersmål i Lgr 11? 

• Vilka är skillnaderna mellan kursplanen för hemspråk i Lpo 94 och kursplanen för modersmål i Lgr 

11? 
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Metod	

Detta arbete skulle kunna genomföras genom både en textanalys och en diskursanalys, men en 

kritisk diskursanalys har valts, då en sådan belyser ett bredare perspektiv. Vidare är det två texter 

som ska analyseras och jämföras så därför blir den avslutande delen av analysen komparativ, även 

om detta också sker utifrån teorin om kritisk diskursanalys. 

Diskursanalys		

En diskursanalys är en analys av de mönster som språket är strukturerat efter, och som vi följer 

när vi agerar inom olika områden (Winther Jørgensen & Phillips, 2009:7). Denna definition 

tangerar i stort Börjessons och Palmblads (2007) beskrivning som menar att sociala kategorier, 

och de identiteter som följer, visar hur en viss diskurs avgör vad som är tänkbart och inte. Det 

som kallas egenskaper eller tillhörigheter är formade av en diskurs och förs vidare genom språket 

(ibid:8) Det kan sammanfattas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2009:7, Börjesson & Palmblad, 2007:13). I en analys av diskurser är teori 

och metod tätt sammanflätade, och den teoretiska ramen kan bestå av flera perspektiv (ibid:10).  

Det här arbetet bygger, precis som många diskursanalyser, på en socialkonstruktivistisk grund. 

Det innebär en uppfattning om att all kunskap är socialt konstruerad, vilket gör att forskning 

bedrivs kring att analysera hur idéer och kunskap byggs upp inom olika samhällsarenor 

(Börjesson & Palmblad, 2007:9f). Vidare får språket en bärande roll då det anses konstruera 

verkligheten (ibid:10). Att studera vems kontext som är central görs genomgående i en 

diskursanalys (Börjesson & Palmblad, 2007:15). För att synliggöra detta, samt vilka aktörer som 

förekommer och roller som dessa ges, skriver Boréus (2011) fram exempel på forskningsfrågor i 

en tabell (2011b:146f., tabell 9.1). Frågorna rör bland annat sådant som vad som uttrycks direkt i 

texten, vad som är underförstått och vilka kategorier av människor som omtalas (se 

Analysmodell, s. 24). 

Kritisk	diskursanalys	

En kritisk diskursanalys handlar om att se hur en diskursiv praktik påverkar social och kulturell 

utveckling i ett socialt sammanhang. Detta görs genom att relationen mellan dessa granskas 

empiriskt och problematiseras utifrån teori (Winther Jørgensen & Phillips, 2009:66). Fairclough är 

den forskare som främst utvecklat den kritiska diskursanalysen och hans teorier presenteras 

sammanfattat av Winther Jørgensen och Phillips (ibid.). De visar på fem drag som en kritisk 

diskursanalys bygger på: 

1. Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Genom 
den diskurs som texter skapas och tolkas i konstitueras omvärlden. På så vis skapas 
reproduktion eller förändring (ibid:67).  
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2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad. En diskurs konstituerar alltså världen men 
konstitueras samtidigt av sociala praktiker. Den fungerar då som både spegel och formare 
av sociala strukturer (ibid:68). 

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. Språkbruk i en viss social 
situation analyseras systematiskt genom en textanalys (ibid.). 

4. Diskurs fungerar ideologiskt. En diskurs anses skapa och reproducera maktförhållanden, 
exempelvis mellan etniska minoriteter och majoriteten. Syftet med analysen är att visa på 
den diskursiva praktiken som upprätthåller den sociala världen med dess ojämlika 
maktförhållanden (ibid:69). 

5. Kritisk forskning. Mot bakgrund av tidigare punkter ses inte en kritisk diskursanalys som 
politisk neutral, utan som ett steg mot social förändring med utgångspunkt i de förtrycka 
samhällsgrupperna (ibid:70).  

Som analysmodell ska en text, enligt denna teori, ses som tredimensionell. Den består av en 

lingvistisk textnivå, en diskursiv praktiknivå som berör produktion och konsumtion, samt en 

social praktiknivå som innefattar de konsekvenser som texten får (ibid:74f, Fairclough, 1992:73). 

Användning av modellen syftar till att synliggöra sambandet mellan språkbruk och social praktik. 

Genom det perspektivet måste en text alltid studeras och förstås utifrån dess sammanhang 

(ibid:76). Ett huvudsyfte växer då fram som handlar om att genom en analys av en diskursiv 

praktik, här kursplaner, kunna säga något om en större social och kulturell utvecklingstendens 

(ibid:84). Faircloughs syfte med sin modell är att förmedla ett verktyg med vilket diskursiva 

dimensioner av social och kulturell förändring kan studeras (1992:99).  

Under en analys behandlas textens tre dimensioner med olika angreppssätt. Den diskursiva 

praktiken kan analyseras genom att de processer texten måste genomgå granskas. Det kan till 

exempel handla om vilken institution som ger ut texten och vem som granskar den (ibid:85f). När 

sedan texten granskas kan olika element studeras. Bland annat nämns transitivitet, vilket innebär 

att hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt studeras. Olika modaliteter; sätt 

att uttrycka något, får olika konsekvenser för relationer och kunskapssystem, vilket är orsaken till 

att transitivitet analyseras (ibid:87f). Vilken modalitet som används i texten påverkar hur den 

framställs, som exempel kan ”det är...” och ”jag tycker…” användas, vilka visar att samma 

mening får olika stark koppling till textens talare (ibid:88).  

Vidare kan den sociala praktiknivån analyseras, men endast om det sociala sammanhang där 

texten finns och används också granskas, förslagsvis genom en kartläggning av de sociala och 

kulturella relationer och strukturer som omger texten (ibid:90). 

Komparativ	analys		

Genom en komparativ analys framkommer skillnader och likheter, eftersom två eller flera objekt 

jämförs. Slutsatser kan bli väldigt olika beroende på vilka jämförelsepunkter som väljs (Esaiasson 

m.fl., 2012:135). Att i detta arbete jämföra två läroplaner och därmed se på dem genom ett 

förändringsperspektiv kan underlätta i en analys som lyfter fram olika aspekter för eller emot ett 

visst förfarande. i en fråga som exempelvis berör inkludering (ibid:146). På så vis kan analysen ge 
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belägg för att, till exempel, säga huruvida Lgr 11 kan anses vara mer eller mindre inkluderande än 

Lpo 94. 

Analysmodell	

För att analysera texternas innehåll och aktörer har de först granskats utifrån Boréus 

analysverktyg 
• Vad påstås uttryckligen?  
• Vad argumenteras för eller emot?  
• På vilket sätt försöker man övertyga? Hur vill avsändaren framstå? Vilka språkliga medel används? 
• Vad underförstås? Vad förutsätts? 
• Vilka kategorier av människor omtalas? Hur framställs de? Hur framställs relationen mellan olika 

människor?  
• Vad trängs undan eller görs illegitimt? Vilka framstår som auktoriteter?  
• Vilka beskrivs som agenter eller deltagare? Vilka centrala ord och uttryck används?  

(2011b:146f., tabell 9.1) 

Dessa sammanfaller väl med de analyspunkter för subjektspositioner som hon beskriver i kapitlet 

Diskursanalys (Boréus, 2011a:159f.). Sedan har ett analysschema (se Figur 1) utformats för att 

systematiskt kunna analysera och jämföra två kursplaner, utifrån Brantefors fyra 

läroplansdiskurser och Kumashiros fyra strategier för inkludering av ”de Andra”. Genom 

schemat har innehållet kunnat ordnas tematiskt. Kursplanerna analyserades först var för sig 

utifrån detta schema, inom vilken fälten markerades med grönt/horisontella linjer för starkt 

överensstämmande, gult/rutigt för delvis överensstämmande och rött/vertikala linjer för inte 

överensstämmande. Dessa scheman användes sedan i den komparativa analysen för att jämföra 

de två kursplanerna, och på så vis kunna säga något om vad som förändrats respektive bestått 

över det utvalda tidsspannet.  

 

 

Strategi/ 
Diskurs 

Undervisning för 
den Andra 

Undervisning om 
den Andra 

Und. kritisk mot 
privilegering 
& andrafiering 

Und. som förändrar 
lärare, elever & 
samhället 

Nationell 
    

Rationell 
    

Kulturell 
    

Pluralistisk 
nynationell     

Figur 1. Analysschema för diskurser och strategier i kursplanerna. 

Metoddiskussion	

En kritisk diskursanalys har valts då det ger bäst möjlighet att tydligt visa på stabilitet och 

förändringar i kursplanen, och då den anses kunna besvara frågeställningarna. Vidare tillåter 

metoden en transparent dokumentation och konkreta belägg för resultaten, tydliga för läsaren, 
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som då kan göra sin egen bedömning av dessa (Winther Jørgensen & Phillips, 2009:139f). Det är 

också en metod som rekommenderas när det är en mindre mängd texter som ska analyseras, 

vilket här är fallet.  

Winther Jørgensen och Phillips (2009) menar att metoden har en inbyggd svaghet i att gränsen 

mellan det diskursiva och det icke-diskursiva inte blir tydlig, vilket leder till att även gränsen 

mellan diskursanalys och analys av den sociala praktiken blir oklar. Det blir då problematiskt att 

visa var och hur det diskursiva påverkar det icke-diskursiva, eller tvärtom. De menar att teorin 

inte heller är beskriven i förhållande till andra teoretiska inriktningar, vilket kan göra den svår att 

avskilja från dessa (ibid:93). Dock anser Winther Jørgensen och Phillips att en analys stärks om 

fler än en text analyseras, vilket görs i det här arbetet (ibid:94). Att inte analysera textproduktion- 

eller textkonsumtionsprocesser försvagar en kritisk diskursanalys, men har här valts bort i relation 

till arbetets omfång, till förmån för att granska texterna utifrån flera teorier. 

Vidare har flera metoder beskrivits då en kombination av dessa ger ett mångperspektivistiskt 

arbete, vilket uppstår då olika teorier och analysmodeller kombineras, och som synliggör ett fälts 

komplexitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2009:141).  

Validitet,	reliabilitet	och	transparens	

Arbetet genomförs utifrån en bestämd modell som är den samma för de båda kursplanerna som 

ska analyseras. Genom detta arbetssätt ökar reliabiliteten då arbetet blir systematiskt (Esaiasson 

m.fl., 2012:63). Modellen har utvecklats med grund i de teoretiska begrepp som beskrivits 

tidigare, vilka även använts av andra forskare. På så vis skapas en överensstämmelse mellan 

begrepp och mätverktyg, vilket benämns som begreppsvaliditet (ibid:57). En hög begreppsvaliditet 

och reliabilitet ger god resultatvaliditet, vilket handlar om att det som påstås mätas är det som 

faktiskt mäts (Esaiasson m.fl., 2012:57). I det här arbetet är det de två utvalda kursplanernas 

texter som analyseras, utifrån en bestämd modell, vilket minskar risken för att hamna utanför det 

som ska mätas.  

Genom att arbetsprocessen och analysen presenteras ingående eftersträvas en transparens i 

arbetet. Det ska vara möjligt att kritisera och analysera både metodval och de resultat som 

analysen har givit, eftersom forskarens tankegång ska vara tydlig att följa (Ahrne & Svensson, 

2011:27). Därför har studiens svagheter inte förbisetts, och sådant som ter sig tveksamt har 

skrivits fram.  

Förförståelse	

Det här arbetet har påverkats av min egen förförståelse och mina upplevelser, föreställningar och 

fördomar jag har angående det studerade ämnet blir betydelsefullt, eftersom en analys aldrig kan 

vara helt objektiv (Fejes & Thornberg, 2015:73). Även Winther Jørgensen och Philips (1999:56) 

menar att en diskursanalytiker aldrig kan ställa sig utanför den diskurs hen själv befinner sig i, och 

att det är omöjligt, även om arbetet innebär ett försök att distansera sig från denna diskurs. Jag 
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själv har svenska som modersmål och har därför inte deltagit i hemspråks- eller 

modersmålsundervisning. Som lärarstudent har jag under min fyraåriga utbildning aldrig läst 

något om modersmålsundervisning, utan modersmål har nämnts i sammanhang kring svenska 

och svenska som andraspråk. Även under min tidigare skolgång kan jag känna att ämnet varit 

osynligt, trots att flera klasskamrater haft andra modersmål än svenska.  

Litteraturen som jag läst inför arbetet har även den färgat min förförståelse. Kunskap från 

litteraturen stödjer en analys, och kan hindra den från att bli påverkad av min tidigare 

förförståelse i allt för stor utsträckning (Fejes & Thornberg, 2015:85f.). Den litteratur jag tagit del 

av har dels varit kritisk mot diskurser i läroplaner, dels har jag genom läsningen förstått att kring 

just modersmål och dess styrdokument har inte så mycket forskning bedrivits. Det har gjort mig 

kritisk till hur ämnet har behandlats i svensk skola, och kan göra att jag i min analys fokuserar på 

svagheter i kursplanerna. Genom att arbeta systematiskt utifrån andra forskares teorier och med 

stöd i analysschemat hoppas jag att mina tolkningar ska vara tydliga att följa, och även kritisera 

och diskutera.  
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Analys	och	resultat	

I detta avsnitt analyseras kursplanerna för hemspråk respektive modersmål utifrån Boréus (2011) 

forskningsfrågor samt analysschemat baserat på Brantefors (2011, 2015) diskurser och 

Kumashiros (2000) strategier. Avsnittet är tematiserat och kursplanernas innehåll redovisas och 

analyseras därför parallellt.  

Språkets	roll	

Lpo 94 menar att modersmålet är grundläggande (Utbildningsdepartementet, 1994:24). 

Anmärkningsvärt är att i det inledande stycket så används begreppet modersmål och inte 

hemspråk, vilket kursplanen heter och är det begrepp som används i resten av texten. Språket 

anses vara nyckeln till ett kulturellt arv, kommunikation, identitet och förmåga att lära (ibid.). Vad 

som menas med ett kulturellt arv förklaras inte närmare i stycket, men under mål att sträva mot 

förklaras det som att ”få kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur” 

(ibid.). Dock förtydligas inte heller ursprungskultur. Det talas även om en dubbel 

kulturtillhörighet som något eftersträvansvärt. 

I kursplanen för modersmål, Lgr 11, skrivs det att språket är människans främsta redskap för 

att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2014:87). Språket ses som betydelsefullt för att 

kunna verka i samhället. Genom språket anses eleven kunna utveckla sin identitet, sina tankar, 

känslor och sin förståelse för andra (ibid.).  

Agenter	och	deltagare	

De kategorier, eller aktörer, som nämns i Lpo 94 är elever (med annat hemspråk/modersmål) och 

skolan (Boréus, 2011b:146f, tabell 9.1., Utbildningsdepartementet, 1994:24f) Kategorin elever 

baseras på att personerna i fråga har ett annat hemspråk än svenska och tillhör en 

minoritetskultur. Skolan är auktoritär då den anses veta eller bestämma vad eleven har för 

erfarenheter och behov. Detta för att undervisningen ska utformas utifrån dessa erfarenheter och 

behov, men det skrivs inte hur eleven är, eller kan, vara med och påverka undervisningens form 

och innehåll. Skolan är då agent och eleven deltagare, utifrån Boréus kategorier (2011b:146f, 

tabell 9.1.). Det som framställs som normalt, eller berättigat gruppen elever, är extra undervisning 

i modersmålet, vilket är kursplanen och ämnets syfte, samt att gruppen elever själva ska bidra till 

en ökad förståelse mellan olika folk och kulturer (Utbildningsdepartementet, 1994:25). 

Relationen, och differentieringen, mellan elever och skolan skrivs fram genom att det finns ”det 

svenska språket” och ”hemspråket”, olika kulturer, olika normer och värderingar. Vidare ska 

dessa faktorer jämföras ”skolans” och ”elevens” emellan, enligt kursplanen. 
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Genom textens formuleringar tas det för givet i Lpo 94 att eleven har en svag självkänsla, då 

det ska strävas efter att denna ska stärkas (Utbildningsdepartementet, 1994:24). Detsamma gäller 

en svag förankring i ”sin minoritetskultur”, då även den ska stärkas, samt att eleven i utgångsläget 

har en ”enkel kulturtillhörighet” då det är en dubbel sådan som eftersträvas. Det antyds också att 

det behövs en ökad förståelse mellan olika folk och mellan olika kulturer, då eleverna ska bidra 

till en sådan (ibid:25). 

När kursplanen för modersmål i Lgr 11 analyseras utifrån Boréus forskningsfrågor 

framkommer att den enda kategori eller grupp av människor som omnämns är ”elev(-en, -erna, -

er)” (Boréus, 2011b:146f., Skolverket, 2011:87ff.). Det som kan tolkas som en annan kategori, 

nämligen skolan, benämns endast som ”undervisning(-en)” (Skolverket, 2011:87ff.). Inga 

beskrivande ord används för någon av dessa kategorier. Undervisningen framstår som styrande 

agent, och som något eleven är deltagare i. Vad som definierar kategorin elever är deras 

modersmål, vilket underförstått är ett annat än svenska. Gruppen elever ställs i relation till och 

jämförs med ”det svenska” då elevernas modersmål och kultur, ska jämföras med det svenska 

språket, kulturen och samhället. Jämförandet gäller både språkens uppbyggnad, struktur och uttal, 

samt seder, bruk och traditioner (ibid:87, 89). Detta differentierar de två kategorierna, och 

särställer ”eleverna”, på samma sätt som i Lpo 94. Precis som i kursplanen för hemspråk 

framställs här extra undervisning i modersmålet som det normala och berättigat för gruppen 

”elever”. 

Det blir tydligt i Lgr 11 att undervisningen ska byggas upp utifrån den enskilda eleven. 

Kunskapskraven säger till exempel att eleven ska kunna resonera kring, för hen, viktiga 

kunskapsområden med anknytning till modersmålet, utifrån egna referensramar (Skolverket, 

2014:91). Eleven ska jämföra kunskap om områden där modersmålet talas och kunskap om 

Sverige i relation till egna erfarenheter, så kunskapskraven anpassas alltså delvis efter individen.  

Vad som underförstås är att eleven i utgångsläget är omedveten, eller vagt medveten, om 

modersmålets betydelse och har en outvecklad, eller svagt utvecklad, identitet och förståelse för 

omvärlden. Detta för att dessa områden ska utvecklas och stärkas genom undervisningen (ibid.). 

Detsamma gäller elevernas kulturella identitet.  

Diskurser	

Att ”elevens kultur” och ”den svenska” jämförs, och att modersmålet ställs mot det svenska 

språket i Lpo 94 går att härröra till den nationella diskursen i och med att ”det svenska” blir norm 

som allt annat ska mätas mot. Det är dock tydligare drag av den rationella diskursen i kursplanen för 

hemspråk, då elevens modersmål ses som både problem, det som ska anpassas, och som lösning, 

genom vilket eleven kan ta del av både ”den egna kulturen” och ”den svenska kulturen”. Då 

elevens modersmål är utgångspunkt för undervisningen och påverkar innehåll och utformning av 

denna blir en rationell diskurs tydlig i styrdokumentet. Vidare ska eleven ”bidra till att öka 

förståelsen mellan folk och kulturer.” (Utbildningsdepartementet, 1994:25). Eleven tillskrivs då 
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en roll av kulturförmedlare och ska ena ”de Andras kultur” och ”den svenska”, vilket är 

utmärkande för en rationell diskurs (Brantefors, 2015:308).  

Parallellt med en rationell diskurs uppvisar kursplanen drag av en kulturell diskurs, främst på 

grund av att elevens kulturella tillhörighet ska ligga till grund för undervisningens innehåll. Att 

kultur och språk är utgångspunkt i talet om minoriteter är utmärkande för en kulturell diskurs 

(Brantefors, 2015:310). Under rubriken Kunskaper om kultur och samhälle står till exempel: 

”Genom att få kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige 

kan eleverna göra jämförelser mellan olika kulturer, bättre förstå sin situation och också bidra till 

att öka förståelsen mellan olika folk och kulturer.” (Utbildningsdepartementet, 1994:25). Språket 

ses vidare som ” nyckeln till det kulturella arvet och den egna kulturens litteratur” (ibid:24). 

Lgr 11, i likhet med Lpo 94, talar positivt om ett mångfaldssamhälle samtidigt som de svenska 

värderingarna är grunden och normen. Den uttrycker att ”Genom språket utvecklar människor 

sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt 

och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Skolverket, 2014:87). Det ska dock betonas att 

det svenska språket och samhället tydligt används som jämförelsepunkt för andra språk och 

kulturer. Sammantaget tyder detta på en pluralistisk nynationell diskurs (Brantefors, 2015:311). 

Eleverna ska få kunskap om kulturer och samhällen där modersmålet talas samt utveckla ett 

jämförande förhållningssätt gällande språk och kultur (Skolverket, 2014:87). Det jämförande 

förhållningssättet genomsyrar kursplanen för modersmål och återses i alla delar; syfte, centralt 

innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2014:87ff). 

Kursplanen i modersmål antyder att mångfald, i form av flerspråkighet, är något 

eftersträvansvärt då att elever genom att utveckla modersmålet kan bli ”tvåspråkiga individer med 

dubbel kulturell identitet” (Utbildningsdepartementet, 1994:24). Samtidigt relateras alla kunskaper 

om modersmålet till det svenska språkets uppbyggnad, och kulturella normer och liknande ska 

jämföras med svenska normer. Där igenom tydliggörs de nationella svenska värderingarna och 

används som måttstock: det ”normala”. Detta tyder också på att kursplanen för modersmål följer 

en pluralistiskt nynationell diskurs (Brantefors, 2015:311).  

Vidare finns även drag av en rationell diskurs i kursplanen, då den till stor del består av 

argument för språkinlärning, som får antas vara baserade på forskning, och vilka framställs som 

fakta genom de språkliga formuleringarna. En sådan formulering är ”Språk är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära… Att ha tillgång till sitt modersmål 

underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.” (Skolverket, 2014:87). Dessa 

konkreta argument och åtgärder är det som utmärker en rationell diskurs (Brantefors, 2015:309). 

Kursplanen menar också att eleverna ska ”använda sitt modersmål som ett medel för sin 

språkutveckling och sitt lärande” (Skolverket, 2015:87), vilket också kan ses som ett rationellt 

argument för modersmålsundervisning.  
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Strategier	

Då kursplanen i hemspråk bara gäller de minoritetselever som har ett annat modersmål än 

svenska eller något av de officiella minoritetsspråken, blir det en tydlig undervisning för den Andra. 

Eleverna ska sträva mot att utveckla en ”dubbel kulturtillhörighet samt få möjlighet till en 

förankring i sin minoritetskultur i Sverige” (Utbildningsdepartementet, 1994:24). Genom den 

formuleringen synliggörs synen på kultur som något relativt statiskt, då det är något som dels kan 

tillhöra en minoritet, dels skiljer sig från ”den svenska kulturen” eftersom eleverna strävar mot att 

tillhöra dem båda. Kursplanen antyder då att elever med ett annat modersmål än svenska står 

utanför normen, men ska sträva efter att bli delaktig i den. Det förstärker att det är undervisning för 

den Andra, då det är minoritetseleverna som ska anpassa sig för att kunna passa in.  

Förutom undervisning för den Andra syns tendenser till utbildning kritiskt mot privilegiering och 

andrafiering då eleverna genom undervisningen och utveckling av modersmålet ska få ”en stark 

självkänsla och en klar uppfattning om sig själv och sin livssituation.” (Utbildningsdepartementet, 

1994:24). Att synliggöra individer snarare än hela grupper är en del av strategin som kritiserar 

andrafiering, då eleverna ska bli medvetna om sin egen roll i samhället och rådande strukturer 

(Kumashiro, 2000:36). Dock antas elevers livssituation och kultur vara starkt knutet till 

modersmålet, alltså att alla elever med samma modersmål har samma kulturella identitet. Att inte 

synliggöra skillnader inom grupper menar Kumashiro även det tyder på en utbildning kritiskt mot 

privilegering och andrafiering, och att detta är en av strategiernas nackdelar (2000:38).  

Precis som kursplanen för hemspråk är kursplanen för modersmål präglad av en undervisning för 

den Andra. Ämnet är helt utvecklat för språkliga minoritetselever och syftar till att stödja dem till 

att lyckas i det svenska samhället (Kumashiro, 2000:28). Elevernas förståelse och färdigheter i 

modersmålet ska aktivt relateras till det svenska språket. Det gäller uttal, läsriktning och 

skrivtecken, ordföljd med mera (Skolverket, 2014:88f). Samtidigt som denna strategi är tydlig 

finns inslag av undervisning om den Andra då eleverna ska ”reflektera över traditioner, kulturella 

företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska 

förhållanden.” (ibid:87). De får alltså lära sig om ”de Andra” samtidigt som de ses som ”de 

Andra”. Då undervisningen ska berör bland annat kulturella företeelser kan dessa komma att 

representera en folkgrupp eller kultur, vilket ger en utbildning om den Andra (Kumashiro, 2000:32).  

Jämförande	analys	

För att tydliggöra likheter och skillnader har analysschemat som beskrevs under metodkapitlet 

använts. I figur 2 har schemat använts för tolkning av kursplanen i hemspråk från Lpo 94, och i 

figur 3 har kursplanen för modersmål, Lgr 11, tolkats. Denna analysmodell möjliggör den typ av 

jämförande analys som Esaiasson med flera beskriver (2012:135). De två olika texterna har då 

jämförts mot samma referenspunkt, analysschemat, för att den komparativa analysen ska bli 

tydlig.   
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Lpo 94 
Strategi/ 
Diskurs 

Undervisning för 
den Andra 

Undervisning om 
den Andra 
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Und. som förändrar 
lärare, elever & 
samhället 

Nationell 
    

Rationell 
    

Kulturell 
    

Pluralistisk 
nynationell     

Figur 2. Analysschema för Lpo 94 gällande strategier och diskurser i kursplanen för hemspråk. 

 
Lgr 11 
Strategi/ 
Diskurs 

Undervisning för 
den Andra 

Undervisning om 
den Andra 

Und. kritisk mot 
privilegering 
& andrafiering 

Und. som förändrar 
lärare, elever & 
samhället 

Nationell 
    

Rationell 
    

Kulturell 
    

Pluralistisk 
nynationell     

Figur 3. Analysschema för Lgr 11 gällande strategier och diskurser i kursplanen för modersmål. 

	
Modellerna har fyllts i efter vilka diskurser och strategier som urskilts i respektive läroplan. De 

fält som markerats med grönt/horisontella ränder visar att det förekommer starka drag av både 

diskursen och strategin, gult/rutigt visar att de båda förekommer, medan rött/vertikala ränder 

använts för att visa att inga drag av strategin och diskursen förekommer.  

Vid jämförande tydliggörs att den strategi som är starkast inom de båda kursplanerna är 

undervisning för den Andra, samt att de båda har drag eller starka drag av en rationell diskurs. Texterna 

har bägge inslag av konkreta, forskningsbaserade lösningar för att minoritetseleverna snabbt ska 

lära sig svenska, samtidigt som deras språk och kulturella bakgrund ska bevaras och kan 

förmedlas till majoriteten (Brantefors, 2015:309). Detta ska ske genom en, för de berörda 

eleverna, särskilt utformad och stödjande undervisning, vars utgångspunkt är att det är eleverna 

som ska anpassa sig till majoritetssamhället, vilket är en undervisning för den Andra (Kumashiro, 

2000:30). Något som också blir tydligt i analysen är att ingen av kursplanerna utgår ifrån en 

utbildning som förändrar lärare, elever och samhället, vilket kommenteras nedan i avsnittet Diskussion.  
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En av de stora skillnaderna mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att i den första skrivs det tydligt fram 

två aktörer, eleven och skolan, medan det i Lgr 11 är i eleven som genom undervisningen ska 

tillägna sig och utveckla vissa förmågor.  

De centrala ord som används i kursplanen för hemspråk är modersmål, hemspråk, 

kommunikation, identitet, självkänsla, dubbel kulturell tillhörighet, det kulturella arvet, kulturell bakgrund, 

minoritetskultur, livssituation och tvåspråkiga (Utbildningsdepartementet, 1994:24f). Dessa kan 

jämföras med de centrala orden i kursplanen för modersmål är modersmål, kommunicera, identitet, 

erfarenheter, kultur, kulturell identitet, kulturella företeelser, förståelse, samhälle, språkförmåga, flerspråkiga, 

jämförande förhållningssätt, språkliga strukturer och normer, traditioner och likheter och skillnader 

(Skolverket, 2014:87ff). Många av begreppen från Lpo 94 kommer igen i Lgr 11, men det går 

också att se ett fokusskifte från den enskilda individen till ett mer pragmatiskt förhållningssätt till 

språkanvändning, samhället och olika kulturer i stort. 

Slutsats	

Syftet med detta arbete är att studera vilken diskurs som skrivs fram i styrdokumenten för 

hemspråk respektive modersmål, vilket framför allt har gjorts genom användning av Brantefors 

(2011, 2015) fyra diskurser. Analysen visar att kursplanen för modersmål främst präglas av en 

nynationell diskurs, medan en rationell diskurs är dominant i kursplanen för hemspråk. Det har 

alltså skett en förskjutning under de två senaste decennierna från att strukturerade och konkreta 

lösningar har fokuserats, till att majoritetssamhällets kritiseras för att bland annat vara 

diskriminerande, samtidigt som nationella värderingar stärks.  

Vidare visar även analysen att de båda kursplanerna förmedlar en undervisning för den Andra, 

vilket enligt Kumashiro (2000) inte minskar andrafiering, utan tvärtom kan förstärka en sådan. 

När texterna granskas mot bakgrund av Kumashiros (2000) strategier kan ingen större förändring 

mellan Lpo 94 och Lgr 11 argumenteras för. Med varje strategi menar Kumashiro att det följer 

värden, och med utbildning för den Andra följer en syn på elever med annat modersmål än 

svenska som en homogen grupp. Vidare läggs även problemet med differentiering, eller 

andrafiering, hos dem, vilket innebär att problemet inte skulle anses existera att om inte de Andra 

fanns.  

Den elevsyn som de båda kursplanerna skriver fram syns främst genom att det är eleverna 

som är deltagare medan skolan eller undervisningen är aktör. Vidare har kursplanerna gemensamt 

att eleverna ska förmedla sin egenkultur till majoritetssamhället, samt att denna egna kultur är 

något motsatt till den svenska kulturen. En skillnad mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att fokus i 

kursplanen för hemspråk är den enskilda individen, medan det i kursplanen för modersmål är ett 

större, samhällsperspektiv.  
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Diskussion	

Kumashiro (2000) menar att alla fyra strategierna för frigörande undervisning har för- och 

nackdelar, samt att de i praktiken alltid används blandat, vilket ger en gynnsam undervisning. 

Dock kan det förhållningssätt som utbildning som förändrar lärare, elever och samhället innebär vara 

eftersträvansvärt, då det är ett intersektionellt förhållningssätt som tar hänsyn till flera faktorer 

samtidigt. Eftersom förtryck anses uppstå i diskurser innebär detta perspektiv att genom 

förändring av diskurser förändras också vad som tillåts och inte tillåts. Det innebär att 

undervisning från ett sådant perspektiv skulle kunna fungera frigörande för elever, oavsett om de 

tillhör en majoritet eller minoritet (2000:44). Om kursplanen för modersmål skulle visa på en 

utbildning som förändrar skulle diskriminering motarbetas på en institutionell nivå, i och med att 

kursplanerna är en del av skolans policy (Kamali, 2005:32). Vad gäller strukturell diskriminering 

kan det argumenteras för att modersmålsundervisning, som den ser ut idag, bidrar till en sådan, 

då den normaliserar att den berörda elevgruppen särbehandlas (ibid.). Samtidigt kan 

modersmålsundervisning ge elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla ett 

starkt förstaspråk, något som elever med svenska som modersmål ges möjlighet till utan 

kompromisser. Modersmålsundervisning kan då anses minska diskriminering eftersom grupperna 

av elever på så vis behandlas mer likvärdigt, än de skulle gjorts om bara den ena gruppen hade 

fått undervisning i sitt modersmål.  

Uppdelningen av elever sker genom en andrafiering utifrån samhällets, och skolans, 

etnocentrism. Enligt Brantefors (2011, 2015) anses det ”svenska” vara normalt och ses som 

norm, och dominerar därigenom andra grupper. Andrafiering upprätthålls genom kursplanerna, 

och marginaliserar de berörda eleverna, med annat språk än svenska som modersmål (Elmeroth, 

2008:76, Kumashiro, 2000:26). Att det dessutom inte är alla elever med ett annat modersmål än 

svenska som får undervisning, beroende på elevunderlag, tillgängliga lärare och liknande, gör att 

den monokulturella grundidé som Elmeroth (2008) diskuterar befästs. Alla elever stöds inte till 

flerspråkighet genom en additiv språksyn, utan det svenska språket kan ta över i brist på 

modersmålsundervisning (ibid:119). Både Mucherah (2008) och Elmeroth (2008) visar på att 

samhällets och de vuxnas syn och sätt att bemöta andra modersmål påverkar individens vilja att 

behålla och utveckla detta. Det blir därför viktigt på vilket sätt det talas om modersmål, och 

vilken diskurs som görs giltig.  

Gällande diskurs och tal blir Feinbergs (1996) mål om kulturell information relevant. Denna 

information om olika kulturer som eleverna ska delges för en mångkulturell utbildning ska 

uppnås, är aldrig neutral. Både styrdokument och enskilda lärare färgar den förmedlade 

informationen, och är då med och skapar diskursen kring modersmål och språk i allmänhet. 

Enligt Brantefors (2011) tillskriver en syn av att elever med ett annat modersmål än svenska ska 

bidra med ”sin kultur”, denna kultur tre roller. Kulturen blir då dels en källa till kunskap, dels ett 
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medel för att förändra rådande attityder. Dessutom anses kulturen ha ett egenvärde, och dessa 

roller förstärker dikotomin, och diskursen om, ”vi” och ”dem”.  

Axelsson (1999) anser att elever med annat modersmål än svenska blir beskrivna som en 

homogen grupp genom processer inom vilka en minoritet baseras på maktrelationer. Elmeroth 

(2008) menar att denna maktrelation tar konkret uttryck i att ämnet modersmål är både eftersatt 

och ifrågasatt, vilket blir tydligt genom reglerna för anordnandet av undervisningen som innebär 

att inte alla elever med annat modersmål får undervisning i detta. Även enligt Brantefors (2011) 

indikerar språkets ställning i samhället vilken relation som råder mellan majoriteten och 

minoriteter. Bunar (1999) menar att skapandet och återskapandet av kulturella skillnader måste 

synliggöras för att motverka differentiering. Enligt henne bidrar skolan, som den är utformad 

idag, till denna differentiering, och ett steg mot ett mångkulturellt samhälle där alla har lika 

rättigheter är skapandet av en mångkulturell skola.  

Som nämnt i bakgrunden till det här arbetet har det diskuterats huruvida ett svagt modersmål 

kan vara en bidragande faktor till sjunkande skolresultat (Färdig, 2015). Modersmålsundervisning 

ska stärka elevens förstaspråk, vilket ska gynna lärande överlag (Axelsson, Gröning, Hagberg-

Persson, 2001:23). På så vis skulle en mer likvärdig utbildning eftersträvas, vilket är en del av 

skolans uppdrag (Skolverket, 2014:8). Att det är styrdokumenten som granskas i det här arbetet är 

för att, precis som Lundgren (1989) argumenterar, så är läroplanen en stor del av skolans 

konstitutionella ram. Det innebär att rådande läroplan formar både undervisningen och 

förhållandet mellan lärare och elever.  
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Konklusion	

Det kan betraktas som problematiskt att stor del av forskningen kring modersmål berör detta 

endast i relation till hur väl andraspråket svenska gynnas. Det är dock koherent med både hur den 

tidigare kursplanen för hemspråk och kursplanen idag behandlar modersmål. Inom dessa texter 

ställs modersmål, eller minoritetsspråk, alltid i relation till det svenska språket. Det kan på ett plan 

vara förståeligt att det inom en svensk läroplan är det svenska språket och samhället som är 

utgångspunkt, men sett från ett större, globalt perspektiv blir det problematiskt att ett så pass litet 

språk, sett till användare, framställs som måttstock. Det ger också eleverna en skev världsbild där 

ett språk som till exempel arabiska, vilket talas av så många i flera olika länder, med olika 

tillhörande kulturer, ska ses på ett avgränsat sätt i relation till ”det svenska”.  I och med den 

förändring av Sveriges befolkning som beskrivs i bakgrunden är modersmål ett högst aktuellt 

ämne som berör en betydande del av befolkningen. Hur denna ska organiseras på bästa vis är en 

intressant fråga för framtida forskning. Kanske kommer andra språk än svenska (och engelska) få 

en förändrad maktposition i och med införandet av de specifika kursplanerna för Sveriges 

officiella minoritetsspråk, det återstår att se. Hade analysen genomförts med andra teorier som 

utgångspunkt hade resultatet säkerligen blivit annorlunda. Att på så sätt fördjupa förståelsen för 

dessa kursplaner skulle även det kunna vara ett syfte för framtida forskning.  

Som visats har modersmål diskuterats (bl.a. av Bara, 2015, Färdig, 2015) men ofta som en helt 

separat del av svensk skola. Trots att den inte innefattar alla elever är ämnet modersmål en del av 

vår läroplan och berör stor del av grundskolan, därför kan det argumenteras för, precis som det 

görs på Lärarförbundets (2015) hemsida, att ämnet ska integreras mer i den övriga verksamheten, 

för både lärare och elever. Som Evaldsson (2000) diskuterar så är det en utmaning att se elevernas 

språkanvändning som ett arbete mot dialog, och att inte försöka premiera ett språk över andra. 

Mucherah (2008) visar i sin forskning att en stark önskan från samhället om en snabb övergång 

till majoritetsspråket kan leda till att modersmålet försvagas eller försvinner. Det uppstår då en 

subtraktiv språkutveckling istället för en aktiv flerspråkighet, som enligt Elmeroth (2008) är ett av 

huvudmålen för kursplanen för modersmål. Mucherah (2008) och Axelsson (1999) menar att för 

att uppnå en hos eleverna och samhället, positiv bild av olika språk är strukturella faktorer 

avgörande, och till dessa kan kursplaner räknas in.  

Avslutningsvis torde det vara tydligt att det vore en fördel att fler språk än svenska och 

engelska borde få en stark och självklar roll inom svensk skola och utbildning. I en globaliserad 

värld kan flera språk bara vara en tillgång och ett viktigt verktyg, aldrig en belastning. Detta kan 

förmedlas genom styrdokument, undervisning och de diskurser som vi befinner oss i.  
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