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Abstract 

The main objective of this study is to increase knowledge of how mother tongue as a school subject is 

constructed, legitimized and positioned at the policy level. Based on the analysis of governmental 

policy documents, the thesis deals with mother tongue instruction (MTI) in the Swedish compulsory 

school, its historical development and status among other language subjects. 

The study draws on the curriculum theory, which means that the focus lies on the relationship between 

content of the curriculum and the historical, social and cultural context in which it was conducted. 

Regarding MTI, I argue that it is located at an intersection among immigration, education and 

language policies and must, therefore, be viewed in the light of them. With curriculum theory and 

discourse analysis as theoretical and methodological framework, I examine governmental policy 

documents from the 1960s to the current curriculum (Lgr11). 

The result shows that the introduction of MTI (named “home language”) in Swedish school in the 

1970s was a part of an immigration policy directed towards immigrant children in order to compensate 

their special needs. It was argued that mother tongue was crucial for children's personal development 

and learning. The subject was aimed at all pupils with the home language other than Swedish and was 

seen as “almost mandatory”. However, the effects of MTI became questioned in the 1980-90s, which 

led to decreased access to MTI for students that did not belong to national minority groups. The status 

of the subject was weakened; in fact, it had no natural place in the school schedule. Under this period, 

the individual’s freedom of choice became valued more than the equality among students. The third 

period of the MTI history started in the late 1990s when the government articulated its willingness to 

raise the status of the subject.  

At present, the practice of MTI is regulated not only by the curriculum but also by the school law and 

the language law. MTI is currently a part of language policy, which is aimed at language pluralism. 

Indeed, the development of bilingualism has been stated as the goal of MTI in every curriculum since 

Lgr69. In the meantime, other language subjects do not aim at promoting bilingualism. This means 

that bilingualism is something that minority groups should strive for, but nothing majority students 

need.  

The current curriculum emphasizes the mother tongue’s significance for language acquisition and for 

learning in general. The focus still lies on the mother tongue’s importance for individuals but not for 

the society. Moreover, there are no connections mentioned between MTI and future studies and job 

opportunities, as the case is for other language subjects. By comparing syllabuses for other school 

languages I concluded that MTI is constructed as a kind of support subject, rather than as a regular 

language subject.  

  

Keywords: mother tongue instruction, curriculum theory, discourse analysis, policy analysis, language 

education policy 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

 

Modersmålsundervisning
1
 har en snart 40-år lång historia i den svenska skolan. Ämnet 

infördes i och med hemspråksreformen 1977 och har sedan dess varit inkluderat i samtliga 

efterföljande läroplaner för grundskolan, dvs. Lgr80 (Skolöverstyrelse, 1980), Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) och Lgr11 (Skolverket, 2011; Skolverket, 2015). 

Att erbjuda undervisning i andra modersmål än värdlandets officiella språk i skolan gör 

Sverige tämligen unikt ur ett internationellt perspektiv. I flertal europeiska länder (bl. a i 

Storbritannien, Nederländerna) används en så kallad assimilatorisk modell där nyanlända 

elever förväntas snabbt tillägna sig det nya språket och följa samma läroplan som infödda 

elever (Petersen, 2013). I andra länder, till exempel i Danmark, är kommunerna skyldiga att 

erbjuda modersmålsundervisning, dock endast till de barn som är medborgare i EU och EEC 

(ibid.). I Norge kan invandrarelever få undervisning i sitt modersmål, men denna rätt är 

förbehållen elever vars kunskaper i norska ännu inte är tillräckliga för att tillägna sig ordinarie 

undervisning på norska
2
. 

Det är med andra ord ingen självklarhet att inom skolans ramar erbjuda undervisning i 

annat modersmål än mottagarlandets nationella språk. I detta avseende framstår Sverige som 

ett slags förebild för andra länder (Cabau, 2014; Åkerman & Huss, 2006), åtminstone enligt 

den officiella policyn uttryckt i olika typer av styrdokument och lagar. 

Samtidigt har den svenska modellen av modersmålsundervisning fått en hel del kritik från 

olika håll allt sedan ämnet infördes på 1970-talet. Forskning kring ämnet har påvisat en rad 

problem gällande undervisningens organisation och innehåll samt problematiserat 

diskrepansen mellan politiska intentioner och verksamhetens faktiska genomförande. Brist på 

behöriga lärare och anpassade läromedel, olämplig schemaläggning (undervisningen ges 

antingen efter ordinarie skoltid eller i stället för ordinarie lektioner), obefintligt samarbete 

mellan modersmålspedagoger, skolornas personal och elevernas föräldrar, ifrågasättande 

attityder till ämnet både inom och utanför skolan är bara några av de problem som 

identifierats och diskuterats. 

Även av de senaste rapporterna och undersökningarna om modersmålsundervisningen 

(Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2008; Spetz, 2012) framgår tydligt att ämnets existens i 

den svenska grundskolan fortfarande är osäker. Modersmål är utan tvekan ett av de politiskt 

mest känsliga skolämnen som inte sällan orsakar heta debatter mellan såväl forskare som 

politiker och andra intressenter (se t ex Wingstedt, 1998 samt debatten ”Blattesvenska” i 

Dagens nyheter, 2006). Maria Wingstedt förklarar ämnets kontroversiella karaktär på följande 

sätt: 

 

                                                             
1 I enlighet med den aktuella läroplanen för grundskolan, Lgr11, syftar begreppet modersmål i den här studien 
på flerspråkiga elevers andra modersmål än svenska. Begreppen modersmål och hemspråk används här 
synonymt på samma sätt som de används i respektive dokument/period av ämnets utveckling. 
2 För genomgång av olika modeller av undervisning av flerspråkiga elever se Norberg & Lainio, 2015. 
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the controversial nature of the issue is largely dependent on its function as a type of ‘metaphor’, 

i.e. as a symbol or marker of ideologies and practices on a larger scale, e.g. as an agent in the 

construction and negotiation of identities and power in the relationships between different social 

groupings, most notably those of the majority and the minorities. [...]. Consequently, in the general 

debate on immigrants and minority issues, the home language debate appears to have received a 

disproportional amount of attention and space, and emotions may run high on both sides of the 

defence line, as it were. (Wingstedt, ibid., s. 126). 

  

Av citatet följer att modersmål knappast kan ses som ett “vanligt” språkämne. Det fyller 

snarare en symbolisk funktion och avspeglar maktrelationer mellan olika samhällsgrupper 

som ligger bakom den offentliga debatten om ämnets existens, syfte och utformning. 

Ett återkommande argument mot den politiska satsningen på undervisningen i modersmål 

är att det andra modersmålet kan bromsa upp eller rentav förhindra utvecklingen av svenska 

språket hos elever, vilket i förlängningen kan leda till bristande kunskaper även i andra 

ämnen. Till exempel sade Nyamko Sabuni, som vid intervjuns tidpunkt var Sveriges 

integrations- och jämställdhetsminister, att modersmålsundervisning behövs, men enligt 

henne borde den användas “som redskap att handleda elever i andra ämnen på modersmålet 

snarare än att läsa själva språket”. Vidare framhöll hon:  

 

Utbildning är den bästa garanten vi kan ge barn för att de inte ska riskera att ärva det utanförskap 

som deras föräldrar eventuellt befinner sig i. (Lärarnas nyheter, 2008). 

 

Citatet visar tydligt att “andra” modersmål förknippas med “utanförskap” och olika slags 

problem i och utanför skolan. Implicit uttrycks här även föreställningen om att goda 

kunskaper i svenska är ett sätt att lösa eller förebygga dessa problem. Att talet om svenska 

språket som nyckel till framgång faktiskt har blivit allt vanligare visar också Ann Runfors 

(2003) i sin avhandling om hur invandrarskapet konstrueras i skolan. 

Därtill kan nämnas att diskussioner av typen “modersmål kontra svenska” ofta behandlar 

modersmålselever som en förhållandevis homogen grupp i den bemärkelsen att man tycks ta 

för givet att eleven antingen har svenska eller något annat språk som sitt modersmål. Det 

handlar alltså att man endast har ett modersmål. Emellertid finns det många elever för vilka 

båda språken/flera språk fungerar som modersmål. Denna elevgrupp faller vanligtvis utanför 

den traditionella bilden av “modersmålseleven” som målas upp i mediedebatter. Att döma av 

de debattinlägg som jag tagit del av diskuteras modersmålsämnets vara eller icke-vara sällan 

(eller aldrig) i termer av flerspråkiga barnens rätt till alla sina modersmål. Detta kan enligt 

min mening förstås som ett uttryck för den monolingvistiska eller enspråkiga normen som 

enligt många språkforskare fortfarande kännetecknar det mångkulturella och mångspråkiga 

Sverige (se t ex Lindberg, 2009). 

Om man å andra sidan utgår från att både svenska och annat/andra språk kan vara den 

enskilde elevens modersmål indikerar citatet ovan, liksom hela debatten “Blattesvenska” 

(Dagens nyheter, 2006), att olika modersmål tillskrivs olika värden, där det ena ses som 

problematiskt och det andra förknippas med skolframgång. Uppfattningar av modersmål som 

tillgång respektive problem är med andra ord avhängiga kontexten och framför allt vems 

modersmål som värderas på en viss plats vid en given tidpunkt (Lindberg, 2009). 



7 
 

Det är just sådana normer, värderingar och föreställningar om språk och språkämnen i 

skolan som kommer att fokuseras i den föreliggande studien. Det är dock inte mediediskurser 

som studeras inom ramen för denna uppsats; i stället har jag valt att titta närmare på hur 

normer och föreställningar om språk och utbildning uttrycks, vinner legitimitet och diskursivt 

förändras i olika slags politiska texter, i vilka skolämnet modersmål behandlas. Att det är just 

politiska texter om modersmålsundervisning som undersöks beror på att de synliggör statens 

officiella synsätt på ämnet, dess syfte, innehåll och utformning men också på språkfrågor i 

stort och flerspråkighet. Dessa texter lägger grunden för undervisning och lärande och ger 

riktlinjer för önskad samhällsutveckling.  

 

1.2.  Studiens syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med den här studien är att bidra till utveckling av kunskap om hur 

skolämnet modersmål konstrueras, legitimeras och positioneras på policynivå. Mer specifikt 

handlar det om modersmålsundervisning i den svenska grundskolan, dess utveckling över tid 

och hur ämnet positioneras gentemot andra språkämnen. Detta syfte kan konkretiseras i 

följande frågeställningar som jag ämnar besvara i den här uppsatsen: 

1. Hur konstrueras och legitimeras skolämnet modersmål i statlig policy och vilka normer 

och värden ger det uttryck för?  

2. Vilka förändringar och kontinuiteter med avseende på modersmålsundervisningens syfte 

och innehåll kan urskiljas i policydokument från Lgr69 till Lgr11? 

3. Hur positioneras modersmålsämnet i förhållande till andra språkämnen i den gällande 

läroplanen för grundskolan, Lgr11, och vilka konsekvenser kan detta tänkas ha? 

För att svara på de första två frågeställningarna har jag valt att analysera policydokument 

på statlig nivå för att se hur staten ser på ämnets mål, innehåll och funktion. Vilka normer, 

värden och föreställningar om språk och flerspråkighet ligger bakom det politiska talet om 

modersmålsundervisningen som förs fram i dessa dokument? Har det skett några förändringar 

i policyretoriken med avseende på synen på modersmål? Och tvärtom, vad har behållits i 

ämneskonstruktionen över tid och därmed kan sägas utgöra ämnets kärna? 

I det här arbetet ligger intresset i att studera sådana diskursiva förändringar i policytexter 

från 1970-talets hemspråksreform fram till idag och analysera dessa i relation till 

samhällsutvecklingen genom att jag granskar dem mot bakgrund av den kontext som de har 

formulerats i. Jag anser att modersmål är ett unikt skolämne som befinner sig i 

skärningspunkten mellan invandrarpolitiken, utbildningspolitiken och språkpolitiken. Det är 

mot bakgrund av detta resonemang som jag valt att studera modersmålsundervisningens 

utveckling i ljuset av de tre ovan nämnda politiska fälten. 

Studiens tredje frågeställning fokuserar på den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr11. 

Genom att jämföra kursplaner för ämnet modersmål med kursplaner för andra språkämnen 

vill jag identifiera och diskutera likheter och skillnader mellan dem i syftet att kartlägga den 

position som modersmålsämnet ges i relation till grundskolans övriga språkämnen. 

Min ambition var att genom en kombination av olika perspektiv (en komparation över tid 

och rum) och teoretiska utgångspunkter (läroplansteori och kritisk diskursanalys) bidra till 

utveckling av kunskapen om det komplexa samspelet mellan invandrar-, språk- och 

utbildningspolitiken som tillsammans påverkar hur skolämnet modersmål konstrueras, 
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legitimeras och positioneras och därigenom skapar förutsättningar för undervisning och 

lärande.  

1.3.  Avgränsningar 

Modersmålsundervisning erbjuds idag inte bara i grundskolan utan även i förskolan 

(modersmålsstöd) och gymnasieskolan i Sverige. Men i den här studien har jag valt att 

fokusera endast på de dokument (eller delar av dokument) som specifikt behandlar 

modersmålsundervisningen i grundskolan. Att det är just grundskolan som jag valt att 

begränsa mig till beror på att den till skillnad från både förskolan och gymnasieskolan är en 

obligatorisk skolform som berör majoriteten av barn. 

Den andra avgränsningen gäller materialets tidsramar. Trots att frågan om undervisning i 

hemspråk har varit en utbildningspolitisk angelägenhet redan från tidig 1960-talet utgör det 

reviderade supplementet till Lgr69, utgiven år 1973, startpunkten för min studie. Detta på 

grund av att hemspråksundervisningens huvudprinciper för första gången officiellt 

formulerades i detta dokument. Dessa principer ligger till grund även för 

Invandrarutredningens betänkande
3
 (SOU 1974:69), som i sin tur ledde till 

hemspråksreformen och den första kursplanen för hemspråksämnet i Lgr80. Ämnets tidigare 

utveckling i form av undervisning i finska på högstadiet och det politiska talet om 

modersmålets betydelse faller således utanför studiens tidsmässiga ramar. 

Jag har dessutom valt att lägga huvudfokuset på ämnets utveckling under perioden från 

1997, året när ämnet hemspråk döptes om till modersmål, och fram till den senaste läroplanen 

för grundskolan Lgr11. Det handlar alltså om en period som kännetecknas av uttalade 

ambitioner från statens sida att stärka ämnets position i grundskolan och likställa det med 

andra språkämnen. Det är också en tid när nationell språkpolitik intensifierades och 

invandrarpolitik fick nya utmaningar att ta itu med. Under denna period har dessutom 

massmedias roll och de internationella organisationernas inflytande på nationell utbildning 

(inklusive modersmålsundervisningen) blivit allt tydligare, vilket har ställt nya krav på skolan 

som institution. Med detta i åtanke ville jag genomföra en mer utförlig analys av gällande 

styrdokumenten (Lgr11, Skollagen, Språklagen) och titta närmare på hur modersmålsämnet 

konstrueras och vilken position gentemot övriga skolspråken som ämnet har idag.  

Det förtjänar också att noteras att i denna undersökning granskas olika politiska texter som 

berör ämnet modersmål i grundskolan. Studien kan alltså betraktas som en policystudie, vilket 

innebär att man utifrån min analys inte kan dra några långtgående slutsatser om hur 

modersmålsundervisning realiseras i praktiken. Däremot kan analysen av policydokument 

synliggöra vilka utgångspunkter som ligger bakom den verksamhet som tagit form. 

1.4.  Disposition 

För att ge läsaren en överblick över uppsatsen som helhet kommer jag i detta avsnitt att 

redogöra för hur de sex kapitlen som uppsatsen består av är disponerade och vad de 

innehåller.  

I inledningen till denna uppsats redogjorde jag för den undran som låg till grund för denna 

uppsats. I anslutning till det presenterades studiens syfte och frågeställningar samt vilka 

avgränsningar som gjorts. I nästföljande kapitel redovisas studiens teoretiska antaganden som 

                                                             
3 Fortsättningsvis kommer förkortningen IU att användas. 
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utgjorde utgångspunkt för analysen av empirin. Därefter redogör jag för tidigare forskning om 

modersmålsundervisning och därmed placerar jag denna studie i ett forskningssammanhang. I 

metoddelen diskuteras de metodologiska överväganden som gjordes under arbetets gång 

avseende val av metod och urval av policydokument. Här beskrivs också hur jag gick tillväga 

i arbetet med texterna. Kapitel 5 är studiens resultat- och analyskapitel, som består av tre 

huvuddelar, där varje del behandlar en period i modersmålsundervisningens utveckling. I 

uppsatsens avslutande kapitel kopplas de olika analysdelarna samman och därmed ges en 

övergripande bild av de förändringar och kontinuiteter med avseende på legitimeringen och 

konstruktionen av modersmålsundervisningen som kan urskiljas i policydokumenten över tid. 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Den här studien har en läroplansteoretisk och diskursanalytisk ansats. Den första ansatsen 

innebär att läroplan förstås i en vid betydelse och ses som socialt konstruerad och avhängig 

den sociala, kulturella och historiska kontexten inom vilken den formulerats. Den 

diskursanalytiska ansatsen grundar sig på antagandet att genom språket skapas vad som anses 

legitimt och sant, normalt och avvikande, vilket innebär denna ansats är kopplad till 

maktfrågor. Läroplansteori och kritisk diskursanalys utgör studiens teoretiska utgångspunkter, 

som kommer att redovisas mer ingående i detta kapitel. 

2.1.  Läroplansteori 

2.1.1.  Läroplansteorins historiska rötter, centrala begrepp och grundfrågor  

Den här studien tar sin teoretiska avstamp i läroplansteorin, en forskningstradition med 

lång historia. Den svenska läroplansteorin, som jag i denna studie kommer att utgå ifrån, har 

egna särdrag i och med att den är influerad av både den anglosaxiska traditionen känd under 

benämningen curriculum theory, men även av den kontinentala Didaktik-traditionen. 

Begreppen curriculum och didaktik är starkt kulturbundna, vilket innebär att de inte låter 

sig översättas utan att riskera att deras innebörder blir förvrängda (Hudson, 2007; Caillot, 

2007). Etymologiskt härleds curriculum från latinska ordet currere (springa) som betyder 

”kurs” eller ”studiegång”. Men traditionella definitionen av curriculum som “a regular course 

of study or training at a school or university” (refereras i Jackson, 1996, s. 5) anses i många 

fall alldeles för snäv, eftersom den bortser från politiska, ideologiska och sociala dimensioner 

som begreppet omfattar. Ulf P. Lundgren (1979, s. 13) menar att ordet curriculum inbegriper 

hela den föreställningsvärld som finns bakom en konkret läroplan. Det var i denna vidgade 

betydelse som det teoretiska begreppet läroplan myntades i Sverige av Lundgren på 1970-

talet. 

Den svenska läroplansteorin är som sagt också inspirerad av den kontinentala didaktiken 

inom vilken man studerar undervisning utifrån tre klassiska didaktiska vad-varför- och hur-

frågorna; vad skall undervisning innehålla, varför är ett visst ämne viktigt att undervisa i, 

samt hur skall innehållet göras tillgängligt för elever (se t ex Gundem, 2011). Till skillnad 

från den anglosaxiska forskningstraditionen som är mer fokuserad på hur-frågan, är 

didaktiken och den svenska läroplansteorin mer inriktad på undervisningens mål- och 

innehålldimensioner (Englund, 2007). De centrala frågorna som studeras inom ramen för den 
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svenska läroplansteorin är bland annat hur innehållet i en viss läroplan väljs ut, organiseras 

och inramas för lärande (Lundgren, 1979, 2007). Det är alltså själva undervisningsinnehållet 

och valet av detta som lyfts fram och problematiseras. 

Det läroplansbegrepp som används inom läroplansteorin refererar således inte bara till den 

uppsättning av nationella styrdokument som fastställs av regeringen och myndigheter och som 

anger mål och riktlinjer för utbildning. Utifrån läroplansteoretiskt perspektiv ses läroplan som 

ett slags kontrakt mellan stat, samhälle och lärarexperter (Forsberg, 2007, s. 7), i vilket 

samhällets rådande normer och värderingar återspeglas. Mot bakgrund av detta resonemang 

kan läroplansteorin beskrivas som “forskning om skolans mål, kunskaper och mening” 

(Englund, Forsberg & Sundberg, 2012). 

I läro- och kursplaner synliggörs vilka kunskaper och färdigheter som anses vara 

nödvändiga att överföras till kommande generationer. Med andra ord kan man säga att i 

läroplanstexter artikuleras idéer och föreställningar om den obligatoriska skolan och vad den 

ska sträva efter (Englund, 2005). Under den senaste tiden fick även kunskapsfrågan en 

framskjuten position inom läroplansteorin (se t ex Englund, Forsberg & Sundberg, 2012). De 

frågor som undersöks är exempelvis vilken kunskapssyn som utbildningspolitiska texter 

uttalar, hur denna legitimeras och vilka konsekvenser den medför. 

Det är viktigt att understryka att man inom detta perspektiv betraktar läroplaner och den 

kunskapssyn de uttrycker som socialt konstruerade, vilket innebär att de undersöks mot 

bakgrund av sin historiska, kulturella, politiska och sociala kontext. I detta avseende är 

diskussioner som föregår en konkret läroplan av särskilt intresse, för att de visar i vilket 

sammanhang läro- och kursplaners texter kom till och hur de olika formuleringarna 

utvecklades. Detsamma gäller även läroplansteoretiska studier av enskilda ämnen. Ett 

skolämnes existens och innehåll är inte något givet och oföränderligt, utan kan förstås som ett 

resultat av samspel mellan olika bakomliggande faktorer. Som jag redan varit inne på är 

exempelvis undervisningen i elevernas “andra” modersmål långt ifrån en självklarhet inom 

den obligatoriska utbildningen och dess härkomst i Sverige kan tolkas som en effekt av 

omfattande kulturella och strukturella samhällsförändringar (Garefalakis, 1994, s. 31). 

Skolämnen kan med andra ord också beskrivas som sociala konstruktioner vars syfte, 

innehåll och position bland andra skolämnen ändras över tid (Goodson, 1993). Genom att 

följa ämnets historiska utveckling kan man synliggöra de bakomliggande sociokulturella, 

ideologiska, politiska samt epistemologiska och utbildningsfilosofiska faktorer som bidrog till 

denna förändring. 

I den här studien används läroplansbegreppet i sin utvidgade betydelse, vilket innebär att 

det inte bara åsyftar de juridiska dokument som styr utbildningen utan även inrymmer de 

bakomliggande normer, värderingar och föreställningar om skolan som kommer till uttryck i 

skolpolitiska texter av olika slag. Även enskilda skolämnen betraktas som sociala 

konstruktioner vars syfte och innehåll ändras beroende av den kontext där ämnet växer fram, 

formuleras, realiseras, tolkas och upplevs. 

2.1.2.  Läroplanens nivåer och arenor 

Den utvidgade synen på läroplansbegreppet innebär att läroplanen kan förstås på olika 

nivåer. van den Akker (2010, s. 179) urskiljer fem nivåer: 
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1. Supranivå, eller internationell och komparativ nivå (till exempel internationella 

kunskapsmätningar)
4
. 

2. Makronivå, eller nationell nivå (till exempel skollag, läroplaner, nationella prov). 

3. Mesonivå, eller skol- och institutionsnivå (till exempel kommunala skolplaner). 

4. Mikronivå, eller klassrumsnivå (till exempel lärarens instruktioner). 

5. Nanonivå, det vill säga individnivå (till exempel individuella mål). 

Sett utifrån detta perspektiv kan man säga att de frågor som studeras i den här studien berör 

läroplanens makro- och supranivåer. Makronivån blir aktuell eftersom jag i första hand vill 

studera nationella policytexter som behandlar modersmålsundervisning. Å andra sidan 

befinner sig Sveriges språk- och utbildningspolitik inte i ett vakuum, utan är i mycket hög 

grad beroende av sådana processer som globalisering och skolans internationalisering. För att 

kunna förstå nationella tendenser inom både språk- och skolpolitiken är det därför nödvändigt 

att ta hänsyn till supranivån. Det är till exempel i och med globaliseringen som engelskan 

blivit världens lingua franca och ett obligatoriskt skolämne både i Sverige och i många andra 

länder (Standaert, 2010, s. 9). För Sveriges del ledde engelskans dominans till att det blev 

nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att stärka svenskans position och därigenom 

förhindra globaliseringens oönskade effekter (Lindberg, 2009). Det är mot denna bakgrund 

som den svenska språkpolitiken utvecklades på 2000-talet och som år 2009 resulterade i 

införandet av Språklagen (SFS 2009:600) vars syfte är att reglera svenskans och andra språks 

ställning i Sverige och värna den språkliga mångfalden. 

De internationella policydokument som påverkar den nationella skolan och i synnerhet 

språkundervisning är bland annat Förenta Nationernas Konvention om mänskliga rättigheter 

(FN, 1948) och Konvention om barnets rättigheter (FN, 1989), Europarådets ramkonvention 

om skydd för nationella minoriteter (1998), Europas gemensamma referensram för språk 

(2007), Lissabonstrategin (2010) m.fl. Därutöver bör även internationella kunskapsmätningar 

såsom TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (The new 

Programme for International Student Assessment) tas med i beräkningen som ett slags 

styrningsverktyg (Petterson, 2008). Av PISA-undersökningen från 2012 framgår exempelvis 

att elever med utländsk bakgrund, dvs. elever som i regel har annat modersmål än svenska, i 

genomsnitt får sämre skolresultat än infödda elever. I undersökningen påpekas att skillnader 

mellan dessa två elevkategorier successivt har ökat sedan år 2000 (PISA, 2012). 

Med andra ord skall man inte uppfatta de beskrivna läroplansnivåerna som hierarkiskt 

ordnade med enkelriktade förhållanden sinsemellan. Hemspråksreformen utgör ett utmärkt 

exempel på hur en utbildningsreform kan iscensättas både ”nerifrån” och “uppifrån”. Det var 

bland annat önskemål från vissa etniska grupper att anordna separata minoritetsskolor, som 

låg till grund för hemspråksreformen. Men beslutsfattarna tog det mer eller mindre för givet 

att andra invandrargrupper delade detta behov av särskilda utbildningsinsatser (Borevi, 2013, 

s. 152). Å andra sidan hänvisar IU (1974/75:96) till internationella källor i motiveringen av 

hemspråksreformen. Bland annat åberopas UNESCO:s rekommendationer från 1953 om att 

undervisningen i skolan skulle ske på elevens modersmål som argument för införandet av 

hemspråksundervisning. Bakgrunden till hemspråksreformen visar alltså hur läroplanens 

                                                             
4 Inom parenteser ges mina exempel. 
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nivåer är sammanflätade i varandra samt att en utbildningsreform i många fall kan ses som ett 

resultat av ett komplext samspel mellan dem. 

En annan uppdelning av läroplansnivåer som jag kommer att använda mig av i denna 

uppsats föreslås av Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren (2000). De har lanserat begreppen 

formuleringsarena och realiseringsarena, vilka syftar på intentioner artikulerade i politiska 

dokument respektive undervisningens faktiska genomförande i skolan. Det är dock viktigt att 

återigen påpeka att dessa arenor alltid är sammankopplade och åtskillnad mellan dem snarare 

skall uppfattas som ett analytiskt verktyg som kan hjälpa till att synliggöra och problematisera 

relationer mellan politiken och skolan. 

De frågeställningar som jag vill besvara i mitt arbete rör sig huvudsakligen på 

formuleringsarenan. Min ambition är att analysera formulerad syn på 

modersmålsundervisning i politiska dokument över tid och i jämförelse med andra 

språkämnen. Att huvudfokuset ligger på formuleringsarenan innebär dock inte att 

realiseringsarenan helt förbises, då policydokument sätter upp ramarna för hur verksamheten 

kommer att gestaltas. En av mina målsättningar är därför att diskutera förutsättningar som 

skapas i dessa dokument och tänkbara konsekvenser av dessa, vilket innebär att läroplanens 

realiseringsarena också aktualiseras, om än i mindre utsträckning. 

I relation till van den Akkers teoretiska modell kan sägas att formulerings- och 

realiseringsarenan återfinns på samtliga läroplansnivåer som van den Akker beskriver. De 

teoretiska begreppen läroplanens nivåer och arenor delvis överlappar varandra, men de lägger 

olika fokus på hur läroplanen kan gestaltas och bli begriplig. 

 

2.1.3.  Läroplanens maktdimension  

De senaste decennierna kännetecknas av en så kallad linguistic turn, eller en språklig 

vändning som skedde inom samhällsvetenskaper. Kortfattat innebär det ett ökat intresse för 

språkets avgörande roll i skapandet och återskapandet av människors föreställningar om 

världen och deras sätt att kommunicera och göra sig själva begripliga. Som konsekvens av 

denna vändning behövde de traditionella teorier och förgivettaganden gällande relationer 

mellan individen och omvärlden, mellan subjektet och objektet ses över och omformuleras 

(Sundberg, 2012). Pedagogisk forskning överlag och läroplansteorin i synnerhet fick i och 

med den språkliga vändningen hantera nya utmaningar och besvara andra frågor. I praktiken 

innebar det, enligt Sundberg (ibid.), att uppmärksamheten kom att riktas mot frågor om 

mening och makt, språk och samhälle.  

Makt är som sagt en av de frågor som blev särskilt uppmärksammad i läroplansteoretiska 

studier efter den språkliga vändningen. Att formulera utbildningens mål och innehåll 

förutsätter att ett urval görs. Detta innebär att man måste ta ställning till vilket kulturarv samt 

vilka kunskaper och färdigheter som är viktiga och nödvändiga att föra över till kommande 

generationer (Dewey, 1999). Ett sådant urval kan inte göras från ett neutralt perspektiv utan är 

ett föremål för förhandling. En given läroplan kan med utgångspunkt i Michel Foucaults 

(1980) teori om makt beskrivas som ett resultat av motsättningar och kompromisser mellan 

olika värderingar och ideologier. Med det som bakgrund kan en konkret läroplan förstås som 

uttryck för makt- och dominansförhållanden vid en given plats och given tidpunkt. 
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Det innehåll som väljs ut och prioriteras är alltså alltid perspektiverat och gynnar vissa 

intressen. Tomas Englund var en av de första läroplansteoretikerna som särskilt lyfte fram 

läroplanens politiska dimension. Han slog fast:  

 

Att definiera verkligheten, presentera en världsbild och att inneha kontrollen över den 

verklighetsbild och världsbild etc. som förmedlas, är uttryck för politiska processer (Englund, 2005, 

s. 49).  

 

Detta innebär att läro- och kursplaner kan betraktas som i grunden politiska texter. 

Att tala om läroplanen i termer av makt förutsätter också i enlighet med Foucault (1980) en 

diskussion om vad som i policydokumenten framställs som norm och avvikelse. Foucault 

hävdade att normer upprätthåller existerande maktstrukturer, eftersom de möjliggör och 

befäster visst beteende och samtidigt underordnar och marginaliserar andra. Normen blir 

synlig mot bakgrund av sin motsats, det vill säga avvikelse. Detta innebär att föreställningar 

om det normala respektive det avvikande sorterar människor och deras sätt att handla i olika 

kategorier och hierarkier, vilket i sig är ett slags maktutövning (Foucault, 1989, 2003). Sett 

utifrån detta perspektiv kan man till exempel säga att elever med annat modersmål än svenska 

framställs som minoritetsgrupp och “de andra” i relation till normen, det vill säga elever med 

svenska som modersmål. De flerspråkiga elevers situation och deras rätt till “det andra” 

modersmålet pekas ut och särskilt behandlas i såväl läroplaner som i skollagen och 

språklagen. Därigenom uttalas och befästs den rådande enspråkiga normen. Som Bunar (2010, 

s. 74) uttrycker det är ämnena modersmål och svenska som andra språk de enda pedagogiska 

praktiker “som inom ramen för den svenska skolan gör en direkt och “legitimt” åtskillnad 

mellan “svenskar” och “invandrare”. 

Modersmål är med andra ord ett av de skolämnen där den underliggande politiskt-

ideologiska kampen framkommer allra tydligast. Kenneth Hyltenstam och Veli Tuomela 

(1996, s. 12) menar att hemspråksundervisningen i många sammanhang har “fått funktionen 

av ställföreträdande markör i diskussionen omkring invandrare och invandrarpolitik i det 

svenska samhället”. 

Att göra vissa ämnen obligatoriska och andra valbara kan förstås som ett exempel på 

statens instrument för maktutövning med avseende på skolan. Kravet på obligatorium visar 

vilka ämnen som tillskrivs särskilt värde och prioriteras. Därigenom skapas en hierarkisk 

ordning mellan skolämnen, vilket i sin tur skapar olika förutsättningar för undervisning och 

lärande inom olika ämnen. När det gäller språkämnen i dagens svenska grundskola kan man 

tydligt se en sådan hierarki. Svenska och engelska utgör egna skolämnen, separerade från 

modersmål respektive moderna språk som de rimligtvis borde ingå i. Svenska och engelska är 

både obligatoriska och behörighetsgivande ämnen för studier på högre nivåer, medan 

moderna språk och modersmål är valbara, vilket enligt min mening innebär att de inte 

uppfattas som likvärdiga. Studier i moderna språk kan å andra sidan ge meritpoäng som ökar 

elevens möjligheter att komma in på attraktiva högskoleutbildningar, något som modersmål 

inte gör. Att denna hierarkiska ordning mellan språkämnen påverkar bland annat elevernas 

intresse för språkstudier framkommer till exempel i Skolverkets (2008, 2011) undersökningar 

som indikerar att eleverna är betydligt mer motiverade att läsa svenska och engelska än andra 

främmande språk. Modersmålet å andra sidan har en väldigt låg status och framstår som ett 
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totalt marginaliserat ämne, vilket delvis förklarar varför andelen elever som väljer bort det har 

under senaste decenniet enligt Skolverkets statistik (ibid.) stigit kraftigt. 

Foucaults teori om makt och dess fördelning är också av stor relevans för studier rörande 

språkfrågor överlag. Språkpolitik i allmänhet och språkutbildningspolitik i synnerhet 

återspeglar underliggande maktrelationer genom att stödja vissa språk och därigenom 

privilegiera vissa samhällsgrupper. Teresa McCarty (2011) menar att språkpolitik och 

språkutbildningspolitik är ideologiska konstruktioner som speglar, skapar, återskapar eller 

utmanar existerande maktregimer. McCarty menar vidare att språkideologier bygger på 

föreställningar om ett språks status, språkets talare och deras maktkapacitet (ibid., s. 10). Som 

jag redan varit inne på grundar sig ofta ifrågasättande av modersmålsämnet på attityder till 

invandring i övrigt snarare än på kunskaper i/om tvåspråkighet (Hyltenstam & Tuomela, 

1996). 

 

2.2.  Kritisk diskursanalys - en teoretisk ram för tolkning 
I det föregående avsnittet diskuterade jag bland annat läroplanens maktdimension och 

förklarade varför maktfrågor rönt ett särskilt stort intresse i läroplansteoretiska studier men 

också i studier som berör språkfrågor i allmänhet. Kontroll över diskurser utgör enligt 

Foucault (1993) en förhållandevis osynlig men inte desto mindre effektiv maktteknik. I detta 

avsnitt behandlas diskursanalys som utgör studiens andra teoretiska grund och ett 

metodologiskt angreppssätt. Jag kommer inledningsvis redogöra för olika inriktningar inom 

diskursanalysen, därefter förklaras valet av den kritiska diskursanalysen som en av studiens 

teoretiska och analytiska ramar. 

Diskurs är ett begrepp som har fått ett stort genomslag i de postmoderna 

samhällsvetenskaperna, inklusive pedagogisk forskning. Sundberg (2012) noterar att 

begreppets innebörd sällan definieras trots att det flitigt används. Men det gemensamma för 

begreppets olika definitioner är att de alltid relateras till makt. I en vid mening beskrivs 

diskurser som ett sätt att tala som speglar rådande dominansförhållanden och syftar till att 

upprätthålla dem. 

Begreppet har sina rötter i Foucaults (1980) filosofi, enligt vilken diskurser kan beskrivas 

som språkliga och sociala handlingar som återspeglar och konstituerar våra föreställningar om 

världen. Diskurser reglerar vad som får eller inte får sägas, hur man ska uttala sig inom vissa 

fält, vilka ämnen som ska/kan behandlas i en diskussion och vad som bör lämnas utanför. En 

viktig aspekt av Foucaults förståelse av diskurser är att de avspeglar “sanningsregimer”, dvs. 

vad som vid en bestämd tidpunkt och i en bestämd kontext antas vara sant och rätt sätt att 

handla: 

 

Each society has its regime of truth, its “general politics‟ of truth: that is, the types of discourse 

which it accepts and makes function as true: the mechanisms and instances which enable one to 

distinguish true and false statements, the means by which each is sanctioned; the techniques and 

procedures accorded value in the acquisition of truth; the status of those who are charged with 

saying what counts as true (Foucault 1980, s. 131). 

 

Med hjälp av diskursanalys kan man alltså synliggöra vad som antas vara sant och möjligt 

och vad detta har för konsekvenser för hur fenomen uppfattas. 
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Foucaults grundidé är att språket är performativt, vilket innebär att diskurser som en form 

av språklig praktik också är performativa, då de producerar en viss kunskap om individer och 

om verkligheten. Vidare menar Foucault att diskurser bygger på samhällens kulturella 

värderingar och följaktligen innehåller en värdemässig dimension, vilket innebär att diskurser 

aldrig är neutrala.  

Winther, Phillips och Torhell (2000) redogör för tre olika inriktningar inom 

diskursanalysen som vuxit fram ur Foucaults tankegångar - traditionell diskursteori, kritisk 

diskursanalys samt diskurspsykologi. Författarna menar att samtliga diskursanalytiska teorier 

utgår från uppfattningen att diskursen är en form av social praktik (ibid., s. 25). Med andra 

ord ses världen som socialt konstruerad och språket spelar en avgörande roll i denna 

konstruktion. 

Den traditionella diskursteorin lanserades av Laclau och Mouffe, vilka i likhet med 

Foucault menade att alla sociala praktiker är diskursiva samt att individen determineras av 

diskurser (refereras i Winter, Phillips & Torhell, 2000, s. 24). Laclau och Mouffe utgår från 

Ferdinand de Soussures syn på språket, som går ut på att alla element i språket bestäms av 

deras relationer till varandra (ibid., s. 32). För att analysera diskurser behöver man alltså 

försöka identifiera så kallade ekvivalenskedjor, dvs. positiva och negativa språkliga element. 

Eftersom sociala fenomen alltid förändras finns det alltid strid om definitioner och 

betydelsefixering. Forskarens uppgift blir därmed att identifiera hur tecknens betydelse fixeras 

inom en given domän (ibid., s. 31-32). 

I likhet med Laclau och Mouffe menar Norman Fairclough (1995), en av 

förgrundsgestalterna till den kritiska diskursanalysen, att diskurser är produktiva, eftersom de 

konstruerar sociala identiteter, relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Men till 

skillnad från traditionell diskursteori understryker Fairclough att det föreligger ett dialektiskt 

förhållande mellan diskurser och sociala praktiker, dvs. det finns en ömsesidig påverkan 

mellan dem. Enligt Fairclough är diskurser både konstituerade och konstituerande. 

Faircloughs diskursbegrepp är textorienterat och själva textbegreppet inkluderar både 

skrivna texter, tal och bilder (Fairclough, 1992). Hans diskursanalytiska modell är 

tredimensionell, vilket innebär att varje språkbruk analyseras som text, som diskursiv praktik 

och slutligen som social praktik (Fairclough, 1992; 2003). I korthet innebär det att 

Faircloughs kritiska diskursanalys fäster uppmärksamhet vid textens egenskaper, hur texten 

formuleras, tolkas och används samt vid den sociala praktik som olika språkliga handlingar är 

en del av. 

Ett av teorins nyckelbegrepp är diskursordning, som syftar på “summan av diskurser som 

används inom en social institution eller en social domän” (Winter, Phillips & Torhell, 2000, 

s. 73). Det kan exempelvis handla om mediediskurs eller sjukvårdsdiskurs. När man har 

identifierat en diskursordning kan man analysera hur olika diskurser förhåller sig till varandra 

samt vilka sociala konsekvenser som detta spel mellan diskurserna medför (ibid., s. 138). 

Kritisk diskursanalys ger alltså mer utrymme för individen som enligt detta perspektiv inte 

bara formas av diskurser utan också aktivt formar och förändrar dessa. Individens aktiva roll 

blir ännu tydligare inom diskurspsykologin (Potter & Wetherell, 1987), som riktar intresse 

mot enskilda individer och deras vardagspraktiker. Enligt diskurspsykologin konstituerar 

språket och diskurser inte bara den "objektiva" verkligheten utan även individens subjektiva 

värld. Eftersom social verklighet är kontingent kan människor inta olika positioner och olika 
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sociala identiteter beroende av kontexten. Sociala identiteter uppfattas som diskursiva och 

följaktligen relationella och dynamiska (ibid., s. 106-107). 

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv lämpar sig den diskurspsykologiska ansatsen bäst för 

studier om uppfattad eller upplevd läroplan (se t ex Eklund, 2003; Torpsten, 2008), då det är 

den enskilde individen och dennes livsberättelser som står i centrum. Min studie av statlig 

policy är däremot mer textinriktad och jag anser därför att kritisk diskursanalys är mer 

förenlig med undersökningens syfte och frågeställningar samt med den ovan presenterade 

teoretiska synen på läroplanen och skolämnen som sociala konstruktioner. Att kritisk 

diskursanalys av synen på modersmålsundervisning utgör studiens teoretiska och 

metodologiska ram innebär alltså att jag kommer att fokusera specifikt på språkbruk i utvalda 

utbildningspolitiska texter, på de olika sätt att tala om den elevgrupp som undervisningen 

avser samt på olika sätt att konstruera och legitimera ämnet och dess innehåll. 

Jag anser att kritisk diskursanalys är särskilt relevant för att hantera den frågeställning som 

gäller studiens läroplanshistoriska del. Genom att identifiera framträdande och återkommande 

tankemönster i utvalda policytexter över tid kan jag förhoppningsvis säga något om de normer 

och värderingar som uttrycks och befästs i dem och de maktförhållanden som dessa normer 

och värderingar bygger på. Att jämföra texter av samma typ men från olika tidpunkter kan 

också synliggöra diskursiva förskjutningar mellan dem. När sättet att tala om flerspråkiga 

elever och undervisning i modersmål ändras över tid visar det både på ändrad syn på dem men 

även på ändrade maktrelationer mellan berörda samhällsgrupper. 

Den kritiska diskursanalytiska ansatsen lyfter som sagt fram ett ömsesidigt förhållande 

mellan människor och diskurser. Mot denna bakgrund kan staten och de utbildningspolitiska 

diskurserna som kommer till uttryck i formuleringarna av läroplaner och lagar ses inte enbart 

som ett sätt att utöva makt. Snarare kan diskurser kring flerspråkiga elever och 

modersmålsundervisning tolkas som ett komplext samspel mellan staten och det omgivande 

samhället. Staten formulerar och legitimerar en konkret policy och därigenom uttrycker sin 

vision av utbildning, men i många fall är denna policy initierad “nerifrån” (se även avsnitt 

“läroplanens nivåer och arenor”). Den färdiga policyn uttryckt i en textform är i sin tur öppen 

för olika tolkningar. Detta innebär att relationer mellan staten och samhället, formulerad 

utbildningspolicy och realiserad utbildningspolitik, individen och diskurser inte är 

enkelriktade, utan förutsätter en ömsesidig påverkan.  

 

Policy som diskurs 

Det empiriska underlaget i den föreliggande undersökningen består av det jag kallar för 

policydokument. Policy är emellertid ett svårfångat begrepp som kan definieras på många 

sätt. Stephen Ball (1999) påpekar att begreppet inte sällan tillskrivs skilda innebörder även 

inom ramen av en och samma studie. Det förefaller därför nödvändigt att redogöra för hur jag 

tolkar policybegreppet och vad det syftar på i denna undersökning. 

Ball (2006) gör en distinktion mellan policy som text och policy som diskurs. Det betyder 

att policy kan definieras som offentliga politiska texter som uttrycker bestämda perspektiv på 

en verksamhet. Förståelsen av policy som diskurs innebär å andra sidan en vidare syn på 

begreppet, då det förutom skrivna texter inbegriper andra diskursiva praktiker.  
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Trots att jag inom ramen för den här studien granskar skrivna texter som empiriska källor 

använder jag begreppet policy i en vidare betydelse, det vill säga policy som diskurs. Att 

knyta policy och diskursbegreppet till varandra innebär att jag ser policy som socialt 

konstruerad. Det är något som inte finns givet utan något som formas av olika diskurser och 

samtidigt producerar nya diskurser (jfr Fairclough, 1992). Diskurser sätter upp ramar för vad 

som är möjligt att tala om och påverkar hur olika fenomen konstrueras och positioneras i en 

policy. Diskurser kommer alltså till uttryck genom policytexter, samtidigt som policy skapar 

nya diskurser och konstruerar nya ”sanningar” (Ball, 2006). 

Jag anser att förståelse av policy som diskurs bättre speglar begreppets komplexitet och 

lyfter fram den ömsesidiga påverkan mellan policy och diskursiva och sociala praktiker, vilket 

stämmer bra överens med de teoretiska utgångspunkter som jag redogjort för tidigare. I den 

här studien gör jag därför ingen distinktion mellan policy som text och policy som diskurs. I 

stället betraktas begreppet policy som både text och diskurs.  

3. Tidigare forskning om modersmålsämnet  
Allt sedan hemspråksreformen trädde i kraft år 1977 har ämnet hemspråk/modersmål 

fokuserats i en rad pedagogiska och lingvistiska studier både i Sverige och internationellt. 

Hyltenstam och Tuomela (1996, s. 95) menar att den “svenska modellen” att ge alla 

invandrarbarn möjligheter att bli tvåspråkiga och bikulturella har rönt ett stort intresse 

huvudsakligen av två skäl. Dels var den kopplad till de invandrapolitiska mål som 

kännetecknade Sverige på 1960-1970-talet. Hemspråksundervisningen uppfattades som ett 

instrument att integrera invandrarbarnen i ett pluralistiskt samhälle. För det andra utgjorde 

undervisningen en generell rättighet, vilket innebar att alla barn fick möjlighet att delta i den, 

oavsett vilket hemspråk det handlade om. 

Modersmålsämnet som kunskapsobjekt har granskats i en rad avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och myndighetsutredningar (Skolverket, 2008, Skolinspektionen, 2010). Förutom 

sådana akademiska discipliner som pedagogik och lingvistik där ämnet naturligt hör hemma, 

har modersmålsundervisning också tjänat som kunskapsobjekt i studier i statsvetenskap (t ex 

Municio, 1987; Borevi, 2002), socialantropologi (t ex Lange, 1996), sociologi (t ex Carlson, 

2009) och kulturgeografi (Kendall, 2011). Att modersmålsämnet väcker intresse från så 

många olika håll är knappast något att förvåna sig över med tanke på ämnets komplexa och i 

många fall kontroversiella karaktär. 

Hyltenstam och Tuomela (1996) har sammanställt forskningen om hemspråksundervisning 

(som det hette då) och identifierat fyra områden som forskning kring hemspråksundervisning 

har uppmärksammat. De flesta av dessa verkar vara aktuella än idag. Det handlar om 1) 

spänningar mellan reformens intentioner och implementering (t ex Municio, 1987), 2) 

undervisningens utformning och genomförande i klassrummet (Garefalakis, 1994; Ajagan-

Lester, 1996), 3) elevens motivation att delta i undervisningen (Sahaf, 1994; Kostoulas-

Makrakis, 1995; Latomaa, 1993), samt 4) undervisningens effekter (Sjödoff, 1989; Hill, 

1995)
5
. Utöver de teman som redovisas av Hyltenstam och Tuomela (1996) har forskningen 

problematiserat modersmålslärarnas arbetsvillkor (Kostoulas-Makrakis, 1995; Ajagan-Lester, 

                                                             
5 Inom parenteser ges mina exempel. 



18 
 

1996; Skolverket, 2008), elevernas och föräldrarnas syn på och val av 

modersmålsundervisning (Sahaf, 1994; Ajagan-Lester, 1996; Lange, 1996; Tuomela, 2001) 

samt attityder till ämnet (Wingstedt, 1998; Nygren-Junkin, 2000; Spetz, 2012). 

Det budskap som framkommer i de studier om modersmålsundervisning som jag har tagit 

del av kan sammanfattas med citatet från en av Språkrådets senaste rapporter: 

 

Trots att flerspråkighetsforskning och offentlig retorik som pekar på ämnets stora betydelse för 

flerspråkiga elever, fortsätter modersmålsundervisningen i praktiken att ha en undanskymd och 

marginaliserad tillvaro (Spetz, 2012, s. 6). 

 

Denna paradox som kännetecknar modersmålsämnet tyder på en klyfta mellan läroplanens 

formulerings- och realiseringsarenor, dvs. den överlag positiva inställningen till ämnet 

artikulerad i olika styrdokument rimmar illa med de brister i framför allt undervisningens 

organisation och de ifrågasättande attityder hos befolkningen som forskningen kunnat påvisa. 

Med läroplansteoretiska begrepp kan man utifrån denna genomgång av tidigare forskning 

om modersmålsundervisning säga att en stor del av de områden som utforskats huvudsakligen 

rör sig på realiseringsarenan, dvs. de belyser hur policy implementeras och undersöker vilka 

faktorer som påverkar modersmålsundervisningens praxis. Vissa studier befinner sig dock i 

spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. Här granskas relationer mellan 

policy och praxis, dvs. hur intentioner med hemspråksreformen och 

modersmålsundervisningen stämmer överens med verksamhetens faktiska utformning (se t ex 

Norberg & Lainio, 2015; Eklund, 2003; Hyltenstam & Tuomela, 1996; Municio, 1987; Spetz, 

2012; Wingstedt, 1998; ). 

Att forskarljuset ofta riktas mot realiseringsarenan är dock inte särskilt förvånande. Enligt 

Bunar (2010) hade forskningen på 1970- och 1980-talet ett behov att påvisa att undervisning i 

modersmål inte hade någon negativ inverkan på elevers kunskaper i svenska och andra 

ämnen. När både svensk och internationell forskning (Axelsson, 2004; Cummins, 1997; 

Hyltenstam, 1996; Hyltenstam & Tuomela, 1996; Parszyk, 1999; Thomas & Collier, 1997) 

har kunnat konstatera att modersmålet spelar en avgörande roll för flerspråkiga elevers 

språkliga och kognitiva utveckling, har frågan om undervisning i modersmål skall erbjudas 

blivit ovanligare. På senaste tiden läggs därför tonvikten snarare på frågan om hur 

undervisningen är organiserad (Bunar, 2010, s. 71). 

Till skillnad från majoriteten av tidigare studier som haft modersmålsundervisningen som 

kunskapsobjekt sätter min undersökning formuleringsarenan i huvudfokus. Detta innebär att 

mitt intresse är riktat mot hur språkutbildningspolicy (Language education policy, eng.) 

formuleras och legitimeras samt vilka normer och värden den ger uttryck för. Här granskas 

också hur modersmålsämnet konstrueras samt hur det positioneras i förhållande till andra 

språkämnen i Lgr11 och i andra policydokument. Utifrån den här studien kan alltså inget 

sägas om eller hur policyns intentioner förverkligas. Däremot kan man diskutera vilka 

förutsättningar som formuleringar i styrdokumenten skapar samt vilka konsekvenser för den 

pedagogiska praktiken de kan tänkas få. Nedan redovisas resultat från de studier som gjordes 

tidigare och som granskade modersmålsundervisningen på policynivå. 

 

 



19 
 

Tidigare policystudier om modersmålsundervisning 

Monica Eklund (2003) har i sin avhandling om Interkulturellt lärande studerat hur det 

interkulturella synsättet uttrycks i statlig policy och grundskolans styrdokument samt hur det 

interkulturella lärandet uppfattas och upplevs av elever. Med utgångspunkt i Goodlads 

läroplansteori undersöker Eklund relationer mellan olika läroplansnivåer. 

Modersmålsundervisningen granskas här som en viktig del av det interkulturella lärandet. 

Avhandlingen består av två delstudier, den så kallade ”dokumentstudien” går ut på att 

undersöka statliga dokument av olika slag från 1960-talet och framåt, medan “elevstudien” 

bygger dels på intervjuer med grundskoleelever som vid studiens genomförande gick i skolår 

9 och dels på analysen av betyg och resultat på det nationella provet i svenska. Resultaten 

pekar på en diskrepans mellan de politiska intentioner som uttrycks i policytexter och 

realiteten. En av tänkbara förklaringar till denna diskrepans är enligt Eklund att policyn i sig 

innehåller en rad motsägelser: 

 

Ett exempel är att när man betonat vikten av modersmålsundervisning har man samtidigt vare sig 

prioriterat utbildning av denna kategori lärare, eller gett denna yrkesgrupp med andra lärare 

likvärdiga arbetsvillkor. Inte heller har andra modersmål än svenska haft en självskriven plats 

inom skolans undervisning. Istället har modersmålsundervisningen för elever med annat 

modersmål än svenska ständigt ifrågasatts (Eklund, 2003, s. 348). 

  

En annan förklaring som ges är att läroplanen utformas som majoritetsläroplan, dvs. den 

bygger på majoritetens normer och elever som inte passar in i denna norm (till exempel på 

grund av att deras modersmål inte är svenska) segregeras. Även i de fall där 

modersmålsundervisningen och svenska som andra språk organisatoriskt integreras på vissa 

skolor, berör denna undervisning varken elever med blandad eller majoritetsbakgrund eller 

lärarna i övriga ämnen. 

Maria Wingstedt (1998) belyser i sin avhandling i tvåspråkighet hur språkideologier 

formuleras och implementeras. Den språkpolitik som särskilt uppmärksammas gäller två 

inhemska minoriteter - samer och tornedalsfinnar. Men jag anser att studiens resultat är 

relevanta även för andra språk som erbjuds inom ramen för modersmålsundervisningen. 

Wingstedt menar att man generellt kan urskilja tre stadier av språkpolitikens utveckling: från 

språklig heterogenitet och ointresse för språkfrågor (den första fasen) mot språklig 

homogenitet när språkfrågor får ett symboliskt värde och språkassimilation ses som ett 

nödvändigt led i skapandet av nationell identitet (den andra fasen). Den sista fasen som 

Wingstedt beskriver kännetecknas av splittring mellan den uttalade politiska strävan mot 

språklig och kulturell mångfald och den monolingvistiska norm som lever kvar hos 

befolkningen. 

Både Wingstedts och Eklunds avhandlingar är i högsta grad relevanta för min studie då de 

söker svar på liknande forskningsfrågor. Dock är materialet i båda dessa studier tidsmässigt 

begränsat och tar sin slutpunkt på 1990-talet. De frågor som jag ämnar besvara i den här 

studien har delvis annat fokus och dessutom förutsätter en analys av 

modersmålsundervisningens utveckling under de senaste två decennierna. Det är en period 

som kännetecknas både av en intensiv språkpolitik och av nya utbildningspolitiska satsningar 

på modersmålsämnet. 
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Bland de senaste studierna om modersmålsundervisning är den ovan nämnda rapporten av 

Språkrådet (Spetz, 2012) av stort intresse för mig. Rapporten består av fyra delstudier med ett 

överordnat syfte att lyfta fram modersmålsämnets situation ur ett ideologiskt perspektiv. Trots 

att rapportens huvudfokus ligger på ämnets implementering i skolan och föräldrarnas attityder 

till det, är en av rapportens delundersökningar av särskild relevans för min uppsats. I denna 

delstudie gör författaren en genomgång av kursplanerna för ämnet modersmål och jämför hur 

dessa har ändrats över tid. Studien visar att i Lgr80 betonades ämnets roll för flerspråkiga 

barns allsidiga utveckling, medan Lpo94 lyfter fram modersmålets nytta för 

kunskapsinhämtning, något som ytterligare förstärks i Lgr11. Författaren kommer fram till 

slutsatsen att modersmålsämnet behandlas i Lgr11 som ”ett språkämne bland andra” (ibid., s. 

27). Det är bland annat denna undersökning som föranledde mitt intresse att jämföra 

kursplanerna för modersmål och de andra språkämnena för att titta närmare på hur 

modersmålet positioneras gentemot andra språkämnen i den aktuella läroplanen för 

grundskolan. 

4. Metod och material 
I kapitel 2 har jag redogjort för kritisk diskursanalys som en av studiens teoretiska 

utgångspunkter som samtidigt utgör den metod som jag huvudsakligen använder mig av i 

denna uppsats. I detta kapitel argumenterar jag inledningsvis för metodval och dess relevans i 

förhållande till studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. Därefter diskuteras olika typer av 

policytexter som ingår i analysen och hur de förhåller sig till varandra. Vidare beskrivs 

överväganden som gjorts i samband med urvalsprocessen samt vid analysen av textmaterialet. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens validitet, reliabilitet och överförbarhet. 

4.1. Val av metod 

I studier där empiriska materialet består av texter kan olika textanalytiska metoder vara 

användbara, till exempel innehållsanalys, argumentationsanalys eller diskursanalys etc. Med 

hänsyn till den här studiens syfte och teoretiska utgångspunkter har jag valt att använda 

diskursanalys som huvudmetod. Det bör noteras att mitt arbete innehåller inslag av både 

innehålls- och argumentationsanalys, men dessa ser jag inte som separata metoder utan 

snarare som integrerade delar av diskursanalysen. Med andra ord använder jag termen 

diskursanalys som ett samlingsnamn på olika textanalytiska metoder som tillsammans inriktas 

på att studera förändringar i ett synsätt för att synliggöra föreställningar som ligger bakom 

detta synsätt (jfr Bergström & Boréus, 2005). 

Fördelen med diskursanalysen jämfört med exempelvis renodlad innehållsanalys är att den 

inte bara fokuserar på innebördsaspekten, utan också förutsätter en analys av vad som inte 

sägs i texten (se avsnitt 2.1). Dessutom betraktas inte texter som färdigt formulerade 

återspeglingar av verkligheten.  

Genom att använda diskursanalys som huvudmetod vill jag understryka att policy skapas i 

växelverkan mellan diskursiva och sociala praktiker. Detta innebär att diskursanalysen 

förutsätter en granskning av både texter och den sociala praktiken, vilket gör det möjligt att se 

skillnaden mellan vad som sägs och vad som görs (Fairclough, 2003). Då min undersökning 

är inriktad mot en historisk utveckling av ett skolämne var det inte möjligt att direkt studera 
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den sociala praktiken. Däremot kunde jag uppmärksamma motsättningarna mellan det 

politiska talet om modersmålsämnet och de beslut som fattades.  

 

4.2. Olika typer av policydokument 

Det empiriska underlaget i denna studie består av olika typer av policydokument. 

Läroplaner för grundskolan med tillhörande kursplaner samt för studien relevanta lagar utgör 

mina huvudkällor. Dessa dokument kan beskrivas som bindande föreskrifter eller styrande 

policydokument (Simola, 2000) som direkt påverkar (eller i alla fall bör påverka) den 

pedagogiska och den sociala praktiken. Dessa dokument innehåller “färdiga” formuleringar 

om utbildningens mål och innehåll och kan beskrivas som en slutprodukt av den offentliga 

beslutprocessen på statlig nivå.  

Den beslutprocess som ligger bakom antagna styrdokument för skolan presenteras 

översiktligt nedan (figur 1): 

 

 

Figur 1: Beslutgången  

 

Som visas i figur 1 initieras beslutgången av regeringen i ett särskilt direktiv om utredning 

av en viss fråga. En utredning tillsätts och när den är klar lämnar utredningsgruppen eller den 

enskilde utredaren resultat i en SOU-rapport (statens offentliga utredningar) eller Ds-skrivelse 

(Departementskrivelse). Rapporten skickas sedan vidare till remissinstanser som berörs av 

förslagen för att få in deras synpunkter. Propositioner - regeringens förslag till riksdagen - 

bygger i sin tur på en sammanställning av de förslag som utredningen och remissinstanserna 

lämnat. Den av regeringen skickade propositionen behandlas vidare av det ansvariga 

riskdagsutskottet. Frågor som berör utbildningsområdet behandlas följaktligen av 

utbildningsutskottet. En skrivelse från ett utskott - utskottsbetänkande - innehåller förslag till 

riksdagsbeslut angående nya lagar (riksdagen.se 2016). 

För att skaffa mig en djupare förståelse av hur formuleringarna i de studerade läroplanerna 

och lagarna har arbetats fram och hur den politiska diskursen om modersmålsämnet ser ut har 

jag valt att inkludera de policytexter som ligger till grund för de utvalda styrdokumenten i min 

analys. Exempelvis har jag i samband med genomgången av Lgr80 granskat SOU 1974/75:69 

och propositionen 1975/76:118 (se även Tabell 1 nedan). En sådan utökning av studiens 

empiriska grund gav möjligheten att rekonstruera styrdokumentens bakomliggande idéer och 

antaganden. 

De olika dokumenten som studeras i detta arbete kommer alltså från olika faser av den 

offentliga beslutprocessen och inkluderar både direkt styrande lagar och förordningar och de 

dokument som redovisar förarbete till dem. Den senare typen av texter hör till auktoritativa 

policydokument, som ämnar påverka en viss verksamhet (i detta fall skolan) men till skillnad 
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från styrande policydokument har de inte samma lagstiftande karaktär och kan således inte 

direkt styra den verksamhet som de avser (Simola, 2000). 

Merparten av de dokumenten som ingår i denna studie består dock av SOU-betänkanden 

som tillsammans med Ds-rapporter befinner sig tidigast i beslutsgången. Dessa texter syftar 

till att utreda en fråga utifrån av regeringen angivna riktlinjer. Som auktoritativa texter kan de 

inte direkt påverka modersmålsundervisningen, däremot kan de ses som utgångspunkt för de 

ställningstaganden som läroplaner, lagar och förordningar uttrycker.  

 

4.3. Urval av policytexter 

Valet av policydokument som representerar studiens empiriska grund styrdes av studiens 

syfte och frågeställningar. Styrdokumenten för grundskolan - läroplaner med tillhörande 

kursplaner samt skollagen - utgör som tidigare nämnts studiens primära källor; det är fyra 

läroplaner för grundskolan Lgr69, Lgr80, Lpo94 och Lgr11 samt skollagen (SFS 2010:800) 

och skolförordningen (SFS 2011:185). Att skollagen är inkluderad i en studie som behandlar 

ett specifikt skolämne beror på att den bland annat reglerar modersmålsundervisningen. För 

de frågeställningar som ställs i denna uppsats är dessutom språkpolitiska frågor av stor vikt. 

Av denna anledning utgör även språklagen (SFS 2009:600) en av studiens huvudkällor. 

Med undantag för språklagen (SFS 2009:600) som undersöktes i sin helhet gjordes 

ytterligare ett urval av relevanta avsnitt inom de utvalda styrdokumenten. Eftersom det är ett 

specifikt skolämne som undersöks här var det naturligt att lägga störst fokus på kursplanerna i 

hemspråk respektive modersmål i varje läroplan. Vad gäller Lgr69 har jag endast granskat 

supplementet till den från 1973 Undervisning av invandrarbarn med fokus på de kapitel som 

berör hemspråk. I Lgr80 har jag förutom själva kursplanen i hemspråk studerat avsnittet 

Elever med särskilda behov då det bland annat behandlar invandrarelevers språkliga behov 

och i samband med det tar upp ämnena hemspråk och svenska som främmande språk. 

Eftersom studiens tredje frågeställning avser en mer utförlig analys av den aktuella läroplanen 

Lgr11 har jag valt att förutom kursplanerna inkludera även kommentarmaterial till ämnet 

modersmål i min analys, på grund av att det ger ”en bredare och djupare förståelse för de 

urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna” (Skolverket, 2011a, s. 

4). När det gäller skollagen (SFS 2010:800) har jag analyserat paragrafen som avser 

modersmålsundervisningen i grundskolan (kapitel 10, paragraf 7). 

För att få tag på andra relevanta policydokument utöver de ovan nämnda gjorde jag en 

sökning efter nyckelorden *hemspråksundervisning och *modersmålsundervisning
6
 på 

riksdagens hemsida. Denna sökning genererade totalt 1654 träffar, vilket innebar att 

ytterligare ett urval behövde göras. Jag har valt att endast inkludera SOU-betänkanden som 

kom efter 1996, vilket resulterade i 103 träffar. Efter en mycket översiktlig läsning valdes 

ytterligare en utredning där modersmålsundervisningen särskilt fokuseras ut (SOU 2002:27) 

med avsikt att komplettera materialet. Utöver det har jag valt att inkludera ett yttrande från 

utbildningsutskottet (UbU 1996/97:12) på grund av att det behandlar ämnesbeteckningar 

                                                             
6
 Jag har medvetet valt att använda orden ”hemspråksundervisning” och ”modersmålsundervisning” i stället för 

bara hemspråk respektive modersmål för att minska antalet träffar där begreppen inte syftar på konkreta 
skolämnen. 
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hemspråk kontra modersmål, något som jag ganska tidigt i analysarbetet uppfattade som en 

viktig aspekt av ämneskonstruktionen. 

De övriga policydokumenten inkluderades i analysen med avsikt att få en bättre förståelse 

för hur formuleringar i de färdiga styrdokumenten utvecklades. Exempelvis redovisas det i 

propositioner remissinstansernas synpunkter angående de förslag som lämnats i SOU-

betänkanden, medan i utbildningsutskottets betänkanden sammanställs motioner som olika 

partier har lagt fram. Genom att ta del av dessa dokument kunde jag se vilka alternativ som 

exkluderats från de analyserade styrdokumenten och på vilka grunder. Detta gav mig 

möjlighet att rekonstruera de ställningstaganden och prioriteringar som gjorts och analysera 

vilka normer och värden de ger uttryck för. Av utrymmesskäl har jag dock valt att endast 

granska de propositioner och utbildningsutskottets betänkanden som specifikt berör 

modersmålsundervisningen och av denna anledning är av särskild betydelse för de 

frågeställningar som jag vill besvara. 

Sammanfattningsvis har min urvalsstrategi resulterat i 4 läroplaner, varav en (Lgr11) i två 

upplagor, 2 lagar, 1 skolförordning, 7 SOU-betänkanden, en departementsskrivelse, 4 

propositioner samt 2 betänkanden från utbildningsutskottet. I tabellen nedan ges en översikt 

över studiens empiriska källor. 

 

Tabell 1. Översikt över studiens empiriska källor 

Period  Läroplaner, kursplaner och lagar Bakgrund 

Från 

1960-

talet 

1980 

Lgr69.  

 Läroplan för grundskolan II. 

Supplement. Undervisning av 

invandrarbarn m fl-2” 

(Skolöverstyrelse, 1973). 

 

Lgr80. 

 Hemspråk. 

 Elever med särskilda behov: 

Hemspråk och svenska som 

främmande språk. 

SOU 1974/75:69. 

Invandrarutredningen (IU). Del 3. 

Invandrarna och minoriteterna.  

 

Prop. 1975/76:118. Om 

hemspråksundervisning för 

invandrarbarn 

 

1980/81: UbU8 med anledning av 

motioner om undervisning för 

invandrare 

1980 till 

mitten 

av 1990-

talet 

Lpo94 

 Kursplaner för grundskolan. 

Hemspråk. 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 

24-25). 

SOU 1983:57 Olika ursprung i 

Sverige. Utbildning för språklig 

och kulturell mångfald. 

Huvudbetänkande av språk- och 

kulturutredningen (SKU) 

 

Prop. 1984/85:100. Förslag till 

statsbudget för budgetsåret 

1985/86. Bilaga 10, 15.4. Rätten 

till hemspråksundervisning m.m. 
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SOU 1992:94. Skola för bildning: 

huvudbetänkande av 

läroplanskommittén. 

1996 - 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språklag 2009 (SFS 2009:600) 

 

 

Skollag 2010 (SFS 2010:800) 

 Kapitel 10, §7: 

Modersmålsundervisning 

 

Skolförordning (SFS 2011:185) 

 Modersmålsundervisning §7-13. 

 

Lgr11 

 Kursplaner i ämnen modersmål, 

svenska, svenska som andra språk, 

engelska, moderna språk. 

(Skolverket, 2011). 

 Kommentarmaterialet till kursplanen 

i modersmål (Skolverket, 2011a) 

 

Lgr11, reviderad 2015 (Skolverket, 2015). 

 Kursplaner i 

- Modersmål utom nationella 

minoritetsspråk 

- Finska som nationellt 

SOU 1996:55 Sverige, framtiden 

och mångfalden. Slutbetänkande 

från invandrarpolitiska kommittén. 

 

Prop. 1996/97:110 Vissa 

skolfrågor m.m. 

 

1996/97:UbU12 Hemspråk 

 

SOU 2002:27. Mål i mun: Förslag 

till handlingsprogram för svenska 

språket. 

 

Prop. 2005/06:2. Bästa språket - en 

samlad svensk språkpolitik. 

 

SOU 2008:26. Värna språken 

(förslag till språklag) 

 

Ds 2009:25. Den nya skollagen - 

för kunskap, valfrihet och trygghet. 

 

 

 

 

 

SOU 2007:28. Tydliga mål och 

kunskapskrav i grundskolan. 

Utredningen om mål och 

uppföljning i grundskolan. 
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minoritetsspråk 

- Jiddisch som nationellt 

minoritetsspråk 

- Meänkieli som nationellt 

minoritetsspråk 

- Romani chib som nationellt 

minoritetsspråk 

4.4. Studiens genomförande 

Det konkreta analysarbetet med policydokumenten bestod av flera faser. Inledningsvis 

läste jag materialet översiktligt för att bilda mig en uppfattning om texternas innehåll och än 

en gång bedöma dess relevans i relation till studiens syfte och frågeställningar. Samtliga 

dokument lästes översiktligt i sin helhet, med fokus på de delar som specifikt behandlar 

hemspråksundervisning respektive modersmålsundervisning. I denna fas lärde jag känna 

materialet och noterade några återkommande teman som behandlas i mer eller mindre 

utsträckning i merparten av texterna. Hit hör till exempel frågan om modersmål skall ges som 

ett valfritt eller obligatoriskt ämne, något som regelbundet diskuterats allt sedan 1970-talet. 

Det blev alltså tydligt för mig att denna så kallade obligatoriefråga är av stor relevans för min 

studie, då den synliggör politiska förhandlingar om ämnets ställning i grundskolan och de 

normer och värderingar som dessa förhandlingar ger uttryck för.  

Analysarbetet i den här fasen innebar också att jag försökte identifiera dominerande 

diskurser och sorterade bort vissa textdelar som jag fann mindre relevanta i relation till 

studiens frågeställningar. Eftersom samtliga texter fanns i PDF-format (de nyaste dokumenten 

hämtades från riksdagens hemsida i PDF-format, texter från 1970 till 1990-tal hämtades från 

kungliga bibliotekets digitaliserade arkiv, regins.kb.se) var det möjligt att genomföra en 

digital sökning efter på förhand bestämda nyckelord. De nyckelord som jag använde mig av i 

denna fas var *hemspråk och *modersmål. En digital sökning gav mig möjlighet att 

identifiera de sammanhang där begreppen aktualiseras och bilda en grov uppfattning om hur 

de diskursivt konstrueras.  

De frågor som jag ställde till de utvalda textdelarna i den initiala fasen av analysprocessen 

var grundläggande varför, vad- och hur-frågorna. Varför-frågan innebar att jag fokuserade på 

hur ämnet legitimeras, det vill säga vilka argument som förs för ämnets existens i skolan och 

för de förändringar som ämnet genomgått. Vad-frågan handlar i sin tur om hur ämnets 

centrala innehåll konstrueras i policydokumenten. Hur-frågan aktualiserades i mindre 

utsträckning i de utvalda dokumenten och handlade i första hand om undervisningens 

organisation samt om vad lärare skulle ta hänsyn till i undervisningens planering och 

genomförande.  

Men redan ganska tidigt i analysarbetet blev det klart att även vem-frågan har en central 

plats i texterna då undervisningen i annat modersmål än svenska är till skillnad från de flesta 

andra skolämnen riktad mot en avgränsad elevgrupp, vilket i sig säger något om ämnets 

konstruktion och position. Av denna anledning föreföll det viktigt att analysera vilken bild av 

modersmålseleven som framkommer i policytexterna. 
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I nästa fas av analysarbetet lästes de utvalda textavsnitten om ett flertal gånger och 

granskades mer grundligt. Här riktades uppmärksamheten åt detaljer som jag inte såg vid 

första läsningar. Detta innebär att jag i detta steg fokuserade inte bara på att hitta ett mönster 

och identifiera de mest framträdande diskurserna utan också på det specifika språkbruket. Min 

utgångspunkt här var att sättet att tala om invandrarelever och modersmål säger något inte 

bara om själva skolämnet utan även om synen på invandring och flerspråkighet i samhället i 

stort. 

Det omfattande materialet som jag analyserat behövde slutligen tematiseras och 

struktureras. Jag har valt att dela in det i tre olika perioder och låta de formella 

läroplanstexterna utgöra start- respektive slutpunkter för varje period (se avsnitt 5.1.). Inom 

dessa perioder har jag valt att belysa de teman som löper som en röd tråd genom 

modersmålsämnets historiska utveckling och som är relevanta för mina forskningsfrågor. Hit 

hör till exempel den så kallade obligatoriefrågan (ska undervisningen vara frivillig eller 

obligatorisk?) samt frågan om vem som har rätt att delta i undervisningen. Tabellen nedan 

(figur 2) visar studiens analysram. 

 

 Period 1 

(Lgr69/73 -Lgr80) 

Period 2 

(Lgr80 - Lpo94) 

Period 3 

(Lpo94 – Lgr11/15) 

Ämnets benämning    

Vem?    

Särskilda villkor  

(vem och hur?) 

   

Motivering  

(varför?) 

   

Syfte och mål 

(vad?) 

   

Förmågor och 

färdigheter att 

utveckla (vad?) 

   

Hur?    

 

Figur 2: Studiens analysram 

 

Denna analysram användes som utgångspunkt för min analys av samtliga policydokument 

som ingår i den här studien. Det bör nämnas att den version av tabellen som finns i bilagan till 

denna uppsats har en liknande struktur, men den är inte identisk med tabellen ovan. Detta 

beror på att den endast sammanfattar skolans formella styrdokument och är anpassad till detta 

ändamål. Till skillnad från den ovanstående figuren består tabellen i bilagan av 4 spalter där 

varje spalt motsvarar en läroplan. Dessutom återspeglar tabellen i bilagan inte alla argument 

och aspekter av ämneskonstruktioner som återfinns i andra policydokument och som i stället 

belyses och analyseras mer ingående i uppsatsens resultat- och analyskapitel (kapitel 5). 
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4.5. Metoddiskussion 

Trovärdigheten är en avgörande kvalitetskriterium för all forskning. Men att bedöma 

kvalitativ forsknings trovärdighet kan vara problematiskt då det inte finns några ”objektiva” 

måttstockar att använda sig av. I detta avsnitt kommer jag att diskutera validitets- och 

reliabilitetsfrågor, problematisera metodens svaga punkter och redogöra för hur jag har 

hanterat dem. 

Validitetsfrågan handlar om hur ett analysverktyg man använder faktiskt bidrar till att 

besvara den frågan man ställt. Jag har därför redogjort för studiens teoretiska utgångspunkter 

och argumenterat för dess relevans för studiens syfte. Vidare har jag presenterat den 

analysram som jag utvecklat och använt mig av och visat hur de specifika frågor som jag 

ställde till texterna förhåller sig till de generella forskningsfrågor som jag ämnar besvara i den 

här studien (se avsnitt 4.4).  

Diskursanalys precis som andra textanalytiska metoder innebär att forskaren gör egna 

tolkningar av textmaterialet, vilket kan vara problematiskt med avseende på intersubjektivitet 

som är en aspekt av reliabiliteten (Bergström & Boréus, 2005). De resultat som produceras 

under en tolkningsprocess kan knappast vara helt opartiska. Forskarens förförståelse finns 

alltid med i denna process, vilket man ska vara medveten om. För att göra min analys 

genomskinlig och tillförlitlig har jag strävat efter att så utförligt som möjligt redogöra för hur 

jag gått tillväga i arbetet med texter och hur jag kommit fram till mina slutsatser. I 

presentationen av studiens resultat använder jag mig av citat för att låta läsaren följa mina 

resonemang och bedöma om mina tolkningar är rimliga.  

En annan aspekt av en studies kvalité handlar om källhantering (Bergström & Boréus, 

2005). De texter som ingår i den här studien är auktoritativa policytexter, styrdokument och 

lagar som finns tillgängliga för allmänheten. Då en studie alltid är begränsad av vissa faktiska 

förutsättningar (som till exempel tid och omfång) behövde ett urval göras. Tidigare i detta 

kapitel har jag redogjort för vilka överväganden som gjordes i valet av empiriska källor. Min 

ambition har varit att inkludera alla texter som är relevanta för studiens syfte och 

representativa för respektive period av ämnets utveckling. Att jag i varje enskilt fall inte tagit 

del av samtliga dokument som ingår i en beslutprocess beror på att jag initialt planerade att 

begränsa mig till styrdokumenten och SOU-betänkanden. Under arbetets gång blev det klart 

att även propositioner borde tas med i beaktande för att de innehåller alternativa perspektiv på 

frågor som diskuteras i SOU-erna. Efterhand valdes dock ett flertal av propositionerna bort på 

grund av att de inte tillförde någon ny och för studien relevant information. På så sätt 

exkluderades till exempel propositioner om nya läroplaner, då de egentligen inte behandlar 

hemspråks-/modersmålsundervisning. Utbildningsutskottets betänkanden skall inom ramen 

för denna studie ses som ett komplement till övriga policydokument, som inkluderades i 

analysen endast i de fall när jag ansåg att de tog upp något viktigt som inte fanns med i andra 

dokument.  

I frågan om överförbarhet kan en studie som fokuserar ett specifikt skolämne vara 

problematisk. För att undvika att studiens resultat framstår som alltför unika har jag strävat 

efter att analysera ämnet modersmål mot bakgrund av invandrar-, utbildnings- och 

språkpolitikens utveckling. Därigenom placeras modersmålsundervisning i ett större 

historiskt, socialt och politiskt sammanhang, vilket innebär att resultaten kan vara relevanta 

för andra studier som till exempel berör frågor om undervisning av invandrar- och 
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minoritetselever, synen på tvåspråkighet och kulturell mångfald eller språkutbildningspolitik i 

Sverige. 

  

5. Analys och resultat 

5.1. Inledande kommentar om kapitlets struktur och innehåll 

Jag har valt att dela in modersmålsämnets utveckling i tre perioder där varje period 

avslutas med en ny läroplan. Den första perioden omfattar således 1960–70-talet och avslutas 

med Lgr80, nästa period sträcker sig fram till Lpo94 och den sista perioden fokuserar 

utvecklingen från mitten av 90-talet fram till den gällande läroplanen, Lgr11. Det är viktigt att 

påpeka att det inte är helt oproblematiskt att fastställa periodernas gränser och det sätt på 

vilket jag valt att dela upp ämnets utveckling bör inte uppfattas som att de analyserade 

läroplanerna utgör en start- eller slutpunkt för respektive invandrar-, språk- eller 

utbildningspolitikens reformskede. I många fall överlappar perioderna och de tre politiska 

områden varandra, vilket gör att det kan vara svårt att avgöra när och var en viss politisk 

diskurs egentligen tar sin början och slut. Däremot kan man säga att diskurser fixeras och 

institutionaliseras i och med texter av lagstiftande karaktär (Bergström & Boréus, 2005). Den 

uppdelningen av modersmålsämnets historia som jag i den här studien använder mig av 

motiveras i första hand av studiens syfte och frågeställningar, då den underlättar jämförelser 

mellan läroplaner. 

För varje period ges inledningsvis en allmän beskrivning av den vida kontexten och 

därefter redovisas de policydokument som jag har granskat. Den vida kontexten inbegriper de 

centrala utvecklingslinjerna i Sveriges invandrar-, språk- och utbildningspolitik som enligt 

min mening är relevanta för förståelsen av modersmålsundervisningens utveckling. Som jag 

redan varit inne på är dessa tre politiska sfärer sammanvävda i varandra så att det i många fall 

kan vara svårt att skilja dem åt. Dock verkar invandrarpolitiken överordnad i relation till 

utbildningspolitiken, åtminstone när det gäller de två första perioderna i 

modersmålsundervisningens historia. Av denna anledning ges invandrarpolitiken något mer 

utrymme i min redovisning av dessa perioder (avsnitt 5.2 och 5.3). Utvecklingen av den 

svenska språkpolitiken intensifierades på 2000-talet, därför behandlas den mer utförligt i 

samband med genomgången av modersmålsämnets senaste utvecklingsperiod i respektive 

avsnitt (5.4). 

De kommande översiktliga beskrivningar av periodernas historiska bakgrund som föregår 

analysen av varje period bygger på min sammanställning av Borevi (2002), Erixon m.fl. 

(2012), Garefalakis (1994), Hyltenstam och Tuomela (1996), Eklund (2003), Hyltenstam 

(2012) och Telhaug m.fl. (2006).  

 

5.2.  Ämnets utveckling mellan Lgr69 till Lgr80 

5.2.1. Bakgrund 

Den intensiva arbetskraftsinvandring som ägde rum efter andra världskrigets slut förde 

med sig en hel del förändringar i Sverige. Det svenska tidigare i stort sett homogena samhället 
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skulle anpassas till den nya befolkningssammansättningen och ta ställning i frågor om deras 

rättigheter i välfärdsstaten. De nya kulturella och sociala villkor som skapades under 1950- 

och 60-talet föranledde den svenska invandrarpolitikens framväxt. 

Borevi (2002) beskriver perioden mellan 1968 och 1975 som invandrarpolitikens 

etableringsfas. Invandrarnas situation i Sverige och deras specifika behov började allt oftare 

uppmärksammas i den offentliga diskursen. Under denna period formulerades mål och 

riktlinjer för en sammanhållen invandrar- och minoritetspolitik. 

De omfattande kulturella och samhälleliga förändringar som ägde rum på 1960-talet gav 

upphov till att staten år 1971 tillsatte en utredning om invandrarnas levnadsvillkor. Bland 

annat väcktes frågan om deras utbildningssituation. IU skulle komma med förslag om åtgärder 

som skulle vidtas för att möta invandrarelevernas särskilda behov och underlätta deras 

skolgång i svenska skolor. Det var i och med utredningens huvudbetänkande Invandrarna och 

minoriteterna (SOU 1974:69) som invandrarpolitikens tre övergripande mål - jämlikhet, 

valfrihet och samverkan - sattes upp. Dessa tre begrepp kom att vara tongivande även för det 

utbildningspolitiska området och hade en avgörande betydelse för modersmålsämnets 

etablerande i den svenska grundskolan. Begreppens innebörd förklaras i regeringens 

proposition från 1975 på följande sätt: 

 

Jämlikhet innebär ett fortsatt arbete för att invandrarna skall få samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter som befolkningen i övrigt. Målet innebär vidare att alla grupper i samhället skall ha 

likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla sitt modersmål och att utöva kulturverksamhet. 

[...]. 
Valfrihetsmålet innebär [...] att medlemmar av språkliga minoriteter skall kunna välja i vilken grad 

de vill uppgå i en svensk kulturell identitet och i vilken grad de vill bibehålla och utveckla den 

ursprungliga identiteten. Åtgärder för att bevara kontakten med ursprungslandets kultur underlättar 

även valet mellan att stanna i Sverige eller återvända och anpassas i ursprungslandet. 
[...] en ömsesidig och omfattande samverkan bör komma till stånd mellan invandrar- och 

minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen. Målet inbegriper ömsesidig tolerans och 

solidaritet mellan invandrarna och den inhemska befolkningen. Ett förverkligande av 

samverkansmålet förutsätter bl. a. att invandrarna ges större möjligheter att aktivt delta i det 

politiska livet i Sverige, att de ges möjligheter till kulturell egenverksamhet och att invandringens 

positiva kulturella effekter uppmärksammas i ökad utsträckning (Prop. 1975/76:118, s. 72).  

 

Som framgår tydligt av citatet ovan kännetecknades den etablerande invandrarpolitiken av 

en positiv inställning till invandring. Denna positiva syn på människornas rörlighet ledde 

också till att assimilationstankar, som dominerade fram till mitten av 1960-talet, övergavs till 

förmån för en integrationspolitik, som innebar att invandrarnas kulturella och språkliga 

bakgrund skulle erkännas och främjas (Borevi, 2002; Garefalakis, 1994). 

Utvecklingen på det invandrarpolitiska området fick konsekvenser för utbildningsområdet. 

Erixon m.fl. (2012) beskriver perioden mellan 1945 och 1970 som den första reformperioden i 

de nordiska ländernas skolpolitik som genomsyrades av socialdemokratiska ideal. Under den 

tiden hade demokratiska principer med likvärdigheten i spetsen en central plats i den 

utbildningspolitiska diskursen. Erixon m.fl. hävdar vidare: 

 

A general prerequisite of the Nordic model was that each of the Nordic countries was 

exceptionally homogenous in its ethnic, linguistic and cultural circumstances (Erixon m.fl., 2012, 

s. 247). 
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I takt med de förändringar som ägde rum på 1950–60-talet ändrades även förutsättningar 

för utbildningssektorn. Den tidigare starkt assimilatoriska skolpolitiken gentemot 

invandrarbarn började alltmer ifrågasättas eftersom den inte var förenlig med nya 

invandrarpolitiska målsättningar. De demokratiska värderingar som tidigare utmynnat i 

införandet av enhetsskolan var fortfarande kraftfulla under hela 1960-talet (Telhaug m. fl., 

2006), men behövde anpassas till nya samhällsvillkor. Föreställningen om “en skola för alla” 

som omfattade alla barn oavsett deras klasstillhörighet skulle nu utvidgas för att även 

inkludera barn med olika etniska och språkliga bakgrunder. 

Den ökade migrationen ledde oundvikligen till förändring av människors språkliga villkor 

och utmanade ett tidigare i huvudsak språkligt homogent samhälle, där språklig assimilation 

sågs som ett nödvändigt steg i skapandet av en nationell identitet (Wingstedt, 1998). På 

relativt kort tid blev Sverige mångspråkigt med ett stort antal människor för vilka andra språk 

än svenska utgjorde modersmål. Även antalet flerspråkiga personer ökade kraftigt, vilket i 

mitten av 1960-talet gav upphov till en intensiv debatt om huruvida tvåspråkighet var 

belastning eller tillgång för individen (se t ex Garefalakis, 1994). På skolområdet 

aktualiserades frågor om undervisning i och studiehandledning på invandrarelevernas 

modersmål samt om undervisning i svenska som andraspråk. Trots att den svenska 

språkpolitiken ännu inte var officiellt fastställd kan man alltså redan under den här perioden 

skönja dess framväxt. 

Som jag varit inne på kom frågan om invandrarelevernas rätt till undervisning i annat 

modersmål än svenska upp på politiska agendan redan i början av 1960-talet. I och med 1962 

års läroplan fanns möjlighet för finskspråkiga elever i kommuner med finskspråkig befolkning 

att välja finska i stället för något annat tillvalsämne i årskurserna 7 och 8 (Lgr62, s. 119). 

Rätten till undervisning i annat modersmål än majoritetsbarnens fanns alltså långt innan 

hemspråksreformen trädde i kraft, fastän i en mycket begränsad skala. År 1968 utvidgades 

denna rätt genom att alla elever med annat modersmål än svenska fick läsa sitt hemspråk som 

tillvalsämne, men det var fortfarande frivilligt för kommunerna att anordna 

hemspråksundervisning (Municio, 1978; Garefalakis, 1994). Den nästkommande läroplanen, 

Lgr69, innehöll kursplanen i finska som även skulle gälla för andra språk, men i övrigt fanns 

det inga stora skillnader jämfört med Lgr62. Några år senare utgavs ett supplement, reviderat 

1973, med anvisningar gällande undervisning av invandrarbarn. Här formulerades för första 

gången hemspråksundervisningens syfte och innehåll. Men det dröjde ända fram till slutet av 

1970-talet då invandrarpolitiska målsättningar fick omsättas i praktiken (Eklund, 2003).  

5.2.2. Policydokumenten 

Av genomgången av den historiska bakgrunden mot vilken hemspråksundervisning 

infördes följer att den politiska debatten om ämnet kan betraktas som ett led av 

genomförandet av den nya invandrarpolitikens målsättningar som formulerades i IU:s 

slutbetänkande Invandrarna och minoriteterna (SOU 1974:69) och antogs i propositionen Om 

hemspråksundervisning för invandrarbarn och barn till språkliga minoriteter (1975/76:118) 

året därpå. Dessa auktoritativa policydokument utgör därför empiriska källor för min analys 

av den politiska diskursen om modersmålsundervisning under denna period. 
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Analysen av ämnets utveckling under den här perioden inramas av en granskning av två 

styrande policytexter, nämligen Lgr69 (Skolöverstyrelse, 1973) samt Lgr80 (Skolöverstyrelse, 

1980). I det förstnämnda styrdokumentet, eller närmare bestämt i det reviderade supplementet 

från 1973, skisserades modersmålsämnets syfte och innehåll. Förarbetet till Lgr80 

sammanfaller i stort sett med invandrarpolitikens etableringsfas. Det är i och med Lgr80 som 

ämnet hemspråk fick egen kursplan och de uppsatta invandrarpolitiska målen om jämlikhet, 

valfrihet och samverkan fick genomslag i skolans styrdokument. Detta dokument utgör alltså 

en tydlig brytpunkt i ämnets historia. Sett utifrån ett större perspektiv kan Lgr80 ses både som 

periodens slutpunkt där de tidigare formulerade invandrar- och utbildningspolitiska 

intentionerna kom till uttryck, men också som en startpunkt för en ny period. 

Som komplement till dessa dokument har jag tagit del av utbildningsutskottets betänkande 

1980/81 UbU8 som behandlar motioner angående undervisning av invandrarbarn och bland 

annat tar upp frågan om obligatorium gällande hemspråksundervisning. 

5.2.3.  Hemspråksundervisningens legitimeringsgrunder  

Att erbjuda undervisning i andra modersmål än samhällets majoritetsspråk är som sagt 

ingen självklarhet (se avsnitt 1.1.). Av denna anledning har jag valt att inleda analysen av 

policydokumenten med diskussionen om ämnets syfte och legitimitet. Vilka argument för 

införandet av hemspråksämnet används i texterna? Varför ansågs det vara nödvändigt att 

inkludera invandrarelevers modersmål i grundskolans läroplan? Hur beskrivs ämnets syfte? I 

läroplansteorins och diskursanalytisk anda kopplar jag de identifierade 

legitimeringsgrunderna samman med normer och värden som både direkt och indirekt 

uttrycks i policytexterna. 

Enligt de formella läroplanstexterna är det elevernas personlighetsutveckling som angavs 

som ett av hemspråksundervisningens viktigaste syften. Redan i Lgr69 stod det att 

möjligheten att bevara och utveckla sitt hemspråk är “av mycket stor betydelse för barnens 

personliga utveckling liksom även för deras sociala anpassning” (Skolöverstyrelse, 1973, s. 

87). Vidare framhölls att  

 

det starkaste skälet för att slå vakt om invandrarnas hemspråk är likväl kunskapen om hemspråkets 

djupt personliga betydelse för varje människa (Skolöverstyrelse 1973, s. 94). 

 

Även i nästföljande läroplan, Lgr80, beskrevs elevens harmoniska allsidiga utveckling som 

ett av hemspråksämnets huvudsyften. 

Att invandrarelevers andra modersmål än svenska tillskrivs en så viktig roll i båda 

läroplanerna har att göra med det ändrade synsättet på tvåspråkighet. Tidigare betraktades 

tvåspråkighet som en belastning för individen och ett hinder för inlärning av 

majoritetsspråket. Det fördes därför en assimilatorisk skolpolitik med uttalat fokus på en 

enspråkig undervisning på svenska (prop. 1975/76:118, s. 12-13). Enligt supplementet till 

Lgr69 ledde sådan undervisning inte sällan till identitetskonflikter, när invandrareleven 

utvecklade en negativ inställning till sig själv, sitt språk och sitt ursprung (Skolöverstyrelse, 

1973, s. 94). 

Den nya positiva inställningen till tvåspråkighet innebar att invandrarelever inte längre 

behövde assimileras, utan fick möjlighet att behålla och utveckla sina språk och kultur. En 
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god behärskning av både modersmålet och det är andra språket kom att uppfattas som en 

förutsättning för individens harmoniska utveckling. Detta nya synsätt på tvåspråkighet 

framkommer redan i supplementet till Lgr69 (Skolöverstyrelse, 1973, s. 93):  

 

Nyare språkforskning har påvisat och kraftigt understrukit det första språkets (hemspråkets) 

betydelse för barnets emotionella och intellektuella utveckling. Om hemspråket i samband med 

skolstarten tillåts stagnera, emedan ett andra språk införs som enda skolspråk, föreligger stor risk 

för ofullständig utveckling av båda språken (Skolöverstyrelse, 1973, s. 93). 

 

Det nya, pluralistiska perspektivet på språklig och mångkulturell mångfald liksom den nya 

positiva synen på tvåspråkighet omnämns också i IU:s rapport (SOU 1975:96) och framställs 

som ett viktigt argument till införandet av hemspråksundervisning i svenska skolor i 

regeringens proposition (Prop. 1975/76:118, s. 12-13).  

I det sistnämnda dokumentet framhölls också att undervisning som helt bortser från 

elevernas modersmål och aktivt motarbetar användningen av det kunde få negativa språkliga, 

pedagogiska och sociala konsekvenser (ibid., s. 13). Ett annat motiv till 

hemspråksundervisning kan därför sägas vara av förebyggande karaktär, dvs. att man sökte 

undvika allvarliga sociala konsekvenser som bristfällig undervisning av invandrarbarn ansågs 

kunna leda till. Detta uttrycks till exempel i följande citat från IU: 

 

För barnets senare skolframgång spelar även väl befästa kunskaper i modersmålet (hemspråket) en 

avgörande roll; detta gäller såväl barn i enspråkiga som i tvåspråkiga miljöer. Talrika 

forskningsresultat pekar även entydigt på att inlärning av ett andra språk i avgörande grad 

underlättas av en god behärskning av modersmålet. 

Ett barn som inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål till en nivå där abstrakt tänkande är 

möjligt och som i skolan konfronteras med undervisning på̊ ett annat språk utsätts för stora 

påfrestningar intellektuellt och emotionellt och allvarliga störningar i barnets språkliga och 

intellektuella utveckling kan uppstå. Bristfällig behärskning av modersmålet leder till bristfälliga 

kunskaper också i det andra språket, s.k. halvspråkighet (SOU 1974:69, s. 241). 

 

Det är intressant att notera att av alla sidor av personlighetsutveckling är det modersmålets 

roll för individens kognitiva utveckling som tydligt betonas i denna korta redovisning av 

tvåspråkighetsforskning. Detta görs dels indirekt genom att relatera till begreppen 

skolframgång, inlärning, tänkande och kunskap men också mer explicit genom upprepning 

ordet intellektuell. Även språkinlärningsargumentet, dvs. modersmålets betydelse för 

utveckling av ett annat språk, ges här en framskjuten plats. 

Att undervisningen i hemspråk kan förebygga “halvspråkighet”, som nämnts i citatet ovan, 

och därigenom också motverka att elever med invandrarbakgrund fick sämre möjligheter i det 

svenska samhället verkar överlag vara ett tungt vägande skäl som återkom senare i 

skolministerns uttalande:  

 

De invandrarbarn som har svagt utvecklad språklig förmåga både i fråga om hemspråk och 

invandrarlandets språk löper stor risk att bli en ekonomiskt och socialt svagare grupp i 

jämförelse med sina kamrater (Prop. 1975/76:118, s. 73).  

 

I propositionen om hemspråksundervisning lyftes även modersmålets roll för 

invandrarbarnens psykologiska och sociala utveckling fram. Det påstods att invandrarbarn kan 
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ha sociala och känslomässiga “behov av att knyta an till hemspråkmiljön och 

föräldrarnas/vårdnadshavarnas språk och kulturella bakgrund”, vilket också skulle vara det 

avgörande kriteriet för rätt till hemspråksundervisning (Prop. 1975/76:118, s. 81). Vidare 

poängterades att parallell utveckling av modersmålet och svenska kunde hjälpa till att 

överbrygga främlingskapet och skapa nya kontakter mellan invandrarfamiljer och deras nya 

sociala miljö (ibid., s. 74).  

Ämnets sociala funktion togs upp redan i Lgr69 och diskuterades senare i IU. Hemspråkets 

sociala betydelse, så som det beskrivs i IU, består i att det motverkar ett fullständigt 

språkskifte och därmed möjliggör kommunikation mellan invandrarelever och deras föräldrar 

(SOU 1974:69, s. 241). Detta motiv förstärktes ytterligare i Lgr80 där bevarandet och 

utvecklandet av hemspråket för att upprätthålla kontakter med hemlandet angavs som ett 

viktigt motiv till att ämnet ingick i skolans undervisning (Skolöverstyrelse, 1980, s. 145).  

Som framgår av genomgången av dokumenten framställdes goda kunskaper i modersmålet 

som något positivt för individens utveckling, bland annat ur kognitiva, psykologiska och 

sociala synpunkter. Elevernas aktiva tvåspråkighet beskrevs också som något 

eftersträvansvärt och enligt Lgr80 ett av hemspråksundervisningens mål (Skolöverstyrelse, 

1980, s. 145). Samtidigt är diskursen om tvåspråkighet som tillgång för samhället inte lika 

framträdande. Det är nämligen endast i Lgr80, i sista avsnittet av ämnesbeskrivningen där det 

konstateras att  

 

minoritetsgruppernas erfarenheter och språkkunskaper innebär stora resurser både inom Sverige 

och för internationella kontakter och kulturutbytet över gränserna (Skolöverstyrelse, 1980, s. 146). 

 

Vidare står det att eleverna  

 

skall lära sig uppskatta sina erfarenheter och sin tvåspråkighet som en tillgång för ett 

mångkulturellt och mångspråkigt samhälle (ibid).  

 

Förutom att hänvisa till forskning och erfarenheter från försöksverksamhet åberopade IU 

internationella bestämmelser, vilket kan ses som ytterligare ett sätt att göra det nya skolämnet 

legitimt. Bland annat omnämndes UNESCO:s rekommendationer om att undervisning i 

skolan i möjligaste mån skulle bedrivas på elevernas modersmål. Mot denna bakgrund 

hävdades det i IU att “alla barn har rätt till sitt modersmål” (SOU 1974:69, s. 257). Med hjälp 

av denna typ av argument fick hela diskussionen en annan dimension: det handlade inte bara 

om modersmålets nytta för individen; modersmålsundervisning betraktades också som en 

fråga om rättigheter. 

Ett annat sätt att argumentera för hemspråksundervisningen som används i 

policydokumenten från den här perioden är genom att förtydliga ämnets roll i förverkligandet 

av de invandrarpolitiska målen. Dessa målsättningar hade, som nämnts ovan, formulerats med 

utgångspunkt i begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan, vilka också återkom i 

argumentationen om undervisning i andra modersmål än svenska. I regeringens proposition 

påstås att hemspråksundervisning är en nödvändig förutsättning för att jämlikhetsmålet skulle 

kunna komma till stånd, då den betyder att elever med invandrarbakgrund ges likvärdiga 

möjligheter att utveckla sin språkliga och kulturella identitet som de svenska barnen. 

Valfrihetsmålet kunde tillgodoses genom att ämnet hemspråk skulle ges som ett valfritt ämne, 
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vilket innebar att invandrarelever och deras föräldrar hade rätt att välja “i vilken grad de vill 

uppgå i en svensk kulturell identitet och i vilken grad de vill bibehålla och utveckla den 

ursprungliga identiteten” (Prop. 1975/76:118, s. 73). Samverkansmålet överlappar delvis med 

hemspråksundervisningens roll för elevernas sociala utveckling som jag redogjort för tidigare. 

Det betonades också att samverkansmålet inbegriper en ömsesidig tolerans och solidaritet 

mellan befolkningsgrupperna. Utifrån dessa argument kan införandet av ämnet hemspråk i 

den svenska grundskolan ses både som en garant för förverkligandet av invandrarpolitiska 

ambitioner men också som en symbol för demokratiska värderingar som dessa ambitioner ger 

uttryck för. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att motiven till införandet av 

hemspråksundervisningen formulerades och legitimerades med utgångspunkt i den nya synen 

på invandring och tvåspråkighet. Argumenten för hemspråksundervisningen är tydligt länkade 

både till de generella invandrarpolitiska målen och till resultaten av språkforskningen. 

Diskussionen om undervisning i modersmål fördes dessutom i termer av barns rättigheter. I 

samtliga analyserade dokument framhävdes modersmålets roll för elevernas personliga 

utveckling. Dessutom lyftes fram sociala och psykologiska motiv till bevarande och 

utvecklande av hemspråk. En betydligt starkare tyngd lades dock vid modersmålets betydelse 

för individens kognitiva utveckling och inlärning av andra språk.  

 

5.2.4. Den politiska konstruktionen av ämnet hemspråk  

Eftersom hemspråk under denna period var ett nytt skolämne fördes livliga diskussioner 

om hur undervisningen skulle organiseras och vem som skulle få rätt att delta i den. Frågor 

som berör ämnets innehåll uppmärksammades däremot inte i samma utsträckning i de 

studerade policydokumenten. I det följande kommer jag att redogöra för hur dessa olika 

aspekter av hemspråksundvisningens konstruktion (dvs. hur, vem och vad-frågor) 

behandlades under denna första period av ämnets historia. 

 

Konstruktionen av kategori ”invandrarelev” 

En viktig utgångspunkt för konstruktionen av hemspråksundervisningen ligger i den syn på 

invandrarbarn som uttrycks i de analyserade policydokumenten. Barn med annat hemspråk än 

svenska benämns i samtliga texter som invandrarelever, vilka framställs vara i behov av 

särskilt stöd och stimulans i skolan för att få samma utvecklingsmöjligheter som svenska barn 

(Prop. 1975/76:118, s. 73). Redan i Lgr69 betonades skolans ansvar för invandrarnas barn 

som antogs ha olika svårigheter: 

 

Med hänsyn till de svårigheter som möter från utlandet inflyttade barn vid ankomsten till svensk 

skola måste man inom grundskolans ram kunna erbjuda en undervisning som i fråga om såväl 

innehåll som metodisk uppläggning är särskilt anpassad för dem (SOU, 1974:69, s. 6). 

 

Invandrarelever förknippades med andra ord med svårigheter, problem och särskilda 

behov. Detta perspektiv på invandrarbarn återfinns även i andra dokument från denna period. 

Till att börja med tillsattes IU med uppdrag “att utreda invandrares anpassningsproblem” 
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(SOU, 1974:69, s. 33). I direktiven till utredningen uttrycktes explicit att dessa problem har 

att göra med invandrarnas språkliga och kulturella bakgrund:  

 

Främst har dessa problem samband med att de talar annat språk, är vana vid andra samhälls- och 

levnadsförhållanden eller har annan religion (SOU, 1974:69, s. 33). 

Detta synsätt på invandrarbarn som problem genomsyrar policydokumenten från den tiden. 

Även i periodens sista dokument - Lgr80 - kommer detta perspektiv till uttryck i följande 

formulering:  

 

Undervisningen skall bidra till att eleverna klarar av den språkliga och kulturella påfrestning som 

kan ligga i att tillhöra en minoritetsgrupp (Skolöverstyrelse, 1973, s. 146). 

 

Det framgår alltså tydligt att diskursen om invandrare som problem i huvudsak levde kvar, 

men åtgärder skulle nu riktas mot att underlätta deras situation och skapa likvärdiga 

förutsättningar som den inhemska befolkningen hade. Spetz (2012, s. 16) menar att 

hemspråkreformen formulerades med utgångspunkt i ett kompensatoriskt perspektiv, vilket 

innebär att invandrade elever skulle med hjälp av särskilda åtgärder kompenseras i 

förhållande till elever med svensk bakgrund. Detta kan också betraktas som ett underliggande 

motiv till införandet av det nya skolämnet. 

Invandrarbarnen konstrueras diskursivt som avvikande, då de har andra förutsättningar och 

behov än de svenska barnen. Detta synsätt framkommer tydligt i Lgr80 i och med det faktum 

att elever med andra modersmål än svenska behandlas i kapitlet Elever med särskilda behov. 

Barnens modersmål utgjorde alltså ett kriterium efter vilket elever legitimt sorterades i olika 

kategorier, nämligen “normala” barn med svenska som modersmål kontra ”avvikande” med 

andra modersmål, som krävde särskilda politiska insatser.  

Själva begreppet invandrarbarn problematiserades i policydokumenten på grund av att det 

saknade en tydlig definition, vilket gjorde att det var svårt att ringa in vilka elever som hade 

rätt att delta i hemspråksundervisningen. I IU:s rapport användes begreppet i betydelsen “barn 

från familjer, där båda eller den ena av föräldrarna har annat modersmål än svenska” (SOU 

1974:96, s. 249). Av denna definition följer att kategorier “invandrarskap” respektive 

“svenskhet” konstruerades efter familjens språkliga situation. Detta kan i sin tur betraktas som 

uttryck för den enspråkiga normen, då det är underförstått i denna definition att “svenska” 

barn och deras föräldrar endast har ett modersmål. 

Termen invandrarbarn/invandrarelev problematiserades även av remissinstanser, vars 

synpunkter redovisas i propositionen. Det är dock andra argument som framkommer i denna 

kritik. Begreppet ansågs av remissinstanserna vara för vittomfattande, samtidigt som det var 

för snävt för att det exkluderade inhemska språkliga minoriteter, som hade funnits i Sverige 

under en lång tid och som enligt IU:s förslag skulle få rätten att delta i 

hemspråksundervisningen. Av den anledningen föreslogs termen “barn med annat hemspråk 

än svenska” (Prop. 1975/76:118, s. 80). Här dras ytterligare en skiljelinje mellan invandrare å 

ena sidan och inhemska minoriteter å andra. Vidare kan konstateras att tidpunkten för 

ankomsten till Sverige var en betydelsefull aspekt i konstruktionen av invandrare. Men under 

den här perioden omfattades båda kategorierna av rätten till undervisning i andra modersmål 

än svenska. Detta uttrycks i Lgr80:  
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Undervisningen skall anordnas för elever, som har ett minoritetsspråk som hemspråk, dvs såväl 

invandrarelever som elever tillhörande andra minoriteter i Sverige (Skolöverstyrelse, 1980, s. 56).  

 

Även om invandrarbarn likställdes i utbildningshänseende med minoritetsbarn, vilka ansågs 

vara i behov av samma åtgärder (SOU 1974:69, s. 249), var det ändå nödvändigt att särskilja 

dem i skolans styrdokument. 

Vad gäller det senaste citatet ur Lgr80 är det värt att lägga märke till hur begreppen 

minoritetsspråk och hemspråk används. Termen minoritetsspråk fungerar här som ett 

samlingsbegrepp som inkluderar både invandrarelevernas språk och minoritetsspråk. 

Detsamma gäller begreppet minoritetsgrupp i andra delar av kursplanen. Ordet modersmål 

förekommer endast en gång i kursplanen och då i följande mening: “Eleverna bör helst få sin 

läs- och skrivinlärning på sitt eget modersmål” (Skolöverstyrelse, 1980, s. 147). I övrigt får 

termen hemspråk en tydlig dominans i Lgr80. Om man jämför det med IU:s definition av 

invandrarbarn, som anges ovan, kan man notera att det har skett en diskursiv förändring 

mellan dessa dokument. 

 

Diskussioner om ämnets benämning och rätten till undervisning 

Även om begreppen modersmål, hemspråk och minoritetsspråk användes synonymt och 

inte sällan ersatte varandra i de analyserade texterna är relationer mellan dem inte enkla. 

Bland de frågor som uppmärksammas i dokumenten är diskussioner om det nya skolämnets 

benämning av hög relevans för min studie då de tydliggör statens vision av ämnet, samtidigt 

som de säger något om underliggande föreställningar om språk överlag. 

I IU användes begreppen modersmål och hemspråk parallellt och i många fall synonymt, 

men av följande citat framgår att det föreligger en viss skillnad mellan dem.  

 

Det första språk som barnet lär sig ger det de första begreppen och formerna för tänkandet och 

kontakten med yttervärlden. Det första språket kommer därigenom att spela en avgörande roll för 

barnets senare intellektuella och emotionella utveckling. Med det första språket tillägnar sig barnet 

även sitt första normsystem och viktiga delar av ett kulturmönster. Detta första språk brukar 

vanligtvis kalas för modersmålet. 

Begreppet “modersmål” är tyvärr inte entydigt, utan kan användas för att beteckna dels det första 

inlärda språket, dels det språk som talas i hemmet, dels det språk individen behärskar bäst eller det 

individen oftast använder. Ibland kan begreppet användas även om ett helt folks eller en hel 

nations språk. I det följande kommer termen att användas i betydelsen det första inlärda språket 

och termen hemspråk om ett modersmål, som avviker från omgivningens språk och som talas i 

hemmet (SOU 1974:69, s. 240, kursivering i originalet). 

 

Både modersmål och hemspråk syftar alltså på det första språket som barnet tillägnar sig. 

Definitionen avspeglar återigen det underliggande antagandet om att man vanligtvis lär sig ett 

språk i taget. Med hjälp av begreppen modersmål och hemspråk skapas dessutom en 

distinktion mellan normala modersmål, dvs. majoritetsspråk, och avvikande som i dokumentet 

benämns som hemspråk. Därigenom skapas också en distinktion mellan “rent svenskspråkiga 

elever” (SOU 1974:69, s. 258) och andra. 

Modersmålsbegreppet blir enligt IU:s definition överordnat i förhållande till hemspråk. 

Hemspråk är något som har ett begränsat användningsområde genom att det “talas i hemmet” 
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och följaktligen hör till en vardagsdomän, som brukar värderas lägre än till exempel skolspråk 

eller akademiskt språk.  

Distinktionen mellan hemspråk och modersmål togs upp i remissinstansernas behandling 

av IU:s förslag. Det påpekades bland annat att hemspråket i många familjer var svenska, 

fastän det inte var föräldrarnas modersmål. Å andra sidan fanns det invandrarfamiljer där 

kommunikationen skedde på flera språk varav intet var svenska (Prop. 1975/76:118, s. 79-80). 

I denna kritik betonas alltså att elevernas språksituation i många fall är mer komplicerad och 

faller utanför den vedertagna normen. Remissinstanserna ansåg därför att det krävdes ett 

förtydligande av begreppen samt i frågan om vilka barn som hade rätt till undervisning. 

I skolministerns föredragande togs följande ställning angående ämnesbenämningen: 

 

Vad gäller benämningen hemspråk i stället för modersmål eller minoritetsspråk finner jag denna 

term väl överensstämma med förut föreslagna riktlinjer. Det är fråga om träning/undervisning i det 

språk som utgör ett levande inslag i barnets hemmiljö. Barnets utveckling och sociala, 

känslomässiga och intellektuella behov av att knyta an till hemmiljön och 

föräldrarnas/vårdnadshavarnas språk och kulturella bakgrund skall vara avgörande kriteriet för rätt 

till hemspråksträning/undervisning. Jag anser följaktligen att invandrargruppens benämning 

hemspråk bör användas (Prop. 1975/76:118, s. 81). 

 

Att definiera begreppen modersmål, hemspråk och minoritetsspråk var med andra ord 

nödvändigt för att tydligare avgränsa den elevkategori som hade rätt att delta i 

undervisningen. Enligt IU:s förslag skulle hemspråksundervisningen vara avsedd för  

 

alla barn - oberoende av deras förkunskaper - vars föräldrar uppger att barnets hemspråk är ett 

annat språk än svenska och som önskar att barnet får undervisning i detta språk samt barn som 

själva önskar undervisningen i språket (SOU 1975:69, s. 257).  

 

Vidare gjordes dock ett förbehåll för  

 

barn med annat hemspråk än svenska eller barn från hem där både svenska och ett annat språk 

används jämsides (t ex om en av föräldrarna är svensk och den andra invandrare). (SOU 1976:69, 

s. 258).  

 

I IU:s avgränsning av elevkategorin tycks dock ligga en motsättning, då det å ena sidan 

påstås att förkunskaper i språket inte spelar någon roll vid bedömningen av rätten till 

hemspråksundervisningen och samtidigt sägs det att språket ska användas i hemmet, vilket 

trots allt förutsätter vissa förkunskaper. I det ovanstående citatet ur propositionen förtydligas 

att ämnet avser undervisning i det språk “som utgör ett levande inslag i barnets hemmiljö”, 

vilket innebär att språket används som kommunikationsmedel mellan föräldrar och barn 

(Prop. 1975/76:118, s. 81 samt s. 14). Att elever förväntades ha vissa färdigheter i språket var 

dessutom en förutsättning för att undervisning skulle kunna utformas som undervisning i 

modersmål och inte som undervisning i främmande språk, vilket var en principiell 

utgångspunkt
7
.  

 

                                                             
7
 Detta framhölls redan i supplementet till Lgr69: ”Undervisningen bör normalt utformas som undervisning i ett 

modersmål och inte som nybörjarundervisning i ett främmande språk” (Skolöverstyrelse, 1973, s. 10).  
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Obligatorisk eller valfritt ämne? 

En annan central fråga som fick stor uppmärksamhet i den politiska debatten berör ämnets 

status. Det handlar nämligen om huruvida hemspråk skulle vara ett frivilligt eller obligatoriskt 

skolämne. Modersmålets betydelse för barns utveckling, skolgång och språkinlärning 

tillerkändes ett mycket stort värde, vilket väckte frågan om hemspråksundervisningen borde 

vara obligatorisk för invandrarbarn.  

Enligt IU var det inte möjligt att införa ett sådant obligatorium på grund av svårigheter 

med att avgränsa den kategori barn som undervisningen avsåg (SOU 1974:69, s. 257). Med 

andra ord verkar IU sympatisera med själva idén om obligatorisk hemspråksundervisning, 

men av praktiska skäl avslogs den. För att undervisningen ändå skulle omfatta så många barn 

som möjligt föreslog IU att i stället lägga skyldighet att anordna sådan undervisning på 

kommuner. Därutöver skulle kommuner få ansvaret att informera invandrarföräldrar om 

vikten av hemspråk för att motverka negativa eller ifrågasättande attityder till ämnet. 

Att göra vissa skolämnen obligatoriska är som sagt ett sätt att styra utbildningen genom att 

förplikta elever att lära sig något som av staten anses vara nödvändigt (se även avsnitt 2.1.3). 

Av IU:s behandling av obligatoriefrågan följer att ämnet hemspråk betraktades så pass viktigt 

att det i princip kunde göras obligatoriskt. När frågan senare behandlades av remissinstanser 

lyftes hemspråksämnets dubbla syften fram. Det påpekades att undervisning i hemspråk å ena 

sidan skulle ge invandrarelever möjlighet att bevara och utveckla sitt modersmål och å andra 

sidan bidra till snabbare inlärning av svenska. Remissinstansen ansåg att det andra syftet 

kräver att ämnet görs obligatoriskt: 

 

Det bör vara föräldrarnas och elevernas ensak, om en kulturell berikning via hemspråket är 

önskvärd eller ej. Är hemspråksundervisningen däremot nödvändigt för att eleven skall kunna lära 

sig ett annat språk än hemspråket, bör den inte föras frivilligt (Prop. 1975/76:118, s. 35). 

 

Citatet uttrycker att modersmålets betydelse för utveckling av svenska tillskrevs ett 

avsevärt högre värde, än för bevarandet av barnens hem- språk och kultur. 

Fastän föredragande statsrådet medgav sin “förståelse för dem som förordar att 

hemspråksundervisningen bör vara obligatorisk för eleven” (Prop. 1975/76:118, s. 96), 

avslogs förslaget i propositionen, dock med en annan motivering än den som angavs i IU. I 

propositionen slogs fast att “obligatorisk hemspråksundervisning skulle vara oförenlig med 

valfrihetsmålet” (ibid., s. 78). Man kan alltså konstatera att det har skett en diskursiv 

förändring i frågan om ämnets status: att införa obligatorisk undervisning var inte praktiskt 

omöjligt utan principiellt. Barnets och föräldrarnas möjlighet att välja prioriterades över 

modersmålets betydelse, vilket indikerar en förändring i synen på modersmålsämnet och dess 

värde.  

Obligatoriefrågan behandlades senare i utbildningsutskottets betänkande (1980/81:UbU8). 

Motionärerna ansåg att obligatorisk hemspråksundervisning stod i linje med jämlikhetsmålet, 

då den skulle likställa invandrarbarn och svenska barn i deras rätt till modersmål. Motionen 

avslogs med samma motivering som angavs i propositionen från 1975, nämligen att det skulle 

rimma illa med valfrihetsmålet (ibid., s. 4). Här kan vi också se spänningen mellan diskurser 

om valfrihet och jämlikhet, där valfrihetsdiskursen tydligen börjar prioriteras, något som fick 
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sin fulla genomslagskraft under nästkommande perioden av ämnets (och skolans överlag) 

utveckling (se avsnitt 5.3). 

 

Ämnets innehåll 

En central aspekt av konstruktionen av skolämnen handlar om undervisningens innehåll, 

som förutsätter att ett urval görs. Vilka aspekter väljs in och vilka lämnas utanför inom 

respektive ämne? Hur görs detta innehåll legitimt? Vilka värderingar ligger bakom detta val? 

Språkämnen skiljer sig från de flesta andra skolämnen i den bemärkelsen att det egentligen 

inte existerar något innehåll från början (Tornberg, 2000). Mot denna bakgrund är det desto 

mer intressant att analysera vilket innehåll som enligt statlig policy ska konstituera 

undervisningen i hemspråk/modersmål. 

Tornberg (ibid.) menar att avsaknaden av innehåll kan vara en av orsakerna till att 

språkundervisning i många fall handlar om färdighetsträning. Att så är fallet även när det 

gäller hemspråk framgår exempelvis av metodiska anvisningar för undervisning av 

invandrarelever i Lgr69: 

 

Undervisningen i hemspråket skall inriktas på de grundläggande färdigheterna att lyssna, se och 

tala, läsa och skriva. Varje elev skall utveckla sin förmåga att förstå och ta ställning till vad han 

hör, ser och läser samt att uttrycka sig enkelt och klart i tal och skrift (Skolöverstyrelse, 1973, s. 

87). 

 

Det intressanta med detta citat är att förmågan ”att se” framställs som en språkfärdighet, 

vilket är inte så vanligt.  

I dessa metodiska anvisningar rekommenderades vidare att lägga störst vikt på “de för 

eleven mest väsentliga momenten” (Skolöverstyrelse, 1973, s. 87) såsom muntlig 

språkfärdighet och läsförståelse, medan skrivning och språklära skulle få mindre utrymme 

(ibid.). Att undervisningen huvudsakligen skulle inriktas på att lyssna och tala, men inte i 

samma grad på läs- och skrivträning förklaras i dokumentets senare del. Där står det att 

“egentlig läs- och skrivträning på modersmålet bör uppskjutas, tills den svenska 

läsinlärningen är grundlagd” (Skolöverstyrelse, 1973, s. 95). Med andra ord grundade sig 

rekommendationerna angående de moment som skulle ingå i hemspråksundervisningen på 

den vedertagna föreställningen om språkinlärning, nämligen på principen “ett språk i taget”. 

Samma princip återspeglas även i Lgr80:  

 

Läsningen skall först behärskas väl på ett språk, innan eleverna börjar läsa på sitt andra språk 

(Skolöverstyrelse, 1980, s. 148).  

 

Det föreligger dock en väsentlig skillnad i formuleringarna mellan läroplanerna, nämligen 

att i Lgr80 tas det inte för givet att läsinlärningen först ska/bör ske på svenska. Lgr80 ger 

alltså uttryck för det motsatta antagandet, dvs. att läsutvecklingen först bör ske på 

modersmålet och därefter på elevens andraspråk. 

Förutom de grundläggande språkfärdigheterna skulle undervisning i hemspråk enligt Lgr69 

bidra till att utveckla elevernas kritiska tänkande. Barnen skulle inte enbart lära sig att lyssna, 

tala och skriva, utan också att förstå och kritiskt värdera den information de får. Liknande 
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formuleringar angående undervisningens innehåll återfinns i kursplanen för hemspråk i Lgr80. 

Som ämnets huvudmoment anges samma grundläggande språkfärdigheter, dvs. att lyssna, 

tala, läsa och skriva (dock inte ”att se”). Samtidigt betonas här ämnets 

personlighetsutvecklande karaktär, vilket uttrycks redan i den inledande delen av kursplanen 

där modersmålets betydelse för individens allsidiga utveckling anges som ett av argumenten 

för att ämnet ingår i grundskolans undervisning.  

Därutöver skulle undervisning i hemspråk ha kultur- och samhällsorienterande inslag 

avseende både Sverige och de länder som elever kommer ifrån. Ett av undervisningens mål 

var att den skulle 

 

medverka till att eleverna får förståelse för livssituationen i Sverige och ökar sina kunskaper om 

livsvillkor och livsmönster i ursprungslandet (Skolöverstyrelse, 1980, s. 146, min kursivering).  

 

Ordvalet i citatet tyder på att hemspråkseleven förutsattes ha bättre kunskaper om sitt 

hemland än om Sverige, vilket tyder på att ämnet snarare var tänkt till nyinvandrade elever än 

minoritetsbarn. Dessutom är det underförstått i citatet att Sverige inte är invandrarbarnens 

hemland. 

Såväl Lgr69 som Lgr80 poängterade att undervisning i hemspråk skulle bidra till att 

utveckla elevernas förmåga att kritiskt värdera information. Skillnaden mellan dessa 

dokument består i att elever enligt den förra skulle lära sig att ta ställning till innehållet i vad 

de hörde, såg och läste, medan enligt den senare läroplanen skulle eleverna dessutom kunna 

aktivt och kritiskt ta ställning till de kulturella värdena både i ursprungslandet och i Sverige 

(Skolöverstyrelse, 1980, s. 146). Något uttalat kontrastivt perspektiv i undervisningen 

förespråkades dock inte i kursplanen.  

I övriga policydokument från den här tiden diskuterades innehållsaspekten i en mycket 

begränsad skala. Däremot drogs allmänna riktlinjer om undervisningens utformning upp i IU 

och efterföljande propositionen. I dessa policytexter framställdes invandrarelevens egna 

förutsättningar och behov som det centrala vid undervisningens planering och uppläggning. 

Exempelvis inleddes IU:s överväganden beträffande undervisning av invandrarbarn med 

hänvisning till skolans allmänna riktlinjer, enligt vilka är det den enskilde individen som står i 

centrum för skolans verksamhet. Skolans viktigaste mål var således att söka främja elevens 

“personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa” (SOU 1974:69, s. 

256). Det poängterades att det var den enskilde individen som skulle stå i förgrunden både när 

det gällde hemspråksundervisningens genomförande, men även vid avvägningen av 

resursfördelningen (Prop. 1975/76:118, s. 87).  

Denna princip fanns emellertid formulerad redan i Lgr69. I läroplanens anvisningar för 

undervisning i hemspråk poängterades att den elevkategori som ämnet avsåg kunde uppvisa 

stora individuella skillnader vad gällde förkunskaper i språket och utbildningsbakgrund. 

Dessutom omfattade ämnet ett stort antal språk som sinsemellan var mycket olika, vilket 

innebar att undervisning i dessa språk skulle se olika ut. Därför gavs rekommendationer om 

att undervisningens innehåll skulle planeras flexibelt och anpassas efter den enskilde eleven 

(Skolöverstyrelse, 1973, s. 88). Liknande formuleringar återfinns senare i Lgr80. 
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Man kan utifrån denna analys dra slutsatsen att individualisering var ett tongivande 

diskursivt begrepp som påstods ha legat i grunden för det politiska synsättet om 

hemspråksundervisningens organisation och innehåll. 

 

5.2.5. Sammanfattning av perioden 

I detta avsnitt har jag beskrivit och analyserat de centrala policydokumenten som författats 

under modersmålsundervisningens framväxt och etablering som ett skolämne med egen 

kursplan. Genom att placera ämnets utveckling i sitt historiska, kulturella och sociala 

sammanhang har jag visat att det har sina rötter i invandrarpolitiken, vars mål och principer 

började formuleras under denna tid. Det är främst med hänvisning till invandrarpolitiska 

riktlinjer och ändrat synsätt om språklig och kulturell mångfald, som förändringar på 

utbildnings- och språkpolitiska områden legitimeras i de studerade dokumenten.  

Utifrån ovan gjorda analys av statlig policy kan man säga att den politiska synen på 

invandrarelever och tvåspråkighet fortfarande var ambivalent under denna period. Den 

manifesterade positiva inställningen till “kulturell berikning” genom invandring står inte 

riktigt i samklang med diskursen om invandrare som problem och det kompensatoriska 

perspektivet som framkommer i policyn. Modersmålets betydelse för kognitiv utveckling och 

inlärning av svenska dominerade i det politiska talet om tvåspråkigheten. Detta framkom 

också i behandlingen av den så kallade obligatoriefrågan. Vidare kan konstateras att 

hemspråksundervisningens nytta för individen betonades mer än tvåspråkighetens roll för 

samhället. 

Vad gäller undervisningens utformning och positionering bland andra ämnen fick vem-

frågan en central plats i den offentliga diskursen. Det pågick ett intensivt 

gränsdragningsarbete som återspeglas i diskussioner kring ämnets benämning samt om vilka 

elevkategorier som hade rätt att delta i undervisningen. Dessa politiska förhandlingar 

resulterade i att ämnet fick namnet hemspråk och skulle omfatta både invandrarbarn och barn 

från inhemska minoriteter på samma villkor. Dock tyder språkbruket i kursplanen i Lgr80 att 

ämnet snarare avsåg nyanlända invandrarbarn än barn som funnits i Sverige under en lång tid 

men som samtidigt hade annat/andra modersmål än svenska. 

Innehållsmässigt föreligger inga stora skillnader mellan Lgr69 och Lgr80 vad gäller 

kursplan i hemspråk. I båda läroplanerna framhävdes ämnets personlighetsutvecklande 

funktion, men undervisningens centrala innehåll bestod av färdighetsträning. Utöver det 

skulle undervisningen utveckla elevernas kritiska tänkande och ge viss kultur- och 

samhällsorientering.  

Det budskap som framkommer i policydokumenten från den här första perioden av ämnets 

utveckling kan sammanfattas i sådana diskursiva begrepp som problem, svårigheter och 

behov vilka förknippas med invandrarelever. Den politiska visionen av undervisningens 

utformning sammanfattas i begreppen individualisering, flexibilitet och valfrihet.  
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5.3.  Hemspråksundervisningens utveckling mellan Lgr80 och 

Lpo94 

5.3.1.  Bakgrund  

Den föregående perioden av hemspråksundervisningens utveckling var förhållandevis kort; 

även om undervisning i andra modersmål än svenska i viss utsträckning fanns redan på 1960-

talet var det inte förrän läroplanssupplementet från 1973 som hemspråksundervisningens 

principer slogs fast och kom att bli bestämmande för en lång tid framöver. Mellan denna 

läroplan och nästföljande Lgr80 har det alltså inte gått många år. Förvisso skedde stora 

förändringar på det ideologiska planet som resulterade i att hemspråk i och med Lgr80 fick 

egen kursplan, vilket återspeglade ändrad syn på invandrarelevernas språk och samtidigt 

höjde ämnets status. Men jämförelse mellan läroplaner pekar på att skillnaderna mellan 

läroplanerna vad gäller ämnets syfte och innehåll inte var särskilt stora.  

Den period som behandlas i detta avsnitt sträcker sig över 14 år, som kännetecknas av 

dramatiska förändringar både i invandrarpolitiken och i utbildningspolitiken. Vi kan därför 

förvänta oss något större ideologiskt och innehållsligt avstånd mellan Lgr80 och Lpo94.  

Invandrarpolitik på 1980-1990-talet 

Borevi (2002) talar om två faser av den svenska invandrarpolitiken som tidsmässigt i 

princip sammanfaller med perioden mellan Lgr80 och Lpo94. Den ena av dem, 1980-talet, 

kallar hon för invandrarpolitikens utvärderingsfas, den andra - 1990-talet - beskrivs som en 

omvärderingsfas. I det följande kommer jag kortfattat skissera det invandrarpolitiska klimatet 

inom vilken den nya läroplanen och hemspråksundervisningen utvecklades.  

Som nämnts ovan växte politiken riktad mot invandrare fram, etablerades och 

formulerades mot bakgrund av en intensiv arbetskraftsinvandring till Sverige. Men efterfrågan 

på arbetskraft minskade kraftigt i början av 1970-talet på grund av omstrukturering av 

arbetsmarknaden som kom till följd av försämrad världsekonomi. Invandringen till Sverige 

fortsatte men dess karaktär blev en annan. I stället för arbetskraftsinvandrare handlade det nu 

om anhöriga till redan invandrade människor samt flyktingar, dvs. de kategorier av invandrare 

som Sverige var moraliskt ansvarigt för och - i enlighet med internationella 

överenskommelser - juridiskt förpliktat att ta hand om. Detta innebar att invandringen inte 

längre kunde regleras ekonomiskt, med arbetsmarknaden som referenspunkt, vilket var 

invandrarpolitikens förutsättningar. Det fanns alltså behov att utvärdera effekter av tidigare 

vidtagna åtgärder och se över invandrarpolitikens huvudprinciper (Borevi, 2002). 

Diskussionen om valfrihetsmålets innebörd var kanske en av de mest omdiskuterade 

frågorna i 1980-talets politiska texter. Den gick ut på att precisera valfrihetens gränser, vilket 

synliggjorde spänningsförhållanden mellan valfrihetsmålet och jämlikhetsmålet. Bland annat 

problematiserade man att valfriheten i många fall användes som stöd för avvikande 

uppfattningar om invandrarelevernas undervisning inom skolväsendet (Prop. 1985/86:98, s. 

19). Därför lyftes frågan om vilka grundläggande normer och värderingar man kunde kräva 

att såväl infödda som invandrare accepterade och följde fram. Med andra ord handlade 

debatten om vad som inte kunde väljas bort. I en proposition från 1986 (ibid., s. 20) slogs det 

fast att lagar och grundläggande värderingar måste gälla alla invånare i alla sammanhang. 
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Dessutom hävdades att valfrihetsmålet inte fick tolkas som “ett bortväljande av det svenska 

språket” (ibid.).  

Borevi (2002) noterar att i policydokument från 1980-talet framkommer en konkurrens 

mellan målet om jämlikhet å ena sidan och målet valfrihet å andra sidan. Hon menar vidare att 

statens aktiva insatser för att främja kulturbevarande ersattes av en passiv tolerans inför 

etniska olikheter (ibid., s. 112). Invandrarpolitikens nya diskursiva nyckelord blev, enligt 

Borevi (ibid., s.113) att främja “goda etniska relationer”, samt att “skapa gemenskap” och 

“samlevnadsfrid”.  

En annan viktig förändring som skedde under invandrarpolitikens utvärderingsfas har att 

göra med gränsdragningen mellan kategorier invandrare och minoriteter. Invandrare ansågs 

utgöra en särskild befolkningsgrupp, då de till skillnad från inhemska minoriteter ofta befann 

sig i en särskild socio-ekonomisk utsatthet. På så sätt togs kopplingen mellan invandrarskap 

och minoritetsskap bort (Borevi, 2002). 

1990-talet beskrivs som en omvärdering av invandrarpolitiken när själva benämningen 

invandrare kom att problematiseras. Det noterades att begreppet invandrare i många fall fick 

en kulturell tolkning med en negativ stämpel på. Man ansåg att talet om invandrarnas 

specifika behov framställde dem som annorlunda och fungerade stigmatiserande, vilket också 

bidrog till ökad polarisering mellan “vi” och “de”.  

För att lösa detta stigmatiseringsproblem föreslogs följande lösningar. För det första skulle 

statens explicita åtgärder tidsbegränsas till fem år efter invandrarens ankomst till Sverige. För 

det andra skiljdes minoritetspolitiken och invandrarpolitiken åt. Slutligen beslutade man att så 

långt som möjligt undvika benämningen invandrare, vilket år 1977 utmynnade i att 

invandrarpolitik döptes om till integrationspolitik (Borevi, 2002). 

 

Språkpolitik på 1980- 90-talet  

Även om språkpolitiken explicit formulerades först under andra delen av 1990-talet kan 

man i den offentliga debatten om hemspråksundervisningen och stödundervisning i svenska 

(som numera heter svenska som andraspråk) skönja dess framväxt. Debatten synliggör att 

spänningen mellan svenska språket å ena sidan och minoritets- och invandrarspråk å andra 

sidan uppmärksammades långt innan dess. Som antytts ovan kom det invandrarpolitiska målet 

om valfrihet att innebära att invandrarbarn fick välja undervisning i sitt modersmål men inte 

välja bort svenska, då det sistnämnda till skillnad från hemspråk var obligatoriskt för alla.  

Mot slutet av 1980-talet tog debatten om svenska språkets status en annan form i samband 

med allt mer tilltagande europeiska integrationen. Svenska språket fick konkurrera med andra 

europeiska språk för sin status som officiellt EU:s språk. I den offentliga diskursen 

framställdes svenska som hotad av större världsspråk - och framför allt av engelska - och i 

behov av statligt stöd (se t ex Norrby, 2009). Det var alltså under 1990-talet som språkfrågor 

blev en central samhällsfråga och en klar politisk angelägenhet.  

 

Utbildningspolitik på 1980- 90-talet 

I början av 1980-talet inleddes en ny reformperiod i den svenska utbildningspolitiken, som 

fick ett stort genomslag på 1990-talet. De viktigaste förändringar som skolan genomgick 
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under denna period har att göra med dess styrningssystem. Mot bakgrund av globalisering, 

tilltagande flyktinginvandring och ändrade förhållanden på arbetsmarknaden som medförde 

stora ekonomiska, demografiska och sociala förändringar, ansågs det nödvändigt att 

omstrukturera skolsystemet så att det skulle bli mer flexibelt och därmed bättre anpassat till 

nya samhällsvillkor. Effektivitet och marknadsanpassning är de diskursiva begrepp som fick 

genomsyra utbildningspolitiken under denna period (Erixon m.fl., 2012; Telhaug, 2006). 

Synen på skolan som ”public good” ersattes successivt med ”private good” med ökad 

betoning på valfriheten (Englund, 1993). 

Från att vara en enhetsskola med stark statlig styrning blev skolan decentraliserad; ansvaret 

för skolan lades över på kommunernas axlar, som fick fördela resurser efter lokala behov. 

Reformen innebar dessutom att mål- och regelstyrning ersattes med mål- och resultatstyrning, 

vilket kan kopplas samman med New Public Management (NPM). Denna nya 

marknadsorienterade styrningsfilosofi kom att påverka 1990-talets läroplansreformer. Mål- 

och resultatstyrning krävde också ett starkare instrument för kontroll efter måluppfyllelsen. På 

så sätt blev granskningar och utvärderingar, såväl nationella som internationella, ett starkt 

styrningsinstrument i skolan. 

 

5.3.2.  Policydokumenten 

Analysen av modersmålsundervisningens utveckling under 1980–90-talet bygger på 4 

policydokument. De första två - språk- och kulturarvsutredningen, SKU, (SOU 1983:57) och 

regeringens budgetproposition (prop. 1984/85:100, bilaga 10) - representerar 1980-talet och 

skrevs således fram under invandrarpolitikens utvärderingsfas. De andra två dokumenten - 

Skola för bildning (SOU 1992:94) samt den nya läroplanen, Lpo94, (Skolverket, 1994) hör 

tidsmässigt till början av omvärderingsfasen.  

SKU:s utredning tillsattes med uppdrag att granska frågor “som under senare år förorsakat 

en livlig debatt” (SOU 1983:57, s. 11). En särskild utredare, Birgitta Ulvhammar, skulle bland 

annat ta ställning beträffande behovet av hemspråksundervisning, innebörden av 

tvåspråkighet i undervisningen, organisationen av invandrarundervisningen samt överväga 

behovet av särskild ställning för det finska språket i den svenska skolan (ibid.). Utredningen 

resulterade i en rapport Olika ursprung i Sverige, som bland annat pläderade för ett 

interkulturellt förhållningssätt i undervisningen.  

Som komplement till denna utredning har jag granskat budgetpropositionen från 1984 

(Prop. 1984/85:100, bilaga 10) med fokus på det kapitel som behandlar 

hemspråksundervisning. Det är i och med detta dokument som hemspråksundervisningens 

generösa principer började begränsas - en trend som kommer att nå kulmen på 1990-talet. 

Betänkandet Skola för bildning (1992:94) är författat av läroplanskommittén som tillsattes 

år 1991 med uppdrag att reformera läroplanen och anpassa den till ett mål- och resultatstyrt 

skolsystem. De nya målen skulle formuleras på så sätt att de kunde konkretiseras och 

preciseras på lokal nivå och vara möjliga att utvärderas (Dir. 1991:9, refereras i SOU 1992:94, 

bilaga 2). För att möjliggöra en sådan anpassning var det nödvändigt att se över innerbörden i 

kunskapsbegreppet. Kommitténs huvudbetänkande Skola för bildning lade grunden för den 

nya vidgade synen på kunskap som fick prägla den kommande läroplanen, Lpo94. Mycket 

kortfattat gick det nya synsättet ut på att kunskap betraktades som kontextbunden, flexibel och 
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ej på förhand given, vilket innebar att den inte kunde fastställas med hjälp av skolans 

styrdokument
8
. Det utvidgade perspektivet på kunskap skapade utrymme för lokala tolkningar 

och stämde bättre överens med den nya styrningen av skolan.  

Läroplanen Lpo94 skiljer sig i flera avseenden från tidigare läroplaner. För det första 

gjordes en uppdelning mellan strävansmål och uppnåendemål. Den senare typen uttryckte vad 

alla elever skulle ha uppnått efter det femte respektive det nionde skolåret. Strävansmålen 

uttryckte i sin tur vilka kunskaper som kunde utvecklas, men dessa skulle inte uppfattas som 

ett slags slutmål. För det andra beskrevs innehållet i termer av kunskaper som man skulle 

sträva mot och uppnå. Vidare ingick timplaner och kursplaner i en särskild förordning, som 

förutom ämnets mål, karaktär och uppbyggnad innehöll betygskriterier. Den nya läroplanen 

blev dessutom avsevärt mindre till omfång, vilket i viss mån försvårar jämförelse med de 

tidigare styrdokumenten. 

 

5.3.3.  Legitimeringen av förändringar i hemspråksundervisning på 1980-

talet 

I början av 1980-talet inleddes invandrarpolitikens utvärderingsfas. På grund av 

invandringens ändrade karaktär blev det nödvändigt att se över de tidigare formulerade 

riktlinjerna. Undervisning av invandrarbarn generellt och hemspråksundervisning specifikt 

var bland de frågor som föranledde en särskild utredning - SKU (SOU 1983:57).  

Utredningens överväganden kring invandrarundervisningen inleddes med en hänvisning till 

skolkommissionens betänkande från 1946, i vilket det poängterades att skolans viktigaste 

uppgift är att anpassa sig till elevernas varierande förutsättningar. SKU konstaterar: 

 

De sociala, ekonomiska, kulturella och språkliga klasskillnaderna var ju tidigare stora i Sverige. 

Sådana skillnader återfinns nu bland dagens invandrarelever och en viktig fakta att understryka i 

diskussionen om deras tvåspråkiga situation och deras kulturella bakgrund. En individualisering av 

undervisningen för att anpassa den till elevernas skilda förutsättningar är i dag liksom i går ett av 

de viktigaste målen för den sammanhållna skolan (SOU 1983:57, s. 91-92).  

 

I likhet med IU (SOU 1974:69) grundade sig SKU:s argumentation för särskilda 

utbildningsåtgärder för invandrarelever i skolans allmänna riktlinjer. Särskilt stor vikt lades 

vid begreppet individualisering som beskrevs som ett nödvändigt led i arbetet mot skolans 

demokratisering. Enligt SKU innebär en demokratisk skola inte bara lika 

utbildningsmöjligheter för alla barn och ungdomar, den förutsätter också extra insatser “för att 

kompensera dem som har sämre utgångsläge än andra” (ibid., s. 92, kursivering i originalet). 

Detta citat visar tydligt hur det kompensatoriska perspektivet på invandrarbarn som framkom 

i policydokumenten från 1970-talet görs explicit och används som argument för bland annat 

hemspråksundervisning. 

I likhet med tidigare policytexter hänvisade SKU till invandrarpolitiska mål om jämlikhet, 

valfrihet och samverkan i argumentationen för undervisning i hemspråk och stödundervisning 

i svenska för invandrarbarn. Men motiven till hemspråksundervisning respektive undervisning 

i svenska som andraspråk skiljer sig avsevärt åt: 

                                                             
8 För vidare diskussion av kunskapssyn i den svenska skolan se t ex Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009. 
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Det egna språket behöver stimulans främst av utvecklingspsykologiska skäl men också för att ett 

barn skall kunna behålla och utveckla språket och få reella möjligheter i föräldrarnas 

ursprungsland om dessa väljer att återvända. Det svenska språket behövs för en studie- och 

yrkesmässig valfrihet i Sverige. Att arbeta i Sverige, att bli delaktig av information, att få insyn 

och medinflytande i det svenska samhället kräver behärskning av svenska (SOU 1983:57, s. 230). 

 

I citatet kopplas undervisning i andra modersmål än svenska med utvecklingspsykologiska 

motiv samt med ökade möjligheter i andra länder än Sverige. Det uttrycks också att kunskaper 

i andraspråk än svenska egentligen inte har något värde i det svenska samhället. Det bör 

noteras att utredaren var medveten om att en sådan nedvärdering av hemspråk hade negativ 

påverkan på elevernas studiemotivation. När hon redogjorde för möjliga motiv till elevernas 

minskade intresse för i hemspråksundervisning sade hon: 

 

Det kan också vara fråga om en medveten satsning hos eleven och även föräldrarna på det helt 

svenska, därför att detta bedöms innebära de bästa chanserna att hävda sig på arbetsmarknaden och 

i övrigt i det svenska samhället. [...]. Ett ytterligare skäl kan vara att eleven inte tror på̊ att 

samhället skall uppskatta hans tvåspråkighet och att hans studieansträngningar i detta avseende 

inte kommer att kunna nyttiggöras (SOU 1983:57, s. 214). 

 

Det finns alltså ett slags motsättning mellan de två citaten ur en och samma text. Det senast 

citerade uttalandet illustrerar också hur argument för ökad satsning på svenska kopplades till 

efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Enligt direktivet skulle SKU fokusera olika motiv som låg bakom hemspråksreformen 

samt analysera på vilket sätt de påverkar möjligheten att anordna en meningsfull 

undervisning. Inskolningsmotiv tillsammans med psykologiska och minoritetspolitiska motiv 

skulle särskilt uppmärksammas (SOU 1983:57, s. 292). Vad inskolningsmotivet egentligen 

innebar förtydligas inte i direktivet, men att döma av SKU:s hantering av frågan handlade det 

om att invandrareleven genom hemspråk skulle slussas över till undervisning på svenska 

(ibid., s. 212). Att just dessa motiv till hemspråksundervisningen togs upp i direktivet, och 

inte till exempel personlighetsutveckling, kognitiv utveckling eller aktiv tvåspråkighet, säger i 

sig att tonvikten i statens synsätt på ämnet har förskjutits jämfört med 1970-talet.  

Dessa tre motiv granskades av SKU i relation till valfrihetsmålet. Utredaren gjorde en 

viktig distinktion mellan barnens och de vuxnas möjlighet att göra ett medvetet val. Det 

konstaterades att inskolningsmotiv och psykologiskt motiv fokuserade barnets behov men var 

formulerade utifrån en vuxen människas perspektiv. Med andra ord handlade det enligt SKU 

inte om ett barns reella val, utan snarare var en fråga om behov. Minoritetspolitiskt motiv 

skulle däremot kunna innebära en valsituation, till exempel när föräldrar och barn talar 

svenska med varandra och väljer att läsa ett minoritetsspråk enbart på grund av tillhörigheten 

till en minoritetsgrupp. SKU påtalade dock att detta skulle strida mot gällande bestämmelser 

om rätten till hemspråksundervisningen (SOU 1983:57, s. 210-212).  

En viktig poäng med SKU:s diskussion av hemspråksreformens motiv är att det 

understryks att skolan generellt och hemspråksundervisningen specifikt inte i första hand 

handlar om ett val mellan det svenska och det invandrarbarnet själv representerar (SOU 
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1983:57, s. 213). Valfrihetsmålet ifrågasätts alltså inte, men relationen mellan val och behov i 

undervisningen problematiserades av SKU.  

Det verkar dock inte som att utredningens synsätt angående valfriheten som argument för 

hemspråksundervisning fick något genomslag i efterföljande propositioner. Valfrihetsmålet 

var som sagt ett viktigt föremål för offentliga debatter, men utifrån ett helt annat perspektiv. 

Som angavs i propositionen 1986 (Prop. 1985/86:98) skulle invandrarpolitikens 

huvudprinciper även fortsättningsvis vara gällande, samtidigt som det fanns behov att 

precisera valfrihetsmålet. I praktiken innebar det, som antyds ovan, att staten preciserade vad 

som inte fick väljas bort. I kontrast till 1970-talet när möjlighet att välja kulturell och språklig 

identitet sattes i förgrunden i argumentationen för hemspråksundervisningen, lades numera en 

större tungvikt på behovet av “en för alla gemensam referensram och av ett gemensamt språk” 

(ibid., s. 15), dvs. svenska.  

Mot bakgrund av de ovan nämnda diskursiva förskjutningar i det politiska talet om 

undervisning av invandrarbarn verkar det inte särskilt förvånande att förändringar beträffande 

hemspråksundervisningen i huvudsak gick ut på att successivt begränsa dess omfattning, trots 

att ämnet fortfarande framställdes som betydelsefullt. Exempelvis föreslog SKU att rätten till 

undervisningen skulle begränsas till ett språk för varje elev med följande motivering: 

 

Undervisningen omfattar inte bara språk utan även kulturbakgrund och det skulle bli övermäktigt 

att förmedla mer än ett språk med kultur till en elev med ett redan “trångt” schema. Brist på 

hemspråkslärare och läromedel utgör också ett hinder. Dessutom är det en ekonomisk fråga (SOU 

1983:57, s. 227). 

 

Det är alltså främst av praktiska och ekonomiska skäl som denna begränsning gjordes. 

Familjer med flera hemspråk behövde följaktligen välja vilket språk som de ville få 

undervisning i. Detta förslag till begränsning av rätten till undervisning fick regeringens stöd i 

efterföljande budgetproposition.  

Vidare lade regeringen fram ett förslag om ytterligare en begränsning gällande rätten till 

hemspråk. Skolminister Bengt Göransson menade att många elever deltog i undervisningen 

utan att vara berättigade till det. Orsaken till det var, enligt honom, att den dittills gällande 

definitionen av hemspråk som “ett levande inslag i hemmiljö” var för vid. Ministern ansåg att 

definitionen “barnets dagliga umgängesspråk i hemmet” bättre speglade hemspråksreformens 

avsikt (Prop. 1984/85:100, bilaga 10, s. 97). Genom denna begränsning kunde man också få 

ner kostnader för hemspråksundervisningen. 

Som motiv till strängare regler om rätten till hemspråk angavs att förkunskaper i språket 

var en nödvändig förutsättning för att undervisningen skulle utformas som 

modersmålsundervisning och inte få karaktären av undervisning i främmande språk (ibid., s. 

98). I detta sammanhang verkar följande diskussion om finskspråkiga elever särskilt 

intressant. Enligt SKU:s förslag skulle finlandssvenska elever få rätt till att delta i 

hemspråksundervisning “för att behålla och utveckla sina eventuella kunskaper i finska” 

(SOU 1983:57, s. 250, min kursivering). Med andra ord föreslogs det ett undantag för 

finlandssvenska barn som kunde delta i undervisningen även om de saknade kunskaper i 

språket. Men förslaget avvisades av skolministern med följande motivering:  
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Det kan inte sägas vara skolans uppgift att meddela undervisning i ett språk som inte är elevens 

modersmål enbart i syfte att underlätta ett återvändande till elevens eller föräldrarnas 

ursprungsland (Prop. 1984/85:100, bilaga 10, s. 98).  

 

Detta uttalande står i konstrast till tidigare policy, som formulerades med utgångspunkt i 

att de flesta arbetskraftsinvandrare skulle återvända till sina hemländer (se t ex SOU 1983:57). 

Vidare kan konstateras att minoritetspolitiska motiv ännu inte var lika betydelsefulla under 

denna tid jämfört med de senaste bestämmelserna, som jag kommer att återkomma till i 

analysen av nästföljande period. Dock är det viktigt att notera att hemspråksundervisning 

fortfarande omfattade inhemska minoriteter på samma villkor som invandrarbarn. Även om 

skolministern angav att det var nödvändigt att överväga särskilda regler för samiska, 

tornedalsfinska och zigenska barn, fattades det inga beslut i denna fråga. 

Ytterligare en förändring som signalerar en viss statussänkning av hemspråksämnet gäller 

undervisningens schemaläggning. SKU föreslog att undervisning i hemspråk som alternativ 

skulle kunna ges utanför schemabunden undervisning. Enligt förslaget skulle detta vara en 

lösning för de elever som inte ville gå miste om den reguljära undervisningen (SOU 1983:57, 

s. 232), vilket i sin tur framställdes som en av faktorerna som bidragit till att många av 

hemspråksberättigade elever valde bort ämnet: 

 

Den nuvarande konstruktionen av hemspråksundervisningen - där eleven måste gå ifrån annan 

undervisning - är en faktor att räkna med. Om eleven dessutom - vilket händer - får höra av 

läraren att han går miste om något värdefullt, när han går till hemspråksundervisningen, kan det 

förstärka en redan negativ inställning hos eleven (SOU 1983:57, s. 214). 

 

Förslaget fick stöd av skolministern som ansåg att det är önskvärt att förlägga 

hemspråksundervisningen utanför schemalagd tid eller genom ramen för fria aktiviteter (Prop. 

1984/85:100, bilaga 10, s. 100-101).  

Diskussionen om ämnets placering på schemat handlar självklart inte enbart om 

organisatoriska frågor. Den synliggör en spänning mellan hemspråk å ena sidan och skolans 

ordinarie undervisning å andra, vilket tyder på att hemspråksundervisning inte uppfattades 

som en självklar del av skolan. Detta betyder också att ämnet hemspråk inte längre ansågs 

vara så värdefullt att det i princip kunde vara obligatoriskt. Även om obligatoriefrågan 

fortfarande diskuterades i policydokumenten, verkar det som att det under denna period rådde 

en enighet om den, dvs. att deltagande i hemspråksundervisning även fortsättningsvis skulle 

vara frivilligt och “ses som ett erbjudande” (ibid., s. 100). 

Inom ramen för den här uppsatsen har jag inte kunnat titta närmare på övriga dokument 

som behandlar ämnets utveckling under 1980-talets andra hälft, men det bör nämnas att de 

flesta av dessa dokument är budgetpropositioner som innehöll en rad förslag om besparingar 

på hemspråksundervisningen med hänvisning till ekonomiska motiv (Borevi, 2002; 

Hyltenstam & Tuomela, 1996; Hyltenstam, 2012). Generellt kan därför sägas att 

argumentationen snarare fördes för nedskärningar och således mot undervisning i hemspråk 

än för den.  
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5.3.4.  Den formulerade politiska synen på hemspråksundervisning i början 

av 1990-talet 

Även i början av 1990-talet fortsatte trenden att begränsa rätten till 

hemspråksundervisningen och undervisningens omfattning. Samtidigt kan nya sätt att 

legitimera ämnet spåras i policydokumenten.  

I samband med globalisering, ökat samarbete över ländernas gränser och tilltagande 

flyktinginvandring kom begreppet internationalisering att användas allt oftare i 

argumentationen för en mängd olika förändringar på skolområdet. Nyttan av kunskaper i 

främmande språk blev i detta sammanhang uppenbar, vilket föranledde en större politisk 

satsning på skolans språkprogram. I direktivet till läroplanskommittén anges att  

 

det ökade internationella samarbete, särskilt inom Europa, gör det nödvändigt att förstärka skolans 

undervisning i moderna språk och om det europeiska kulturarvet (refereras i SOU 1992:94, s. 278).  

 

Vidare betonas att kunskaper om det svenska kulturarvet och förståelse och respekt för 

inhemska minoriteters kulturarv och andra folks kulturarv ska genomsyra undervisningen 

(ibid.). Av detta följer att moderna språk - franska, tyska och spanska - ansågs vara viktigare 

för skolans internationalisering än övriga språk.  

I läroplanskommitténs betänkande däremot lyftes även de andra språkämnenas betydelse 

för internationaliseringsarbete fram: 

 

Hemspråkselever, deras föräldrar samt hemspråkslärare är en värdefull och unik resurs i skolans 

internationaliseringsarbete och i strävan att skapa förståelse för och solidaritet med olika folk och 

kulturer i världen (SOU 1992:94, s. 214). 

 

Hemspråk ansågs med andra ord också kunna bidra till att främja internationalisering, 

vilket kan ses som ett nytt sätt att legitimera ämnet. Med tanke på den betydelse som 

internationaliseringsarbetet tillskrevs, kan man säga att detta nya argument signalerar en viss 

höjning av ämnets status. 

En annan förändring som berör hemspråksundervisning är att den enligt 

läroplanskommitténs betänkande kunde ges inom ramen för elevernas personliga val eller som 

alternativ till B-språk
9
. Detta framställdes som ett sätt att integrera ämnet i skolans timplaner 

så att eleven inte behövde gå miste om undervisning i andra ämnen (SOU 1992:94, s. 278). 

Men i stället för att konkurrera med andra ämnen fick hemspråk konkurrera med undervisning 

i övriga språk. Fastän denna ändring framställdes som positiv för både själva ämnet och för 

hemspråkselever, innebar det de facto ytterligare en begränsning, eftersom det enligt gällande 

bestämmelser krävdes minst fem elever för att undervisningen överhuvudtaget skulle ges. 

Diskussioner om ämnets benämning  

Frågan om ämnets benämning var en av de mest debatterade under den föregående 

perioden av ämnets utveckling. I de analyserade dokumenten från 1980- 90-talet togs den upp 

endast i SKU:s betänkande. Detta kan i och för sig förklaras med att de övriga studerade 

texterna egentligen inte har hemspråksundervisning i huvudfokus.  
                                                             
9
 Tidigare beteckning på det andra (efter engelskan) främmande språk i skolan. Motsvarande ämne heter idag 

moderna språk. 
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I SKU diskuterades fyra förslag till ämnets beteckning, nämligen hemspråk, modersmål, 

förstaspråk och språkets namn.  

I utredningen angavs det att det från olika håll påtalats att termen modersmål upplevdes ha 

en högre status i samhället och borde därför införas som ämnets benämning (SOU 1983:57, 

s. 223-224). Fastän SKU medgav att benämningen modersmål skulle ge en statushöjande 

effekt, avvisades den med följande motiveringar. För det första skulle ämnesbenämningen 

modersmål få konsekvenser för ämnet svenska som modersmål (ibid., s. 224). För det andra 

kunde det medföra avgränsningssvårigheter: 

 

Härtill kommer att termen modersmål som samlingsnamn för alla andra förstaspråk än svenska 

skulle medföra avgränsningsproblem beträffade rätten till undervisning som inte uppstår när 

benämningen hemspråk används. För en hel del elever kan svenska vara deras modersmål 

samtidigt som de också har ett annat språk som umgängesspråk med någon av 

föräldrarna/vårdnadshavarna i hemmiljön (SOU 1983:57, s. 224).  

Motiveringen visar att modersmålsbegreppet kopplas som tidigare i IU till individens 

förstaspråk. Modersmålet definieras alltså med utgångspunkt i den ordning i vilken språken 

lärs in. Det är också anmärkningsvärt att begreppet modersmål endast syftar på svenska 

språket i citatet ovan, medan andra språk beskrivs som förstaspråk eller umgängesspråk.  

Benämningen förstaspråk avvisades med hänvisning till samma avgränsningsproblem som 

benämningen modersmål. Hemspråk däremot beskrevs av SKU som ett inarbetat begrepp som 

också förekom internationellt. Fördelen med denna term var enligt SKU att den klart kunde 

definieras och därför ansågs vara bättre lämpad för administrativt bruk, exempelvis i frågan 

om rätten till hemspråksundervisning (ibid., s. 225). Även beteckningen ”språkets namn” 

(finska, spanska etc.) skulle enligt SKU fungera bra i vissa sammanhang, till exempel vid det 

dagliga arbetet, i betygsblanketter och i tryckt material som endast gällde ett visst språk 

(ibid.). Å andra sidan ansåg utredaren att denna benämning inte kunde användas som 

samlingsnamn för alla de språk som undervisningen avser. SKU rekommenderade därför att 

man i alla sammanhang där det är möjligt skulle använda språkens namn i stället för 

hemspråk, men att termen hemspråk skulle behållas som ämnets benämning (ibid., s. 229). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte har skett några ändringar i diskursen 

beträffande ämnets benämning. Fastän utredaren var medveten om att termen modersmål 

tillskrevs en högre status och skulle därför ge en positiv effekt på ämnets ställning bland andra 

skolämnen, behandlades frågan med större fokus på administrativa aspekter än på vad ett 

namnbyte skulle innebära för undervisningen. Det bör dock poängteras att den analyserade 

texten hör till periodens början, vilket innebär att diskursen i slutet av 1980-talet och början 

av 1990-talet kan se annorlunda ut, men detta återspeglas inte i de policydokument som jag 

granskat inom ramen för det här arbetet. 

 

Elevkonstruktioner i 1980- 90-talets policydokument 

I analysen av den föregående perioden noterades att hemspråksundervisningens målgrupp 

beskrevs med hjälp av begreppet invandrarbarn/invandrarelev, som även inrymde barn från 

inhemska minoriteter. Vidare konstaterade jag att invandrarelever förknippades med särskilda 

behov, problem och svårigheter. Även om individens förutsättningar som utgångspunkt för 
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undervisningens organisation betonades, hanterades invandrarelever som en förhållandevis 

homogen grupp.  

Som nämnts ovan uttrycker SKU explicit det kompensatoriska perspektivet på 

invandrarbarn, dvs. att de fortfarande förknippas med bristande studieförutsättningar och 

social och kulturell utsatthet. Detta uttrycks mycket tydligt i följande uttalande: 

 

Många invandrarbarn har sämre utgångspunkter än andra barn inför sina studier. De ser i det 

nya landet sina föräldrar - de största auktoriteterna - kämpa för att få fotfäste, upplever en social 

och ekonomisk skiktning, uppdelningar i arbetslivet och i skolan. Plötsligt står de längst ner i 

alla hänseenden, som om själva språket de talar eller kulturkretsen de tillhör redan från början 

hade en lägre status (SOU 1983:57, s. 210). 

 

Men denna dystra bild av invandrarelever blev å andra sidan mer nyanserad under den 

andra perioden. I SKU görs en uppdelning mellan barn som fötts i Sverige med minst en 

invandrad förälder eller som kommit till Sverige under sina första levnadsår. Gemensamt för 

dessa barn är att de “växt upp i en omgivning som dominerats av det svenska språket och det 

svenska samhället” (ibid., s. 213). Den andra kategorin består av barn som kommit till landet 

“strax före eller under skolpliktsåldern, t ex dagens många flyktingbarn” (ibid.). Därtill 

kommer finskspråkiga barn som finns inom båda kategorierna, men som enligt SKU bör 

betraktas som en tredje grupp. Detta innebär att undervisningens målgrupp framställs som 

heterogen, vilket skiljer sig från hur den behandlades i policydokument från tidigare period. 

Detta uttrycks ännu tydligare i följande citat: 

 

Inom var och en av dessa grupper finns elever med vitt skilda förutsättningar beträffande språk och 

kultur. De skiftande förutsättningarna akterspeglar t.ex. föräldrarnas utbildningsmässiga, sociala, 

ekonomiska och geografiska tillhörighet – på samma sätt som gäller för majoritetsbefolkningens 

barn. Härtill kommer emellertid - för många av dem – också det varierande avståndet kulturellt 

och utvecklingsmässigt mellan ursprungslandet och det svenska samhället (SOU 1983:57, s. 213). 

 

Det intressanta i detta sammanhang är att det i första hand är den andra kategorin av 

invandrarbarn som förknippas med skolsvårigheter. SKU påtalade att det fanns en risk att de 

åtgärder som hittills vidtagits, nämligen kompensatorisk undervisning och individualisering, 

skulle misslyckas. Vidare sades det: 

 

Självfallet kommer det inte att gälla alla invandrarelever, eftersom detta är ett rymligt begrepp, 

som också omfattar många barn födda i Sverige och med en kulturell miljö liknande den svenska 

skolans (SOU 1983:57, s. 263-264). 

 

Det handlar alltså inte bara om en mer differentierad bild av invandrare, utan också om att 

olika invandrarkategorier kräver olika åtgärder. En liknande tanke låg även till grund för 

omvärderingen av invandrarpolitiken några år senare. 

En annan aspekt av den diskursiva konstruktionen av hemspråkselever är att man numera 

räknade med att de flesta av dem skulle stanna i landet. Detta står i kontrast till tidigare 

period, när arbetskraftsinvandrare förväntades återvända till sina ursprungsländer och det 

ansågs därför fördelaktigt att de skulle bevara kontakter med sin kultur och sina släktingar. I 

detta avseende spelade hemspråksundervisning en viktig roll (se t ex Lgr80). I samband med 
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invandringens ändrade karaktär blev det klart att många invandrarfamiljer skulle stanna i 

Sverige och det var därför det svenska samhället som de skulle förberedas för (SOU 1983:57, 

s. 211). Det var kanske mot denna bakgrund som invandrarelevernas behov konstruerades 

med en betydligt starkare betoning på kunskaper i svenska språket än på barnens andra 

modersmål. 

I policydokumenten från 1990-talets första hälft kan en intressant diskursiv förändring i 

elevkonstruktionen skönjas. I Skola för bildning användes beteckningen hemspråkselev i 

stället för invandrarelev i de delar av texten som berör hemspråksundervisningen. 

Hemspråkselever definierades som “elever där ett annat språk än svenska utgör dagligt 

umgängesspråk” och som har grundläggande kunskaper i språket (ibid., s. 277). Detta 

undvikande av begreppet invandrarelev kan å ena sidan ses som en effekt av den kritik mot 

stigmatisering av invandrare som började växa fram under denna tid. Å andra sidan försvann 

inte beteckningen invandrarelev helt från policytexter. I Skola för bildning återkommer det 

totalt fyra gånger, varav tre gånger i de avsnitt där ämnet svenska som andraspråk diskuteras. 

Man kan också se en skillnad mellan hur begreppen invandrarelev respektive hemspråkselev 

används i texten. Beteckningen “invandrarelev” förekommer i kontexter som handlar om 

olika slags problem, till exempel:  

 

Invandrarelevernas och deras familjers syn på utbildning, inlärning och kunskaper skiljer sig ofta 

från den svenska. Skolsystemen i många av de länder eleverna kommer ifrån ser annorlunda ut. 

Detta påverkar också förutsättningarna för arbetet i ämnet (SOU 1992:94, s. 249). 

 

Samtidigt används begreppet hemspråkselev i mer neutrala eller till och med i positiva 

ordalag, som till exempel i citatet nedan där hemspråkselever beskrivs som tillgång: 

 

Den tillgång i form av kunskaper och färdigheter som hemspråkselever och deras lärare 

tillsammans utgör, kan bidra till ökad språk- och kulturkunskap även för andra elever och lärare. 

Om dessa kunskaper efterfrågas, lyfts fram och används vid undervisning i övriga ämnen och i 

skolans verksamhet i övrigt kan alla elever öka sin beredskap att leva och verka i ett alltmer 

internationellt samhälle (SOU 1992:94, s. 279). 

 

Denna diskursiva förskjutning tyder på att invandrarskapet konstruerades i statlig policy 

under 1990-talets första hälft efter kriterium “avsaknad av kunskaper i svenska”, snarare än 

utifrån elevernas hemspråk, som det gjordes i policydokumenten från 1970-talet. Det kan 

också tolkas som resultat av differentiering inom invandrarkategorin som framkom i 1980-

talets policydokument. 

 

Konstruktionen av ämnets innehåll i Lpo94 

Hur påverkades innehållet av ämnet hemspråk mot bakgrund av de omfattande 

förändringar i synen på och konstruktioner av hemspråksundervisningen som redovisades 

ovan? För att svara på denna fråga har jag analyserat kursplanen i hemspråk i Lpo94 och 

jämfört den med Lgr80.  
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I likhet med Lgr80 inleds kursplanen i hemspråk i Lpo94 med en beskrivning av språkets 

betydelse för individens utveckling och ämnets övergripande mål. Enligt Lgr80 ingick ämnet 

hemspråk i skolans undervisning därför att 

 

o en harmonisk allsidig utveckling förutsätter att man behärskar sitt eget språk, 

o elever med annat hemspråk än svenska skall kunna befästa och utveckla sitt hemspråk och kunna 

upprätthålla sina kontakter med hemlandet (Skolöverstyrelse, 1980, s. 145). 

 

Språket betydelse för språk- och personlighetsutveckling angavs också i Lpo94. Däremot 

finns det andra motivet, dvs. att “kunna upprätthålla sina kontakter med hemlandet”, inte med 

i den nya läroplanen. Detta har att göra att man i samband med invandringens ändrade 

karaktär inte längre räknade med att elever skulle återvända till sina ursprungsländer. Ämnets 

nya syfte blev att främja elevernas utveckling “till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell 

identitet” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 24, min kursivering). Tvåspråkighet kvarstod 

alltså som ett av undervisningens främsta syften.  

På samma sätt som i Lgr69 och Lgr80 poängterades i Lpo94 att tillämpningen av 

kursplanen skulle vara flexibel, att elevernas behov borde utgöra utgångspunkten för arbetet i 

ämnet, samt att olika elevgruppers språkförhållanden skulle tas i beaktande vid planeringen. 

Men till skillnad från Lgr80 betonades i Lpo94 att det innehåll som valdes också skulle ha 

anknytning till det övriga skolarbetet (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 24). Liknande 

formuleringar fanns emellertid i Lgr69, där det stod att undervisning i hemspråk i möjligaste 

mån skulle anknyta till den svenska klassens arbete (Skolöverstyrelse, 1973, s. 98). 

Å ena sidan kan betoningen på att innehållet i hemspråk skulle vara kopplat till andra 

ämnen förstås som uttryck för synen på kunskapsutveckling som kontinuerlig process som 

inte slutar vid ämnenas gränser, vilket står i linje med konceptet om det livslånga lärande som 

lanserades på 1990-talet. Samtidigt innebär det att hemspråk diskursivt positioneras i Lpo94 

som en integrerad del av skolans verksamhet. 

I beskrivningen av ämnets uppbyggnad angavs det att litteraturläsning och kulturkunskap 

var ämnets två centrala kunskapsområden (Utbildningsdepartementet, 1994). Detta innehåll 

legitimerades på följande sätt: 

 

Litteraturen och den muntliga traditionen bär en stor del av det kulturella arvet och förmedlar 

kunskaper och värderingar. Arbetet kring litteraturen genom samtal, skrivande och dramatisering 

hjälper eleverna att få svar på de frågor som uppkommer genom att de tillhör två kulturer 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 24-25). 

 

Generellt kan sägas att kulturbegreppet fick ett betydligt större utrymme i Lpo94. I 

kursplanen för hemspråk förekommer det 23 gånger, vilket är nästan dubbelt så mycket som i 

Lgr80 (12 gånger i en betydligt längre text).  

Att tyngdpunkten läggs på litteraturläsning kan också betraktas som en viktig förändring i 

konstruktionen av ämnets innehåll i jämförelse med föregående läroplaner, där ämnets 

huvudmoment var att utveckla elevernas förmåga att tala, lyssna och förstå. 

Rekommendationerna i Lgr69 och Lgr80 angående läsning på hemspråk och andraspråk tog 

sin utgångspunkt i principen “ett språk i taget”. Man ansåg nämligen att läsförmågan först 

skulle vara etablerad på ett språk innan man började lära sig läsa på sitt andraspråk (se avsnitt 
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5.2.4.4). Det faktumet att Lpo94 lyfter fram litteraturläsning som huvudmoment innebär alltså 

inte bara en förändring i ämneskonceptionen utan kan betraktas som indikation på ändrad syn 

på tvåspråkig läsinlärning. 

Sammantaget kan sägas att i Lpo94 framstod ämnet hemspråk som ett kulturorienterande 

ämne där traditionell språkträning blev underordnad i förhållande till kunskaper om kultur och 

samhälle, vilket rimmade väl med ämnets syfte om utveckling av dubbel kulturell identitet. 

Jag ställer mig dock frågande om hur denna ambitiösa målsättning överensstämmer med vad 

som anges under rubriken Mål för undervisningen i hemspråk som läses inom ramen för 

elevens personliga val
10

, nämligen att eleven efter årskurs nio förväntas “känna till något om 

sin kulturs berättelser, sånger och musik, traditioner och högtider” (Utbildningsdepartementet, 

1994, s. 25, min kursivering). Detta kan jämföras med kursplanen i engelska där liknande mål 

ska uppnås vid slutet av femte skolåret: eleven skall “känna till något om levnadsförhållanden 

i engelskspråkiga länder” (ibid., s. 17). 

Enligt läroplanskommitténs förslag skulle särskilt vikt vid utformningen av kursplanen för 

hemspråk läggas vid ämnets roll i skolans internationalisering. I beskrivningen av ämnets 

syfte och roll stod det bland annat att ”elevernas kunskaper om språk och kulturer skall leda 

till att de aktivt kan delta i skolans internationaliseringsarbete” (SOU 1992:94, s. 215). Detta 

syfte återspeglades dock inte i den färdiga läroplanen.  

Ett annat moment som jag lade märke till är att undervisningen i hemspråk skulle utifrån 

Lpo94 anlägga ett kontrastivt perspektiv som inbegriper jämförelser såväl mellan hemspråk 

och svenska, som mellan kulturer. Detta påstods vara nödvändigt för att eleverna skulle bättre 

förstå sin situation och för att “öka förståelsen mellan olika folk och kulturer” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 25). Till skillnad från Lgr80 enligt vilken eleven skulle 

utveckla förmågan att ta ställning till de kulturella värdena i ursprungslandet och i Sverige 

(Skolöverstyrelse, 1980, s. 146) förväntades hemspråkseleven enligt Lpo94 ta ett steg längre 

och jämföra dem med varandra.  

Det som jag tycker är problematiskt med formuleringarna i Lpo94 är att jämförelser skulle 

göras utifrån elevernas egna kulturella bakgrund, till exempel: 

 

Eleverna skall få kunskaper om sin kulturella bakgrund: traditioner, historia, folk och land. 

[...]. Den egna kulturkretsens musik, sånger och visor, rim och ramsor är viktiga delar av 

kulturarvet. Genom att få kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna 

minoritetskulturen i Sverige kan eleverna göra jämförelser mellan olika kulturer… 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 25, min kursivering). 

 

I citatet är det underförstått att hemspråkselever antogs ha en kulturell bakgrund som 

tydligen inte är svensk.  

Kunskap är ytterligare ett frekvent begrepp i Lpo94. I avsnittet Mål att sträva mot stod det 

att undervisningen skulle bidra till att eleven “lär sig att använda hemspråket som medel för 

sin kunskapsutveckling” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 24). I den tidigare läroplanen 

användes begreppet “intellektuell utveckling” i ungefär samma betydelse. Detta 

                                                             
10 Kursplanens struktur skiljer sig från andra ämnen. I stället för avsnitt Mål som eleverna skall ha uppnått vid 
slutet av femte/nionde skolåret har motsvarande avsnitt rubriken Mål för undervisning i hemspråk som läses 
inom ramen för elevernas personliga val respektive Mål för undervisningen i hemspråk som läses som 
alternativ till B-språk. Det finns egentligen inga mål som eleven skall ha uppnått. 
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begreppsskifte kan hänföras till den nya synen på kunskap som kom i samband med skolans 

decentralisering och formulerades i läroplanskommitténs huvudbetänkande Skola för bildning 

(se avsnitt 5.1.3).  

Sammanfattningsvis kan sägas att det har skett en rad förändringar i konstruktionen av 

hemspråksämnets innehåll. Den kanske mest utmärkande förändringen är att betoningen 

snarare läggs på litteratur och kulturkunskap än på utveckling av grundläggande 

språkfärdigheter.  

5.3.5. Sammanfattning av perioden  

Perioden mellan Lgr80 och Lpo94 kännetecknas av omfattande förändringar i invandrar- 

och utbildningspolitiken, som fick konsekvenser för den politiska synen på 

hemspråksundervisning. I policydokumenten från denna period framkom exempelvis en mer 

nyanserad bild av kategorin invandrarelever, som inte längre inrymde barn från inhemska 

minoriteter. Termen invandrarelev ersattes med hemspråkselev, fastän det fortfarande 

förekom i talet om ämnet svenska som andra språk. Detta tyder på en diskursiv förskjutning 

beträffande kategorin invandrare som i början av 1990-talet konstruerades efter ett deficit 

perspektiv (avsaknaden av kunskaper i svenska), snarare än efter familjens språksituation. 

När det gäller ämnets innehåll visar analysen att tonvikten lades vid litteraturläsning och 

kulturkunskap, vilket är en viktig förändring i ämneskonception jämfört med tidigare 

kursplaner. Till skillnad från Lgr80 framställdes ämnet i Lpo94 snarare som ett bildningsämne 

än som ett färdighetsämne. Det poängterades också att innehållet skulle väljas inte bara med 

utgångspunkt i elevernas förutsättningar och behov, utan också med hänsyn till övriga ämnen 

så att innehållet i undervisningen skulle bli meningsfullt. Detta kan tolkas som ett försök att 

integrera hemspråksundervisningen i skolans verksamhet. 

Vad gäller undervisningens legitimeringsgrunder kan man påstå att invandrarpolitikens 

målsättningar i huvudsak förlorade sin relevans, då det inte längre åberopades i den offentliga 

debatten om hemspråksundervisning. Däremot tillkom under den här perioden nya sätt att 

legitimera ämnet. Förutom utvecklingspsykologiska motiv som särskilt betonades av SKU i 

början av 1980-talet, poängterade läroplanskommittén ämnets roll för skolans 

internationalisering, vilket kan betraktas som en förstärkning av ämnets status. Av någon 

anledning fick det dock ingen återspegling i den färdiga läroplanen. 

Generellt kan sägas att denna period av ämnets utveckling präglades av motsättningar 

mellan den diskursiva praktiken och konkreta sociala handlingar. Diskursivt framställdes 

hemspråksundervisning som betydelsefull för elevernas utveckling, för tvåspråkighetsmålet 

och skolans internationaliseringsarbete, men i praktiken blev den föremål för begränsningar 

och besparingar.  

 

5.4.  Modersmålsundervisning mellan Lpo94 och Lgr11 

5.4.1.  Bakgrund 

I analysen av perioden mellan Lgr80 och Lpo94 noterades att det politiska talet om 

hemspråksundervisningen inte längre kopplades till invandrarpolitiska målsättningar. 

Förändringar i synen på invandrare bidrog till att hemspråksundervisning på 1990-talet inte 

längre betraktades som en stödåtgärd för invandrarelever. Snarare blev det ett frivilligt 
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språkämne för elever med annat modersmål än svenska (Lpo94). Det var kanske därför som 

hemspråksundervisning på 1990-talet kom att betraktas som en renodlad utbildningspolitisk 

fråga och senare på 2000-talet även som en språkpolitisk fråga (Spetz, 2012, s. 17). 

 

Utbildningspolitik på 2000-talet 

När det gäller utbildningspolitiken kan man säga att de centrala utvecklingslinjer som 

skisserades för perioden mellan Lgr80 och Lpo94 fortsatte att vara gällande under 2000-talet. 

Hit hör framför allt en tydlig marknadsorienterad syn på utbildning med kvalitet, konkurrens 

och valfrihet som nyckelbegrepp. I det följande kommer jag att mycket kortfattat redogöra för 

marknadsdiskursen som kom att dominera utbildningspolitiken under denna period. 

Marknadisering av utbildningen kom att fungera som en dominerande diskurs inte bara i 

Sverige, utan i hela Europa, vilket bland annat träder fram i Lissabonstrategin (se Akker, 

2010). I linje med denna marknadsorienterade utveckling kom också ökad tilltro till 

naturvetenskaper och kvantitativa metoder som bland annat används för att mäta elevresultat 

eller bedöma verksamhetens effektivitet. Därtill bör nämnas att internationella konventioner 

samt nationella och internationella utvärderingar kom under de senaste två decennierna att 

betraktas som ett kraftfullt instrument för styrning av skolan (Pettersson, 2008). 

Lundahl (2010) hävdar att den ekonomiska dimensionen av utbildningen genomsyrar hela 

utbildningsväsendet från förskolan till gymnasieskolan: 

 

The expectations that education should contribute to economic growth and prosperity is nothing 

new in Sweden, but currently such demands are stronger than ever. What is new, however, is the 

reshaping of the whole preschool, primary and secondary education sector in the line with the 

market logic (Lundahl, 2012). 

 

I linje med denna marknadslogik ligger även meritpoängssystem som infördes år 2010 och 

innebär att elever som väljer att läsa främmande språk får meritpoäng. Dessa meritpoäng kan 

bidra till att komma in på attraktiva utbildningar och öka elevernas chanser på 

arbetsmarknaden. Det är också med hänvisning till marknadens villkor som en ökad satsning 

på kunskaper i svenska motiverades i policydokumenten från mitten av 1990-talet: 

 

Övergången till ett tjänstesamhälle anses medföra stigande krav på ”Sverigespecifika” kunskaper, 

goda kunskaper i svenska, kunskap om svenska institutionella förhållanden, fråga att kommunicera 

med företag och myndigheter etc. (SOU 1996:55, s. 174). 

 

Mot bakgrund av den tydliga dominansen av marknadsekonomiska diskursen blev det 

också naturligt att ta hänsyn till och lyfta fram kunskapernas och undervisningens ekonomiska 

nytta i skolans läro- och kursplaner (Dahlstedt & Hertzberg, 2011). 

 

Den svenska språkpolitikens framväxt  

Som jag redan varit inne på har språkpolitiken i Sverige börjat ta form på 1990-talet. Detta 

innebär självfallet inte att språkfrågor tidigare varit ointressanta, men de förblev relativt 

oreflekterade (Wingstedt, 1998). Även om det svenska språkets status inte reglerades i någon 

lag var det underförstått Sveriges nationalspråk (SOU 1996:55, s. 176). I samband med ökad 
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anhörig- och flyktinginvandring å ena sidan och Sveriges medlemskap i EU å andra 

aktualiserades språkfrågor i den offentliga debatten. Svenskans roll som både majoritetsspråk 

(i förhållande till inhemska minoritetsspråk och invandrarspråk) och minoritetsspråk (i 

förhållande till engelska och andra stora världsspråk) blev uppmärksammad och 

problematiserad. 

Att språkfrågor i Sverige liksom i andra nordiska länder lyftes fram i början av 2000-talet 

som ett särskilt politikområde återspeglar enligt Lindberg (2009) en allmän trend i Europa 

som handlar om att säkerställa en balans mellan engelskan och de lokala europeiska språken i 

en allt mer globaliserad värld. Det var nödvändigt att vidta åtgärder för att stärka det svenska 

språkets status. Språkfrågor skulle därför utgöra ett eget politikområde med egna mål, egen 

lagstiftning och egen myndighetsstruktur (SOU 2002: 27, s. 411). 

År 2005 antogs en ny språkpolitik i Sverige, som fastslog att svenskan skulle vara ett 

komplett och samhällsbärande språk och fungera som huvudspråk i Sverige. Till grund för 

detta beslut låg en omfattande utredning Mål i mun (SOU 2002:27), som föreslog tre 

huvudsakliga mål för språkpolitiken: 1) svenskan ska fungera som ett komplett och 

samhällsbärande språk i Sverige, 2) den offentliga svenskan ska vara korrekt och 

välfungerande, samt att 3) varje medborgare har rätt till språk: modersmål, svenskan och 

främmande språk (ibid.). Utöver det innehöll betänkandet ett förslag till en särskilt språklag, 

vilket dock tillbakavisades av riksdagen. Det var inte förrän år 2009 som en ny språklag 

infördes i Sverige i syfte att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den 

enskildes tillgång till språk (SOU 2008:26). I och med denna nya lag blev även individens rätt 

till modersmål, oavsett vilket språk det handlar om, lagstadgad.  

 

5.4.2.  Policydokumenten  

De policydokument som jag granskat för att följa modersmålsundervisningens utveckling 

under denna period kan delas upp i två grupper. Till den första gruppen hör 3 dokument från 

1990-talets senare hälft; det är utredningen av invandrarpolitiska kommittén Sverige, 

framtiden och mångfalden (SOU 1996:55) samt den efterföljande propositionen (Prop. 

1996/97:110) och utbildningsutskottets betänkande (1996/97:UbU12). I dessa dokument 

diskuteras konsekvenser av den negativa utvecklingen av hemspråksundervisning som kom 

till följd av de förändringar i regelverket som infördes på 1980- och början av 1990-talet. 

Dessa dokument kan beskrivas som en ny brytpunkt i ämnets historia, då ämnet fick en ny 

benämning – modersmål. I dessa dokument artikulerades statens ambition att stärka ämnets 

status.  

De andra policydokumenten tillhör 2000-talet och består av 4 styrdokument – språklagen, 

skollagen, skolförordningen och den nya läroplanen – samt utredningar och propositioner som 

ligger till grund för dem. Tankarna bakom språklagen (SFS 2009:600) redovisas i 

Språkkommitténs betänkande Mål i mun (SOU 2002:27), den efterföljande propositionen 

Bästa språket (2005/06:2) samt i Språklagsutredningens betänkande (SOU 2008:26). I dessa 

dokument beskrivs språkpolitikens utgångspunkter och mål.  

I en departementspromemoria (Ds 2009:25) redovisas Skollagsberedningens förslag som 

låg till grund för en ny skollag (SFS 2010:800). Det är med utgångspunkt i 
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Skollagsberedningens förslag som bestämmelserna om modersmålsundervisning flyttades från 

skolförordningen till lag. 

Slutligen har jag granskat betänkandet av Utredningen om mål och uppföljning Tydliga 

mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28) som låg till grund för Lgr11. I 

betänkandet ges förslag till tydligare målsystem samt till förändringar i uppföljningssystemet.  

Analysen avslutas med genomgång av Lgr11 i två upplagor, den ursprungliga från 2011 

och den reviderade från 2015. Denna läroplan skiljer sig avsevärt från Lpo94 i och med att 

den är betydligt mer konkret och detaljerad, särskilt när det gäller kursplaner. Till följd av 

detta är den också mer omfattande än Lpo94. Till exempel var kursplanen i hemspråk endast 2 

sidor lång i Lpo94, medan den tar 13 sidor i Lgr11 (Skolverket, 2011) respektive 70 sidor i 

läroplanens senaste version (Skolverket, 2015). Detta beror på att kursplanen för modersmål 

från och med 2015 egentligen består av 5 kursplaner, då varje minoritetsspråk har en egen 

kursplan
11

. 

Som komplement till kursplanerna har jag tagit del av kommentarmaterialet till ämnet 

modersmål (Skolverket, 2011a). Kommentarmaterial till kursplanerna är riktade till lärare och 

rektorer och syftar till att ge ”en bredare och djupare förståelse för de urval och 

ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna” (ibid., s. 4).  

 

5.4.3.  Hemspråk blir modersmål 

Utvecklingen av hemspråksundervisningen under den andra perioden ledde till att man i 

mitten av 1990-talet kunde konstatera att ämnet i princip urholkades (SOU 1996:55, s. 190). 

Hemspråksreformens intentioner att tillgodose den enskilde invandrarelevens behov genom 

flexibel planering och resursfördelning blev under 1980-talet och fram till mitten av 1990-

talet gradvis tillintetgjorda. I praktiken handlade det om högst två veckotimmars undervisning 

som oftast blev förlagd efter skoldagen. Därutöver infördes krav på minst fem elever per 

grupp för att kommunen skulle vara skyldig att anordna undervisning, förutsatt att det fanns 

en lämplig lärare. I budgetpropositionen för året 1994 (Prop. 1993/94:110, bilaga 9; refereras i 

Borevi, 2002) föreslogs det att undervisningen skulle maximalt ges under sju läsår, vilket 

motiverades med att hemspråk var som mest betydelsefullt för de yngre barnens 

identitetsutveckling (ibid., s. 236). Samiska, tornedalsfinska och zigenska
12

 elever var dock 

undantagna från den sistnämnda sjuårsregeln (SOU 1996:55, s. 184). 

Dessa förändringar hade självklart en negativ påverkan på elevernas motivation att delta i 

undervisningen. I invandrarpolitiska kommitténs utredning konstaterades att antalet 

hemspråksberättigade elever som deltog i undervisningen hade sjunkit från 65 procent i 

början av 1990-talet till 55 procent år 1994. I gymnasieskolan var denna siffra ännu lägre – 

endast 36,6 procent (SOU 1996:55). Kommittén ansåg att denna minskning av deltagandet 

kan ha att göra med att undervisningen för flera av de mindre språken i praktiken har dragits 

                                                             
11 Undervisningen i samiska som modersmål har sedan tidigare följt en särskild kursplan som gäller för 
sameskolan. 
12 Beteckningarna ”zigenska elever” liksom ”zigenska språk” användes i policytexter ända fram till 2000-talet. I 
samband med Sveriges ratificering av Europarådets ramkonvention om skydd av nationella minoriteter (2000) 
erkändes zigenerna som en del av den romska minoriteten, vilket också ledde till ett begreppsskifte som 
återspeglas i de analyserade policytexterna. Då begreppen” zigener” och ”romer” är en del av statlig policy, har 
jag valt att använda dem på samma sätt som de används i respektive policydokument. 
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ner (ibid., s. 185). Att hemspråksundervisningen dessutom saknade egen position i 

skolschemat beskrevs som problematiskt, då det kunde skicka negativa signaler till 

omgivningen: 

 

Den undervisning som inordnas i skoldagen tillmäts ett högre värde än den som utesluts. 

Därigenom tydliggörs för alla att hemspråksundervisning inte är lika viktigt som andra ämnen i 

skolan (SOU 1996:55, s. 190). 

 

 Kommittén ansåg att dessa förhållanden fick ”negativa konsekvenser för elevernas 

språkinlärning och kunskapsutveckling vad gäller hemspråket” (ibid., s. 191). För att stärka 

hemspråksundervisningens ställning föreslog kommittén att byta benämningen från hemspråk 

till modersmål med följande motivering: 

 

Kommittén har erfarit att det finns en stark opinion hos såväl lärare som invandrarorganisationer 

att ändra benämningen hemspråksundervisning till modersmålsundervisning. Benämningen 

hemspråk leder associationerna till ett språk som endast används inom hemmet eller i kontakt med 

släktingar. Det utesluter närmast associationer till ett språk som används i världslitteraturen eller i 

officiella sammanhang. Av detta följer att en lägre kunskapsnivå i ett sådant språk kan förefalla 

rimlig. Genom att hemspråksämnet har fått en egen kursplan har ambitioner i undervisningen 

snarast stärkts (SOU 1996:55, s. 327). 

 

I motiveringen av förslag till stärkt modersmålsundervisning lades alltså tonvikten på vad 

sådana åtgärder kunde medföra för själva undervisningen. Det påpekades att benämningen 

hemspråk associerades med vardaglig domän och kunde därför resultera i lägre krav på 

ämnets syfte och innehåll, vilket i sin tur kunde påverka elevernas språkutveckling vad gäller 

hemspråket.  

Hemspråksundervisningens utveckling till mitten av 1990-talet ledde, som tidigare nämnts, 

till att man allt oftare började ifrågasätta om hemspråksundervisning faktiskt ledde till den 

eftersträvade tvåspråkigheten hos eleverna (refereras i 1996/97:UbU12). Våren 1994 begärde 

riksdagen en samlad översyn av hemspråksundervisningen som genomfördes av Skolverket 

(1996). I rapporten som lades fram 1996 redovisar Skolverket forskningsresultat som pekade 

på att hemspråksundervisning behövs som stöd för elevers språkutveckling i hemspråket, för 

inlärning av svenska, för kunskapsinhämtandet i andra ämnen i skolan, för att ge elever en 

trygg etnisk identitet samt som stöd för uppfostran (Skolverket, 1996). Denna rapport 

tillsammans med invandrarpolitiska kommitténs utredning låg till grund för den efterföljande 

skolpropositionen. 

I regeringens behandling av invandrarpolitiska kommitténs och Skolverkets förslag i 

propositionen år 1997 framställdes organisatoriska och administrativa problem som de 

viktigaste orsakerna till ”den ibland negativa inställningen” till hemspråksundervisning (Prop. 

1996/97:110, s. 28). Regeringen framhöll att diskussioner om hemspråksundervisning sällan 

handlade om vad denna egentligen var till för och ansåg att utgångspunkten i stället borde 

vara att undervisningen i sig är mycket viktig för elevernas personliga utveckling och 

dessutom är den en nödvändig förutsättning för att gå vidare med andraspråket (ibid.). Här 

lyftes ämnets dubbla syften fram – elevernas personliga utveckling samt utveckling av 

svenska, men betoningen verkar ligga vid det sistnämnda. Man kan alltså konstatera att 

argumentationen i utredningen och propositionen skiljer sig åt. 
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I frågan om namnbyte ställde sig regeringen bakom förslaget om att ersätta hemspråk med 

modersmål med motiveringen att detta kunde förstärka ämnets ställning, men också att 

”förstärka ämnets betydelse för elever, föräldrar och skolans personal ” (ibid., s. 27). 

Dessutom beslutade man att i enlighet med Skolverkets förslag flytta föreskrifterna om 

modersmålsundervisning från skolförordningens kapitel Särskilda stödinsatser till kapitlet 

Utbildningens innehåll (ibid.). Regeringen poängterade att modersmålsundervisning 

reglerades med samma styrdokument som andra skolämnen, dvs. den hade egen kursplan med 

betygskriterier, vilket innebär att ämnet övergick ”från att ha varit en stödåtgärd riktad till 

vissa elever” till att vara ”en uttalad språkundervisning” (ibid.). Ett byte av ämnets benämning 

stämde enligt regeringen väl överens med den förstärkta ställning som ämnet fick i 

läroplanen. 

Dessa till synes formella förändringar kan ändå betraktas som en svängning i den politiska 

diskursen om modersmålsundervisning i en positiv riktning. I stället för att argumentera för 

allt mer begränsad omfattning av undervisningen vidtogs åtgärder som har en stor symbolisk 

betydelse, då de ger uttryck för statens intentioner att höja ämnets status och erbjuda ”en 

kvalitativt god hemspråksundervisning” (Prop. 1996/97:110, s. 27). 

Efterhand kan man säga att den nya benämningen inte medfört särskilt stora konsekvenser 

vad gäller ämnets status. Modersmålsundervisning beskrivs fortfarande som ett lågstatusämne 

(se t ex SOU 2008:29; Skolinspektionen, 2010; Spetz, 2012). Däremot kan man konstatera att 

själva termen modersmål har med tiden fått nya konnotationer genom att den i de flesta 

sammanhang syftar på andra språk än svenska
13

. 

De första tecken på ändrad syn på modersmålsbegreppet fanns faktiskt redan i 

invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande, dvs. i samma policydokument som 

förespråkade benämning modersmål i stället för hemspråk. I kapitlet om den svenska 

språkpolitikens utgångspunkter definierades begreppet modersmål på följande sätt: 

 

Modersmål: ett tvåspråkigt invandrarbarns modersmål är det språk som talas i barns hem, antingen 

av en eller av båda föräldrarna i kommunikation med barnet. Barnet kan därför ha två modersmål. 

(SOU 1996:55, s. 175). 

 

Citatet illustrerar att termen modersmål användes i samma betydelse som hemspråk genom 

att det förknippades med invandrarbarn och syftade på ett språk med ett begränsat 

användningsområde. Intressant är också att modersmål enligt denna definition inte 

nödvändigtvis är barnets första språk, som det tidigare beskrevs i IU. 

I språkkommitténs betänkande Mål i mun (SOU 2002:27) några år senare användes 

begreppet modersmål som synonym till invandrarspråk. Till exempel följdes rubriken Det 

finns många invandrarspråk av följande mening 

 

                                                             
13 Det intressanta är att trots ändringar i skolterminologin finns det i forskningsvärlden en tradition att använda 
begreppet modersmål i studier som behandlar svenskämnet (se t ex Sjöstedt, 2013), vilket kan vara något 
förvirrande när man vill ta del av tidigare studier kring dessa skolämnen. 
I skolans praktik däremot används fortfarande termen hemspråk, något jag vet av egen erfarenhet. Det skulle 
därför vara intressant att undersöka hur begreppen modersmål och hemspråk faktiskt används i olika 
sammanhang och vad de syftar på. 
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Genom invandringen talas ett stort antal språk i Sverige. Som exempel kan nämnas att eleverna i 

den svenska skolan har över 100 olika modersmål (SOU 2002:27, s. 197, min kursivering). 

 

Begreppet invandrarspråk beskrevs i sin tur som ”de språk som i Sverige används av 

invandrare och andra personer med utländsk bakgrund” (ibid., s. 171). I Språklagsutredningen 

(SOU 2008:27) förtydligades begreppet invandrarspråk enligt följande: 

 

Enligt artikel 1 i minoritetsspråkskonventionen ska ett språk användas av hävd, det vill säga att det 

ska ha använts sedan lång tid i landet och fortfarande användas där, för att anses vara ett 

minoritetsspråk. När ett språk övergår från att vara ett invandrarspråk till att vara ett språk som 

används av hävd anges inte närmare i konventionen. Ett språk som först är att anse som ett 

invandrarspråk i ett land anses dock så småningom kunna övergå till att anses använt av hävd. I 

fråga om språk som använts i Sverige först efter andra världskriget faller dessa, enligt 

Minoritetsspråkskommitténs uppfattning, utanför minoritetsspråkskonventionens 

tillämpningsområde och får i stället betraktas som invandrarspråk (SOU 2008:27, s. 151). 

 

Enligt integrationspolitikens riktlinjer räknades en person som invandrare under fem år 

efter att hon eller han har inflyttat till landet (se avsnitt 5.3). Men av citatet ovan framgår att 

det språk som personen i fråga talar kommer att räknas som invandrarspråk under en betydligt 

längre tid. Begreppet ”invandrarspråk” är med andra ord inte tidsbegränsat på samma sätt som 

begreppet ”invandrare”, vilket kan ses som ett slags krock mellan integrationspolitiken och 

minoritetspolitiken. 

Att avståndet mellan modersmålssvenska och övriga modersmål kvarstod följer också av 

det tredje målet för språkpolitiken, som formulerades på följande sätt: ”Alla skall ha rätt till 

språk: svenska, modersmål och främmande språk” (SOU 2002:27, s. 22). Citatet illustrerar på 

ett tydligt sätt att modersmålsbegreppet inte omfattar svenska språket, trots att svenska är 

modersmål för majoriteten av svenska befolkningen. Inte heller likställdes modersmål med 

främmande språk trots att dessa språkkategorier tydligen överlappar varandra i den 

bemärkelsen att de handlar om andra språk än svenska. Detta kan tolkas som att det med 

modersmålsbegreppet avses andra språk än svenska och som majoriteten i samhället inte 

behöver lära sig på samma sätt som främmande språk (jfr Norrby, 2008). 

I språklagen som trädde i kraft 2009 förekommer ordet modersmål två gånger i den nedan 

citerade artikeln om den enskildes tillgång till språk:  

 

14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

svenska. Därutöver ska 

1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

minoritetsspråket, och 

2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges 

möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. 

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att 

utveckla och använda sitt modersmål (SFS 2009:600). 

 

Återigen syftar begreppet modersmål på andra språk än svenska, minoritetsspråk och 

teckenspråk. Det förtjänar också noteras att de först nämnda språken har man enligt 

språklagen rätt att lära sig, utveckla och använda, medan andra modersmål – att utveckla och 

använda men inte att lära sig. Polariseringen mellan ”normala” och andra, avvikande 
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modersmål som kunde skönjas redan i IU (SOU 1974:69) upprätthålls och görs legitimt i och 

med språklagen.  

Man kan sammanfattningsvis konstatera att i stället för att förstärkta 

modersmålsundervisningens position har själva modersmålsbegreppet ”nedvärderats” då det i 

många fall syftar på just invandrarspråk, d.v.s. andra språk än svenska, främmande eller 

minoritetsspråk. Eller annorlunda uttryckt – ämnets nya benämning medförde större 

konsekvenser för den diskursiva praktiken än för ämnets ställning. 

5.4.4. Legitimeringen av den ökade politiska satsningen på 

modersmålsundervisning 

Av policydokumenten från 1990-talets andra hälft framgår att statens uttalade syn på 

modersmålsundervisning ändrades i en mer positiv riktning. Enligt den nya politiska visionen 

skulle åtgärder vidtas för att stärka ämnets ställning så att det skulle behandlas som ett 

skolämne bland andra. Förutom namnbyte föreslogs det att stimulera modersmålslärarnas 

fortbildning (Prop. 1996/97:110), samt att förbättra undervisningens praktiska och 

organisatoriska förutsättningar. Exempelvis poängterades det i språkkommitténs betänkande 

att modersmålsundervisning borde bedrivas på timplanebunden tid, så att den skulle integreras 

”i skolans normala arbete” (SOU 2002:27, s. 349, min kursivering).  

Många av de argument som användes för en ny satsning på modersmål känns igen från 

1970-talets policydokument. Fem av dessa nygamla argument återfinns i de flesta 

policydokumenten under denna period. Det handlar om modersmålets betydelse för barnens 

1. personliga utveckling,  

2. språkutveckling vad gäller hemspråket/modersmålet,  

3. andraspråksinlärning och framför allt inlärning av svenska, 

4. kunskapsinhämtning och skolgång överlag, 

5. etniska och kulturella identitet och självkänsla.  

Vilka av dessa argument som särskilt betonades varierar dock från ett dokument till annat (se 

avsnitt 5.4.4). Men i policydokument från 2000-talet verkar modersmålets betydelse för 

elevernas kunskapsinhämtning ha fått en central plats. Detta uttrycks till exempel i 

propositionen Bästa språket (Prop. 2005/06:2): 

  

Språkutvecklingen för många elever med utländsk bakgrund, såväl i svenska språket som i 

modersmålet, är en mycket viktig faktor för att eleverna ska få en lyckad skolgång. Goda 

kunskaper i svenska språket är en central och självklar förutsättning för att en elev med utländsk 

bakgrund ska lyckas i skolan och i förlängningen integreras i det svenska samhället. I dag pekar 

också i princip all nationell och internationell forskning på att även utvecklandet av modersmålet 

har stor betydelse för elevernas skolgång, såväl för den kulturella identiteten som för 

språkinlärningen och lärandet i ett mer övergripande perspektiv (Prop. 2005/06, s. 39-40, min 

kursivering). 

 

Av citatet framgår också att betydelsen av svenskkunskaper för elever med utländsk bakgrund 

tillmättes ett högre värde än kunskaper i modersmål.  

Från slutet av 1990-talet tillkom också nya sätt att legitimera ämnet. Exempelvis lyftes 

modersmålsundervisningens betydelse för samhället fram på ett tydligare sätt än tidigare. 



63 
 

Detta framkommer redan i invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande, som är periodens 

första policydokument: 

 

Samhällets stöd och undervisning i det egna språket är i hög grad stöd till individernas möjligheter 

att bevara och utveckla det egna kulturella arvet. Stödet till modersmålsundervisning är enligt 

kommitténs mening ett uttryck för en ambition att stödja den kulturella mångfalden med 

utgångspunkt i människors olika kulturella identitet, men i lika hög grad att betrakta som ett stöd 

tillbevarande och utveckling av en för samhället betydelsefull språklig resurs (SOU 1996:55, s. 

381). 

 

I citatet uttrycks att modersmålsundervisning kan bidra till att stödja den kulturella 

mångfalden och mångspråkigheten, vilket beskrivs som en resurs för samhället. Det 

framkommer emellertid inte på vilket sätt denna resurs kan komma till nytta.  

Att denna språkliga resurs inte alltid efterfrågas följer av regeringens proposition från 

1997:  

 

Den tillgång i form av kunskaper och erfarenheter, som hemspråkselever och deras lärare utgör, 

kan bidra till ökad språk- och kulturkunskap även för andra elever. En förutsättning är dock att 

dessa kunskaper efterfrågas, lyfts fram och används vid undervisning i övriga ämnen. Därför måste 

hemspråksundervisningen kunna genomföras som annan språkundervisning (Prop. 1996/97:110, s. 

28). 

 

Det intressanta med detta uttalande är att det nästan ordagrant upprepar 

läroplanskommitténs betänkande, skrivet fem år tidigare:  

 

Den tillgång i form av kunskaper och färdigheter som hemspråkselever och deras lärare tillsammans 

utgör, kan bidra till ökad språk- och kulturkunskap även för andra elever och lärare. Om dessa 

kunskaper efterfrågas, lyfts fram och används vid undervisning i övriga ämnen och i skolans 

verksamhet i övrigt kan alla elever öka sin beredskap att leva och verka i ett alltmer internationellt 

samhälle (SOU 1992:94, s. 279). 

 

Det som ändrades i propositionen är att ämnets betydelse för internationalisering togs bort, 

vilket kan verka något anmärkningsvärt. Å andra sidan innebär det att en starkare vikt lades 

vid modersmålsundervisningens betydelse för ”private good” än vid ”public good”, vilket 

återspeglar utbildningspolitikens generella principer under denna tid (Englund, 1993; se 

avsnitt 5.3.1). 

Att skolan inte tar till vara på den resurs som tvåspråkiga elever utgör i strävan för 

internationalisering uppmärksammades också i betänkandet Mål i mun: 

 

Men modersmålet är inte bara av avgörande betydelse för den enskilde individen. Vi anser också att 

mångspråkigheten är en stor resurs för hela samhället. Det kan tyckas paradoxalt att undervisningen i 

modersmål har minskat samtidigt som skolorna har eftersträvat ökad internationalisering och satsat på 

undervisning i främmande språk. Vi menar att skolorna också måste ta till vara och utnyttja den resurs 

som elever med annat modersmål utgör – både språkligt och kulturellt – när man satsar på ökad 

internationalisering av den svenska skolan (SOU 2002:27, s. 347). 

 

Förutom att lyfta fram modersmålsundervisningens betydelse för samhälle och bland 

annat för skolans internationalisering åberopade utredningen Barnkonventionen:  
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Dessutom kan nämnas att barn som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar enligt 

Barnkonventionen (artikel 30) har rätt till sitt språk, sin kultur och religion (SOU 2002:27, s. 347).  

 

Att hänvisa till internationella konventioner i argumentationen för undervisning rimmar väl 

med utbildningspolitikens generella utvecklingslinjer, men var i sig inte nytt. Som nämnts 

tidigare åberopade IU UNESCO:s rekommendationer i legitimeringen av 

hemspråksundervisningen (SOU 1974:96). Skillnaden är att IU betonade alla barns rätt till 

undervisning på modersmål, medan citatet ovan endast fokuserar minoritetsbarnens rätt till 

sitt/sina språk.  

Ett annat moment som bör noteras är förekomsten av marknadsekonomiska termer i talet 

om modersmålsämnet. Bland annat återkommer ordet kvalitet i kritiken av undervisningens 

praktik och i argumentationen för ökad satsning på modersmålet: 

 

- Det är viktigt att invandrarelever ges en kvalitativt god hemspråksundervisning. (Prop. 

1996/97:110, s. 27). 

- Det är viktigt att höja statusen på ämnet, bl.a. genom att höja kvaliteten på undervisningen (...). 

(SOU 2002:27, s. 348). 

 

Detta återspeglar utbildningspolitikens dominerande diskurs. Det som dock inte nämns är 

modersmålsundervisningens nytta i relation till arbetsmarknaden.  

 

5.4.5. Elevkonstruktioner i policydokument från 1990-talets andra hälft till 

Lgr11 

I policydokument för denna period diskuteras inte modersmålsundervisningens målgrupp 

på samma sätt som tidigare. De bestämmelser angående vilka barn som har rätt att delta i 

undervisningen som antogs på 1980-1990-talet fortsätter att gälla än idag. I skollagen 

avgränsas denna elevgrupp på följande sätt:  

 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om  

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och  

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket (SFS 2010:800, s. 39). 
 

Av detta citat framgår att det språk som man kan läsa inom ramen för modersmål 

egentligen är vårdnadshavarens och inte elevens modersmål. Att språket används hemma och 

eleven har grundläggande kunskaper i det innebär alltså inte per automatik att det är barnets 

modersmål.  

Man skulle kunna tolka detta som ett tecken på ändrat synsätt på begreppet modersmål, 

men så är inte fallet. Genom att ange att språket i fråga är vårdnadshavarens modersmål 

skapas möjligheten att införa ett undantag från kravet på att språket måste vara elevens 

umgängesspråk. Denna begränsning gäller nämligen inte de nationella minoritetsspråken, dvs. 

finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Modersmålsundervisning i dessa språk 

ska enligt skollagen (SFS 2010:800) erbjudas även om språket inte är elevens dagliga 

umgängesspråk i hemmet och utan kravet på minst fem elever i kommunen.  
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Under den andra perioden av modersmålsundervisningens utveckling började bilden av 

hemspråksberättigade elever nyanseras. Denna utvecklingstrend att differentiera elever i ännu 

fler kategorier kan också spåras i gällande styrdokumenten. Rätten till 

modersmålsundervisning är inte längre generell som det var när hemspråksreformen trädde i 

kraft, utan det infördes särskilda regler för barn vars familjer hör till nationella minoriteter.  

I skolförordningen görs ytterligare ett flertal språkkategorier (och därmed också kategorier 

av elever som bärare av dessa språk) för vilka särskilda regler gäller: 

 

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som 

kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda 

skäl.[...]. 

11 § Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är 

huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under 

elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har 

ett särskilt behov av sådan undervisning. 

Begränsningen enligt första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.[...]. 

13 § Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i 

sameskolan användas (SFS 2011:185, kapitel 5). 

 

Det finns alltså särskilda bestämmelser som innebär en utökning av rätten till 

modersmålsundervisning för elever med minoritetsspråk, nordiska språk, samiska och romani 

chib som modersmål. Denna utveckling utmynnade i att minoritetsspråken i och med den 

senast reviderade versionen av Lgr11 (Skolverket, 2015) fick separata kursplaner. 

Att minoritetsspråk har en särskild ställning är nog inte förvånande, då bevarandet av 

nationella minoritetsspråk står i linje med ett flertal internationella och nationella 

konventioner. Men det faktum att vissa språk värderas högre än andra ofrånkomligt leder till 

hierarkier mellan språk och därigenom också till hierarkier mellan elever som talare av dessa 

språk. Vissa elever ges helt enkelt ”mer” rätt till sitt/sina modersmål än andra. Det går därför 

inte längre att tala om jämlikhet (eller snarare likvärdighet) mellan elever med avseende på 

undervisning i modersmål, vilket emellertid var en av de grundläggande principerna bakom 

hemspråksreformen.  

Att elevgruppens sammansättning blev mer komplex och därmed svårare att definieras 

framgår av kursplanen i Lgr11, där begreppen ”hemlandet”, ”ursprungskultur” och ”den egna 

kulturkretsen” som förekom i tidigare läroplaner ersattes med mer diffusa uttryck som 

”områden där språken talas” och ”samhällen där modersmålet talas”. I kommentarmaterialet 

till kursplanen förklaras det på följande sätt: 

 

Många av dagens elever är födda och uppvuxna i Sverige, och det samma gäller ibland deras 

föräldrar, och då är det inte längre möjligt att tala om en definierad ursprungskultur. Det är inte 

heller givet att eleverna har någon självklar anknytning till den kultur som antas höra ihop med 

modersmålet (Skolverket, 2011a, s. 6). 

 

Av citatet följer att elevgruppen är (eller uppfattas) så heterogen att det inte längre går att 

beskriva den med några generella termer som skulle täcka in samtliga elever som 

undervisningen avser. Det finns helt enkelt inga ”objektiva” förhållanden som till exempel 

elevernas och föräldrarnas modersmål och/eller hemland som gäller för alla 
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modersmålsberättigade elever. Det är därför inte konstigt att ordet ”elev” används i samtliga 

analyserade styrdokumenten utan någon vidare precisering. Det framkommer alltså en väldigt 

neutral elevbild som inte sticker ut på något sätt, förutom att dessa elever har annat 

modersmål än majoritetseleverna. 

I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2015) däremot är bilden annorlunda. I och med att 

det finns separata kursplaner för varje minoritetsspråk blir det nu möjligt att tala om en 

bestämd kultur som berörs av undervisningen i respektive språk. Det handlar om 

”Sverigefinsk kultur”, ”jiddischkultur”, ”tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur” 

och ”romsk kultur” (ibid.). 

Till skillnad från skolans styrdokument vars språkbruk skapar en förhållandevis neutral 

bild av modersmålselever, används olika sätt att särskilja dem från övriga elever i övriga 

policydokument. Till exempel förekommer sådana uttryck som ”elever med utländsk 

bakgrund” (t ex SOU 1996:55; SOU 2002:27) parallellt med begreppet ”invandrarelever”. 

Detta går emot integrationspolitiska rekommendationer att så långt som möjligt undvika 

begreppet invandrare på grund av att det ofta får en negativ stämpel. Men begreppet försvann 

inte helt ur officiella dokument och förekommer till exempel i Språklagsutredningen som 

lades fram så sent som 2008:  

 

För invandrarnas identitet och förankring i ett nytt hemland är det viktigt att få möjlighet att lära 

sig svenska samtidigt som deras modersmål måste få leva vidare (SOU 2008:29, s. 40). 

 

Det bör dock noteras att begreppet invandrare inte är särskilt vanligt i policytexter från 

denna period. Det tillkom andra sätt att särskilja modersmålselever, exempelvis genom att 

byta ut begreppet modersmål mot invandrarspråk eller genom sådana uttryck som ”elever 

med annan språklig bakgrund” (SOU 1996:55) samt ”elever med annat modersmål än 

svenska” (SOU 2002:27). Som jag redan varit inne på bidrar dessa uttryck till att framställa 

modersmålselever som avvikande, som har annat språk än svenska som sitt modersmål. 

Samtidigt utesluter uttrycket ”annat modersmål än svenska” att svenska språket också kan 

vara elevens modersmål. 

Sammanfattningsvis kan två motstridiga utvecklingslinjer urskiljas i den politiska 

konstruktionen av modersmålseleven. Den första handlar om en fortsatt differentiering av 

elever som har rätt till modersmålsundervisning. Ett flertal särskilda regler infördes för elever 

med minoritetsspråk och ett nordiskt språk som modersmål. Övriga elever som har ett 

invandrarspråk som modersmål blev däremot ytterligare marginaliserade genom att de inte 

fick samma lagstadgade rätt till sitt/sina modersmål. Möjligheten till att läsa och utveckla 

modersmål i skolan är alltså i hög grad ojämnt fördelad. 

 Den andra utvecklingslinjen handlar om att denna ytterst heterogena elevgrupp 

begreppsligt neutraliserades, dvs. de benämns genomgående som elever och inte 

invandrarelever eller minoritetselever som tidigare var fallet. I övriga policydokument är dock 

bilden inte lika neutral. Det tidigare frekventa begreppet invandrarelev förekommer 

visserligen inte lika ofta i statlig policy, men den försvann inte. Etiketten *invandrar flyttades 

dock från elever till språk de talar (med undantag för minoritets- och nordiska språk). 

Samtidigt används mer diffusa uttryck (elever med utländsk bakgrund, elever med annat 

modersmål än svenska, etc.) som bidrar till att denna elevkategori konstrueras som avvikande. 
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5.4.6. Konstruktionen av ämnets innehåll 

Modersmålsämnets innehåll i Lgr11 i jämförelse med tidigare läroplaner 

I policydokumenten från de senaste två decennierna uttrycks den politiska ambitionen att 

förstärka modersmålsundervisning så att den skulle få karaktären av ett vanligt språkämne 

(Prop. 1996/97:110). Vilka konsekvenser fick denna artikulerade ambition för konstruktionen 

av ämnets innehåll?  

Den största och kanske mest betydelsefulla förändringen som kursplanen i modersmål 

genomgick är att den blev uppdelad i 5 separata kursplaner i den nyligen reviderade 

läroplanen (Skolverket, 2015): en kursplan för modersmål utom nationella minoritetsspråk 

samt en separat kursplan för varje minoritetsspråk. Detta innebär att ämnet splittrades i olika 

beståndsdelar i syftet att stärka minoritetsspråkens ställning. Den nya kursplanens utformning 

motiveras enligt följande: 

 

De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov av att stärkas. För att säkra 

språkens framtid i landet är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper (Skolverket, 2015). 

 

Eftersom det tidigare inte fanns separata kursplaner för minoritetsspråk har jag valt att 

fokusera analysen på kursplanen i ”modersmål utom nationella minoritetsspråk”, som i övrigt 

är identisk med den ursprungliga kursplanen från 2011. Det betyder att det som härnäst sägs 

om kursplanen från 2011 gäller även den reviderade versionen.  

De centrala skillnaderna mellan Lgr11 och Lpo94 sammanfattas i kommentarmaterial till 

kursplanen i modersmål (Skolverket, 2011a). Här framhålls att synen på ämnet inte 

förändrats, men att fördelningen mellan olika moment av undervisningen skiljer sig åt: 

 

Synen på ämnet modersmål har inte förändrats i den nya kursplanen i jämförelse med den tidigare. 

Ämnets två ben, språk och kultur, betonas fortfarande i hög grad liksom inriktningen mot språket som 

ett kommunikativt redskap. Däremot har fördelningen mellan olika aspekter av språkförmåga och 

kulturfrågor förändrats något. Frågor som rör kulturell tillhörighet har i viss mån tonats ned i den nya 

kursplanen och i stället lyfts kunskaper om språket och olika slags texter fram i större utsträckning 

(Skolverket, 2011a, s. 6). 

 

Bland de viktigaste förändringarna enligt kommentarmaterialet är att kulturkunskap som 

hade en framskjuten plats i Lpo94 inte fick lika mycket utrymme i Lgr11. Denna förändring 

motiveras med att elevsammansättningen blev mycket heterogen, vilket gjorde att eleven inte 

alltid hade ”någon självklar anknytning till den kultur som antas höra ihop med modersmålet” 

(Skolverket, 2011a, s. 6). I stället för kunskaper om ursprungslandets kultur betonar Lgr11 

språkets allmänna roll som redskap för tänkande, kommunikation och lärande i kursplanens 

inledande text. 

Utöver de förändringar som nämns i citatet ovan bör det noteras att modersmålets 

betydelse för personlighetsutveckling som lyftes fram i samtliga föregående läroplaner 

tonades ner i Lgr11. Språkets roll för individens identitetsutveckling nämns visserligen i det 

avsnitt som föregår syftestexten, men denna mening är inte ämnesspecifik, dvs. den återfinns 

också i kursplaner i andra språkämnen. Även i syftestexten nämns att 
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modersmålsundervisning bidrar till att eleverna utvecklar sin kulturella identitet (Skolverket, 

2011, s. 87), men i detta fall handlar det snarare om kulturtillhörighet än 

personlighetsutveckling.  

Det som skiljer den nya kursplanen från tidigare är att en starkare betoning läggs på att 

”modersmål underlättar [...] språkutveckling och lärande inom olika områden” (ibid.). 

Modersmål liksom andra språk beskrivs här som redskap för något annat, och framför allt 

som ett instrument för utveckling av olika slags kunskaper (jfr Spetz, 2012). 

En annan skillnad mot tidigare kursplaner är att undervisningens varierande förutsättningar 

vad gäller elevernas förkunskaper samt de olika språkgruppernas förhållanden inte omnämns i 

Lgr11. Den flexibilitet i ämnets innehåll som särskilt poängterades i Lgr80 och Lpo94 finns 

alltså inte längre med i den senaste läroplanen. Med andra ord är innehållet i högre grad styrt 

av kursplanen genom mer detaljerade beskrivningar av ämnets mål och kunskapskrav.  

I slutet av syftebeskrivningen sammanfattas de förmågor som undervisningen i modersmål 

ska utveckla hos eleven i punktform enligt följande: 

 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

 använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling och sitt lärande, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och  

 reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet 

talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden (Skolverket, 2011, s. 87). 

 

Av detta följer att modersmål i likhet med andra språk ses som redskap för 

kommunikation, språkutveckling och lärande. Ämnet modersmål konstrueras således som ett 

vanligt språkämne, som vid första anblicken inte skiljer sig från övriga språkämnen. Det 

handlar alltså som tidigare om att förstå, att läsa, att skriva och att tala. Modersmål framställs 

med andra ord som ett typiskt språkämne vars innehåll inriktas på utveckling av 

grundläggande språkfärdigheter. Det enda som sticker ut i punktlistan ovan är att eleven 

förväntas utveckla ett jämförande förhållningssätt mellan ”områden där modersmålet talas” 

och ”svenska förhållanden”. Detta syfte är dock inte nytt; liknande formulering fanns redan i 

Lgr80 och förstärktes senare i Lpo94 (jag återkommer till denna fråga i avsnitt 5.4.7.2). 

När hemspråksundervisning infördes i skolan framställdes tvåspråkighet som ett av ämnets 

viktigaste syften. Faktum är att detta mål har funnits med i samtliga läroplaner ända sedan 

Lgr69, fastän med vissa förändringar. I Lgr80 förespråkades aktiv tvåspråkighet. Vad som 

avsågs med detta begrepp förtydligades dock inte i dokumentet. I nästföljande läroplan, 

Lpo94, togs adjektivet ”aktiv” bort och utveckling mot tvåspråkighet kom att förknippas med 

utveckling av dubbel kulturell identitet. Som jag tidigare noterat skulle tvåspråkighet enligt 

Lpo94 att uppnås genom att kunskaper om språkets uppbyggnad och jämförelser mellan 

hemspråket och det svenska språket (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 24). Det var alltså 

kunskaper om språken och inte i dem som ansågs vara nödvändiga för att uppnå 

tvåspråkighet. 

 I den senaste kursplanen ersattes begreppet tvåspråkighet med flerspråkighet: 
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Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli 

flerspråkiga (Skolverket, 2011, s. 87). 

 

Detta begreppsbyte står i linje med språkpolitiska målsättningar att främja flerspråkighet 

(SOU 2002:27; SOU 2008:26), som i sin tur återspeglar EU:s strävan till språklig mångfald 

(SOU 2008: 26, s. 191). Men till skillnad från Lpo94 kopplas flerspråkighet samman med en 

bestämd kulturell identitet (bestämd form, singularis). I kommentarmaterialet däremot 

framhålls att 

 

Syftestexten i modersmål tecknar bilden av ett ämne som ger eleverna förutsättningar att utvecklas 

till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet (Skolverket, 2011a, s. 6). 

 

Det finns emellertid inget i själva kursplanen som tyder på att undervisningen bidrar till att 

utveckla elevernas flerkulturella identitet. 

 

Modersmålsämnets innehåll i jämförelse med andra språkämnen 

Att den senaste kursplanen för modersmål arbetades fram med hänsyn till den artikulerade 

politiska strävan att likställa modersmålsundervisning med övriga språkämnen framgår tydligt 

redan vid första läsningen av kursplaner för samtliga språkämnen, dvs. svenska, svenska som 

andraspråk, engelska, moderna språk och modersmål. Bland annat kan man konstatera att 

syftebeskrivningarna för språkämnena ser snarlika ut. Kursplanerna i samtliga språk inleds 

med en kort introduktionstext som motiverar varför ämnet finns i skolan. Denna text är till 

största delen identisk för ämnena svenska, svenska som andraspråk samt modersmål: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 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, 2011, s. 87). 

 

Efter detta stycke har ämnet modersmål följande tilläggsmening: 

 

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika 

områden (ibid.). 

 

Att kursplanerna i modersmålssvenska och modersmål skiljer sig åt kan tolkas som att 

olika modersmålsämnen inte är likvärdiga. Att just det ämne som avser annat modersmål än 

svenska har ett tillägg tyder på att det behöver fler “existensberättigande” (Spetz, 2012) skäl 

än svenska och svenska som andra språk.  

Även om det inte nämns explicit verkar det som att det är utvecklingen av svenska språket 

som åsyftas i kursplanen för modersmål. Att särskilt betona modersmålets roll för 

utvecklingen av svenska kan å ena sidan ses som ett sätt att legitimera ämnet och förstärka 

dess position, vilket är särskilt viktigt mot bakgrund av de negativa och ifrågasättande 

attityder mot modersmålsundervisning som redovisades i olika policydokument från denna 

period. Samtidigt innebär det att modersmålet är underordnat svenskämnet, då det är svenska 

språket som indirekt blir modersmålsämnets referenspunkt.  
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Att språket är redskap för tänkande, kommunikation och lärande är något som anges i 

första meningen i kursplanerna för samtliga språkämnen. Men texten som denna mening följs 

av är inte densamma. I kursplanen för moderna språk och engelska betonas det att kunskaper i 

flera språk “kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 

förståelse för olika sätt att leva” (Skolverket, 2011, s. 76). Vidare poängteras att kunskaper i 

flera språk är nödvändiga för internationellt studie- och arbetsliv. I ämnesplanen för engelska 

understryks dessutom att engelska används både i vardagen och inom så skilda områden som 

politik, utbildning och ekonomi.  

Det framkommer alltså tydligt att de olika språkämnena har olika “nyttovärden”. Medan 

modersmålsämnet finns till för att underlätta kunskapsinhämtningen och lärande, behövs 

kunskaper i engelska och moderna språk eftersom de ger ökade möjligheter att “ingå i olika 

sociala och kulturella sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 30, s. 76) samt bättre utbildnings- 

och karriärmöjligheter. Béatrice Cabau (2013) anser att sådana skillnader mellan kursplanerna 

kan ha negativa konsekvenser för elevernas motivation att delta i modersmålsundervisning: 

 

It is regrettable that the syllabus mainly refers to the affective and pedagogical benefits of MTI 

[Mother tongue instruction – T.M.] without any linkage to the instrumental value of language 

learning, as clearly expressed in the syllabus for English and the FLs [Foreign languages – T.M.], 

where it is stated that knowledge of these languages increases ‘the individual’s opportunities to 

participate in different social and cultural contexts, as well as in international studies and working 

life’ [...]. The ‘sentimental value’ accorded to minority languages does not enhance the use of 

language as a tool for economic and social mobility, for progress and modernity, or for wider 

communication. This restricted value may encourage members of NMs [National minorities – 

T.M.] to abandon their language (Cabau, 2013, s. 414).  

 

Utöver basfärdigheterna skall undervisningen i språk utveckla elevernas kritiska tänkande, 

till exempel genom att elever sätter innehållet i relation till egna erfarenheter (moderna språk) 

eller genom att de utvecklar förmågan at söka och kritiskt värdera information från olika 

källor (engelska, svenska, svenska som andraspråk). Det bör noteras att förmågan att kritiskt 

värdera innehållet i talat språk och olika slags texter återkommer i kursplanerna för alla språk 

utom modersmålet. Modersmålsundervisningens mål att främja elevernas kritiska tänkande är 

faktiskt något som efter Lgr69 successivt inskränktes med varje ny läroplan. I Lgr69 står det 

att undervisningen i hemspråk måste bidra till att elever lär sig att ta ställning till innehållet i 

vad de hör, ser och läser (Skolöverstyrelse, 1973). Enligt Lgr80 skulle eleverna ”lära sig ta 

ställning till innehållet i vad de hör eller talar om” (Skolöverstyrelse, 1980, s. 147) och 

dessutom ”aktivt och kritiskt ta ställning till de kulturella värdena både i ursprungslandet och i 

Sverige” (ibid., s. 146). Det senare syftet motiverades med utgångspunkt i valfrihetsmålet, 

dvs. detta ansågs ge eleverna möjlighet att välja i vilken grad de ville tillägna sig dessa olika 

kulturella värden (ibid.). I Lpo94 nämns inte förmågan att kritiskt värdera skriven och talad 

text. Däremot togs det ett längre steg i frågan om förmågan att kritiskt värdera kulturer som 

innebar att eleverna skulle jämföra dem med varandra. Det skulle dock inte göras med 

utgångspunkt i valfrihetsmålet, utan i syftet att öka förståelse mellan folk och kulturer. Detta 

uttalade kontrastiva perspektiv som förespråkades av Lpo94 förstärktes ytterligare i Lgr11. 

Enligt den gällande läroplanen ska elever som deltar i modersmålsundervisningen utveckla 

“ett jämförande förhållningssätt till språk och kulturer” (Skolverket, 2011, s. 87). Vad som 
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menas med uttrycket “jämförande förhållningssätt” förklaras vidare i ett av ämnets delmål: 

eleverna skall ges möjligheten att  

 

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet 

talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden (Skolverket, 2011, s. 87). 

 

Motsvarande mål i kursplanen för moderna språk och engelska formuleras på följande sätt: 

 

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar 

av världen där språket används. (Skolverket, 2011, s. 76). 

 

Dessa citat från olika kursplaner synliggör en viktig skillnad mellan språkämnena, 

nämligen att det är endast modersmålsämnet som har svenska språket och det svenska 

samhället som sin referenspunkt. I kommentarmaterialet ges följande motivering till varför ett 

jämförande förhållningssätt är ett av modersmålsundervisningens syften:  

 

Människor som från barndomen lever i kontakt med flera kulturer och språk får tillgång till dessa 

på ett helt annat sätt än de som senare i livet möter ett nytt språk genom undervisning. Deras 

identitet är i grunden präglad av ett flerkulturellt mönster genom att de möter olika beteenden i 

skilda miljöer och vid kontakter med andra. Genom att eleverna får möjlighet att jämföra och 

reflektera över sina olika erfarenheter kan de utveckla en fördjupad förståelse för olika sociala och 

kulturella sammanhang och bättre värdesätta de egna erfarenheterna. (Skolverket, 2011a, s. 9). 

 

Av citatet framgår att jämförelser mellan språk och kulturer bidrar till att utveckla 

elevernas flerkulturella identitet samt till ökad förståelse för olika kulturer. Det är alltså inte 

valfrihetsmålet som ligger bakom betoningen av detta jämförande förhållningssätt, som 

tidigare var fallet. 

Ytterligare ett syfte som är specifikt för modersmålsämnet är flerspråkighet. Som jag redan 

varit inne på har detta syfte funnits med allt sedan ämnet infördes. Men det intressanta med 

den eftersträvande två- eller flerspråkigheten är att den endast avser invandrar- och 

minoritetselever. Catrin Norrby (2008) noterar att i de dokument som belyser språkpolitiska 

målsättningar framställs det svenska språket som hotad av engelskan. Det är först när 

diskussionen berör invandrar- och minoritetsspråk som talet om språklig mångfald 

aktualiseras. En slutsats som kan dras är att flerspråkighet till skillnad från engelskan inte 

uppfattas som hotfull för svenskans ställning. Norrby slår fast: 

 

The result then, is societal monolingualism with Swedish being used for interaction in public life, 

whereas multiculturalism and multilingualism remain a question for the individual to pursue in 

private life. An obvious conclusion is that active bilingualism is primarily a question for linguistic 

minorities: following the goals set out in the national language policy, they need to acquire 

Swedish for public use. For the majority population whose first language is Swedish there is no 

active promotion of multilingualism - other than in the right to learn foreign languages, 

presumably for use in interaction across national borders rather than within Sweden (Norrby, 2008, 

s. 73-74). 

 

Min genomgång av kursplanerna bekräftar denna slutsats: två- och flerspråkighet som mål 

för språkinlärning återfinns endast i kursplanerna i hemspråk respektive modersmål, men inte 
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i kursplaner för andra språkämnen. Inte ens engelska har som syfte att bidra till utveckling av 

tvåspråkighet, trots att det finns goda förutsättningar för det, särskilt med tanke på att ämnet är 

obligatoriskt. Flerspråkighet är alltså något som främst förknippas med minoritet- och 

invandrarelever och inget som majoritetselever behöver sträva efter. 

 

5.4.7.  Sammanfattning av perioden  

Analysen av policydokument visar att de senaste två decennierna kännetecknades av 

artikulerad politisk ambition att stärka modersmålsämnets ställning. Det är mot denna 

bakgrund som ämnet fick en ny benämning i mitten av 1990-talet. Men den diskursiva praktik 

som framkommer i policytexter visar att i stället för att förstärka ämnets status kom själva 

begreppet modersmål att huvudsakligen förknippas med minoritets- och invandrarspråk och 

inte med svenska.  

En annan diskurs som kan urskiljas i policytexter är av flerspråkighetsbejakande karaktär. 

Den politiska strävan att främja språklig mångfald institutionaliserades i och med språklagen. 

Analysen av policydokumenten visar dock att flerspråkighet framställs som önskvärt för 

minoritetsmedlemmar, men det är inget som majoritetsbefolkningen behöver sträva efter. 

Enspråkighet är alltså inte bara den existerande normen; formuleringarna i skolans 

styrdokument signalerar att enspråkighet även i framtiden ska vara normen för 

majoritetseleverna. 

Under den här perioden kan man skönja en krock mellan minoritetspolitiska och 

utbildningspolitiska riktlinjer. Med utgångspunkt i minoritetspolitiken framställs 

minoritetsspråk som hotade och i behov av särskilt stöd, vilket används som ett legitimt 

argument för att prioritera dem över de språk som omfattas av begreppet invandrarspråk. 

Detta resulterade i att elever med minoritetsspråk som modersmål fick utökade rättigheter till 

modersmålsundervisning, vilket bland annat kommer till uttryck i den nya splittrade 

kursplanen. På detta sätt upprätthålls och görs legitima hierarkier mellan olika språk och 

därmed också mellan människor som talare av dessa språk. Man kan konstatera att de språk 

som i policydokument går under benämningen ”invandrarspråk” ytterligare blev 

marginaliserade jämfört med andra språk, då dessa tydligen befinner sig lägst ner i 

språkhierarkin. Att elever med annat modersmåls än svenska inte ges samma rätt till 

modersmålsundervisning innebär å andra sidan att den utbildningspolitiska 

likvärdighetsdiskursen fick ge vika för den minoritetspolitiska diskursen.  

I min analys av policytexter från den här perioden har jag också pekat på att det tidigare 

ambivalenta förhållandet till hemspråkselever övergick från individer till språk genom att 

etiketten invandrar- snarare lades på en språkgrupp än på elever. 

Under den här perioden började modersmålsundervisningens betydelse för samhället lyftas 

fram, vilket kan betraktas som ett nytt sätt att legitimera den. Det gavs dock inga exempel på 

hur kunskaper i minoritets- och invandrarspråk skulle kunna komma till nytta för samhället.  

Konstruktionen av ämnets innehåll skiljer sig i flera avseenden från tidigare läroplaner. 

Modersmålets betydelse för elevers allsidiga utveckling som betonades i tidigare läroplaner 

finns inte längre med i Lgr11. Det framkommer en snävare syn på språket som primärt 

beskrivs som redskap för kunskapsutveckling. Kulturkunskap blev också betydligt mer 
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nedtonad. Sammantaget framstår modersmål som ett vanligt språkämne som till synes inte 

skiljer sig från övriga språkämnen. 

Att modersmål framställs som ett språkämne innebär dock inte att det är likställt med 

dessa. För det första är modersmål det enda språkämnet som varken är obligatoriskt eller 

meritpoänggivande. För det andra knyter det inte an till den marknadsekonomiska diskursen 

som i övrigt genomsyrar utbildningspolitiken under denna period. Kursplanernas motiveringar 

till olika språkämnen skiljer sig åt: medan andra språk kan ge bättre utbildnings- och 

karriärmöjligheter, är modersmålsundervisningens främsta syfte att underlätta språkutveckling 

och lärande. För det tredje är det svenska språket och svensk kultur som utgör referenspunkt 

för modersmålsundervisning, något som saknar motsvarighet i kursplanerna för engelska och 

moderna språk. Slutligen behöver inte modersmålselever utveckla förmågan att kritiskt 

värdera information enligt kursplanen; i stället ska de utveckla ett jämförande förhållningssätt 

till språk och kulturer.  

Jag menar att dessa skillnader mellan kursplanerna är principiella, då de signalerar att 

modersmål inte tillmäts samma värde som andra språkämnen. Modersmål framstår snarare 

som ett slags stödämne för elevers språkutveckling och lärande, än som ett språkämne bland 

andra. Man kan sammanfattningsvis konstatera att den politiska ambitionen att höja ämnets 

status och likställa det med övriga språkämnen långt ifrån har infriats. 

6. Sammanfattning och diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att studera hur skolämnet modersmål konstrueras, 

legitimeras och positioneras på policynivå samt om och hur det förändrades över tid. Med 

läroplansteorin och diskursanalys som teoretiska ramar analyserade jag policydokument från 

1960-talet och fram till Lgr11. I detta kapitel ges en kort sammanfattning och diskussion av 

studiens resultat, som följs av några förslag till vidare studier. 

Modersmålsundervisningens nästan 40-år långa historia har i denna uppsats delats in i tre 

perioder: 1) från 1969-talet till Lgr80, 2) perioden mellan Lgr80 och Lpo94, samt 3) från 

Lpo94 till Lgr11.  

Analysen visar att den första perioden präglades av de principer som formulerades inom 

den framväxande invandrarpolitiken, vilka kan sammanfattas i tre begrepp - jämlikhet, 

valfrihet och samverkan. När hemspråk infördes som skolämne med egen kursplan gjordes det 

dels med hänvisning till dessa invandrarpolitiska riktlinjer, och dels mot bakgrund av 

forskning om tvåspråkighet som föranledde ett positivt synsätt på parallell utveckling av två 

språk. Det första språket ansågs vara nödvändigt i första hand för elevernas 

personlighetsutveckling. Hemspråksundervisningen tillmättes ett så högt värde att ämnet 

positionerades som nästan obligatoriskt och det var främst av praktiska skäl och senare även 

med hänvisning till valfrihetsprincipen som det blev frivilligt.  

Under denna första period av ämnets etablering gjordes ingen åtskillnad mellan elever som 

hade rätt till undervisning i hemspråk, utan kommunerna var skyldiga att anordna 

undervisning för alla elever vars vårdnadshavare angav att de hade annat hemspråk och 

önskade undervisning i det fick delta. Rätten till hemspråksundervisning gällde såväl 

nyanlända barn som inhemska minoriteter.  



74 
 

Under den andra perioden skedde en svängning i en negativ riktning. Fastän ämnet 

fortfarande framställdes som betydelsefullt blev det föremål för nedskärningar vilket 

resulterade i inskränkta bestämmelser kring rätten till hemspråksundervisning. De beslut som 

fattades under denna period indikerar att den politiska synen på ämnet ändrats; från att 

betraktas som i princip obligatoriskt blev hemspråk ett frivilligt ämne utan egen 

schemaposition. Valfrihetsprincipen tog över jämlikheten (eller kanske snarare likvärdighet). 

Samtidigt kom valfriheten att innebära att svenska språket och svenska normer och värden 

inte fick väljas bort. Det var också under denna period som hemspråksundervisningens 

effekter allt oftare började ifrågasättas. 

1990-talets andra hälft kan beskrivas som en ny brytpunkt i hemspråksundervisningens 

historia. Denna period karakteriseras av en artikulerad politisk strävan att höja ämnets status 

och likställa det med andra skolämnen. Det var mot denna bakgrund som ämnet fick en ny 

benämning – modersmål. Från att vara en invandrarpolitisk fråga kom modersmålsämnet att 

framställas som en språkpolitisk sådan. Rätten till modersmål lagstiftades i och med 

språklagen, dessutom fick modersmålsundervisning regleras i och med skollagen.  

Alla dessa förändringar kan ses som ett försök att stärka ämnets position i skolan. Men 

analysen av statlig policy visar att de politiska intentioner som uttrycks i de studerade texterna 

står i konflikt med den diskursiva praktik som framkommer i texterna. Jag har exempelvis 

pekat på diskursiva förskjutningar kring begreppet modersmål. Denna term infördes som 

ämnets benämning i syftet att höja ämnets status, men i stället kom själva 

modersmålsbegreppet att ”nedvärderas”, genom att det främst förknippas med invandrar- och 

minoritetsspråk som tydligen inte har samma status som svenska, engelska eller moderna 

språk.  

Bestämmelserna kring elevernas deltagande i modersmålsundervisning förblev i grund och 

botten desamma som under den andra perioden. Men det skedde en differentiering mellan 

invandrarspråk å ena sidan och minoritetsspråk och nordiska språk å andra, när talare av de 

senast nämnda fick utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Min jämförande analys 

av kursplanerna visar att modersmål visserligen framställs som ett vanligt språkämne med en 

kursplan som är väldigt lik de övriga språkämnena, men samtidigt är det långt ifrån likställt 

med dem. 

Studien har också synliggjort förändringar i synen på elever med annat/andra modersmål 

än svenska över tid. Under 1960-70-talet legitimerades och konstruerades 

hemspråksundervisning utifrån ett kompensatoriskt synsätt på invandrare. Invandrarelever 

framställs i policytexterna som problem, som kräver särskilda utbildningspolitiska insatser. 

Samtidigt kan sägas att elever med annat hemspråk än svenska behandlades som en homogen 

grupp, dvs. det gjordes ingen åtskillnad mellan invandrarelever och minoritetselever i frågan 

om rätten till modersmål. Under den andra perioden började denna elevgrupp differentieras 

och frågan om särskilda regler för vissa kategorier dök upp. Denna utveckling nådde kulmen 

under den tredje perioden när elever med minoritetsspråk och nordiska språk som modersmål 

fick utökade rättigheter till undervisning i dessa språk. Epitetet invandrar- användes inte i 

statlig policy under en kort period för att komma åter i språkpolitiska texter, bland annat i 

beskrivningen av elevers andra modersmål som just invandrarspråk. Vidare kan sägas att det 

inte längre är invandrarelever som beskrivs som problem, snarare är det språklig och kulturell 

mångfald som framställs som något som måste ”hanteras” (jfr Lindberg, 2009). 
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Hur ämnet konstrueras i skolans formella styrdokument över tid sammanfattas i tabellform 

i bilagan till denna uppsats. Tabellen visar att ämnets benämning, dess syfte och organisation 

har varierat över tid. Fokus i policy kring modersmålsundervisning gick från 

personlighetsutveckling i Lgr80 till språkutveckling och lärande i Lgr11. Att utvecklingen av 

elevens förstaspråk kan bidra till utveckling av ett andraspråk är ett argument som 

kontinuerligt använts i policydokumenten sedan 1960-talet, men det är endast i Lgr69 och i 

den senaste läroplanen som detta argument faktiskt återspeglas i skolans styrdokument. 

Ytterligare en principiell skillnad mellan läroplanerna som bör lyftas fram är att de tidigare 

läroplanerna betonade flexibilitet i tillämpningen av kursplanen (Lgr80, Lpo94). Men i och 

med Lgr11 blev modersmålsundervisning betydligt mer styrd, vilket emellertid står i linje 

med samtida utbildningspolitik.  

I analysen av kursplanerna över tid har jag förutom förändringar och begreppsliga 

förskjutningar fokuserat på kontinuiteter, för att dessa enligt min mening kan säga något om 

vad som egentligen anses utgöra ämnets kärna. Att ett språkämne syftar till att 

bevara/utveckla elevers modersmål och utveckla sådana basfärdigheter som att förstå, tala, 

läsa och skriva är nog inte konstigt. Inte heller är det särskilt förvånande att språkets betydelse 

för identitetsutveckling och lärande framhålls i samtliga läroplaner. Dessa motiveringar är 

dock inte ämnesspecifika och återfinns i kursplaner för andra språk. Det som gör ämnet unikt 

i jämförelse med andra språkämnen och som dessutom beskrivits som ämnets mål i samtliga 

läroplaner är utveckling av två- eller flerspråkighet. Det intressanta med denna eftersträvande 

flerspråkighet är att det är något som endast invandrar- och minoritetselever bör sträva efter, 

men inte elever med svenska som modersmål. Mot det som bakgrund kan två slutsatser dras: 

1) Modersmålsundervisning har under hela sin historia konstruerats med utgångspunkt i 

enspråkighet som norm. Eftersom flerspråkighet inte anges som mål för undervisning i 

andra språkämnen kan man påstå att enspråkighet även i framtiden blir den självklara 

normen för majoritetseleverna. 

2) Resultaten blir att flerspråkighet uppfattas som något avvikande och främst förknippas 

med invandrare och minoriteter
14

, dvs. med underordnade samhällsgrupper. Men det 

betyder också att ämnet modersmål som har som mål att främja flerspråkighet indirekt 

syftar till att befästa det avvikande och att fostra till invandrarskap. 

 

I beskrivningen av studiens teoretiska utgångspunkter talade jag om läroplanens 

maktdimension. Men makt är något som blir synlig genom motstånd (Foucault, 1980; 2003). 

När läroplanen tydligt indikerar att elevernas andra modersmål egentligen inte behövs för 

framtida studie- och arbetsliv i Sverige, att det är viktigt för individen men inte för samhället, 

att det befinner sig lägst ner i hierarkin av språkämnen samt med tanke på att tvåspråkighet 

uppfattas som avvikande är det inte konstigt att elever i allt högre grad avstår att delta i 

                                                             
14

 Att det föreligger motsatsförhållanden mellan flerspråkiga elever och ”rent svenskspråkiga” elever 

framgår till exempel av följande citat ur Skellefteå kommuns broschyr om Flerspråkiga och nyanlända 

barn: ”Flerspråkiga och nyanlända barn och ungdomar har samma rättigheter till förskola, förskoleklass, 

fritidshem samt utbildning i grundskola/ gymnasieskola som barn bosatta i Sverige. (Skolförordningen, 4 

kap. 1 §)”. Hämtad från 

http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/Bildspel%20Nyanländ

a%202016-03-23.pdf 

http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/Bildspel%20Nyanlända%202016-03-23.pdf
http://www.skelleftea.se/Skol%20och%20kulturkontoret/Innehallssidor/Bifogat/Bildspel%20Nyanlända%202016-03-23.pdf
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modersmålsundervisningen, vilket kan betraktas som ett slags motstånd. I slutändan kan 

samhället gå miste om den språkliga och kulturella kompetens som finns hos dessa elever. 

 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Resultatet i den här studien stämmer i stort överens med de slutsatser som dragits i tidigare 

forskning. Utifrån min studie kan man hävda att trots statens positiva intentioner är ämnet 

modersmål marginaliserat och underordnat andra språkämnen.  

I forskningsöversikten (kapitel 3) pekade jag på att tidigare forskning satte fokus på 

läroplanens realiseringsarena, vilket innebär att det var modersmålsundervisningens 

organisation och praktik som undersöktes, inte sällan i relation till läroplanens 

formuleringsarena. Den typen av forskning har påvisat och problematiserat diskrepansen 

mellan läroplanens intentioner och verksamhetens faktiska realisering. I den här studien har 

intresset legat i att enbart studera modersmålsundervisning utifrån policydokument i vilka 

statens perspektiv på modersmål, invandring och flerspråkighet kommer till uttryck. 

Resultatet visar att policydokumenten i sig skickar motstridiga budskap med avseende på 

dessa fenomen, vilket innebär att spänningar mellan synen på modersmålsundervisning och 

artikulerade ambitioner finns redan på formuleringsarenan. Detta får självklart konsekvenser 

för hur modersmålsundervisning realiseras.  

Modersmålsundervisning har tidigare studerats utifrån olika perspektiv och i ljuset av såväl 

invandrarpolitik som utbildningspolitik och språkpolitik. Men i merparten av studierna lades 

betoning på en eller två av dessa politiska områden. I den här studien har jag valt att analysera 

modersmålsämnets utveckling mot bakgrund av alla tre politiska sfärerna i syftet att i 

läroplansteoretisk anda närma mig en djupare förståelse för vilka normer och värden som 

kommer till uttryck i föreställningar om invandring, flerspråkighet samt språk- inlärning och 

undervisning som utgör utgångspunkt för formuleringar i skolans styrdokument. 

Ytterligare en aspekt av modersmålsundervisning som inte behandlats i tidigare forskning 

men som visat sig vara av betydelse för hur ämnets konstruerats och ändrats över tid är synen 

på invandrarelever/elever med andra modersmål än svenska. Studien visar att denna 

elevkategori framställs i policydokument som avvikande och i behov av särskilda 

utbildningsinsatser, vilket gör att dessa elever inte behandlas på samma sätt som 

majoritetselever. Jag menar att de skillnader i kursplaner för olika språkämnen som jag har 

identifierat och diskuterat i denna uppsats kan ses som en effekt av denna ”andrafiering” av 

flerspråkiga elever, vilket i slutändan kan ha negativ inverkan både på attityder till ämnet i 

och utanför skolan och på elevers motivation att delta i modersmålsundervisningen. 

 

 

Vidare studier 

Inom ramen för den här studien har jag besvarat en rad frågor som berör 

modersmålsundervisningen. Men under arbetets gång upptäckte jag ett flertal andra aspekter 

av ämnets konstruktion som inte fick utrymme i studien. Till exempel behandlar jag 

studiehandledning på modersmål och undervisning i tvåspråkiga klasser i en mycket 

begränsad skala. Detta skulle emellertid kunna bidra till ökad kunskap dels om föreställningar 
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om tvåspråkighet, men också om hur modersmål positioneras i skolan och vilka modersmål 

det handlar om. 

Vidare kan det vara av intresse att studera andra subjektkonstruktioner än elever. 

Exempelvis verkar synen på modersmålspedagogers uppdrag (som både språklärare och 

kurator) och utbildning tämligen intressant och en analys av denna kan fördjupa förståelsen av 

hur ämnet konstrueras och positioneras i skolan. Även synen på invandrarelevers föräldrar, 

vilka i policydokument ofta framställs som problem, förefaller relevant i detta avseende. En 

analys av dessa subjektkonstruktioner kan säga något om vilka utgångspunkter som ligger 

bakom konstruktionen av läroplanen. 

När jag redovisade studiens teoretiska utgångspunkter pekade jag på att 

modersmålsundervisning konstrueras och legitimeras med hänvisning till internationell 

policy. Min undersökning var dock begränsad till nationell policy och det internationella 

ramverket belystes endast i den mån det åberopas i de studerade texterna. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka hur modersmål, flerspråkighet och invandrarelever framställs på 

läroplanens supranivå och vilka effekter detta har på nationell utbildningspolicy.  
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Bilaga 
Ämnet hemspråk/modersmål i skolans styrdokument över tid. Förändringar och 

kontinuiteter
15

. 

 Lgr69/73 
(Ingen kursplan) 

Lgr80  Lpo94 Lgr11/15 

 

Ämnets 

benämning 

Hemspråk Hemspråk Hemspråk Modersmål  

Vem? Invandrarelever 

Minoritetselever 

 

 

Invandrarelever 

(Inklusive 

Minoritetselever) 

 

Elever med annat 

hemspråk än 

svenska 

 

En elev som har en 

vårdnadshavare med ett 

annat modersmål än svenska 

(inklusive adoptivbarn, och 

elever med teckenspråk som 

modersmål) 

 
Elever med modersmål utom 

minoritetsspråk 

 

Elever med minoritetsspråk 

som modersmål 

Elever med annat 

hemspråk än 

svenska 

 

 Elever med 

särskilda behov 

  

Särskilda 

villkor 

Språket nyttjas 

som familjens 

umgängesspråk 

Språket utgör ett 

levande inslag i 

hemmiljön 

Språket är barnets 

dagliga 

umgängesspråk i 

hemmet 

Språket är elevens 

dagliga 

umgängesspråk i 

hemmet 

   

 

Eleven har 

grundläggande 

kunskaper i språket.  

  Ett språk/elev 

 

 

Ett språk/elev. 

Undantag – romsk 

elev 

  Under max 7 år  

 

Under Max 7 år. 

Undantag – 

minoritetsspråk 

  Minsta elevgrupp – 

5 elever 

Minsta elevgrupp – 5 elever. 

Undantag – minoritetsspråk 

 

Det finns en lämplig lärare 

Motivering Barnens 

personliga 

utveckling liksom 

även för deras 

sociala 

anpassning 

Allsidig personlig 

utveckling 

 

Språk-, 

personlighets- och 

tankeutveckling. 

 

Språk
16

 – redskap för 

tänkande, kommunikation 

och lärande. 

 

 Upprätthålla 
kontakter med 

hemlandet 

Medel för 
kommunikation, 

identitetsutveckling 

och lärande 

Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, 

uttrycker 

 

                                                             
15 Tabellen är strukturerad på så sätt att motsvarande formuleringar i varje läroplan anges i samma rad, 
medan de formuleringar som saknar motsvarighet står för sig själva. Den ordning i vilken ämnets syfte 
och mål redovisas i tabellen är därför inte identisk med hur det ser ut i själva dokumentet. Tanken bakom 
denna struktur var att åskådliggöra förändringar och kontinuiteter mellan läroplanerna. 
16 Min kursivering för att markera att formuleringen inte är ämnesspecifik. 
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Förutsättning för 

behärskning av ett 

andra språk och 

för en 

tillfredsställande 

skolutbildning 

 Utvecklar förmågan 

att lära 

Modersmål – underlättar 

språkutveckling och lärande 

inom olika områden 

Syfte, mål, 

huvudmo-

ment  

Bevarar sitt språk  Utvecklar sitt språk Utvecklar sitt språk 

 

Utvecklar kunskaper i och 

om modersmål  

 

 

 

 

 

En stark 

självkänsla, klar 

uppfattning om sig 

själva, sin 

grupptillhörighet 

och livssituation 

En stark 

självkänsla, klar 

uppfattning om sig 

själv och sim 

livssituation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vågar yttra sig och 

stå för sina åsikter. 

Tillit till förmågan 
att använda språket 

 

 

 

 
 

Får tilltro till sin 

språkförmåga, kan uttrycka 

sig i olika sammanhang och 
för skilda syften 

Tvåspråkighet 

 

Aktiv tvåspråkighet 

 

Tvåspråkighet 

 

Flerspråkighet 

 

Bevara sin 

kulturidentitet. 

 

Samhörighet med 

två eller fler 

kulturer och språk 

Dubbel kulturell 

identitet 

Att utveckla sin kulturella 

identitet 

 

 

 

Bevara kontakter 

med sin familj och 

sin språkgrupp 

 

Klarar av den 

språkliga och 

kulturella 

påfrestning som kan 

ligga i att tillhöra en 

minoritetsgrupp 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Får förståelse för 

livssituationen i 
Sverige och ökar 

kunskaper om 

ursprungslandet. 

 

Kunskaper om 

historia, traditioner 
och samhällsliv i 

jämförelse med 

svenska 

förhållanden 

 

Utvecklar kunskaper om 

kulturer och samhällen där 
modersmålet talas 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt och kritiskt 

ta ställning till de 

kulturella värdena i 

ursprungslandet och 

i Sverige 

Göra jämförelser 

mellan olika 

kulturer för att 

bättre förstå sin 

situation, bidra till 

att öka förståelsen 

mellan olika folk 

och kulturer 
 

Göra jämförelser 

mellan hemspråket 

och svenska 

Utvecklar ett jämförande 

förhållningssätt till kulturer 

och språk 
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 Får information om 

utbildningsvägar 

och arbetsmarknad, 

särskilt om yrken 

där kunskaper 

i hemspråket kan 

utnyttjas 

  

 

 

 

 

 

 

Studera och iaktta 

det egna språkets 

struktur och göra 

jämförelser mellan 

det egna språket 

och svenska 

Kunskaper om 

språkets 

uppbyggnad i 

jämförelse med 

svenska 

Erövrar kunskaper om 

modersmålets uppbyggnad.  

Stimulera 

elevernas läslust, 

väcka deras 

intresse för 

hemlandets 
litteratur och 

kultur 

 Grundlägga goda 

läsvanor genom 

litteraturläsning 

 

 
 

 

Stimulera elevernas intresse 

för att läsa och skriva på 

modersmålet. 

Utveckla språk, identitet och 

förståelse för omvärlden 

 

 

 

 

 Använda språket 

som medel för 

kunskapsutveckling 

Blir medvetna om 

modersmålets betydelse för 

det gena lärandet.  

Uppmuntra till 

självständig och 

skapande språklig 

verksamhet 

   

Väcka stolthet 

över det egna 

språket 

   

Väcka elevernas 

intresse för 

modersmålet och 

lust att vårda det 

   

 Ger uttryck för sina 

känslor och 

upplevelser 

 

Framföra egna 

åsikter 

 Utrycker känslor och tankar, 

förstår hur andra känner och 

tänker. 

 

Kunskaper om hur man 

formulerar egna åsikter och 

tankar 

Hur? Ta hänsyn till 
individuella 

skillnader i fråga 

om kunskaper i 

språket 

 

Utgångspunkten – 
elevernas olika 

förkunskaper och 

förutsättningar 

 

 

 

Utgångspunkt – 
elevernas behov av 

att använda språket 

för att tänka och för 

att bygga upp sin 

identitet 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassas efter 

elevgruppers 

språkförhållanden 

Anpassas efter 

elevers studietid i 

ämnet och till olika 

elevgruppers 

språkförhållanden 

 

I möjlig mån 

anknyter till 
arbetet i elevens 

svenska klass 

 

 Skall ha anknytning 

till det övriga 
skolarbetet 

 



89 
 

I stället för annan 

undervisning, 

dock inte i st f 

svenska 

I stället för annan 

undervisning 

1)Inom ramen B-

språk  

2) elevens val 

1) Som språkval i 

grundskolan och 

specialskolan, 

2) som elevens val 

3) inom ramen för 

skolans val, eller 

4) utanför den 

garanterade 

undervisningstiden 

Uppläggningen 

skall vara flexibel 
 

 Flexibel 

tillämpning av 
kursplanen 

 

2 veckotimmar Flexibel 

resursfördelning 

Max 2 

timmar/vecka 

Max 60 minuter/vecka 

Förmågor 

och 

färdigheter 

att utveckla 

De grundläggande 

färdigheterna: att 

lyssna, se och 

tala, läsa och 

skriva. 

Lyssna  

Tala 

Läsa 

Skriva 

Förstå och utrycka 

sig muntlig och 

skriftligt på 

hemspråket 

Formulera sig och 

kommunicera i tal och skrift 

 

Läsa och analysera 

skönlitteratur och andra 

texter 

 

   Anpassa språket efter olika 

syften, mottagare och 

sammanhang 

Att förstå och ta 

ställning till vad 

han hör, ser och 

läser 

Lära sig ta 

ställning till 

innehållet i vad 

de hör eller talar 

om 

  

Att uttrycka sig 

enkelt och klart i 

tal och skrift 

  Urskilja språkliga strukturer 

och följa språkliga normer 

 

Använda modersmål som ett 

medel för språkutveckling 

och lärande 
 

Reflekterar över traditioner, 

kulturella företeelser och 

samhällsfrågor i områden 

där modersmålet talas 

utifrån jämförelser med 

svenska förhållanden 

 

 

 


