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Titel  

Native language instruction in Swedish schools – through the agency’s report, several languages–more opportunities 

Sammanfattning 

Intentionen med denna studie är att studera på vilket sätt Skolverket problematiserar modersmålsstödet och mo-

dersmålsundervisningen i den svenska skolan. Med diskursanalys som grundläggande metodologisk och teoretiska 

utgångspunkten har avsikten varit att genom skolverkets rapport Flera språk fler möjligheter (2002), belysa moders-

målsstödets situation, dess intentioner, samt också dess konsekvenser för såväl individen som samhället. Därtill är 

syftet att beröra eventuella ideologiska föreställningar som framkommer, såväl Skolverkets som andra aktörer som 

har del i rapporten. Av analysen har det bland annat framkommit att modersmålsundervisningen befinner sig i ett 

såväl rumsligt tidsmässigt utanförskap i förhållande till skolans övriga reguljära undervisningsmiljö. Enligt skolverket 

bör det ligga i skolans intresse att i praktiken införliva och integrera modersmålsundervisningen, dels för att skapa 

bättre förutsättningar för modersmålsstödet som undervisningsmetod, men också för att på detta sätt skapa en all-

män förståelse för modersmålsundervisningens roll i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle. Av rapporten fram-

kommer det att det existerar en misstro mot vad för slags medborgare och samhälle som modersmålsundervisningen 

genererar. Varför Skolverket är av den uppfattningen att det finns anledning att belysa på vilket sätt modersmålsun-

dervisningen gynnar individens utveckling och lärande och att konsekvenserna är positiva för såväl individ som sam-

hälle ur ett socialt och samhällsekonomiskt perspektiv.  

Nyckelord 

Modersmål, språk, mångfald, nation och identitet.  
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Jag vill härmed tacka min handledare Magnus Berg för den hjälp han bidragit med i mitt arbete 

med denna uppsats.  
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Bakgrund 

Den kulturella mångfalden i Sverige har inneburit förändringar i den mån att landet från att ha 

varit relativt homogent kulturellt och språkligt, utvecklats till en mera heterogen sammansättning. 

Sverige har i viss utsträckning varit ett flerspråkigt samhälle eftersom det historiskt funnits samisk 

talande och finsktalande minoriteter vid sidan av det dominerande svenska språket, det har även 

sedan lång tid tillbaka i Sverige funnits språk som romani och jiddisch om än i mindre omfatt-

ning.1  

     Men de senaste decenniernas invandring till landet har gjort flerspråkigheten i Sverige möjli-

gen än mera omfattande än den varit tidigare. Det är idag inte ovanligt att exempelvis barn och 

ungdomar utöver det svenska språket har behov av och kan behärska ett eller flera andra språk. 

En bidragande orsak till denna explosionsartade flerspråkighet har naturligtvis med att invandra-

de människor från olika delar av världen tagit med sig språk och modersmål från ursprungslän-

derna.  

     Dessa människor kan ha varit flyktingar eller för den delen arbetskraftsinvandrare, eller 

svenskfödda med svenska som modersmål och som tagit med sig tillbaka till Sverige ett nytt för-

värvat språk från en kanske längre utlandsvistelse.  

Det finns onekligen olika anledningar till det faktum att det i Sverige idag till skillnad från endast 

några decennier sedan existerar flera umgängesspråk utöver det dominerande nationella svenska 

majoritetsspråket. Det har varit en utveckling som har inneburit att Sverige som pluralistisk na-

tion haft anledning att fundera på hur den skall förhålla sig till dessa nya språkliga förhållanden 

där det svenska språket i alla sociala sammanhang inte är det primära kommunikationsmedlet.  

     Det har också sedan flera decennier tillbaka funnits en politisk strävan att stödja flerspråkighet 

hos individen, ett sätt att göra det har varit att uppmuntra människor med annat språk än svenska 

att bevara det egna modersmålet och resurser till ett så kallat modersmålsstöd i form av moders-

målsundervisning har också tillhandahållits.  

Den politiska intentionen har varit att skapa förutsättningar för invandrares möjligheter att ut-

veckla den egna kulturen och det egna språket.  

Förutom det mångkulturella perspektivet har Modersmålsstödet också ansetts främja individens 

identitets- och språkutveckling samt individens lärande eftersom dessa anses vara förbundna med 

varandra.  

Skolverket är också av den uppfattningen att det finns anledning att tidigt uppmärksamma stöd 

för flerspråkiga och flerkulturella barn och ungdomar utifrån deras befintliga förutsättningar och 

att språkfärdighet ger flera möjligheter till individuell utveckling och lärande. Syftet med fördju-

pad språklig kompetens bör också enligt skolverket ses som en åtgärd vilken har positiva effekter 

på hela det svenska samhället.2 Gunilla Ladberg menar att flerspråkighet inte skall se som en pe-

                                                 
1 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter – utveckling av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen s. 6 

2 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter – utveckling av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen, s. 6 
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dagogisk fråga utan snarare politisk. Hon menar att det är en mänsklig rättighet att få använda sitt 

modersmål i ett samhälle med annat majoritetsspråk som exempelvis svenskan.3  

     Men det finns samtidigt föreställningar som ser flera språk som problematiskt och förordar att 

majoritetsspråket skall prioriteras snarare än utsättas för konkurrens från nytillkomna språk, den-

na inställning betraktar flerspråkigheten och modersmålsundervisningen som problematiskt och 

ställer majoritetsspråket, i detta fall det svenska språket, mot nytillkomna språk mot varandra.4 

Även om det kan tyckas finnas en politisk och allmän positiv inställning till att stärka individers 

flerspråkighet i syfte att dels skapa jämna förutsättning för intellektuell kunskapsutveckling för de 

med annat modersmål än svenska, så existerar en diskussion av polemisk karaktär i den meningen 

att åsikterna om modersmålsstödet, samt betydelsen av det, för individ och samhälle inte är en-

hälligt positiva.   

Syfte  

Sverige har sedan initierandet av modersmålsundervisningen på mitten av 1970- talet velat satsa 

på barns och ungdomars möjligheter att stärka det egna modersmålet. Modersmålsstödet kan 

sägas vara en del av den invandrings- och minoritetspolitik som haft en politisk målsättning att 

skapa förutsättningar för ett samhällsklimat präglat av jämlikhet och samverkan mellan ”invand-

rare” och ”svenskar”, och där möjligheten att utveckla modersmålet har vara en del i den före-

slagna politiska övertygelsen.5  
     Det finns onekligen ett tillräckligt politiskt stöd för den svenska formen av modersmålsstöd 

och modersmålsundervisning för att den ska fortleva. Men stödet är förvisso inte fullständigt och 

det finns från vissa håll kritik mot själva utformningen av modersmålsstödet som anses vara av 

undermålig karaktär ur flera avseenden.  

Studiens syfte är att kritiskt analysera och lyfta upp hur Skolverket framställer situationen och 

förutsättningarna för modersmålsstödet och modersmålsundervisningen för barn och ungdomar 

med annat modersmål än svenska i den svenska skolan.  

     Förutom att belysa skildringen av nuvarande situation är intentionen samtidigt att undersöka 

på vilket sätt underliggande ideologiska föreställningar är tydliga i eventuella diskurser som rör 

diskussionen om hur ett samhälle med pluralistiska riktlinjer förhåller sig till kulturell men fram-

för allt språklig mångfald. Det empiriska material som kommer att ligga till grund för studien är 

Skolverkets omfattande rapport Flera språk flera möjligheter, vilken är en rapport som kartlägger 

modersmålsstödet och modersmålsundervisningen i syfte att förbättra förutsättningarna för de 

barn och ungdomar som tar del av detta utbud.6  

                                                 
3 Gunilla Ladberg (2003) Barn med flera språk, Stockholm: Liber, s. 5 

4 Gunilla Ladberg (2003) Barn med flera språk, Stockholm: Liber, s. 13  

5 Agne Gustafsson (1983) Måste en svensk kunna svenska?, Stockholm: Tidens Förlag, s. 22  

6 Skolverket (2002) Flera språk - fler möjligheter – utveckling av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen, s. 5 
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Frågeställningar 

Avsikten är att studien skall ge svar på följande frågeställningar: 

 Vilka attityder gentemot modersmålsstöd framkommer?  

 På vilket sätt anses ett stärkt modersmål gynna elevers utveckling och lärande?  

 Varför anses det vara av betydelse för samhället att ta till vara på individens flerspråkig-

het?  

 Vilka lösningar lyfts fram i syfte att förbättra förutsättningarna för modersmålsstö-

det/modersmålsundervisningen?  

Disposition 

Inledning, bakgrund och frågeställningar kommer att beröras i inledningen av studien för att på-

visa vad studien som kommer att beröra. Därefter kommer begreppsförklaringarna att tydliggö-

ras. Syftet med detta är att förtydligandet av begreppen ska bidra till ett förtydligande av betydel-

sen av vissa diskussioner. Sedan står Skolverket i fokus och med detta menar jag att det är av vikt 

att precisera för läsarna vem de som författat det empiriska materialet är och vilken roll de har i 

sammanhanget. Därefter kommer en kortare framställning om tidigare forskning i detta ämne. 

Vidare kommer det empiriska material att tydliggöras och läggas fram för att förtydliga vad studi-

en kommer att förhålla sig till.     

Nästkommande del kan beskrivas som en genomgång av den teoretiska samt metodologiska in-

tentionen studien har. Avsnittet är en genomgång av diskursanalys och kritisk diskursanalys.  

Eter teori- och metod delen kommer studiens analytiska del. Detta för att studiens näst sista och 

sista del avslutas med en sammanfattning av det som analysdelen kommit fram till, och en avslu-

tande diskussion för att knyta ihop säcken. 

Begreppsdefiniering 

Jag har i denna del för avsikt att lyfta upp och förtydliga viss begrepp som är intressanta och be-

tydelsefulla för förståelsen av det ämnesområde som skall beröras i uppsatsen och därtill ska beri-

ka diskussionen och analysen. Intentionen är att de begrepp som skall definieras är identitet, mo-

dersmål, språk samt diskurs (analys). Individens identitet kan definieras som en av människan 

självupplevd unikhet om vem man är eller inte är i förhållande till dess omgivning.  

     Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv så är identitet särdrag som i samspel med sin omgiv-

ning ständigt produceras genom att denne exempelvis stimuleras av vad denne ser och hör.7 I 

empirin är identiteten också relaterad till språkets betydelse som kommunikationsmedel och dess 

innebörd för individens identitetsutveckling samt dennes kollektiva social identitet. Man skulle 

kunna säga att identitet i dessa fallen påverkas av möjligheten att ”hantera” språket som kommu-

nikativt redskap. 

                                                 
7 htt://sv.wikipedia.org/wiki/identitet_beteendevetenskap, 2010-04-27, kl. 10.14 
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Charlotte Johansson skriver i sin undersökning Flerspråkighet i ett mångkulturellt klassrum att indivi-

dens identitetsutveckling har ett samband med dennes möjligheter att etablera och utveckla ett 

tillfredsställande språk. Johansson menar att språket som kommunikationsmedel är viktigt just för 

att det i interaktion med sin sociala omgivning möjliggör för individen att forma den egna identi-

teten.8 Språket blir alltså en kulturell tillhörighetsmarkör detta samtidigt som det (språket), ”riske-

rar” generera i någon form av polarisering på grund av dess specifika egenskaper och motsats till 

annan språklig och kulturell existerande gemenskap.  

     Den språkliga betydelsen för formandet av identiteten och förståelsen av vem jag är i en social 

kontext handlar både om den egna men också omgivningens insikt. Modersmålsundervisning är 

självklart också ett begrepp som minst sagt existerar i den av skolverket skrivna utredning varför 

jag menar att det behövs skrivas några ord om för att förtydliga dess innebör. Det som tidigare 

hette hemspråk har från myndighetshåll ”döpts” om till modersmål och anledningen har varit 

politisk då den tidigare benämningen ansetts förringa betydelsen av andra språk i förhållande till 

det svenska språket.  
     Modersmålsundervisning är alltså språkundervisning för skolelever som har ett annat mo-

dersmål än det svenska.9  Undervisningen bedrivs av speciella modersmålslärare och sker utanför 

skolans ordinarie schemalagda studietid. Syftet med att tillhandahålla detta modersmålsstöd har 

varit politiskt och där målsättningen varit att främja språklig men också kulturella mångfald i det 

svenska samhället. Jörgensen och Phillips förklarar Diskurser som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen eller utsnitt av den”.  

     Ordet Diskurs innefattar också enligt dessa författare en eller annan idé om att språket har en 

viss struktur och mönster som sedan våra utsagor följer i vår interaktion inom olika sociala områ-

den. ”Medicinsk diskurs” och ”politisk diskurs” är ett par exempel på domäner som diskursanaly-

sen sedan har till uppgift att i detta fall (kritiskt) analysera dess mönster.10 För att förenkla till det 

något så kan man säga att den kritiska diskursanalysen är ett kritiskt metodologiskt och teoretiskt 

verktyg som har till uppgift att kritiskt undersöka och analysera makt och lyfta upp konflikter 

mellan och alternativ verklighet.11  

     Ett språk är ett kommunikationsmedel som möjliggör för människor att kommunicera och 

förstå varandra. Men språk är också ett kulturinstrument som kan skapa förståelse och samtidigt 

markerar tillhörighet och tolkar verkligheter.12  

 

 

 

 

                                                 
8 Charlotte Johansson (2000) Flerspråkighet i ett mångkulturellt klassrum, Uppsala: Studentlitteratur, s. 10f 

9 Gunnar Tingbjörn & Anders-Börje Andersson (1991) Invandrarbarnen och tvåspråkighet, Stockholm: Utbildningsförla-

get, s. 15f 

10 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 7 

11 Iver B. Neuman (2003) Mening, Materialitet, Makt, Lund: Studentlitteratur, s. 17 

12 Iver B. Neuman (2003) Mening, Materialitet, Makt, Lund: Studentlitteratur, s. 81 



 5 

Författare/Skolverket 

Skolverket är en central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdo-

mar och vuxna samt för förskoleverksamhet och skolbarnomsorgen. Skolverkets intention är att 

säkra kvaliteten och samhällsförankringen.13 Regeringen och riksdagen är de som anger mål och 

riktlinjer för förskolan och skolan och Skolverkets uppgift är att aktivt verka för att nå de uppsat-

ta målen.  

Skolverkets uppgift är att styra, stödja och följa upp samt utvärdera kommuners och skolors arbe-

te med syftet att helt enkelt förbättra verksamheters resultat och kvalitet som ska syfta till att ska-

pa en för eleverna rättmätig och likvärdig utbildning.  

     Skolverket har också ett nationellt perspektiv i sitt stöd till skola och förskola. Det kan handla 

om utvecklingsinsatser utifrån brister som har identifierats genom olika undersökningar som ex-

empelvis mobbning eller språkutveckling. Men det kan samtidigt röra sig om jämställdhet eller 

minoritetsspråk. Som tidigare framkommit så är modersmålsstöd och modersmålsundervisning 

ett led i arbetet med att stärka barns och ungdomars personliga och kulturella identitet.14  

Tidigare forskning 

Tillgången till forskning rörande språket är god och jag har för avsikt att presentera en del av den 

under denna rubrik. Antologin En ”bra” svenska författad av bland andra Annick Sjögren berör 

ämnet svenskkunskaper bland invandrarbarn. En infallsvinkel i denna bok är att studera och lyfta 

upp relationen mellan livsvillkor och språkutveckling hos barn med utländsk bakgrund.15 

     Gunilla Ladberg har skrivit Barn med flera språk, vilken är en bok som bland annat rör språkets 

roll som förmedlare av kultur, traditioner och sociala normer i olika sammanhang.16 Ladberg dis-

kuterar i detta sammanhang på vilket sätt barn lär sig flera än ett språk, vidare belyser Ladberg 

betydelsen av att föräldrar och den svenska skolan underlättar ett sådant lärande, och hon berör 

också ”problemen” med flerspråkligheten vilket hon menar grundar sig på fördomar.17  

     Seija Wellros har skrivit boken Språk, kultur och social identitet, en bok som har ett tydligt per-

spektiv på socialisationsprocessen och de olika mål och medel som används för att införliva 

människor i gruppgemenskapen och dess normsystem. Wellros bok bärs av en grundtanke om att 

gruppers specifika normer skapar ett igenkännande och trygghet för de som är en del av den. 

Samtidigt blir dessa inom gruppen delade normer uteslutande faktorer för de individer som inte 

förfogar över eller brister i tillgång på vissa normer. Vidare menar Wellros att språket är av stor 

betydelse för socialisationsprocessen och förstärker den sociala identiteten.18  

                                                 
13 http://www.skolverket.se/sb/d/187/a/13462, 2010-01-02, kl. 16.05 

14 Skolverket – styr och stödjer för en bättre skola (2009) s. 2f 

15 Annick Sjögren (red.) (1996) En ”bra” svenska?, Stockholm: Mångkulturellt centrum, s. 37 

16 Gunilla Ladberg (2003) Barn med flera språk, Stockholm: Liber, s. 112 

17 Gunilla Ladberg (2003) Barn med flera språk, Stockholm: Liber, s. 13 

18 Seija Wellros (1998) Språk, kultur och social identitet, Lund: Studentlitteratur, s. 5 

http://www.skolverket.se/sb/d/187/a/13462
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Nils Erik Hansegård, vid Uppsala universitet, berör också detta ämne. Han skriver i boken Två-

språkighet eller halvspråkighet? Om hur tvåspråkighet är en realitet för många människor som lever 

inom en och samma stat och till och med inom samma släktled. Men att det svenska folket inte 

på samma sätt har varit tvåspråkigt eller flerspråkigt, vilket Hansegård menar delvis beror på Sve-

riges geografiska avsides position. Hansegård berör också den i Sverige språkliga förändring som i 

viss mån håller på att ske och som främst beror på nytillkomna invandrade svenskar som fört 

med sig nya språk. En utveckling som medfört en ny situation med ett flerspråkigt samhälle som 

majoritetsspråket har att förhålla sig till.19  

Avgränsning av material 

Det material som kommer att ligga till grund för denna studie är en omfattande utredning som är 

skriven av Skolverket. Materialet är också skrivet på det svenska språket och är författat utifrån 

svenskt perspektiv och intressen. Rapportens primära intention är med andra ord att lämna ett 

underlag för en vidare diskussion om modersmålsundervisning i den svenska skolan och dess be-

tydelse för individ och samhälle.  

     För att inledningsvis få ett brett omfång av litteraturunderlag för studien så har jag med hjälp 

av sökord som språk, identitet, kultur, samhälle, sökt och införskaffat ett som jag ser det omfattande 

och tillfredsställande grund för ett stöd i mitt skrivande om detta ämne. 

Uppsatsens tidsperspektiv och begränsning anser jag var tillfredsställande av den orsaken att 

inom denna inryms ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv på modersmålsstödet och moders-

målsundervisningen. Vad har intentionen varit när modersmålsstödet infördes, och hur har mo-

dersmålsstödet utvecklats.  

     Enligt min bedömning omfattas denna rapport av ett tillräckligt underlag för att kunna lyfta 

upp attityder och föreställningar rörande förutsättningarna för utvecklandet av flerspråkigheten 

och dess innebörd ur individuellt och samhälleligt perspektiv. Det empiriska material som jag 

kommer att förhålla mig till i denna studie är alltså en rapport från Skolverket vars syfte varit att 

lyfta upp modersmålsstödet samt modersmålsundervisningens situation i syfte att utveckla och 

förändra situationen till det bättre för främst av modersmålsundervisningen berörda modersmåls-

lärare och elever.  

     Mats Börjesson menar att det finns anledning att ur ett källkritiskt perspektiv göra skillnad 

mellan det som står i ”skvallertidningar” och det som står i till exempel statliga offentliga utred-

ningar vilket den aktuella rapporten för min studie får betraktas vara. Börjesson menar att den 

offentliga utredningen förväntas vara mera sann och därmed ligga närmare verkligheten än en 

artikel som står i Svensk damtidning eller annan veckotidningsartikel. Samtidigt menar Börjesson 

att texter av skvaller karaktär likt utredningstexter trots allt har en intention att säga en dela om 

verkligheten.20  

                                                 
19 Nils E Hansegård (1972) Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Stockholm: Bonniers, s. 6 

20 Mats Börjesson (2003) Diskurser och konstruktioner, Lund: Studentlitteratur, s. 16 
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Metod och Teori  

Diskursanalys är ett textanalytiskt verktyg där teori och metod är sammanlänkade i en paketlös-

ning. I boken Diskursanalys som metod och teori beskriver Marianne Winter Jörgensen & Louise Phi-

lips diskursanalys som både en metodologisk och teoretisk utgångspunkt. Trots att denna ”paket-

lösning” är tillgänglig så är det inte felaktigt enligt dessa författare att integrera influenser som 

ligger utanför detta område genom att helt enkelt införliva andra element och kombinera exem-

pelvis andra samhällsperspektiv utöver det diskursanalytiska.  

     Detta är i syfte att skapa en mera omfattande insikt och förståelse om ett specifikt studieom-

råde. Möjligheten finns alltså att kombinera och genomföra ett ”eget” projekt genom att ”skräd-

darsy” en egen kombination utgångspunkter för den egna intentionen.21 Jag har personligen valt 

att i denna studie använda mig av diskursteori och kritisk diskursanalys. Denna teoretiska och 

metodologiska utgångspunkt ska hjälpa mig att kritiskt analysera den problemkomplexitet och de 

föreställningar och diskurser som påträffas i Skolverkets rapport om det svenska modersmålsstö-

det och modersmålsundervisningen. De ska ses som verktyg var syfte är att möjliggöra en identi-

fiering av eventuella diskurser samt begreppsliggöra diskussionen rörande dessa.  

     Jörgensens och Philips förklaring av diskursbegreppet är att ordet ”diskurs” oftast inkluderar 

en eller annan idé om att språket har en struktur i olika mönster och som våra yttranden följer när 

vi i olika socialt domäner interagerar och där diskursanalysen kan ses som en analys av just dessa 

olika mönster. Det finns olika positioner och uppfattningar om definitionen av begreppen 

”diskurs” och ”diskursanalys” och Jörgensens & Philips egen definition är att ”diskurser är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen”22.  

     Göran Bergström och Kristina Boréus vill förklara Diskursanalysen som diskursiva relationer, 

en form av språkligt uttryck, snarare än relationer mellan grupper. Denna form av analys är med 

andra ord en studieform av samhällsförhållanden där själva språket står i fokus.23 En vetenskaplig 

inriktning förknippad med vissa övergripande uppfattningar om vad som utmärker sociala rela-

tioner och språket i vid mening.  

     Diskursanalysen har också en kritisk forskningsinriktning på frågeställningar rörande makt 

relationer och identitet, ett kritiskt syfte som har en målsättning att inte endast påvisa den domi-

nerande verklighetsuppfattningen utan också ska kasta ljus över och i viss mån leverera en alter-

nativ verklighet till den redan existerande.24 I viss mening är min egen intention att just primärt 

förhålla mig till maktrelationer, alltså underordnad respektive överordnad samt identitet snarare 

än att i första hand belysa och uppmärksamma samhälleliga aktörers relationer, även om dessa 

självklart inte är obetydliga i sammanhanget och därför inte kan uteslutas.  

                                                 
21 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 10 

22 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 7 

23 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), (2005) Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur, s. 305 

24 Iver B. Neuman (2003) Mening, Materialitet, Makt, Lund: Studentlitteratur, s. 102  
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Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen lutar sig emot och ställer upp i sin strävan att teoretiskt problemati-

sera och empiriskt undersöka relationer mellan diskursiv praktik och social och kulturell föränd-

ring i olika sociala kontexter. I den kritiska diskursanalysen är språket som diskurs ett handlande 

som vill påverka världen och en form av handling som är socialt och historiskt situerad.  

     Den kritiska diskursanalysen utgår från att diskursiva praktiker bidrar till att producera och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, tillexempel mellan sociala klasser, 

mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och majoriteten.25   

Norman Fairclough definierar den kritiska diskursanalysen som en utgångspunkt vars syfte är att 

systematiskt och kritiskt undersöka. Kritiskt i den mening att den har till uppgift att kartlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, 

som leder till ojämlika maktförhållanden. Syftet eller målsättningen är social förändring i riktning 

mot jämlikare maktförhållanden i kommunikationsprocesserna men också i samhället i övrigt.26  

     Det angreppssätt som denna studie främst kommer att vara inspirerad av är den kritiska dis-

kusanalysen som Norman Fairclough representerar. Min utgångspunkt är ett kritiskt närmande till 

det fält jag kommer att studera, kritisk i den mening att jag inte kommer att vara politisk neutral i 

förhållande till det material som ska bearbetas.  

     Jag kommer att studera förutsättningarna för modersmålsundervisningen i den svenska skolan 

och där syftet delvis är att belysa under vilka förutsättningar den existerar. Intentionen är också 

att lyfta upp olika intressens och däribland politiska makthavares attityder gentemot modersmåls-

undervisningen och flerspråkighet bland invandrare. Det finns här menar jag ett maktförhållande 

i den meningen att det existerar ett ”givande” och ett mottagande av resurser och möjligheter.  

          Även om det inom diskursanalysen existerar mera än ett sätt att angripa ett fält så kan de 

gemensamt betecknas som socialkonstruktivistiskt grundade och är därmed präglade av en kritisk 

kraft som inte tar det direkta eller omedelbara för givet. Den försöker att avslöja de intentioner 

som ligger bakom de mera ytliga direkta fenomenen. Sören Barlebo Wennerberg beskriver den 

som en kraft som vill demaskera och hitta den verkliga sanningen bakom det omedelbart givna.27 

För att göra det möjligt att täcka det fält som studien har för syfte att studera har jag till den kri-

tiska diskursanalysen också integrerat det ideologiska, och det historiska och kulturella angrepps-

sätten.  

     Ideologier skapas i ett samhälle där det existerar dominansrelationer på grund av exempelvis 

klass eller kön, och Faircloughs beskriver ideologier som betydelsekonstruktioner som bidra till 

produktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer och där människor kan po-

sitioneras inom olika och konkurrerande ideologier. Faircloughs skiljer sig dock från en del andra 

teoretiker på det sättet att han inte uppfattar människan som ett passivt ideologiskt subjekt utan 

att denne har ett visst handlingsutrymme. Hegemoni i detta sammanhang är alltså inte endast 

                                                 
25 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 66f 

26 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 69 

27 Sören Barlebo Wenneberg (2000) Socialkonstruktivsim, Malmö: Liber, s. 10 
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dominans utan kan mera liknas som en förhandlingsprocess eller en konkurrenssituation om be-

tydelser.28  

     Det kulturella och historiska förhållningssättet har sin grund i att människan är ett historiskt 

fenomen vilket för med sig att synen på och kunskapen om världen i mycket är historiskt och 

kulturellt präglad. Enligt Vivien Burr som Jörgensen och Phillips refererar till, innebär detta att 

våra världsbilder och identiteter är föränderliga och kan vara annorlunda över tid.  

     Diskursivt betraktas här som ett socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala 

världen och också bevarar vissa sociala mönster.29 Denna ”sammansättning” av perspektiv anser 

jag komma väl till pass i denna studie eftersom den primära intentionen är att lyfta upp den dis-

kursiva praktikens roll ojämlika i upprätthållandet av existerande maktförhållande. Diskurs prak-

tik är utifrån Faircloughs föreställning en viktig form av social praktik, som både reproducerar 

och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer.30 

Bakgrunden till skolverkets utredning 

Denna utredning Flera språk flera möjligheter, är ett uppdrag från regeringen till Skolverket. Inten-

tionen från uppdragsgivaren har varit att kartlägga modersmålsundervisningen och modersmåls-

stödet i den svenska förskolan och skolan. Förhoppningen har varit att en kartläggning ska ligga 

till grund för ett eventuellt utvecklingsarbete som ska syfta till att skapa bättre förutsättningar och 

modersmålsstödet i sig men självklart också för de inblandade som exempelvis skolpersonal, mo-

dersmålslärare och sist men inte minst också för elever, alltså barn och ungdomar som tar del av 

skolans modersmålsundervisning. 

     Onekligen finns det en bakgrund till denna rapport som har att göra med att det anses finnas 

anledning till en översyn av dagens modersmålsstöd. Utredningens intention är inte endast att 

belysa existerande situation utan också att leverera någon form av förändring i syfte att förbättra 

skolans möjligheter att tillgodose en utvecklande modersmålsundervisning som ska bidra till att 

utveckla den personliga och kulturella identiteten hos barn och ungdomar med en flerspråkig 

bakgrund.31  

Vad behandlar utredningen? 

Utredningen är omfattande och behandlar modersmålsundervisningen och modersmålsstödet ur 

ett brett perspektiv. Utredningen lyfter upp frågeställningar som har att göra med modersmåls-

stödets situation i den svenska skolan i form av några utvalda skolor har fått representera och där 

inriktningen har varit på modersmålsstödets betydelse för individens intellektuella, kulturella och 

identitets utveckling.  

                                                 
28 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 80 

29 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s.11 

30 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 71 

31 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 5 
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Sedan är utredningen angelägen om att belysa förekommande attityder till modersmålsstödet 

bland människor som av olika anledningar berörs av denna fråga, som exempelvis föräldrar, mo-

dersmålslärare, lärare i den ordinarie ämnesundervisningen, elever, politiker som arbetar med 

denna fråga samt annan skolpersonal som av någon anledning berörs. Skolverket lyfter också upp 

i utredningen på vilket sätt och vilka möjligheter de anser finns för att utveckla och förbättra mo-

dersmålsstödet och modersmålsundervisningen.  

     En utveckling som bland annat kan handla om att kompetensutveckla modersmålslärare eller 

för den delen informera om modersmålsstödets betydelse för individ och samhälle i syfte att för-

ändra negativa attityder.  Sedan omfattar utredningen ett historiskt perspektiv med ett tidsper-

spektiv från 1970 talen fram till början av 200 talet, och intentionen är att historiskt beskriva ut-

vecklingen av modersmålsstödet från det att den initierats till hur den i dag betraktas. 
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Analysdel 

Varför ska modersmålsundervisning erbjudas? 

I Skolverkets utredning Flera språk – fler möjligheter framkommer det flera anledningar till varför 

det är viktigt att den svenska skolan tillhandahåller modersmålsundervisning för individer som 

talar ett eller flera andra språk vid sidan av det svenska majoritetsspråket. Det är uppenbart i rap-

porten att ett land som har ambitionen att betrakta sig som ett pluralistiskt samhälle, därmed ock-

så har en skyldighet att erbjuda möjligheten för människor av annat ursprung och med annat mo-

dersmål att bevara det egna modersmålet och därmed en viss del av den egna kulturen.  

     Modersmålsstödet och modersmålsundervisningen är ett led i ett långsiktigt arbete som syftar 

till att stärka invandrarbarns och ungdomars personliga och kulturella identitet samt att främja 

deras språkliga utveckling genom att ge dem möjligheten att behärska flera språk och göra dem 

till flerspråkiga individer.32 En utveckling emot en allt flerspråkigare befolkning anses inte endast 

vara gynnsam på individuell nivå i form av positiv och trygg identitetsutveckling som skapar jäm-

lika förutsättningar för utveckling och lärande, utan detta med modersmålsstöd ska också ses 

utifrån ett samhällsperspektiv där man menar att mångspråkiga samhällsmedborgare har bättre 

förutsättningar att fungera i ett mångkulturellt sammanhang.  

     Bland annat lyfter Nils E Hansegård upp tvåspråkighetens betydelse för att människor ska ha 

möjlighet att ta del av ”världen” utanför den egna. Varje språk har med andra ord ett eget sätt att 

förstå och värdera omvärlden, varför kunskapen i flera språk utifrån denna föreställning innebär 

flera möjligheter till kommunikation, tolkning och förståelse.   

Detta till skillnad från den enspråkige individen som på grund av bristen på språklig kompetens 

inte på ett lika självklart sätt i sin sociala interaktion, kan ha ett tillräckligt vidgat synfält och vara 

mottaglig för och ha förståelse för det som Hansegård kallar olika ”världar”. Tillgången till flera 

språk skapar helt enkelt förutsättningar för individen att kunna stå i skiljelinjen mellan olika 

”världar” och ha tillgång till och förstå för mera än en av dem.33  

     Sättet på Skolverket förhåller sig till flerspråkighet kan tydas som att språkkunskaper ges en 

innebörd av en integrations verktyg som bör finnas till förfogande för att hjälpa eller vägleda 

människan till en vidgad förståelse av det samhälle och de medmänniskor som är en del av det 

existerande sociala sammanhanget. Den sociala komplexiteten är med andra ord realitet varför 

språket blir det instrument som krävs för möjligheten att existera inom denna annars mera indi-

vidbaserade samhälleliga kontext, den språkliga kompetensen blir på sätt och vis den enande fak-

torn. 

     Modersmålet lyftes upp som en generös och viktig komponent i strävan att förklara samhället 

som mångkulturellt. En föreställning som grundar sig på föreställningen att samhället är pluralis-

tiskt men att det krävs vissa förutsättningar för att behålla en sådan utveckling. Det är inte tydligt 

om samhället ses som integrerat eller mera uppdelat där språk och kulturer endast existerar paral-

                                                 
32 Skolverket (2002) Flera språk - fler möjligheter, s. 87 

33 Nils E Hansegård (1972) Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Stockholm: Bonniers, s. 80 
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lellt och inte tillsammans. Det finns också en övertygelse om att flerspråkigheten i praktiken möj-

liggör att i Sverige tala om möjligheten att bevara andra språk än det svenska.  

     Detta ska kanske ses i förhållande till nationen och dess institutioners krav på språklig kompe-

tens där Sverige likt andra europeiska stater trots allt grundar sig på en nationalistisk tanke om 

”folket” som språkligt och identitetsmässigt homogent och som samtidigt offentligt begränsar 

språkliga ”avarter”.  

      Den satta politiska riktningen mot flerspråkighet ska kanske främst med tanke på individens 

möjligheter att utöva annat språk än det nationella i samhället inte betraktas allt för dramatiskt. 

Men trots det ska det betraktas som en välvilja och en upplysning om att det bör existerar möjlig-

heter att kommunicera med andra kommunikationsmedel än endast majoritetsspråket. Ambitio-

nen är att bidra till att flera perspektiv blir synliga och berikar den konsensus som är målsättning-

en för exempelvis tolkningar om vad människor kan betrakta var rätt respektive fel.  

     Språkliga brister skulle resultera i en monoton föreställning om vad verkligheten innebär och 

inte vara till fördel för den samexistens som den pluralistiska samhällskonstruktionen föredrar 

och för detta krävs en förståelse för den ”andres” föreställning om verkligheten. 

Modersmålsstödet och modersmålsundervisningen utlovas också som en fortare väg till det 

svenska språket vilket ändå påvisar att det finns ett språk och en verklighet som måste accepteras 

som det primära medlet för kommunikation i ett samhälle som har en nationalistisk konstruktion 

där ”folket” delvis utgörs av det gemensamma språket. Det existerar ett intresse som trots dess 

ambitioner att bejaka mångfalden inte kan riskera att allt för mycket missunna ryggraden i ”natio-

nen” vilket då är det nationella språket.  

     Detta säger kanske något om vilket utrymme ett samhälle trots dess generösa ambitioner kan 

vara mäktat till när det gäller att tillåta andra språkliga föreställningar att etablera sig och bilda 

andra perspektiv än den redan existerande. Majoritetsspråket med dess föreställningar får med 

andra ord inte tappa greppet om individen eftersom detta skulle riskera influenser av annan ka-

raktär att etablera sig. Är det så att ”varje språk är en tolkning av verkligheten” så föredras trots allt den 

egna konstruerade sanningen framför någon främmande.   

 

”Varje språk är en tolkning av verkligheten” 34 

 

Neuman förklarar här språket som avgörande för att individen ska ha en möjlighet att förstå 

verkligheten utanför den egna. Med utgångspunkt i Skolverkets utredning får tillgången till språk 

innebörden av vidgad kunskap medan bristen på språk är dess motsats, alltså okunnighet, vilket 

omöjliggör för individen att ta del av någon verklighet än den egna. Individens språkliga behärsk-

ning illustreras som en indikation på kunskap samtidigt som bristen på språk förmedlar dess mot-

sats.  

                                                 
34 Nils E Hansegård (1972) Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Stockholm: Bonniers, s. 81   
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Med andra ord så kräver förståelse kunskap, och för att kunna förvärva den, krävs tillgång till 

språket som har kunskapen inbäddad i sig och kan förklara och tolka eventuella kulturella skillna-

der. Olle Åhs, författare till På spaning efter värdegrunden i en globaliserad värld menar att sättet på 

människor väljer att diskuterar i vissa kulturer till delar är beroende av de värderingar som anses 

vara värdefulla och dominerar det specifika kontextuella sammanhanget. För att på ett tillfreds-

ställande sätt kunna interageras socialt i ett kulturellt sammanhang är det då betydelsefullt att ha 

tillgång till det språkliga verktyg som kan förse dig med de sociala koder vilka vid en viss tidpunkt 

är framträdande.35  

     Hansen diskuterar också i sin bok Tvåspråkighet eller halvspråkighet språket som en faktor som 

gör det möjligt att människor kan ta del av andra medmänniskor erfarenheter och på ett sunt sätt 

interagera med dem. Språket får en väsentlig betydelse för möjligheten till samarbetet människor 

emellan, och blir därmed också i ett vidare samhällsperspektiv en lämplig egenskap för samhällets 

och individens framåtskridande.36 I rapporten Flera språk – fler möjligheter lyfter Skolverket upp 

språket som betydelsefullt för den egna identiteten, språk och identitet är förbundna med var-

andra i den mening att språket som kommunikationsmedel får inflytande över individens möjlig-

heter att kunna förstå sig själv utifrån möjligheten att känna samhörighet med den sociala kontext 

som han eller hon befinner sig i.  

     Språket har enligt detta perspektiv en sådan betydelse för individen att denne i brist på språk-

lig kompetens inte till fullo kan identifiera den egna identiteten, vilket försvårar möjligheten att 

dels förstå en social kontext och uppfatta den egna rollen i ett detsamma samhälle. Identifikatio-

nen med ett samhälle förutsätter alltså att individen behärskar och etablerar ”språket” ty utan 

denna språkliga nyckel riskerar ett ”kaos” uppstå på grund av språkliga brister och identitetskon-

flikter.  

     Utöver det pluralistiska perspektivet existerar också ett samhällsekonomiskt resonemang i 

Skolverkets rapport. Det rör flerspråkighetens betydelse ur en mera ekonomisk aspekt för både 

individ och samhälle. I skolverkets rapport ges modersmålsstödet en viktig betydelse dels för det 

egna modersmålet men också för inlärning av det nationella, i detta fall svenska språket vilket i 

förlängningen är positivt för individen eftersom detta blir fördelaktigt för dennes inlärning i andra 

skolämnen.  

     Intentionen är att denna mångfacetterade språkliga utveckling ska bidra till en språklig kompe-

tens som är integrationsfrämjande ansatser till fördel och bidra till snabbare språklig kulturell 

samt ekonomisk acklimatisering och etablering i det svenska samhället. Konsekvenserna av språk-

liga brister riskerar att försätta individen i ett utanförskap såväl ekonomiskt som socialt, vilket då 

innebär att språkig kompetens per automatik skapar en vilja av samhället att införlivar och mini-

merar eventuella oskiljaktigheter mellan nationens samhällsmedborgare. 

Den samhällsekonomiska aspekten i sammanhanget är att det förutsätts att individer med goda 

kunskaper i det egna modersmålet skall bidra till snabbare inlärning av det svenska språket. Sko-

                                                 
35 Olle Åhs (2007) På spaning efter värdegrunden i en globaliserad värld, Stockholm: Runa, s. 41 

36 Nils E Hansegård (1972) Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Stockholm: Bonniers, s. 45 



 14 

lans uppsatta kunskapsmål kan med hjälp av bättre språkkunskaper tidigare avklaras vilket i sin 

tur blir samhällsekonomisk gynnsamt för samhället.37  

     De språkligt svaga samhällsmedborgarna erbjuds en möjlighet att anskaffa språkliga färdighe-

ter som kommer att ge dem ett erkännande. Språket ges en sådan betydelse av skolverkets rap-

port som innebär att antingen förskaffar individen ett språkligt införlivningsbevis eller så ställer 

Du dig utanför av fri vilja genom att inte anamma samhällets generositet. Det existerar ett fritt val 

i sammanhanget och det är beroende av det egna valet som en inkludering respektive exkludering 

från den sociala gemenskapen infinner sig. Vilket kan tolkas som att bara du lär dig språket så 

kommer du av majoritetssamhället att få den belöning du förtjänar.  

     Ett samhälligt erkännande som ska erbjuda dig god utbildning och ett välavlönat arbete. En 

relevant frågeställning är i fall språklig kompetens är en tillräcklig grund för acceptans och rättvis 

behandling. Något som motsäger detta är självklart att det historiskt har funnits samhällsgrupper 

som både språkligt och ekonomiskt varit integrerade i det samhälle de dessutom ansett sig vara en 

del men trots det inte undsluppit majoritetsbefolkningens utpekning och exkludering från vad 

som betraktats vara ”folket”.38     

    Fortsätt här Den svenska skolan ska enligt grundskoleförordningen erbjuda undervisning i 

modersmål till berättigade elever, alltså elever som har ett annat språk än svenska och som an-

vänder detta som umgängesspråk i hemmiljö med minst en förälder.39 Den kommunikativa bety-

delsen är en aspekt som Skolverket lyfter upp som viktig i diskussionen rörande modersmålsstö-

det. Tillgången till det egna modersmålet medför att olika generationer inom exempelvis en och 

samma ”familj” får möjlighet att kommunicera med varandra på ett sätt som berikar människor. 

Med hjälp av ett gemensamt språk kan olika generationer inom en familj ta del av eventuella kul-

turella skillnader och berikar med detta den egna identiteten med perspektiv som utan den språk-

liga förståelsen inte kunnat anammas. 

     Modersmålsundervisningen bidrar med andra ord i ett första led till en familjär integrering 

som i sin tur ska generera en vidare förståelse för den komplexitet som existerar i ett pluralistiskt 

samhälle. Med stöd i det egna ursprunget förutsätts individen uppleva mera social samhörighet 

med en samhällelig mångfald och den majoritetskultur som existerar i det svenska samhället. 

Skolverket menar alltså att det finns ett samband mellan att uppfatta trygghet i den egna identite-

ten, och förståelse och anammandet av den svenska kulturen. Vägen till majoritetsspråket och 

den svenska kulturen går via stärkt modersmål och en tydlig ”ursprunglig” identitet. 

 

”En trygg identitet är en grundförutsättning för en positiv utveckling. Att bli sedd som den 

man är med en dubbel kulturbakgrund har avgörande betydelse för den egna självbilden.  

Stärkta språkkunskaper ökar individens möjligheter att fungera i ett mångkulturellt samhälle. 

                                                 
37 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 13 

38 Stig-Björn Ljunggren (2008) Ideologier, Stockholm: Hjalmar & Högberg, s. 77 

39 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 27 
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Ökade kunskaper bidrar till öppenhet och förståelse för andra kulturer, värderingar och tanke-

sätt”.40 

 

Utifrån detta sätt att resonera går det att se flerspråkighetens ambitioner som ett sätt för samhäl-

let att påvisa dess intentioner när det gäller att bejaka individens identitet snarare än den kollekti-

va nationella. Språket ges en betydelse som möjliggör att samhällsmedborgarna bortser från det 

förgångna och skapar delvis en gemensam historia som ska bidra till att människan ser det ”na-

turliga” i existensen av mångfald.  

     Delvis kan det ses som att den nationella identiteten återskapas med en vidare definition. Den 

språkliga kompetensen och acceptansen kommer med andra ord att frigöra individen från kollek-

tivets språkliga och kulturella begränsningar. Eric Liedman och Martin Peterson menar att det på 

grund av globaliseringens effekter finns tendenser till fragmentering och där det ställs nya krav på 

identiteten.41  

Med utgångspunkten att varken nationer, språk eller kulturer är förevigat fasta och oföränderliga 

utan snarare i kontinuerligt föränderliga, om än långsamt.  Så kan alltså stödet för flerspråkighet 

ses som en påskyndande åtgärd för att uppnå alternativa föreställningar av innebörden av den 

nationella identiteten. Och på detta sätt bidra till en samhällsutveckling vars intention är att för-

hindra skillnader mellan människor och bidra till jämlikhet. Detta gör det också till en ideologisk 

fråga som påvisar hur samhället ur perspektivet demokratiskt värde ska konstrueras.42  

     Detta sätt att konstruera ett samhälle blir också ett ställningstagande som förmedlar de ideal 

som betraktas vara värdiga att förhålla sig till, alltså vad som är rätt respektive fel ur ett mänskligt 

perspektiv. Det är ett avståndstagande från de attityder som inte är av den uppfattningen att 

språkliga och kulturella företeelser är skapade av människan, utan är något naturligt och av män-

niskan opåverkbar, och som bör politiskt påverkas på ett sätt som är till fördel för samtliga sam-

hällsmedborgare.43 

Villkoren för modersmålsstöd  

Den svenska grundskolan ska enligt grundskoleförordningen tillhandhålla modersmålsundervis-

ning till de elever som uppfyller de kriterier för en sådan undervisning.  

Hur denna undervisning organiseras varierar beroende på berörda elevers kunskaper i det svenska 

språket.44 Ändamålet är att modersmålsundervisningen självfallet ska stärka det egna modersmålet 

men också bidra med språklig stimulation och en utveckling av det svenska språket som ska bidra 

till att individen slutligen kan ta del av undervisning på det svenska språket.  

                                                 
40 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 21 

41 Sven Eric Liedman & Martin Peterson (1993) Språk och identitet, Göteborg: Historiska institutionen, s. 1-2 

42 Thorsten Thurén (2004) Ideologi och politik, Stockholm: Liber, s. 95 

43 Olle Åhs (2007) På spaning efter värdegrunden i en globaliserad värld, Stockholm: Runa, s. 39  

44 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 41 
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Modersmålsstödet syftar till att ungdomar ska kunna utveckla en flerspråkig språklig kompetens 

som avser att bidra till en möjlighet att bevara en flerkulturell identitet som syftar till att individen 

ska kunna känna samhörighet med och förstå det pluralistiska samhälle vilken hon befinner sig i.  

     I detta avsnitt är föresatsen att lyfta upp de existerande villkor och förhållanden som moders-

målsstödet/undervisningen existerar under.  

     I Skolverkets utredning Flera språk – fler möjligheter existerar det uppenbart attityder som pekar 

på att den aktuella modersmålsundervisningen och modersmålsstödet som idag erbjuds betraktas 

som en onaturlig del av den ordinarie skolundervisningen, helt enkel en utomstående företeelse 

och aktivitet som lever sitt eget liv utanför skolans institutionella ordinarie verksamheten. Inte 

minst visar sig självständigheten i dess självförsörjning av lärarkompetens och läromedel. Citatet 

nedan som är taget från Skolverkets utredning, är röster från modersmålslärare får påvisa exemp-

lifiera detta faktum att det existerar markanta brister som exempelvis kompetens i modersmåls-

stödets villkor. 

 

”Har barnskötarutbildning eller saknar adekvat utbildning.”  

”I de flesta språken är man hänvisad till läromedel som importeras från utlandet och som en-

dast i undantagsfall är utarbetade för elever utomlands”.45 

 

Skolverket är också av den åsikten att den svenska skolan brister när det gäller kompetensutveck-

ling av modersmålslärare eftersom möjligheten till utbildning och fortbildning är begränsad och i 

praktiken nästintill obefintlig. Tillhandahållandet av läromedel för modersmålsundervisning är 

också inget som tillgodoses från skolan utan det är modersmålslärarnas initiativförmåga att själv 

söka och hitta relevant undervisningsmaterial. I denna fråga är Skolverket av den uppfattningen 

att bristande läromedel får betydande negativ konsekvenser för modersmålsundervisningen.  

     Risken här menar Skolverket ligger i att bristen på adekvat undervisningsmaterial tenderar till 

att den muntliga undervisningen och kommunikationen kommer att genomsyra undervisningen 

vilket Skolverket menar inte är att föredra eftersom detta kommer att medföra att elever inte i en 

tillräcklig omfattning i sin undervisning kommer att läsa och skriva. Med andra ord så anses inte 

en muntlig undervisning fördelaktigt för intentionen att stärka individers modersmål då kontakt 

med det egna modersmålets litteratur blir begränsad och i vidare mening begränsar elevernas in-

blick i den egna kulturen och samtidigt försvårar möjligheten att förstå nya kulturella föreställ-

ningar.    

     Skolverket är av den uppfattningen att det finns litteratur för modersmålsundervisning som 

inte endast fungerar som läromedel utan också har till uppgift att fostra. Problematiken som jag 

ser det ligger inte i att det finns en intention att påverka eleverna. Snarare är problematiken att 

förekommande fostringsmetoder inte alla gånger anses vara förenliga med svenska föreställningar 

                                                 
45 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 38ff 
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i förhållande till den svenska värdegrunden och den svenska skolplanen. Dilemmat är här också 

att modersmålslärarna har att förhålla sig till undervisningsmaterial som måste omtolkas och an-

passas till svenska föreställningar eftersom materialet uppenbarligen inte uppfyller villkoren för 

den svenska skolans intentioner i syftet att fostra och utbilda.46  

     Å ena sidan så anses det inte finnas tillräckliga resurser för att tillgodose bristen på fullgott 

undervisningsmaterial och å andra sidan är rädslan för att det material som inhämtas ur svenskt 

perspektiv inte ska vara förbundet med svenska önskvärda föreställningar. Komplexiteten i denna 

inställning menar jag är att det finns en intention att bejaka kultur och identitet detta samtidigt 

som det finns farhågor om att vissa inte önskvärda kulturella element som inte överensstämmer 

med de svenska ska smyga sig in bland lärare och elever.  

     Modersmålsundervisningens situation utifrån detta perspektiv kan tolkas som att människor 

som berörs av modersmålsstödet ”ges” friheten och möjlighet till en utveckling av det egna mo-

dersmålet och den egna ursprungliga kulturen, men att det samtidigt finns vissa farhågor som inte 

kan hållas under uppsikt på grund av att det inte finns tillräckligt engagemang och ekonomiska 

resurser. Detta skapar ett tillstånd för modersmålslärarna som innebär att de hamnar i en situa-

tion mellan de krav som ställs från den svenska skolan och de anspråk som framförs från föräld-

rar vars barn deltar i modersmålsundervisning.47 

     Konfliktsituationen handlar om att modersmålsläraren har i detta sammanhang att förhålla sig 

till den svenska läroplanen med dess grundsyn och värderingar kontra de föräldrar som eventuellt 

är av en annan uppfattning och motsätter sig den svenska värdegrunden. Detta leder enligt min 

mening till en situation av motsättningar mellan den ”svenska” kulturen och andra kulturella fö-

reställningar, som modersmålsstödet i grunden ska bejaka. Problematiken i detta sammanhang 

kan ses som en konfliktsituation mellan olika intressen som vill framföra just deras version av vad 

som anses vara en värdig värdegrund i uppfostringssyfte. Att vissa föreställningar anses strida 

emot de uppsatta målen med modersmålet påvisar också att de som erbjuder har tolkningsföre-

träde när det gäller exempelvis denna slags frågor.  

     Detta problematiska förhållande som kan uppstå vill jag mena handlar också om hur mycket 

integration som majoritetsbefolkningen ska avkrävas samt hur mycket av den ”egna” kulturen de 

som ska integreras i det nya samhället, är villiga att lämna ifrån sig. Samtidigt som modersmåls-

stödet är till för att underlätta en pluralistisk utveckling så finns det anledning att peka på en miss-

tro mot att en annan verklighet en den egna trots allt kan existera. Att ge utrymme för andra 

språk än det svenska kommer med andra ord att föra med sig att det pluralistiska samhället måste 

förhålla sig till att det faktum att verkligheten kommer att tolkas olika och att detta i sig kan 

komma att skapa konfrontation i den meningen att det troligen kommer att påverka viljan att 

integreras.  
Komplexiteten i denna situation är att intention att bejaka mångfald krockar med intresset av att 

bevara det som anses vara grundläggande svenska föreställningar och därför infinner sig farhågor 

                                                 
46 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 48 

47 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 41 
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om att vissa ofördelaktiga kulturella element ur i detta fall svenskt perspektiv ska etablera sig 

bland invånarna och därmed också i samhället. I ett mångkulturellt samhälle förutsätts utrymme 

för olikheter och integrationens dilemma har här att göra med att det existerar olika krafter som 

har för avsikt att etablera konsensus som trots allt måste infinnas för att tillfredsställa olika intres-

sen och som också ska generera en jämlikhetskänsla mellan majoritetssamhället och dess ”minori-

teter”.  

     Av Skolverkets utredning framkommer det att det inte tillhör ovanligheten att hemspråkslära-

re hamnar emellan de krav som ställs från den svenska skolan och de anspråk som framförs från 

föräldrar vars barn deltar i modersmålsundervisning. Modersmålsläraren i detta sammanhang har 

att förhålla sig till den svenska läroplanen med dess grundsyn och värderingar och de föräldrar 

som är av en andra uppfattningar och som kan var i strid med svenska värden.  

     I sådana situationer menar Skolverket att skolans värdegrund är viktig att framhålla som väg-

ledande just för att det skulle minimera risken för att individers intressen med hjälp av den hie-

rarkiska struktur, som enligt mening råder i de flesta sammanhang där grupperingar av någon 

anledning bildas, åsidosätts. Det finns ett dilemma som har att göra med att skolan har att förhål-

la sig till det faktum att det utifrån perspektiven grupp respektive individ kan existera intressekon-

flikter. Lena Halldenius talar om att det från ett samhälles sida måste finnas en medvetenhet om 

denna problematik som på grund av den kollektiva särartens rätt att existera i annat fall riskerar 

individens rättighet till frihet.48  

     Sannerligen existerar det en problematik som kan liknas vid en kamp mellan individualismen 

respektive det traditionella som har intresse av att införliva individens intressen med kollektivets, 

vilket kan ses som den moderna individualismen frigörelse från traditionalismens kollektiva vär-

den. Det handlar också om en social interaktion som syftar till att utifrån egna intressen, till om-

givningen leverera en egen version av hur verkligheten borde se ut. I detta fall är det också privi-

legierade gruppmedlemmar som ges möjligheten att för omgivningen utrycka hur vissa fenomen 

ska skildras.49  

     Vidare kan man säga att även om utrymme för andra språk än det svenska kommer att föra 

med sig att det pluralistiska samhället måste förhålla sig till att det kommer att existera mera än en 

verklighet och att det kommer att uppstå intressekonflikter gällande denna, så är det sannårligt de 

människor som förfogar över makten som ges mandat att konstruera den.  

Johansson med flera påpekar språkets betydelse för inlärning och förståelse av den omgivning 

man existerar inom samt att ett utvecklat språk bidrar till en starkare identitet som tydligare mar-

kerar tillhörighet.50 Enligt Skolverkets kartläggning av modersmålsundervisningen så känneteck-

nas den av låg kvalité, låg status och bristande resurser. Bland annat ställs bokstavligen moders-

målsundervisningen utanför ordinarie skolschema och få hålla till på senare eftermiddagar då den 

ordinarie skolan är avslutad.  

                                                 
48 Lena Halldenius (2003) Liberalism, s. 58 

49 Olle Åhs (2007) På spaning efter värdegrunden i en globaliserad värld, Stockholm: Runa, s. 42 

50 Charlotte Johansson (2000) Flerspråkighet i ett mångkulturellt samhälle, Uppsala: Studentlitteratur, s. 10. 
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Modersmålslärarna som en självklar del av modersmålsstödet i den svenska skolan saknar helt 

eller har en bristande pedagogiska kompetens och enligt rapporten saknar en del modersmålslära-

re överhuvudtaget en adekvat utbildning för den profession de praktiserar.51 Modersmålsunder-

visningen tampas helt klart med problematiska omständigheter som har att göra med att mo-

dersmålsstödet generellt av skolväsendet där skolpersonal men också skolpolitiska beslutsfattare 

inte ger frågan den uppmärksamhet den trots allt på grund av dess förtjänster anses var förtjänt 

av. Än tydligare blir dessa nedvärderande attityder i förhållande till den reguljära skolans förut-

sättningar.  

     Den reguljära skolverksamhetens delvis ogillande av modersmålsstödet har utvecklats till en 

omständighet som försvårat möjligheten för modersmålsundervisningen att integrera i den regul-

jära undervisningsverksamheten vilket skulle var till fördel för elever med annat än svenska som 

modersmål då de tidigare skulle kunna införlivas i den ordinarie skolmiljö vilket oavsett moders-

målsundervisning måste vara en del av skolans och samhällets ambition.  

     Samhällets intentioner till att erbjuda individen förutsättningar och möjligheter till språklig 

utveckling för att bidra till att individen själv kan avgöra vad som är bäst utifrån egna intressen 

kommer också något på skam. Modersmålslärarens arbetssituation med undervisning i flera sko-

lor under en och samma arbetsdag är en enligt lärarna själva en otillfredsställande omständighet, 

vilket innebär ett dagligt flackande som försvårar samspelet mellan skolans reguljära lärare och de 

lärare som undervisar i modersmål. Detta menar Skolverket medför inte minst praktiska omstän-

digheter och konsekvenser som försvårar möjligheten för modersmålsstödet som fenomen att bli 

en del av skolans ”organisation”.52  

     Dessa försvårande omständigheter bidrar enligt modersmålslärarna själva till känslan av ”utan-

förskap” och som är en konsekvens av att inte ges tillträde till den ”riktiga” skolmiljön. Faktum är 

att det existerar en segregerad skolmiljö som genom att utestänga vissa människor och företeelser 

förmedlar den både för dess omgivning men också för sig själv en åsikt som bekräftar dess egen 

ställning. För att inte riskera att bli befläckad eller hierarkiskt degraderad till en lägre nivå krävs en 

tillåtelse till stigmatisering av individer som har för avsikt att inta samma rum för att kunna utge 

sig för att vara likvärdiga yrkesutövare.  

     Dessa omständigheter får också negativa konsekvenser för den individ som är intresserad av 

att tillgodose den kunskap som denne av individen förväntas erövra. Målmedvetenheten om att 

alla ska förses med tillfredsställande språkliga resurser som ska bidra till att individen ska kunna 

handla som en autonom medborgare åsidosätts självfallet därutöver.53 Bristen på vilja att integrera 

modersmålet och ljummet engagemang från politiskt och tjänstemanna håll bör inte förringas och 

den skapar utöver ett undermåligt modersmålsstöd fördomar grundad på okunskap gentemot vad 

modersmålsundervisning egentligen handlar om och mot modersmålslärarna som yrkeskategori. 

 

                                                 
51 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 19 

52 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 38 

53 Annick Sjögren (red.) (1996) En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt, Stockholm: Mångkulturellt centrum, s. 10 
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”De (modersmålslärare) menar att deras arbete ofta ifrågasätts av både skolledning och övrig 

personal.” 

”Många (modersmålslärare) tycker att deras svenska kolleger saknar kunskap om flerspråkiga 

barn och elevers språkutveckling och om modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen.”54 

 

Citatet ovan säger en del om förhållandet mellan den ordinarie skolverksamheten och dess per-

sonal, samt modersmålsundervisningen och modersmålslärarna. Bristande kunskap hos de regul-

jära lärarna om modersmålsundervisningens betydelse för elevers möjlighet att klara av skolans 

uppsatta kunskapsmål menar jag också pekar något på skolans oförmåga eller ovilja att till vissa 

viktiga aktörer förmedla det påvisade inverkan modersmålsstödet har för elevers språkliga och 

identitetsutveckling.  

     Vidare kan detta betraktas som en självmedveten förnekelse av en företeelse och vars syfte är 

att just det som tidigare berörts, att markera skiljelinje mellan vi och dem. Skolverkets förklaring 

om att kunskapsbringande information är boven i detta sammanhang vilket i och för sig inte är 

osannolikt. Men jag ser också en annan dimension som mera har att göra med att bristande enga-

gemang och eventuella skiljelinjer mellan de rum de existerar inom just finns till för att kunna 

förklara och markera existensen av status mellan språk och profession, vilket kan ses som en hie-

rarkisk markering och klassificering utifrån vad som bör vara viktigast att fokusera på, just i den-

na skola och detta samhälle.  

     Det finns ett ifrågasättande i detta ställningstagande som Nils E hansegård skulle definiera 

som kränkande eftersom det finns en föraning om att attityderna skulle vilja ifrågasätta värdet av 

vissa människors språk.55 Att inte förlägga modersmålsundervisningen inom den schemalagda 

skoldagen påvisar uppenbart en medveten politisk strategi att isolera verksamheten till ett eget 

rum just för att markera dess utanförskap i förhållande till den reguljära undervisningen som har 

sin egen tid och rum.  

     En annan omständighet som Skolverket i sin utredning pekar på som en faktor vilken miss-

gynnat modersmålsstödets möjligheter att göra rätt för sig, är det faktum att det finns en politisk 

medveten strategi att tilldela begreppet modersmål en snävare definition, vilket ger beslutsfattare 

företräde i tolkningen av behovet av modersmålsstöd.   

Detta säger kanske något om vad modersmålsstödet bör betraktas som, ett generöst erbjudande i 

ekonomiskt goda tider snarare, än en mänsklig rättighet som kan avkrävas. Snarare ska den kan-

ske betraktas som en politisk fråga vars existens styrs av ekonomiska resurser och politiska ambi-

tioner. 

                                                 
54 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 56 

55 Nils E Hansegård (1972) Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Stockholm: Bonniers, s. 81 
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Attityder gentemot modersmålsstödet  

Efter att ha berört modersmålsstödets villkor är nu intentionen i denna del av uppsatsen att lyfta 

upp förekommande attityder gentemot modersmålsstödet som fenomen i den svenska skolan och 

samhället. Skolverket har i utredningen Flera språk - fler möjligheter också lyft upp attityder bland 

dem människor som av olika anledningar berörs av denna fråga, som exempelvis kommunpoliti-

ker, elever, föräldrar, lärare, modersmålslärare och annan skolpersonal.  

     Åsikterna gentemot modersmålets har en spännvidd från vad som skulle kunna tolkas som en 

språklig och kulturell assimilering till svenska språkliga och kulturella förhållanden, till en ”gene-

rösare” syn som ser fördelarna med integration och språklig och kulturell mångfald, alltså en 

mera pluralistisk förhållning. Omfång och variation i attityder bedöms inte som ett påfallande 

extremt resultat i sig. Skolverket är dock av den meningen att vissa inte allt för inställsamma före-

ställningar gentemot modersmålsstödet kommer att få konsekvenser för och genomsyra den poli-

tiska benägenheten att missgynna modersmålsstödets utveckling. Skolverkets utredning påpekar 

också att attityderna till denna språkfråga är positivare, ju mera regelbunden kontakt med verk-

samheten som individerna i praktiken har.56  

     De åsikter och föreställningar som ifrågasätter och ser modersmålsstödet som problematiskt 

grundar sig delvis på uppfattningen om att det bästa och nyttigaste för barn och elever vore att de 

i första hand fick undervisning i det svenska språket snarare än att, som de ser det, spilla tid och 

ekonomiska resurser på att ”försöka” utveckla och bevara modersmålet. Det finns en misstro 

mot att modersmålet i sig skulle ha en sådan avgörande betydelse för inlärning av det svenska 

språket.  

     Fokus på modersmålet betraktas i sammanhanget som problematiskt och grundar sig också på 

misstron om att man kan lära sig flera än ett språk tillräckligt bra, varför alltså det bästa vore att 

utesluta det egna modersmålet i förmån för det svenska språket. I detta fall bygger man sina före-

ställningar på att det existerar en konkurrenssituation mellan två språk vilket innebär att ett språk, 

endast på bekostnad av ett annat språk, kan existerar till fullo. Med en sådan konkurrenssituation 

språk emellan menar Gunilla Ladberg skulle följden bli att människor måste överge ett språk för 

att ta sig an ett annat. Snarare är det så att ju mera en individ går framåt på det egna modersmålet 

desto lättare har det att erövra det nya språket.57  

     Det går att tolka detta som att det finns en rädsla för att det egna språket ska mista det erkän-

nande som det anses vara värt på bekostnad av ett annat språk. Att på detta sätt ställa ett språk 

mot ett annat språk kan ses som ett sätt att slå vakt om det egna språket välbefinnande. När 

andra språk än svenskan ges utrymme i samhället tros konsekvensen av detta vara ett språkligt 

hot, vilket inte stämmer överens med verkligheten. Sådana resonemang ligger snarare närmare 

den argumentation som lyftes upp för att bilda opinion mot vad man i detta fall vill tro är oför-

delaktiga språkliga influenser.58  
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Bristen på kunskap om modersmålsstödets betydelse för elevers språk och identitetsutveckling, 

som dessa föreställningar kan ses vara grundade i, får följderna att de lärare och elever som be-

rörs av modersmålsstöd ifrågasätts och avkrävs av omgivningen att förklara och försvara den 

egna verksamhetens existens. Att utsikterna för individen att lära sig ett nytt språk skulle ha att 

gör med att han eller hon förkastar sitt egna modersmål stämmer som nämnt inte riktigt överens 

med vad forskningen säger i detta område som rör språk.  

     Gunilla Ladberg berör detta ämne i sin bok Barn med flera språk och där hon menar att barns 

inlärning av nya språk inte förutsätter ett bortträngande av annat språk, tvärtemot handlar det 

snarare om vilka attityder samhället har gentemot flerspråkigheten som fenomen. Ladberg menar 

att inlärning av språk mera har att göra med om omgivningen, alltså samhället ser det som något 

positivt eller negativt.  

     Är det så att det betraktas som betydelsefullt att lära sig och använda sig av flera språk så får 

det självklart konsekvenser för exempelvis barn och ungdomars vilja att tala mera än ett språk. 

Men är det så att miljön inte inbjuder till flerspråkighet, som Ladberg menar att det Svenska sam-

hället inte gör, så blir det istället att flerspråkigheten blir något annorlunda i samhällets ögon och 

därmed också något bevärligt för de individer som är flerspråkiga.59  

     Detta kan liknas vid föreställningen om det mångkulturella samhället. Antingen ses mångfal-

den som en tillgång för samhället eller så betraktas den som ett hot som inte skall ges inträde på 

bekostnad av exempelvis svenska kulturella egenskaper och föreställningar. Margreth Hill talar 

också om att det ena språket inte måste utesluta det andra. Snarare är det så att tillgången till flera 

språk, förutom att det ger flera praktiska kommunikationsmöjligheter, också handlar om möjlig-

heter på flera plan. Språk ska också ses utifrån betydelsefulla perspektiven som tankeutveckling 

och identitets- och social tillhörighet, möjlighet att tillhöra på flera plan tas ifrån människan när 

denne nekas tillgången det egna modersmålet.60  

     Föreställningen bland vissa, inkluderat beslutsfattare också, är att det skulle finnas en motsätt-

ning mellan modersmålsundervisningen kontra inlärning av det svenska språket vilket snarare 

grundar sig på bristfällig kunskap eller osanna föreställningar och detta motsägs av den forskning 

som tillgängliggörs i texten. Än mera problematiskt möjligen är kanske att dessa föreställningar 

också får direkta konsekvenser för eventuell resursfördelning till modersmålstödet detta just på 

grund av föreställningar om motsatsförhållandet mellan modersmålsstödet och det svenska språ-

ket. Om språket ska betraktas som en viktig brygga som kan tillfredsställa ett mänskligt behov av 

att kommunicera med varandra, så bli negativa attityder bidragande till den undermåliga moders-

målsundervisning som riskerar att ta ifrån vissa människor möjligheten att utrycka sig och därmed 

bekräfta en tillhörighet på grund av en ofullständig språktillhörighet.61 

     Några föräldrar som är en del av underlaget för Skolverkets utredning, är också av den åsikten 

att det överhuvudtaget inte ska bedrivas någon modersmålsundervisning i den svenska skolan. 

                                                 
59 Gunilla Ladberg (2003) Barn med flera språk, Stockholm: Liber, s. 31 

60 Margreth Hill (1996) Invandrarnas möjligheter, Göteborg, rapport 1996: 05, s. 41 

61 Gunilla Ladberg (2003) Barn med flera språk, Stockholm: Liber, s. 7 



 23 

Dessa attityder grundar sig en hel del på uppfattningen om att modersmålsstödet mera riskerar att 

bidrar till att barn och ungdomarna blandar ihop de olika språken, alltså det svenska språket och 

modersmålet, och att detta leder till en försenad språklig utveckling och försämrade integrations-

möjligheter. Exempelvis säger en förälder detta om modersmålsundervisningen; ”det leder till segre-

gation och mindre svenska på hemmaplan”.62 Den svenska skolan ska i första hand fokusera och priori-

tera undervisning av det svenska språket. 

     Segregationen ses i detta fal som en konsekvens av att samhället ger utrymme för att flera 

språk kan existera jämsides med det svenska även om de storleksmässigt inte är att betrakta som 

jämbördiga. Flera språk riskerar likt flera kulturer skapa samhällsgrupperingar, och för att bäst 

förebygga en sådan utveckling förordas ett gemensamt nationalspråk som i motsats till segrega-

tion ska leda till att homogenisera befolkningen kring det gemensamma språket. Flerspråkigheten 

anses med andra ord riskera skapa individer som varken behärskar nationalspråket eller det egna 

modersmålet på ett tillfredsställande sätt. Det finns ingen förhoppning om att modersmålsunder-

visningen ska leda till flerspråkiga individer snarare tros belöningen vara halvspråkigheten och 

medborgare som inte får tilltro till det svenska samhället och vad svenskhet kan innebära.  

     Dessa föreställningar går emot en grundläggande avsikt med modersmålsundervisningen, vil-

ket är att precis skapa förutsättningar för inlärning av flera godfulla språkkunskaper som vidare 

ska vara bidragande till godare integrationsmöjligheter och förståelse för olikheter och den mång-

fald som trots allt existerar i det svenska samhället. 

Ståndpunkterna gentemot modersmålsstödet påvisar föreställningen om att behärskning av det 

svenska språket leder till inneslutning och minimerar risken för splittring, medan språkliga brister 

vilket man menar att fokus på flerspråkighet representerar, tvärtemot får representera det hot 

som splittrar ett samhälle och utesluter individen från gemenskapen.  

     En annan aspekt som presenteras i Skolverkets utredning har att gör med att modersmålsstö-

det inte är en konsekvens av barns intresse utan är en existerande institution vars syfte är att till-

fredsställa de vuxnas och föräldrars ambitioner och inte de som i praktiken tar del av undervis-

ningen.  

     Att vissa föräldrar till modersmålselever genom sitt agerande i praktiken vill påverka och där-

med också styra innehållet i modersmålsundervisningen menar man är ett tecken på att denna 

fråga om modersmålet snarare ligger de vuxna varmt om hjärtat än att det skulle vara elevers in-

tressen som tillgodoses.63 Skolverket förhåller sig inte direkt till denna fråga i sin studie utan min 

förmodan är att ett sådant resonemang har sina rötter i bristen på kunskap eller motviljan att 

stödja denna form av integrationsfrämjande aktiviteter som syftar till att bejaka mångfalden. Men 

det är trots allt inte osannolikt att denna sorts aktioner gentemot modersmålet som kan liknas vid 

intressekonflikter inte är till fördel för varken modersmålsstödets ambitioner och möjligheter. 
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”Jag känner många som måste gå bara för att deras föräldrar säger det och det måste jag med.” 

”Det är det värsta”.64   

Denna föreställning gentemot modersmålsundervisningen som beskrivs lutar sig mot att dess 

existens beror på vuxnas drivkraft att bevara den egna identiteten och språket i diasporan. Det är 

alltså inte elevers vilja som är primärt i sammanhanget utan snarare är det de vuxnas intressen 

som tas till vara. Påtryckande föräldrars roll i detta sammanhang ses som problematiskt vilket 

kritikerna av modersmålsstödet här anser vara en tillräcklig omständighet för att också ifrågasätta 

dess legitimitet.  

     Uppenbarligen innebär det att människor som anländer till ett nytt samhälle kommer att kon-

fronteras med föreställningar som inte alla gånger stämmer överens med de egna åsikterna. Det 

kan inte motsägas att det kommer att uppstå intressekonflikter gälland exempelvis värderingar 

mellan lärare, samhälle, föräldrar och ungdomar, något annat vore kanske märkligt.  

Här vill man redogöra för att det finns brister i att tilldela kollektiva rättigheter på grund av att 

dessa grupper likt andra grupperingar i vilket samhälle som helst, varken är homogena eller befri-

ade från ojämlikheter. Utifrån den liberala föreställningen skulle detta inte vara möjligt att till-

fredsställa gruppens intresse framför individens rättigheter.65  

     Men detta ska ställas i förhållande till att språket som kulturell företeelse är något som männi-

skan var den befinner sig har en benägenhet att hålla fast vid. Hansegård menar bland annat att 

det har att göra med att språket är en faktor som likt religionen har en sådan väsentlighet för 

identiteten och dennes möjlighet att begreppsliggöra verkligheten att människor inte frivilligt 

avvarar det egna språket och tillåter sig att assimileras eftersom det skulle innebära ett det märkli-

ga att individen förkastande den egna identiteten och kulturen. Enligt Hansegård är snarare assi-

milation som rör språk eller kulturella yttringar en process som bryter ned människor och inget 

som frivilligt godtas.66 

     Existensen av hierarki existerar troligen i de flest sociala sammanhang och detta medför att 

vissa medlemmar av kollektivet har makten och befogenheter att påverka vad som bedöms vara 

betydelsefullt just för den egna sfären. Egenintresset rörande denna fråga som rör vuxnas ageran-

de när det gäller påverkan på modersmålsundervisningen, ska även om det kan tyckas vara något 

egensinnigt, inte lyftas upp som en socialt märkvärdig företeelse associerad med viss typ av män-

skor och egenskaper. Med andra ord är inte dessa människors avsikter särskilt unika och bör inte 

betraktas inneha värderingar som inte kan förknippas med någon annan individs intresse när det 

gäller bevarandet av språk och kultur.  

     Utsikten måste snarare vara att ett samhälle troligen alltid har att förhålla sig till detta faktum 

att kollektivets intressen eller rättigheter får konsekvenser för individen just på grund av att det 

riskerar finnas en hierarkisk struktur inom gruppen som inte alla gånger har intresse av att till-
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fredsställa den svagare individens vilja och rätt.67  Varför rättigheter till det egna språket inte i 

detta fall heller ska betecknas vara en konsekvens av bristande kunskap och förståelse om even-

tuella normer relaterade till hur den sociala interaktionen på ett ”demokratiskt” bör fortlöpa. 

     En viktig infallsvinkel rörande utredningens attitydundersökning handlar om modersmålsstö-

dets betydelse för integrationen som Skolverket vill definiera som ett socialt sammanhang när 

samhällsmedborgare med olika kulturella, religiösa och politiska tillhörigheter försöker anpassa 

sig till varandra.68 Utredningen har, också som berörts tidigare påvisat, att det existerar en bredd i 

attityder som utgår från en kulturell och språklig acceptans, alltså någon form av pluralism, till att 

nya medborgare ska assimileras och socialiseras in i majoritetsbefolkningens föreställningar.  

     Nedan kommande utdrag påvisar också en ståndpunkt som inte betraktar modersmålsunder-

visningen som fördelaktig för det svenska samhällets sammanhållning utan uppfattas mera pro-

blematisk ur detta perspektiv.  

 

”Pratar man bara modersmål så blir man inte integrerad i samhället” 

”Varför kan föräldrarna inte lära sina barn själva”69 

 

Modersmålsundervisningen lyfts fram som negativ aspekt ur ett integrationsperspektiv eftersom 

den genererar flera språk som leder till mindre kommunikation människor emellan, alltså mellan 

svensktalande och de som inte har svenskan som modersmål som därmed bidra till segregation 

och ett utanförskap. När det talas om ett utanförskap i detta sammanhang så är min förmodan att 

det syftas på den redan existerande ”svenska” gemenskapen.  

     Det finns en föreställning om att samhället konstruerat en gemenskap som av individen kräver 

vissa egenskaper, och som i detta fall på grund av bristande språklig kompetens inte kan uppfyl-

las. Vilket får följden att vissa människor medvetet eller omedvetet stör denna gemenskaps struk-

tur genom att ställa sig utanför dess förväntade gränser. Varför det inte anse att det svenska sam-

hället inte ska behöva belastas med ansvaret att tillgodose särintressen som inte har till syfte att 

gynna det svenska samhället generellt. Detta betraktas vara individens ansvar att om så finns in-

tresse, berika exempelvis sina barn med eventuellt flera språk än det nationella språket.  

Med detta menas att språket är en viktig faktor för att hålla samman nationen och det är bland 

annat skolans uppgift att sammanföra människor genom att ge dem tillgången till ett språk som 

alla medborgare kan identifiera sig med. Nationsspråket är det som för samman människor me-

dan bristen på språkliga likheter mera riskerar sarga den nationella identiteten. Språkets symbolis-
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ka värde är tydligt i detta sammanhang då det av vissa människor lyftes upp som en kommunika-

tiv företeelse som endast kan fungera på majoritetens villkor.70  

    Språket är den faktorn som skiljer ”vi” från ”dem” och blir den omständighet som kan föra 

samhällsstrukturen åt riktningarna framgång respektive undergång. Visserligen är språket ett be-

hövande verktyg för att kunna göra sig gällande i ett samhälle vars institutioner kräver detta.  Men 

vilken relevans ska ett samhälle ge språkets betydelse för individens möjligheter att införlivas i 

gemenskapen? Sjögren menar att de ibland högt ställda och i många fall ouppnåeliga kraven på 

språklig kompetens egentligen handlar om maktintressen som fortsättningsvis vill etablera en 

hierarkisk social struktur i form av över och underordning i förhoppning om att kunna dominera 

vissa samhälleliga intressen.71  

     Bristen på språklig kompetens kan alltså ses som ett sätt där tillåtelse ges majoriteten att för 

”evigt” hänvisa till den ”andre” och beskylle henne för ovilja att integreras vilket bör ses som ett 

tecken på vissas ovillighet att bidra till gemenskapens välbefinnande. Utgångspunkten i dessa 

attityder visar den komplexitet som existerar gentemot det mångkulturella samhället och där det 

inte alltid är en självklarhet att intresset är att bejaka pluralismen, så också den språkliga. Snarare 

ses homogenitet som det naturligare alternativet att sträva efter.  

 

”Utgångspunkten är att kulturell mångfald är en angelägenhet för hela samhället och att hela 

dess befolkning oavsett ursprung och kulturell tillhörighet har ett ansvar för att skapa ett 

mångkulturellt samhälle där medborgare kan vara olika men samtidigt jämlika.”  

”Gemensamt för olika perspektiv, mångkulturalism som problem eller möjligheter är att båda 

anser att den kulturella mångfalden har gjort att samhället har förändrats.”72  

 

Men ”nationen” förväntar sig och förutsätter det ”naturligt” gemensamma språk som binder kol-

lektivet till en identisk gemensam identitet. Att nationen består av flera identiteter och språk före-

faller ur det nationalistiska perspektivet vara ett problematiskt och onaturligt tillstånd för ett in-

tresse som har ambitionen att bevara det som blivit till för ett naturligt syfte.73 Detta säger en del 

om att identiteten och samhörighetskänslan med en social grupp till viss del är förbunden med 

språket. 

 

”Vår identitet är alltid inbäddad i en känsla av tillhörighet. Att veta vem man är handlar mycket 

om medvetenheten om och känslan av att tillhöra ett socialt sammanhang. Att tillhöra en 
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grupp innebär ofta att man förväntas vara på ett visst sätt och kanske även ha en del tydliga 

markörer som talar om att man tillhör gruppen. Det kallas identitetsmarkörer, där språket ex-

empelvis symboliserar vilken grupp man tillhör eller vill tillhöra”.74 

 

Den politiska ambitionen med modersmålsstödet förefaller dock vara en samhällsutveckling som 

med hjälp av flerspråkighet ska etablera och utveckla Sverige i riktning mot ett mera pluralistiskt 

samhälle och där samhällets medborgare ska styras mot anpassningsbarhet och det hänsynstagan-

de som integrationen kräver gentemot olika existerande språkliga, kulturell och religiösa föreställ-

ningar.  

     Skolverkets utredning påvisar också uppfattningen om vikten av en integrerande process och 

ett tillmötesgående mellan majoritets- och minoritetskulturer och där mindre hänsyn ska tas till 

vilken ställning vissa kulturella föreställningar har i ett samhälle. 

Det är de individuella kompetenserna och kvalitéerna som ett samhälle primärt ska vara intresse-

rad av i sin bedömning av ”duglighet”. Samhället ska alltså bortse från olikheter som inte kan 

relateras till kunskapsmässig karaktär och som har ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom 

detta samhällsperspektiv samtidigt skulle vara av godo för individen själv.75  

     Några åsikter bland de intervjuade kan tolkas som att det svenska samhället visserligen ska 

vara generöst mot kulturell olikhet och inte utgå från dessa i sitt bemötande eller värderande, men 

att det samtidigt bör ställas krav på att individen med hjälp av och inom existerande samhällsinsti-

tutioner som skola, arbetsplats etcetera ska införlivas i det som betraktas vara majoritetskulturen. 

Det kan beskrivas som att samhällets generositet att bortse från karaktärsdrag som inte är för-

knippade med det kunskapsmässiga ska återgäldas av människor genom att individen i sin tur 

förmodas vilja ta del av och bli en del av en integrerad majoritetskultur.  

     Här handlar det inte om någon assimilation av individen till majoritetskulturen utan snarare är 

det så att det förvänta mera av exempelvis invandrare som av det svenska samhället mottagits väl 

då det tillåtit dem att existera som språkligt och kulturellt autonoma individer i samhället. Gene-

rositeten från majoriteten är med andra ord inte kravlös gentemot samhällets nya medborgare 

utan det förväntas av dem att återbetala en viss generositet med exempelvis en stark vilja av ac-

ceptans gentemot dominerande kulturella och språkliga företeelser.  

Förhållandet till mångkulturalismen är dock i det här sammanhanget vad som kan förväntas av 

åsikter som vill betona varje individs rättighet att uttrycka sin personliga identitet och kulturella 

tillhörighet. Men när det talas om att ”invandrare ska kämpa hårt för att komma in i det svenska samhäl-

let”76 så framställs det som att det är invandrarnas fel och ovilja som är avgörande för om de 

kommer att bli en del av samhället eller inte och att det är detta faktum som är avgörande för 

eventuell polarisering av samhället i ett ”vi” och ”dem” förhållande, alltså svenskar mot invandra-

re.  Trots att attityderna påvisar en insikt om att möjligheten till att skapa en ny kollektiv gemen-
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skap inte är obefintlig så missuppfattas maktens avgörande betydelse för individens möjlighet att 

förändra den egna situationen och samhällets önskemål. 

 

”Forskningen betonar att grundorsaken till invandrares och etniska minoriteters utanförskap 

inte finns i deras kultur utan i samhällets struktur. Ojämlikhet och social orättvisa är grundpro-

blemet som måste åtgärdas”.77  

”Frågan om sociala normer handlar om vad som håller samman samhället. Social ordning ska-

pas genom att det finns normer och konventioner som samhällsmedlemmarna känner till och 

följer antingen för att man ser dem som legitima eller för att man drabbas av sanktioner”.78 

Identitetsutveckling är också en aspekt som lyftes fram i den attitydundersökning som Skolverket 

genomfört. Modersmålsundervisningen och tvåspråkighetens positiva inverka på individen och 

dennes personliga utveckling, självkänsla och känsla av trygghet, ses som en tillgång som både 

skapar möjligheter till individuell utveckling som kan ses som en känslomässig och kunskapsmäs-

sig individuell utveckling som ska bidra till en konkurrenskraftig samhällsmedborgare.  

     Som med hjälp av språkliga och kulturella egenskaper också ska bidra till möjligheten till sam-

existens i en pluralistisk social kontext. Det handlar om en positiv och generös inställning till plu-

ralism. Samt förståelse av vikten av individens vidmakthållande av kulturella rötter för att kunna 

förmå att förstå och respektera andra föreställningar. Identitetsutveckling handlar alltså både om 

att individen ges möjlighet att inhämta kunskap som ska medverka till att individen både kan bi-

dra till välfärdsamhälle och mångfaldssamhället. 

     Rätten till språk och lärande är alltså viktigt men också kunskapen i sig som ett resultat av 

tvåspråkighet, ses som ett viktigt incitament som bidrar till förståelse och underlättar kommuni-

kationen mellan människor. Det finns, om inte en övertygelse så i alla fall en förhoppning om att 

modersmålsundervisningen ska ge tillräcklig kunskap och vetande och därmed också i förläng-

ningen förståelse för innebörden av att integreras i det svenska samhället. 

 

”Det ger en ökad tolerans av oliktänkande och leder till ett flexiblare tänkande” 

 

Vägen till integration går via kunskap, som på bästa sättet kan nås via svenska språket, och som i 

sin tur delvis är beroende av möjligheten till ett fullgott modersmål som i förlängningen genererar 

den fria och autonoma samhällsmedborgaren.79  

                                                 
77 Rolf Lidskog & Fuat Deniz (2009) Mångkulturalism, Malmö: Liber, s. 52 

78 Rolf Lidskog & Fuat Deniz (2009) Mångkulturalism, Malmö: Liber, s. 63 

79 Annick Sjögren (red.) (1996) En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt, Stockholm: Mångkulturellt centrum, s. 51f 
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Konsekvenserna av modersmålsstödets förutsättningar  

Inhemsk respektive utländsk bakgrund har enligt Skolverkets rapport en betydelse för vilket re-

sultat eleverna har i skolan. Kunskaps- och resultatskillnader anses vara delvis en konsekvens av 

bland annat socioekonomiska skillnader, men skillnaderna anses också vara delvis påverkade av 

skolan oförmåga att tillgodose av en del av skolans elever ett fullgott modersmålsstöd.  

För ett samhälle som har ambitioner att också i fortsättningen upprätthålla en god levnadsstan-

dard krävs självfallet att så många som möjligt av samhällsmedborgarna kan erbjudas en hög kun-

skapsnivå. I detta fall blir också konsekvensen av språkundervisningens brister en samhällseko-

nomisk fråga för både individen och samhälle. Detta har att göra med att modersmålsstödets 

bristfälliga resurser har en negativt bidragande effekt på vissa samhällsmedborgares kunskapsnivå.  

     Samhällets förväntningar och strävan kan alltså bli problematiskt för samhällsmedborgaren att 

uppfylla. Ur ekonomisk aspekt blir det med andra ord inte helt oproblematiskt för individen att 

leverera det som kan förväntas av henne eller han. På grund av svårigheten att för individen att 

uppnå den språkliga och kunskapsmässiga kompetens som utbildningssystemet kräver begränsas 

därmed den ekonomiska förmågan för vissa individer att bidra till det gemensamma.80 

     Den bristande språkundervisningen kommer med andra ord att leda till att människor inte 

kommer att kunna uppnå de av samhället uppsatta förväntningar och därmed begränsas deras 

möjligheter att vara ”delaktiga” och bidra till det gemensamma ekonomiska välståndet. Eftersom 

staten och den svenska skolan förkunnar att det har gjort det som kan förväntas genom att bistå 

individen väsentliga möjligheter att ta del av den kunskap som skolan erbjuder, så innebär det att 

bördan skjuts vidare från myndigheten till individen som alltså måste bära skulden på sina axlar 

för det ”egna” misslyckandet med att erövra den kunskap som är nödvändig för att denne ska 

kunna ”leverera” till kollektivets gemensamma ekonomiska intressen.  

     Denna oförmåga att göra rätt för sig ur samhällsekonomiskt perspektiv riskerar att bli den 

omständighet som skiljer människor och samhällsgrupper ifrån varandra och generera en före-

ställning bland samhällets medborgare om att det verkligen existerar intressen i samhället som 

inte har för avsikt att vara med och leverera vad som förväntas av dem. Vilket skulle innebära att 

dessa människor med avsikt lämnar över bördan att bära en välfärd vars grundläggande existens 

bygger på en gemensam och ömsesidig vilja till finansiering. 

     Den språkliga kompetensen riskerar också att bilda också den bedömningsmall för vilket sättet 

på det går att klassificera människor utifrån ”vi” och ”dem” vilket möjliggör ett utestängande som 

berövar vissa människor deras samhälliga rättigheter och främst kanske möjligheter i den konkur-

rensideologi samhället trots allt befinner sig i. När skillnaderna blir tillräckligt synliga och betydel-

sefulla riskerar de att få representera något annorlunda och inte tillhörande och därmed blir det 

representativt för ”de andras” egenskaper som blir motsatsen till den egna gemenskapen och 

därmed också hotet utifrån mot den nationella gemenskapen och dess intressen.   

                                                 
80 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 75 
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Den största faran gentemot samhällets välbefinnande kan preciseras eftersom den karaktäriseras 

av attityder som på ett provocerat sätt inte bemödar sig anpassning. Utan snarare har en alternativ 

strävan vilken motsätter sig eventuell anpassningsprocess som av samhället generöst ställs till 

förfogande. Dessa individer blir de som på grund av deras ekonomiskt oproduktiva karaktär pe-

kas ut som samhällets belastning och orsaken till eventuell social och ekonomisk segregering.  

När samhället på ett sådant sätt betygsätter sättet på samhällsmedborgaren kommunicerar ett 

språk. Riskerar följden bli att eventuella ”språkbrister” på ett självklart sätt indikerar om en för-

svagande egenskap hos individen. En utgångspunkt som kan beröva individen samhälleliga möj-

ligheter vilket resulterar i ett maktförhållande som bokstavligt talat för evigt håller vissa samhälls-

invånare på ”marken”.  

     ”Bruten” svenskan blir den förevändning som används för att peka på individens bristande 

karaktär och kanske också dess intelligens.  Språkets betydelse skulle man kunna säga ges av sam-

hället en onödigt överdriven betydelse som får följden att vissa människor aldrig någonsin kom-

mer att accepteras som fullvärdiga medborgare i majoritetssamhällets ögon. Dessutom kan denna 

i mina ögon febrila fokusering på språklig renhet dessvärre dölja andra omständigheter som orsa-

kar sociala brister hos individ och samhälle.  

     Språket förväntas ge individen en självklar plats i det sociala samhället. Vilket inte är troligt 

eftersom den sociala identiteten inte som enskild faktor ger individen dennes sociala identitet. 

Utan det är andra sociala processer som är betydelse fulla för att betraktas som en fullvärdig med-

lem av ett specifikt socialt sammanhang. Nils Hammarén och Thomas Johansson talar i sin bok 

Identitet bland annat om att ”Identitet skapas via skillnader och olikheter.”81 Skillnader som med andra 

ord inte kan raderas med hjälp av det kommunikationsmedel människor väljer att göra sig för-

stådda på. 

 

”Kenneth Hyltenstam och Eija Kuyukcu antyder att de förenklingar som är karaktäristiska för 

bruten svenska kan uppfattas som signaler på brister i talarens intellektuella kapacitet.” 

”De svenska språkforskarna Kenneth Hyltenstam och Eija Kuyukcu betonar att språkets signa-

ler kan vara avgörande för en positiv bedömning tillexempel om man söker jobb.”82   

 

Det är själklart att den som kommunicerar ska ha en för samhället tillfredsställande nivå på det 

språk som används. Att kommunikationen skulle kunna ske på ett annat sätt än den alltid gjort är 

det heller inte tal om. Utan det förväntas att detta sker i en enkelriktad version som det  

traditionellt, möjligheten till ett annat alternativ än den språkliga kommunikationen kan förhålla 

sig på annat sätt än på majoritetens villkor.  

 

                                                 
81 Nils Hammarén & Thomas Johansson (2009) Identitet, Liber: Malmö, s. 11 

82 Katarina Bjärvall (2001) En gravad hund, Det svenska språket i en mångkulturell vardag, Stockholm: Carlsson, s.94  
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”Kommunikation är en ömsesidig företeelse, med sändare och mottagare. I en värld i föränd-

ring är det inte längre självklart att kommunikation fungerar på enbart majoritetens villor, med 

dess språk och dess koder som vägledande instrument.”83  

 

Skolverket uppfattningen är den att det existerar teoretiska förutsättningar för en fungerande 

modersmålsundervisning i den svenska skolan. Men tvivelaktiga skäl, som praktiska omständighe-

ter samt bristen på konsensus gälland frågan modersmålsstöd, är försvårande för ett värnande 

och utvecklande av modersmålsundervisningen. Tveksamheten för vad modersmålsundervisning 

kan bidra med när det gäller att tillgodose individen möjligheter att integreras och etablera sig i 

det svenska samhället existerar och ses också som en orsak till att den håglösa inställningen till 

verksamhet är en realitet.84  

     Den i viss mån stigma som individer som berörs av modersmålsstödet utsätts för påvisar sig 

inte minst genom de destruktiva attityderna i skola, bland beslutsfattare. Visserligen är Skolverket 

också av den uppfattningen att det inte är fullt möjligt att dra allt för säkra slutsatser om vilken 

betydelse modersmålsundervisningen som ett enskilt element har för individens skolutveckling 

och skolframgång men påpekar samtidigt att språkundervisningen för den delen inte ska förnekas 

utan snarare betecknas som ett väl viktigt incitament i detta sammanhang.85  

     Ett mera angeläget dilemma gällande modersmålsstödet som Skolverket vill lyfta upp till ytan 

är det faktum att det pågår en snedrekrytering av flerspråkiga lärare till skolan. Med tanke på den 

kulturella och språkliga mångfald som existerar i skolan så blir detta en problematisk och otill-

fredsställande omständighet som inte riktigt går i hand med skolans integrationsperspektiv. Sned-

rekryteringen kan uppfattas som ett resultat av just ovilligheten att ge utrymme för andra språk 

och samtidigt begränsa inträdesmöjligheten för en viss yrkeskategori till skolans reguljära miljö.  

     Vare sig det finns en medvetenhet bakom detta eller inte så för det sannerligen med sig en 

situation som resulterat i en skiljelinje mellan den reguljära undervisningen och modersmålsstö-

det, vilket också bedyras i Skolverkets utredning, och som genererar en utanförkänsla bland mo-

dersmålslärarna.  

Konsekvenserna av detta är att elevers rätt till en rättmätig skolgång delvis omkullkastas samtidigt 

som det påvisar att det förekommer ett förhållningssätt som diskvalificerar och begränsar viss 

kompetens till att finnas till inom vissa miljöer. Ett utanförskap vars verkan sannårligt syftar till 

att begränsa utrymmet för och hindrar människors möjligheter och ambitioner att bidra till sam-

hällets kunskapsutveckling.  

Detta kan möjligen se som en situation där invandrare i detta fall befinner sig i en situation som 

har att göra med institutionell kraft som inte har för avsikt att öppna några dörrar utan snarare 

vill presentera vad som är viktigt att förhålla sig till i det nya samhället. Sannårligheten finns alltså 

                                                 
83 Annick Sjögren (red.) (1996) En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt, Stockholm: Mångkulturellt centrum, . 37 

84 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 60 

85  Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 68 
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att detta är en sorts manifestation för en ojämn social maktbalans och där den starkare leder den 

svagare till rätta i ledet. 

     Den låga prioritet av flerspråkiga lärare i skolan signalerar också om ett förhållande mellan 

majoritetssamhället och minoriteterna och som ger en inblick i den ojämna maktbalans som exi-

sterar mellan intressen som vill forma den realitet som samhället ska existera inom. Men detta ger 

också en inblick i vad som betraktas som ett viktigt språk, och vilken status samhället väljer att ge 

detta språk.  

     Jim Cummins som Skolverket refererar till menar att svensk språkpolitik har ett svenskt syn-

sätt som präglas av en slags inlåsning av språk i olika fack. Det förekommer en hierarkisk uppdel-

ning av språk och där engelskan följt av franska och tyska står högt i kurs. Det finns väldigt lite 

utrymme för andra språk och de betraktas knappast som en tillgång, snarare kan en del språk till 

och med betraktas som inte riktiga, eller viktiga skolämnen.86  

     Av detta kan sägas att samhället nödvändigtvis inte alla gånger betraktar språklig kompetens 

som något beundransvärt eller att det ses som en resurs för individen eller för samhällets välbe-

finnande. Denna språkliga klassificering blir också en klassificering av individers och/eller grup-

pers olika egenskaper utifrån föreställningen om vad som är bra respektive sämre.  

     Toleransen blir här inte självklar utan är mera beroende av människans föreställningar som 

om vilka kulturer eller språk som i samhället är önskvärda och vilka som inte är det.  Genom sitt 

ställningstagande presenterar skolan också i detta en språklig hierarki som påvisar vad som av 

samhället betraktas som rätt eller fel egenskap och därmed påbjuder de till en över respektive 

underordning av vissa mänskliga och kulturella egenskaper.87  

Det handlar alltså om att majoritetssamhället vill avgöra vilka egenskaper som ska tolereras. Och 

genom detta ställningstagande kommer det sociala spelutrymmet för en del människan begränsas 

till en plats utanför det rum som ska finnas till för den som vill. Sjögren talar också om risken 

med att samhället så starkt förknippar språket med individens eller grupper identitet och än mera 

problematiskt är det när samhället väljer att kategorisera språk eftersom det då innebär att det 

samtidigt blir en kategorisering av andra eventuella egenskaper som människan möjligen bär med 

sig. 

 

”Språk kan ses som något tekniskt, som en intellektuell färdighet eller kunskap. Men språk kan 

också se som ett samhällsfenomen och fokus flyttas då från språk som färdighet till språk som 

något förbundet med sociala och kulturella erfarenheter, bland annat med maktrelationer.” 

”Intresset riktas alltså inte mot språket i sig utan mot människor, språkanvändarna, och språ-

kets roll i deras sociala och kulturella relationer.”88 

                                                 
86 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 79 

87 Annick Sjögren (red.) (1993) En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt, Stockholm: Mångkulturellt centrum, s. 30 

88 Annick Sjögren (red.) (1996) En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt, Stockholm: Mångkulturellt centrum, s. 11 



 33 

Det är ingen tvekan om att modersmålsstödet befinner sig i en situation där det saknas resurser, 

så väl som ekonomiska som kunskapsmässiga. Detta samtidigt som modersmålsstödet som fe-

nomen innehar en position som kan liknas vid den underordnades i ett socialt förhållande. Kon-

sekvenserna av dess förutsättningar går att sammanfatta med att modersmålets brister delvis har 

en inverkan på individens möjligheter att tillföra sig det svenska språket.  

     Trots att modersmålet ska syfta till att stärka det egna språket så är slutmålet för denna under-

visning att individen ska kunna förvärva det svenska språket och dess koder. Konsekvensen av 

den bristfälliga undervisningen är alltså att ett utanförskap redan infinner sig för exempelvis mo-

dersmålslärarna och samma sak väntar invandrarbarn som kommer att få minskade möjligheter 

att förstå verkligheten som det svenska samhället vill tolka den till.  

     Och istället för delaktighet riskerar individen på grund av ojämlika studieförhållanden att mis-

ta en eventuell inkludering. Behärskningen av språkkompetens framstår i utredningen Flera språk 

– fler möjligheter som en metafor för det jämlika samhället där alla är delaktiga – medan bristan-

de språkkunskaper hotbilden av splittring och utanförskap.89 

Modersmålsstödet i behov av reformer 

Ett av Skolverkets uppdrag i denna utredning Flera språk - fler möjligheter är att klarlägga under vilka 

förhållande modersmålsundervisningen existerar, men därutöver är det också Skolverkets ambi-

tioner, vilket kan ses som en självklarhet, att lyfta fram eventuella åtgärder i syfte att förbättra 

utsikterna för modersmålsstödet.  

Som berörts är en del av uppsatsens intention att beröra eventuella undertoner av ideologiska 

föreställningar som kan existera i Skolverkets presentation av framkommande attityder och före-

ställningar. Med andra ord är det inte fel att säga att ambitionen som jag har i mycket kan beskri-

vas som ett intresse av att kasta ljus på eventuella samhällskonstruktioner som de ideologiska 

utgångspunkterna representerar. I detta avsnitt blir följaktligen fokus på Skolverkets eventuella 

erbjudande till förändringar i syfte att dels utveckla modersmålsstödet men också bidra till en 

förändring av dess nuvarande underordnade ställning i skola och samhälle.  

     För att inleda med modersmålsundervisningens låga status, så menar Skolverket att denna till 

omfattande delar är en följd av de förekommande negativa föreställningar som existerar både ute 

i samhället och bland människor som exempelvis lärare och skolpersonal, som finns dagligen 

arbetar i dess närhet. Det som Skolverket utifrån denna utgångspunkt föreslår är att det inled-

ningsvis helt enkelt att skolan och berörda myndigheter arbetar med att förändra människor in-

ställning gentemot modersmålet, det måste helt enkelt till en markant attitydförändring.  

     Ett bra sätt att få till en förändrad syn på modersmålsstödet menar Skolverket är att helt en-

kelt på ett tydligare sätt försöka upplysa om dess viktiga roll i samhället och för individen person-

ligen och denna upplysning ska riktas gentemot mot såväl skolpersonal som elever och beslutsfat-

tare. Skolverket talar om vikten av att skapa en medvetenhet om modersmålsstödets faktiska be-
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tydelse för individens möjligheter att stärka sin självkänsla och identiteten och detta kan ske med 

hjälp av upplysning om att vad det mänskliga språket egentligen handlar om. 

 

”Språket ger identitet, kultur och rötter men också möjligheter till kommunikation med andra 

människor och därmed möjlighet att lära sig nya kunskaper. Men hur ska man förstå den 

svenska världen om man inte förstår den värld som ens föräldrar vuxit upp med? Hur ska de, 

som inte har ett annat modersmål än svenska, kunna förstå att det har en egen värld som skiljer 

sig från andra språks världar.”90 

 

Ovanstående vill illustrera språket som inte endast ett tekniskt sätt att kommunicera med sina 

medmänniskor utan att det också existerar en annan dimension som har att göra med att språket 

ska ses som en kulturell företeelse. Varför Skolverket menar att bristen på det egna modersmålet, 

just för att det är ett kulturellt fenomen, blir en försvårande omständighet för individen att förstå 

den egna identiteten men inte minst begränsar bristande språklig kompetens personens möjlighet 

att begreppsliggöra eventuell gruppidentitet och verkligheten.  

     En process till för att skapa förståelse för vikten av flerspråkig kompetens är enligt Skolverket 

betydande för att kunna generera bättre förutsättningar och befria modersmålsundervisningen 

och dess lärare samt vissa språk från en oförtjänt låg status. Flerspråkigheten ses av skolverkets 

resonemang att bedöma som en framtida realitet, alltså att det på allvar är möjligt att inom en 

nation av den svenska karaktären, som i och för sig inte avsevärt skiljer sig från andra västeurope-

iska länder när det gäller det språkliga omfånget, som inte sällan kan räknas till endast ett. Det 

finns inget motsägelsefullt i detta att individens bristande språkliga kompetens begränsar möjlig-

heten till att förstå och känna samhörighet.  

     Men att det svenska samhällets olika språkgrupper skulle kunna få så stort utrymme att de 

jämsides med det svenska språket skulle kunna bli levande på ett sätt som möjliggör att männi-

skor i ett längre perspektiv skulle kunna dra nytta av det i den sociala interaktionen anser jag inte 

vara realistiskt. En sådan utveckling där flera språk än det svenska i praktiken har en betydelse, 

anser jag skulle kräva mycket mera än en modersmålsundervisning, detta även om denna skulle 

vara så pass tillfredsställande att till och med Skolverket skulle vara belåtet.  

     En flerspråkig utveckling inom nationen skulle innebära att majoritetsbefolkningen skulle fri-

villigt göra avkall på den position som majoritetsspråket för närvarande innehar, vilket inte kan 

anses vara för troligt, varför en diskussion om att skapa utrymma för flerspråkighet inte anses 

vara trovärdigt utan snarare handlar det om ett ytligt engagemang för att påvisa samhällets tycke 

för mångfald. Det existerar i samhället allt för många utestängningsprocedurer som begränsar 

andra språk än det svenskas överlevnad.   

     Exempelvis kräver kontakt med det svenska samhället endast svenskspråkig kompetens vilket 

innebär att andra eventuella språk tilldelas en tillvaro utanför den officiella verkligheten. Vilket i 

en förlängning skulle innebära att samhället invånare i vilket fall som helst förväntas bli ”svens-
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kar” och svenskspråkiga, för vilken människa vill frivilligt ställa sig utanför och bära den mindre 

lyckades roll när den sanna verkligheten sträcker ut sin hand och erbjuder en förnämare en sam-

hällsposition. 

      

Enligt den tyske sociologen Peter Berger karaktäriseras den moderna identiteten av relativ öp-

penhet. Identiteten definieras inte längre entydigt utifrån släktband, föräldrars klasstillhörighet, 

etnisk tillhörighet eller kön. Individen måste själv engagera sig i detta projekt och utveckla sin 

identitet. Individen förflyttar sig mellan olika sociala miljöer och använder sig av en rad olika 

identifikationer för att skapa identitet. Detta bidrar till att skapa en visserligen stabil men också 

komplex och mångfacetterad identitet.91  

”Ervin Goffman och hans dramaturgiska teori om socialt samspel introducerar ett tänkande 

som bygger på att vi liknar samhället vid en teater. På denna ”samhällsscen” spelar sedan män-

niskor olika roller. Vi kan ha flera roller och det går också utmärkt att byta roll. Samtidigt ut-

övar rollen ett socialt tvång. När vi väl träder in i rollen definieras också våra möjligheter och 

det sätts ramar för vad vi kan göra eller inte göra. När vi går in i en roll definieras också vår 

identitet. Varje roll har ett specifikt ”script” att följa. På detta sätt begränsas våra handlingsmöj-

ligheter. För att vara trovärdiga och värdiga rollen måste vi anpassa oss till hur den är ”skri-

ven”. Manuskriptet eller det sociologer ibland kallar ”struktur” sätter ramar för individens 

handlingsmöjligheter.”92 

 

Skolverket har en intention att försvara en diskurs vars stöd inte finns i samhällets institutioner 

vilket självfallet begränsar dess möjlighet att bli verklighet då makten vill att någon annan diskurs 

ska bli verklighet. Michel Foucault menar att möjligheten att förbise maktens intressen är begrän-

sade på grund av samhällets och maktens utestängningsprocedurer. Även om det i detta sam-

manhang inte kan talas om något förbud så är det tydligt vilken diskurs som är kopplad till begä-

ret och makten.93  

     Men Skolverket har ambitioner med och belyser att det finns anledning till kompetensutveck-

lande åtgärder för både modersmålslärarna men också för de lärare som undervisar i den reguljära 

verksamheten i form av språkkunskap. Ett smidigt sätt för att få ut relevant kunskap är att baka 

in moment i den reguljära lärarutbildningen.  Viktiga element ska med andra ord vara obligatoris-

ka i den reguljära lärarutbildningen för att på ett säkert tillvägagångssätt försäkra sig om att de 

individer som kommer att arbeta i den svenska skolan med säkerhet förfogar över kunskap som 

kan relateras till modersmålsstödets och därmed också språkkunskapens betydelse.94  

     På detta sätt ger det en fingervisning om att myndigheter tar denna fråga om flerspråkighet på 

verkligt allvar. Det blir ett ställningstagande som lyfter upp denna fråga till en mera officiell posi-

tion, vilken förhoppningen är att bereda vägen för attitydförändringar i samhället. På detta sätt 

                                                 
91 Nils Hammarén & Thomas Johansson (2009) identitet, Malmö: Liber, s. 29 

92 Nils Hammarén & Thomas Johansson (2009) Identitet, Malmö: Liber, s. 28 

93 Michel Foucault (1993) Diskursens ordning, Stockholm: Brutus Östlings, s. 11 

94 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 186 
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ska alltså språkkompetens ges en mera betydande innebörd för det pluralistiska samhället och 

dess invånare och som ska vara till fördel för dess utveckling. Skolverket har ett förhållande till 

denna fråga som kan liknas vid att det finns en förhoppning om att samhället i form av dess insti-

tutioner bör ha ett intresse av att i praktiken integrera genom att göra verklighet av ambitionen 

med modersmålsstödet.  

     Sätter på att integrera moment som har att göra med flerspråkighet och mångfald i en utbild-

ning påvisar med andra ord att samhället tar allvarligt på denna fråga och på samma gång blir det 

ett ställningstagande som kan argumentera emot betvivlare gentemot denna form av språklig och 

kulturell pluralism. Vad Skolverket gör i sina vägledande intentioner är ta ett ställningstagande 

som påvisa en karaktär vars ändamål är en inbjudan till en delvis samhällelig integration och vars 

syfte kan se i ett motsatsförhållande till det samhälle som annars kan bli verklighet och som per-

sonifieras av en struktur som inte tillgodoser alla samhällets intressen, inte minst kulturella och 

språkliga.  

     Ett samhälle som riskerar karaktäriseras av en social kontext vars ambitioner att skapa ojämlikt 

förhållande mellan samhällets intressen. Ambitionen ska snarare efterstäva en utveckling där olika 

intressen tillgodoses och där ett viktigt element i denna sträva är att ge modersmålsundervisning-

en och modersmålsstödet tillåtelse att existera och integrera i samhällets gemensamma rum och 

kunskapsmiljö. Något annat skulle med andra ord innebära att vissa samhälleliga element ska 

avskiljas och förskjutas till att vara en egen begränsad särart som ska leva sin egen tillvaro. 

     Ett annat sätt att skapa en integrationsprocess är enligt Skolverket att modersmålslärare, med 

kompetens, tillåts inträde till ”klassrummen” och för att där med sin språkkunskap kunna bidra 

och berika den reguljära skolverksamheten genom att mera direkt bidra till elevers språkliga ut-

veckling samt deras identitetsutveckling på ett ”naturligare” tillvägagångssätt. 

     Modersmålslärarna blir här en tillgång eftersom de med sin språkliga kompetens förfogar över 

kunskap som den ordinarie skolverksamheten annars saknar.95 Skolverket ser inte den språkliga 

kompetensen hos modersmålslärarna som betydelsefull för den språkliga utvecklingen. Utan den 

språkliga färdigheten som förfogas över blir också ett integrationsverktyg och en viktig kompe-

tens som kan finnas till som en länk eller bro mellan den mellan samhällets olika kulturella före-

ställningar. 

   

”Varje språk har sin egen bild av världen och den svenska världen är annorlunda än det grekis-

ka språkets värld.” 

”Solen på grekiska är en ‘han’ men på svenska en ‘hon’, på grekiska går man in i vattnet och ut 

på land men på svenska är det av någon anledning tvärtom. ”96 

 

                                                 
95 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 33 

96 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 186 
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Med dessa citat som är referat av den svensk grekiske författaren Theodor Kallifatides vill Skol-

verket belysa dessa språkliga världar som existerar kan endast förstås med hjälp av språklig fär-

dighet. Vilket ska ledas till varför det skulle vara viktigt att ha mångkulturell kompetens i skolan 

som kan och ska bidra med att etablera en mångkulturell förståelse människor emellan. 

     Gunilla Lidberg talar också om vilken betydelse språket bidrar med när det gäller människors 

möjlighet och vilja att mötas. Det handlar om att ett gemensamt språk inbjuder till möte samtidigt 

som bristen till språk tar ifrån individen möjligheten att ingå i en gemenskap.97  

Med andra ord är det inte fel att påstå att Skolverkets förslag till åtgärdsförändringar en del grun-

dar sig i avsikter som kan liknas vid föreställningar om att det existerar möjligheter att påskynda 

integrationsprocess som ska verka för en utveckling av jämnare maktförhållande mellan samhäl-

lets medborgare. Genom en pådrivande process som bland annat skolan ska stå för tros alltså 

detta inte vara osannårligt.   

     Ändamålet med eventuell integrationsprocess ska sannårligt inte endast bidra till att etablera 

någon form av jämlikhet utan ska betraktas som en utveckling som ska påskyndad samhällets 

sökande efter konsensus rörande definitionen gemensam pluralism. Ett tydligare inkluderande av 

modersmålsstödet ska med andra ord bidra till ett behövligt erkännande som det betydelsefulla 

jämlikhetsgenererande elementet för samhällelig och individuell utveckling det är.  

     Modersmålsundervisningen grundläggande ändamål är i mycket att ”stärka den personliga och 

kulturella identiteten”98 Med det menas delvis att individer ska läras i att leva i ett mångkulturellt 

samhälle och detta ska bland annat göras genom att skolan bedyrar vikten av att bevara den egna 

kulturen och språket samtidigt som ett hänsynstagande gentemot samhällelig mångfald måste 

ligga i utbildningens fokus. Barn och ungdomar ska helt enkel ”lära sig” att leva på ett sätt som är 

tillfredsställande för den pluralistiska ambitionen, en form av ”inskolning” som modersmålsun-

dervisningen bland annat ska medverka till. Strävan är god, möjligen något felriktad om den inte 

samtidigt har en avsikt att inkludera den starkare parten, alltså majoritetens i denna strävan och 

process. 

     Med tanke på att det inte tillhör ovanligheten att de med ”invandrarbakgrund” har en erfaren-

het av att existera i en flerkulturell och flerspråkig miljö borde de därmed i förhållande till sam-

hällsmedborgare som saknar denna erfarenhet, vara mindre beroende av eventuell kunskapsför-

medling. Ambitionen med modersmålet är enligt Skolverket inte att det endast ska bidra till posi-

tiva effekter för individen utan också medverka till goda samhälleliga följder.99  

     Det handlar för skolverket om att identifiera de negativa perspektiven som exempelvis den 

organisatoriska problematiken och de till synes negativa attityderna i samhället och fokusera på 

att bygga vidare på de positivare aspekterna av modersmålet, som exempelvis betydelsen av det 

för identitetsutveckling, kultur, lärande samt kommunikation, integration samt att den samhälls-

ekonomiska betydelsen lyftes upp. Skolan ska genom modersmålsstödet utveckla individer som är 

                                                 
97 Gunilla Ladberg (2003) Barn med flera språk, Stockholm: Liber, s. 7 

98 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 185 

99 Skolverket (2002) Flera språk – fler möjligheter, s. 25 
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medvetna om människors olikheter men samtidigt hos dem etablera en förståelse för den svenska 

nationen och på detta ur ett kulturellt perspektiv gör dem till flerdimensionella människor som 

ska kunna bejaka flera identiteter, dels den egna tidigare, men också den som den svenska natio-

nen kräver.  

     Diskussionen i Skolverkets utredning pekar på att flera identiteter berikar människan och ger 

denne en mänskligare natur.  Karaktären i utredningens resonemang kan tolkas som individerna 

ska likt svensken måste formas till en rationell och toleranta samhällsmedborgare för att denne 

ska kunna förhålla sig till sina medmänniskors avvikande värderingar. Modersmålet ska med 

andra ord här ha till uppgift att socialisera in individen genom att förändra dennes beteende-

mönster till vad som anses vara värdigt en gemenskap som kommit en bit på vägen när det gäller 

hänsynstagande gentemot medmänniskor karaktärsdrag.   

      Den ekonomiska aspekten lyftes av Skolverket också upp som en viktig faktor för språklig 

stimulans. Tillgången till det svenska språket nås i en snabbare takt med hjälp av modersmålsun-

dervisning och kommer att vara till fördel för såväl individens som samhällets ekonomiska ambi-

tioner.  Det finns en förhoppning om att ett bra och rena språket ska ekonomiskt belöna männi-

skan genom att samhället omfamnar och inkludera denne i gemenskapen.   

     Språket blir det som skiljer dig mellan från att vara innanför eller stå utanför gemenskapen 

både socialt och ekonomiskt. Med andra ord så innebär detta att samhället kommer att belöna dig 

om bara du har förmågan att ta emot den generositet som erbjuds dig. Det blir språkkunskaperna 

visar på vilka ambitioner som en samhällsmedborgare verkligen har.  Den ekonomiska aspekten 

lyftes enligt min mening fram som en morot som endast kan motstås av dem som saknar reella 

ambitioner. Den egna viljan (att erövra språket) kommer att avgöra i vilken grad individen lyckas 

bli accepterad av sin omgivning.   

     Bara du har tillgång till språket så kommer allt att gå bra för dig? Vad som kommer fram av 

detta är att individen inte bör kunna ställa någon annan en sig själv till svars för det egna miss-

lyckandet att socialt etablera sig. Vilket skapar en situation som innebär att individen inte har nå-

gon rättighet att samhället ansvaret för eventuell exkludering. Belöningen kan endast se ut på 

följande sätt. Antingen belönas individen eller bestraffas denne för bristande svenska som riske-

rar att stigmatisera snarare än införliva.  

Med bakgrund av attitydundersökningen som Skolverket genomfört så anser de att det finns an-

ledning att rikta eventuell upplysningskampanj gentemot allmänheten för att på detta sätt skapa i 

syfte att dels skapa kunskap om denna fråga men samtidigt som jag ser det ska det syfta till att 

vara en form av opinionsbildning som ska motarbeta eventuella fördomsfulla föreställningar som 

mera grundar sig på fördomar än kunskap. Kunskapsspridningen i detta fall syftar till att berika 

de vanliga samhällsmedborgarna med väsentlig kunskap rörande flerspråkighetens och den kultu-

rella mångfaldens betydelse för ett pluralistiskt samhälle både ur ett social men också ekonomiskt 

perspektiv. Ambitionen menar jag också är att denna medvetet riktade kunskapsspridningen kan 

ses som en metod som ska inverka på eventuell maktbalans när det gäller resursfördelning till 

modersmålsstödets fördel.  
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Av vad som framkommer av Skolverkets utredning existerar det inte för individen någon självklar 

rättighet till modersmålsstöd varför denna aktion ses som ett sätt att försäkra sig om att det finns 

ett tillräckligt stöd som kan generera både ekonomiska resurser och attityder som är till fördel för 

den mångkulturella och mångspråkiga politisk integrationspolitik som den svenskspråkiga natio-

nen till synes har för avsikt att etablera.   

     Det finns hos Skolverket en förståelse för att en integrationspolitik ska vara trovärdig så måste 

den syfta till att tillfredsställa förekommande samhällsintressen genom att skapa en belåtenhet 

och en vilja att till integration. Sättet på Skolverket förhåller sig till denna fråga kan ses som en 

strävan efter att få en försäkran och ett medgivande av majoritetssamhället om att den pluralistis-

ka samhällskonstruktionen och som modersmålsstödet är en dela av, är godtagbar. Samtidigt blir 

det också ett sätt att framhäva att oavsett vilka föreställningar som florerar så är det samhällets 

skyldighet att försvara individens rättighet till individuell olikhet oavsett dess art. 

Avslutande diskussion 

Min avsikt har i den här uppsatsen varit att jag velat titta på Skolverkets utredning Flera språk - fler 

möjligheter som berör modersmålsstödet och modersmålsundervisningen i den svenska skolan. 

Denna utredning som mynnade ut i en rapport år 2002 är ett uppdrag som givits av den dåvaran-

de regeringen som ansåg det betydelsefullt att få insikt om modersmålsundervisningens förutsätt-

ningar.  

     Bakgrunden till denna kartläggning har varit att det funnits en politisk vilja att än mera stärka 

barns och ungdomars personliga och kulturella identitet, varför eventuella vägledande förslag på 

förbättrande åtgärder från Skolverket självfallet varit välkomnande. Skolverket har också på ett 

sätt levererat och bidragit med vad som kan anses vara just en redovisning av vad som kan tänkas 

vara viktiga åtgärder och utvecklingsinsatser gentemot modersmålsstödet som institution. Min 

egen intention har en utgångspunkt i detta perspektiv som ovan berörts och där jag haft för av-

sikt att lyfta upp på vilket sätt utredningen Flera språk – fler möjligheter i sin diskussion förhåller sig 

till omständigheter som helt enkelt har att göra med ämnet flerspråkighet utifrån det modersmåls-

stöd som i texten aktualiseras. Min textanalys blir med andra ord en egen analys av skolverkets 

utläggningar och resultat av den egna utredningen.  

Arbetet med denna uppsats har varit begränsat till Skolverkets utredning. Detta innebär att vissa 

företeelser som beröras i denna uppsats inte nödvändigtvis överensstämmer med vad som kan 

antydas i andra dokument och texter och som framför andra perspektiv.  

     Ambitionen har inte heller varit att på något sätt analysera Skolverkets utredning i förhållande 

till andra texter snarare har målsättningen varit att beröra företeelser som pågår i just detta speci-

fika sammanhang som texten förmedlar. Utifrån detta perspektiv anser jag det inte för mig vara 

möjligt att ha kunskap om det skett några förändringar när det gäller exempelvis modersmålets 

förutsättningar när det gäller exempelvis attityder eller om det framkommit andra uppgifter rö-

rande modersmålets betydelse för identitetsutveckling etcetera, men som sagt så har inte ambitio-

nen heller varit att beröra omständigheter som har att göra med eventuella förändringar över tid 
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vilket inte ska betraktas som en omöjlighet snarare faktum, men som inte är relevant i detta sam-

manhang och för denna aktuella uppsats som jag har för avsikt att lägga fram. 

     Inledningsvis vill jag beröra de diskurser som jag menar uppenbarar sig i det empiriska materi-

alets diskussion. Min språkliga tolkning och analys kommer fram till att det av skolverkets utred-

ning och dess resonemang blir tydligt att det existerar flera stycken diskurser och att de har en 

viss koppling till varandra och att de kan betraktas existera i ett motsatsförhållande till varandra. 

Den ena diskursen som jag velat lyfta fram är diskurs nationella identiteten.  

     Det som utmärker sig med denna diskurs är dess komplexa definition som jag anser vara en 

viktig kamp som förs. I det empiriska materialet existerar motsatta föreställningar om exempelvis 

vilken innebörd språket har för individens egen identitetsuppfattning samt vad språket roll när 

den nationella identiteten ska definieras.  

     Sättet på olika intressen talar om ett fenomen som den nationella identiteten vill förmedla 

skiljda föreställningar om den verkliga verkligheten. Vilket medför en situation som kan liknas vid 

ett intresseförhållande som har ambitionen att skapa ett maktförhållande till den egna intentio-

nens fördel. Vilket självfallet blir en uteslutning mot avsikter som har andra intentioner att kon-

struera samhället. 

 

”Begreppet diskurs djupare betydelse knyter diskursen till de värderingar och synsätt som asso-

cieras med de språkliga uttrycken. Diskurser är också definierade genom det som de utesluter 

likväl genom vad de innesluter. På vis skapar diskurser om vissa fenomen vilken i sin tur ute-

sluter andra synsätt på samma fenomen.”100  

 

I den attitydundersökning som utredningen Flera språk – fler möjligheter genomför framkommer det 

att det finns gentemot modersmålsstödet föreställningar som skiljer sig åt och som kan ses som 

en strid för vilken definition som den nationella identiteten ska karaktäriseras av. Uppfattningarna 

som framläggs kan ses som motstridiga då de har olika meningar om flerspråkighetens konse-

kvenser för individ och samhälle. Å den ena sidan betraktas flerspråkigheten som en förbistrande 

omständighet som leder till en identitetskris för individen som för såväl det samhälle och nation 

som bejakar språklig mångfald.   

     Flerspråkigheten anses få följder som inte är till fördel för individens identitet då detta riskerar 

att försätta denna i en situation som innebär ett tillstånd av förvirring över den egna tillhörighe-

ten. Det finns enligt detta resonemang ett behov för människan att tillhöra en gemenskap vilket i 

och för sig inte är att betrakta som mindre troligt.  Men här menar man att flerspråkighets infart 

blir av problematisk karaktär eftersom det kommer att medför en mera än nödvändig problema-

tisk situation som endast riskerar vilseföra sökandet efter den verkliga identiteten. Identiteten 

betraktas kunna vara konstant om så önskas och det anses inte finnas anledning att tillföra ona-

turliga beståndsdelar till en redan färdig föreställning om denna. Detta ställningstagande vill för-

                                                 
100 Olle Åhs (2007) På spaning efter värdegrunden i en globaliserad värld, Stockholm: Runa, s. 41 
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medla föreställningar som kan liknas vid att språket i detta fall nationalspråket inte skulle vara 

produkten av en social process utan mera nationens naturliga språkliga tillstånd. 

     Flerspråkigheten betraktas som ett hot mot det nationella språket och blir därmed också ett 

problem för möjligheten att tilldela nationens medborgare en gemensam gruppidentitet.  

Vilket för individen anses skulle vara en försvårande omständighet att begreppsliggöra den egna 

verkligheten. Skolverket är emot denna föreställning och menar att den språkliga kompetensen 

snarare berikar individens kompetens då det blir ett viktigt verktyg för möjligheten att socialt men 

också ekonomiskt etablera sig i samhället.   

     Språkliga satsningar anses alltså vara till fördel för samhällets nationella och ekonomiska in-

tressen eftersom en snabbare språklig utveckling då innebära att individen snarare än senare kan 

återbetala samhället. Skolverket ser med andra ord individuella som kollektiva fördelar med fler-

språkighet och ser heller inte någon motstridighet i att individens flera identiteter och dennes 

känsla för majoritetssamhällets intressen.  

Skolverket motsätter sig eventuella föreställningar som tilldelar språket en sådan avgörande bety-

delse när det gäller att definiera den nationella identiteten, detta även om det inte tillhör ovanlig-

heten att så kan vara fallet. Hansegård lyfter också upp ett sådant resonemang men pekar samti-

digt på att detta medför att den nationella definitionen så starkt utifrån språklig tillhörighet måste 

ske på bekostnad av andra människors möjlighet att via det egna språket konfrontera en annan 

verklighet än den redan vedertagna, vilket med andra ord skulle innebära en inskränkning på in-

dividens rätt till val av kommunikationsmedel.101  

     Den mångfacetterade språkliga och kulturella identiteten som Skolverket i utredningen före-

språkar ifrågasätts enligt utredningen från vissa aktörer som vill begränsa definitionen av identitet 

till endast vissa språkliga och kulturella kännetecken. Skolverkets förslag på Modersmålet är inte 

endast att betrakta som en del i en politisk integrationspolitik utan den ska också se som ett fun-

dament som har till uppgift att skjutsa människor vidare till nya kunskapsmässiga höjder och där 

har skolan och det svenska samhället att bistå individens individuella förutsättningar för att denna 

ska kunna prestera och uppnå av skolan uppsatta kunskapsmål.  

Skolverkets förslag på förändringar och utvecklingsinsatser har ambitioner där övertygelsen är att 

den språkliga kompetensen ska generera mångfacetterade samhällsmedborgare som tilldelas den 

kunskap som behövs för att skapa viljan hos individen att integreras i ett mångetniskt eller mång-

kulturellt samhälle som självt inte har avsikt att göra skillnad mellan olikheter som människans 

egenskaper eventuellt påvisar.  

     Skolverkets intention kan liknas vid att upplysning och kompetenshöjande direktiv kommer 

att påskynda en pluralistisk integrationsprocess i en raskare och rättvisare riktning mot samför-

stånd och konsensus om hur verkligheten ska definieras. Intentionen från skolverkets sida är att 

samhället ska bistå med de förutsättningar som krävs för ett jämlikare utgångsläge, sedan är det 

upp till individerna själva att ta var på de möjligheter som man blivit tilldelad i kampen om sam-

hälleligt erkännande. Samhället bör göra det som kan krävas av ett demokratiskt och pluralistiskt 

                                                 
101 Nils E Hansegård (1972) Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Stockholm: Bonniers, s. 88f 
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samhälle, sedan är det upp till individen om denne har förmågan eller vilja att anamma vad som 

erbjuds för att kunna införlivas.   

     Med sina förslag om förändringar för modersmålsstödets fördel påvisar Skolverket att dess 

ambitioner är att språket inte får vara den faktor som kommer att påverka vilket position en indi-

vid intar i ett samhälle. Till skillnad från attityder som är av den åsikten att det ska vara individens 

intresse att utveckla annat språklig kompetens än det nationella så menar Skolverket att det är 

nationens ansvar att skapa jämlik grund för allas möjligheter att existera likvärdigt.  

     Skolverket ser en språklig pluralism som ännu en del av det mångfaldssamhälle som trots allt 

existerar. Skolan ska ha till uppgift att plantera föreställningar om möjligheten att samexistera 

bland skolelever och modersmålsundervisningen ska också bidra till denna utveckling. Skolan och 

nationen ska med andra ord inte ha något intresse av att förmedla någon nationell identitet utan 

snarare bejaka samhällets kulturella och språkliga mångfald.  

     Detta ska ses i motsats till attityder i undersökningen som tvärtemot anser att det är skolans 

uppgift att ta vara ”nationens intresse” varför flerspråkigheten betraktas som negativ då natio-

nens strävan, av dessa attityder att tolka, är det mera homogena perspektivet. Detta kan ses som 

att nationens intresse av att upprätthålla dess ”struktur” blir viktigare än flerspråkighetens bety-

delse för individuell språkligt och kulturell utveckling.  

Ovan nämnda argumentationer ger en fingervisning om att Diskursen Mångfald är framträdande i 

det empiriska underlaget och som vill påvisa att i Skolverkets utredning Flera språk – fler möjligheter 

existerar en rivalitet som stretar åt motsatta riktningar i sin ambition att etablera en nationell kon-

struktion. Detta ger också en föraning om att språket är en ladda symbol språk i detta samman-

hang påvisar politiska och ideologiska intressen som kan knytas till föreställningar om identitet. 

 

”En vanlig inledande definition på begreppet diskurs är att diskurs en diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen. Betoning ligger på ett bestämt sätt. Vi kan tala om exempel 

identiteter: att ge sig själv eller någon annan en identitet innebär med nödvändighet att man ta-

lar om vad man inte är – vad identiteten står emot. Att ha en identitet blir delvis ett sätt att di-

stansera sig från de andra”.102  

 

 Jarmo Lainio menar att språket får bära ansvaret för problematik som mera har social och sam-

hällelig komplex karaktär.103 Ofta lyftes språket upp som den direkta orsaken till samhällelig pro-

blematik, så också denna gång, som snarare döljer andra fenomen och problem. Modersmålsstö-

det med dess flerspråkiga ambitioner får därmed i viss mån bära ansvaret för eventuella framtida 

problem som har att göra med flerspråkighetens konsekvenser. 

      Samtidigt kläs språket och rätten till flerspråkighet en avgörande betydelse för den politiska 

ambitionen att stärka och bevara demokratins fundament. Språket får personifiera den brygga 

                                                 
102 Michel Foucault (1993) Diskursens ordning, Stockholm: Brutus Östling, s. 35 

103 Jarmo Lainio (red.) (2007) Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling, Eskilstuna: Asla, s. 12 
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som måste existera för att harmoni mellan människor och nationer överhuvudtaget ska existera. 

Detta tyder på att språket och flerspråkighet definieras på olika sätt och ges olika innebörd i am-

bitionen att förstå verkligheten. Skolverkets ambitioner är att bidra med slutsatser som ska säker-

ställa modersmålsstödets status som mångfalds främjande institution. Vikten av skolans och sam-

hällets vilja att inkludera människor och den kompetens som dessa förfogar över i den reguljära 

skolverksamheten lyftes upp primärt och syftar till att belysa vikten av att det existerar en flerrik-

tad integrationsprocess och alternativa föreställningar.  

     Skolverket med dess ambitioner tror på ett mångkulturellt samhälle och en mångspråkig skola. 

Den har också en övertygelse om att det dominerande samhället med dess förutsättningar ska 

tillåtas att integreras till jämbördiga med de mindre privilegierade. En kanske utopisk ambition 

som blundar för att det svenska samhällets konstruktion med dess institutioner trots allt gynnar 

svenska förställningar som exempelvis det svenska språket och belönar möjligen på detta sätt 

individens svenskhet. 

Sammanfattning  

Modersmålsstödet har sedan flera decennier varit en omdiskuterad realitet i den svenska skolan. 

Skolans tillhandahållande av modersmålsundervisning kan man säga i viss mån återspeglar ett 

svenskt samhälle som haft avsikten att förverkliga ett pluralistiskt samhälle som bejakar språklig 

och kulturell mångfald. Men flerspråkigheten har som framkommer av uppsatsen varit ansatt och 

är så också fortfarande.  

Detta trots kan tyckas, att den av förespråkare lyfts som en viktig beståndsdel i det demokratiska 

samhället. Demokratins skyldighet att oberoende av etnisk och språklig bakgrund erbjuda vad 

som anses vara en jämlik skolgång och möjlighet till en tillfredsställande kunskapsutveckling i 

förhållande till den kunskapsnivå som den svenska skolan och det svenska samhället förväntar sig 

av en svensk samhällsmedborgaren. 

     Jag har i denna uppsats haft Skolverkets utredning Flera språk – fler möjligheter som underlag. 

Mitt syfte har varit att titta på modersmålsstödets situation och detta har jag genomfört med av-

sikt att beröra eventuella relevanta förekommande föreställningar gentemot modersmålsstödet.  

Med utgångspunkten i uppsatsens frågeställningar så har intentionen varit att belysa på vilket sätt 

modersmålsstödet och flerspråkighet kan ha betydelse för den personliga utvecklingen men också 

vilka effekter språkutveckling och flerspråkighet antas ha ur ett samhälleligt perspektiv. Skolver-

kets direktiv när det gäller att påvisa eventuella förbättrande lösningar har varit betydelsefulla för 

min möjlighet att komma bakom texten och se de ideologiska aspekterna i diskussionen.  

     Min ambition har i denna textanalys varit att teoretiskt och metodologiskt förhålla mig till 

Norma Faircloughs Kritisk diskursanalys och där min ambition har varit att undersöka varför 

modersmålsundervisning ska erbjudas, villkoren för modersmålsstödet, attityder gentemot mo-

dersmålet, konsekvenserna av modersmålsstödets förutsättningar samt lösningar som ska förbätt-

ra dess ställning.  
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