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Sammandrag 

Denna uppsats redogör för vad vissa forskare och andra författare har kommit fram till 

när det gäller identitetsskapandet hos elever som har svenska som andraspråk. Syftet har 

varit att titta på om Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 

11) stödjer de forskningsresultat om identitetsutveckling som finns. Jag har tittat på  

några forskares resultat och jämfört med vad som står i Lgr 11 i denna litteraturstudie. 

Slutsatserna är att Lgr 11 stödjer tillämpande av det forskningen kommit fram till men 

att det krävs en påläst och vidsynt tolkare av Lgr 11 för att komma fram till det, dvs 

läraren behöver vara väl insatt i vad forskningen säger om identitetsskapande för att 

kunna tolka läroplanen och kursplanen på ett bra sätt. 

 

Nyckelord: Identitet, SVA-elever 
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1Inledning 

Jag har hela mitt vuxna liv jobbat med barn och ungdomar som har ”tappat bort” sin 

identitet, eller som har skapat en identitet på fel grunder. I skolan har jag aktivt jobbat 

med värdegrunden och med ungdomarnas identitetsskapande genom att noga välja ut 

litteratur för högläsning och för deras egen tystläsning, genom att lära dem ta ställning i 

olika övningar, genom att skriva om egna erfarenheter och lyssna på andras, genom att 

lära dem om deras rättigheter och skyldigheter som medborgare, genom att presentera 

olika medier i vilka de kan uttrycka sig, genom att utmana deras etiska tänkande osv. Nu 

jobbar jag i de senare årskurserna, där ämnena är mer uppdelade och där elever med 

annat modersmål än svenska inte läser alla kurser. Dessa elever har ofta ett stort behov 

av att få hjälp i sin identitetsutveckling, de har ofta varit med om saker som de inte fått 

bearbeta, de kommer ofta från kulturer med andra sedvanor än våra svenska och de är 

tonåringar som oberoende omständigheter går igenom en identitetssökning. I sin 

identitetssökning blir gruppen viktig för alla ungdomar, vare sig om de är innesluten den 

eller utesluten från den, och det är här min koppling till integrering finns. 

1:1 Syfte 

Ett utopiskt syfte med denna litteraturstudie är att få en klar bild av hur vi som lärare 

ska jobba med identitetsskapande och integrering med elever som har svenska som 

andraspråk i skolan, men som ett reellt syfte så vill jag hitta vad Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står för i dessa frågor och om 

det stämmer överens med vad olika forskare och författare säger angående att skapa sig 

en identitet och att utvecklas som individ. 

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra vissa delar av Lgr 11 med aktuell forskning 

angående integrering och identitetsskapande av barn och att se vilka förutsättningar 

eleverna med svenska som andraspråk (SVA-elever) har. 

1:2 Frågeställning 

För att uppnå mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställning: 

Vilka förutsättningar ger den svenska skolan och Lgr 11 de elever som har svenska som 

andraspråk i sitt identitetsskapande? 
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2 Metod och material 

2:1 Metod 

Denna uppsats är en litteraturstudie där jag studerat Lgr 11 del 1 och 2 och kursplanerna 

i Svenska som andraspråk samt olika forskares och andra författares syn på integration 

och identitetsutveckling. Jag har valt att göra en litteraturstudie för att mitt syfte med 

uppsatsen är att titta på vad Lgr 11 säger om integration och identitetsskapande samt att 

ställa det i relation till vad olika forskare och andra författare har kommit fram till i sina 

studier. Syftet har också varit att titta på vad kursplanen i Svenska som andraspråk ger 

för förutsättningar för elevernas identitetsskapande och för deras integration i det 

svenska samhället. För att uppnå detta syfte så anser jag att en litteraturstudie är lämplig. 

2:2 Metodkritik 

Metoden jag valt kan te sig ganska självklar eftersom det är utifrån en text jag ska få 

svar på mina frågeställningar. Nackdelen med att göra en ren litteraturstudie är att jag, 

enkom, står för tolkningen av texten. Studien skulle ha kunnat kompletteras med 

intervjuer med lärare, i vilka de kunnat ge sin tolkning av vad som står i Lgr 11. Studien 

hade även fått mer substans och verklighetsförankring med undersökningar som belyste 

hur ungdomar uppfattar sig själva i relation till svensk kultur och svensk värdegrund, 

jämfört med sitt ursprungslands kultur och värdegrund. Fördelen med att göra 

litteraturstudier är att jag kan få fram en stor mängd fakta och en stor mängd kunskap på 

en relativt kort tid. Validiteten blir relativt solid eftersom Lgr 11 är ett dokument som är 

lättillgängligt och kontrollerbart, övrig litteratur är även den kontrollerbar, till skillnad 

från undersökningar och intervjuer där man måste räkna med en viss felmarginal 

beroende på tonval, dagsform och andra förutsättningar hos informanterna. 
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3 Forskningsöversikt 

För att hitta svaret på min frågeställning så har jag tittat på forskning som presenterats 

litteraturen. Här följer en kort översikt på de böcker jag använt mig av. 

 

I Den mångkulturella skolan skriver sju lärare och sju forskare om det mångkulturella 

Sverige, både i skolan och utanför skolan. Jag har använt mig av det tre av forskarna har 

presenterat. Henning Johansson som är professor i pedagogik, Jonas Otterback som vid 

skrivandets stund var doktorand i islamologi och Annick Sjögren som är docent i 

etnologi. 

 

Svenska som andraspråk fungerar som en sammanfattning av ämnet svenska som 

andraspråk. Boken tar upp allt från andraspråksinlärning, kodväxling och alfabetisering 

till attityder och värderingar kring invandrare, svenskar och språk. Jag har använt mig 

av det Charlotte Haglund, vid skrivandets tillfälle doktorand vid Centrum för 

tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, presenterat. 

 

I Kultur, människa och möte vill författarna visa hur kulturella gränser skapas i mötet 

mellan människor. Författarna, Ruth Illman och Peter Nynäs är båda verksamma 

forskare och lärare. 

 

Jonas Stier, docent i sociologi, har skrivit Kulturmöten och boken tar fasta på fenomenet 

kultur. Stier skriver om stereotyper, rasism, fördomar, språk, kommunikation (icke-

verbal), rasbiologi och etnocentrism. 
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4 Resultat 

Resultatdelen har jag delat upp under olika rubriker. Jag har fritt plockat ur Läroplanen 

för grundskolan (Lgr 11), det som jag tycker kan bindas till elevernas identitetsskapande 

under rubrik 4:1 och 4:2. Under rubrik 4:3 som jag namngett Litteratur, redovisar jag de 

delar av den litteratur jag använt för att få svar på mina frågeställningar. Den delen har i 

sig tre underrubriker, Identitet och tillhörighet, Identitet och tillhörighet i skolan och 

Vad är kulturella skillnader. 

4:1 Lgr 11 Kapitel 1 och 2 

I kapitel 1 i Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag, står det under rubriken Förståelse 

och medmänsklighet, att en trygg identitet skapas av en medvetenhet om det egna och 

en delaktighet i det gemensamma kulturarvet samt att ha en förmåga att leva sig in i 

andras villkor och värderingar. Det står i samma stycke att skolan har ett ansvar och en 

möjlighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar på skolan. Det står vidare, under 

rubriken Skolans uppdrag, att skolan ska i samarbete med hemmet främja elevernas 

utveckling så de blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande. Denna fostran 

ska bottna i ett kulturarv, från en generation till en annan. Eleverna ska få utveckla en 

förståelse för den kulturella mångfalden som finns i Sverige och deras förmåga att göra 

personliga ställningstaganden ska främjas. 

 

I kapitel 2 i Lgr 11, Övergripande mål och riktlinjer – Normer och värden, under 

rubriken Riktlinjer, står det att alla som arbetar på skolan ska medverka till elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar, för alla. Vidare står det att eleven ska ges 

möjlighet att diskutera det svenska samhällets värdegrund och konsekvenser den kan ge 

för elevens personliga handlande. Under rubriken Kunskaper i samma kapitel står det att 

eleven ska kunna använda svenska och engelska samt ges möjlighet till att kunna 

använda ytterligare främmande språk. Det står också att eleven ska ha insikt och 

kunskaper om det svenska, det nordiska och det västerländska kulturarvet samt ha 

grundläggande kunskaper om de nordiska språken och de nationella minoriteternas 

kultur, språk, religion och historia. Anledningen till att jag tagit med dessa punkter är att 

språket har en stor betydelse för en människas identitet, jag återkommer till det i 4:3:1. 
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4:2 Lgr 11, Kursplanen för svenska som andraspråk 

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att eleven ska kunna tala, skriva, prata 

och lyssna på svenska, utveckla strategier att göra sig förstådd där språket inte räcker till 

samt kunna visa på skillnader mellan olika genrer i språket, det vill säga att ha 

kännedom om och kunna visa på hur olika språket används beroende på kontext. Ett 

exempel kan vara hur språket används när två väninnor pratar med varandra, jämfört 

med hur språket används i en faktatext. 

4:3 Litteratur 

4:3:1 Identitet och tillhörighet 

Jonas Stier (2009:48) redogör i Kulturmöten, En introduktion till interkulturella studier 

för att språket är en del av kulturen och att det är språket som vidmakthåller kulturen på 

olika vis. Människors verklighetsuppfattning är beroende av det språk de talar. Språket 

är en spegelbild av kulturen, kulturen förstås och blir meningsfull och tankarna påverkas 

av både språk och kultur (2009:52-53). Illman & Nynäs skriver att kommunikation 

handlar om en avsikt eller ett budskap, som riktas mot en mottagare som 

förhoppningsvis uppfattar budskapet som det var tänkt (2005:69). Charlotte Haglund 

(2004:363) skriver att språket blir ett medel som används för att uppnå specifika syften 

beroende på kontext, tid, samtalspartner och sammanhang. Det finns också ett icke-

verbalt språk som, liksom det talade språket, skiljer sig markant kulturer emellan (Stier 

2009: 54-70, Illman & Nynäs 2005:68). Identiteten hos en person avgörs i ett samtal, 

varje språklig handling är en identitetshandling, utifrån den tilldelas man en identitet 

både vilken social roll du har och vilken status i samhället man har. (Haglund 2004:363) 

 

När det kommer till att tillhöra en grupp så är källan till sammanhållningen de sociala 

banden inom kulturella och etniska grupper. Denna tillhörighet betalas med olika 

sociala åtaganden, dvs individen förväntas leva upp till vissa normer för att säkerställa 

gruppens fortlevnad. Det kan handla om livsstil, giftermål, traditioner, barnuppfostran, 

utbildning eller jobb. Olika grupper har olika värderingar av åtagandena (Stier 

2009:107-108). Haglund påpekar att en individ kan missgynnas av att nya språkliga 

former och tvärkulturella identiteter skapas som en lösning. Ungdomar positionerar sig 

till varandra i förhållande till de dominerande tankarna, idéerna, förhållningssätten, 

förutfattade meningar och stereotyper (2004:635). I vårt möte med en annan kultur, en 

annan grupp, följer vi ett mönster.  Våra gemensamma punkter inom vår egen grupp blir 
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starkare och skillnaderna mot den andra gruppen blir starkare. Stereotypisering av både 

den egna gruppen och andra grupper blir tydlig (Stier 2009:128-129, Illman & Nynäs 

2005:106-107). Den moraliska hållningen är dock inte beroende av kultur utan den är en 

grundläggande aspekt av människors relationer till andra människor. Lagar och regler 

kan aldrig avgöra en människas moraliska hållning (Illman & Nynäs 2005:132). 

 

Illman & Nynäs berör de förutsättningar en människa har för sitt identitetsskapande. De 

gör det med ett exempel på en invandrare som trots sina ansenligt många år i Sverige 

inte någonsin kommer att betraktas som svensk, utan på sin höjd att betraktas som ”inte 

en främling” (2005:114-115). 

4:3:2 Identitet och tillhörighet i skolan 

Henning Johansson (1996) skriver om olika undersökningar som har mynnat ut i 

uppfattningen att om den kultur skolan står för skiljer sig för mycket mot den kultur 

eleven kommer ifrån så blir skolan abstrakt och främmande för eleven. Skolan har i 

många fall framhävt yrken och miljöer som inte är bekanta för eleven, och eleven 

reagerar genom att få försvagade band till sin egen kultur och sin egen bakgrund, men 

eleven skapar inga nya band till någon ny kultur heller eftersom den kultur som 

presenteras är så abstrakt. Konsekvensen blir att eleven mister sin motivation till 

skolarbetet och många elever börjar tycka illa om skolan. I ett projekt som utfördes med 

detta dilemma som grund, som Johansson studerat och beskriver i sin text, har 

minoritetselever uppnått högre resultat. Projekten handlade om att anpassa pedagogiken 

och innehållet i undervisningen så den kom att grunda sig i närmiljön och den kulturella 

bakgrund eleverna hade (1996:192-193).   

 

Charlotte Haglund (2004) beskriver en studie utförd på en skola angående elevernas 

attityd kring sin egen identitet. I studien framgår det att elever med invandrarbakgrund 

ser svenska som det 'rätta' språket. En skola med majoriteten svenska elever anses vara 

bättre än en skola med hög andel elever med invandrarbakgrund. Eleverna med 

invandrarbakgrund upplever att deras ursprung och erfarenheter inte har någon 

betydelse i den svenska skolan, där vikten av svenskhet betonas. Eleverna i 

undersökningen uttrycker att de inte tror att varken lärare eller övriga elever har varken 

förförståelse eller förkunskaper för deras bakgrund och att de troligen inte är 

intresserade. Att höras och synas är en strategi som barn och ungdomar kan ta till om de 

känner sig nedvärderade av majoritetsgruppen (2004:365). 
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Jonas Otterback har skrivit en rad artiklar om muslimska elever och deras identitet. 

Enligt honom är skolan den plats där elever till störst del formar sin bild av världen. 

Den mesta tiden av en elevs vakna tid tillbringas i skolan, med klasskamrater eller till 

läxor och andra skolarbeten som utförs på fritid. Alla som jobbar på skolan blir 

signifikanta andra för eleverna. Han beskriver skolan som den plats där mötet mellan 

minoriteter och den svenska majoritetskulturen är mest påtaglig och oundviklig. Det 

svenska samhället ger sig ut för att vara mångkulturellt, att bejaka olikheter och tolerera 

andras särdrag, men minoritetskulturerna är ändå inneslutna och dominerade av 

majoritetskulturen och detta, menar Otterback, tar sig uttryck på ett tydligt sätt i skolan. 

Otterback beskriver olika sätt för eleverna att förhålla sig till detta. Antingen klarar de 

att växla mellan olika kulturer, eller så ansluter de sig till den ena helt och hållet. Det 

finns också de elever som har svårigheter med detta, som protesterar åt båda håll 

(Otterback 1996:206-213). Även Aleksandra Ålund berör detta ämne och hon beskriver 

hur vissa ungdomar lever en form av dubbelliv, ett i skolan som är anpassat efter 

svenska normer och ett på hemmaplan som är anpassat efter familjens normer. Enligt 

Ålund känner många av dessa elever en frustration av att behöva byta  värld och de blir 

lätt utåtagerande i skolan. Hon menar att, för att ge ungdomarna bättre förutsättningar 

till en positiv självbild, bör vi sträva efter att utveckla en mer positiv avspegling av 

olika kulturer, att vi måste låta ungdomarna få prata om sin livssituation. Vi måste också 

sträva efter att sudda ut stereotyper och se individer istället (Ålund 1996:262). 

 

Annick Sjögren menar att en elevs beteende i skolan i mångt och mycket kan förklaras 

genom att förstå hemmiljön barnet kommer ifrån. Sjögren beskriver att föräldrar i 

allmänhet har en distans till skolan som beror på att skolan förändrats så mycket sen de 

själva gick där. Nu när de har egna barn ska de lämna ansvaret över dem till en, i många 

avseenden, främmande institution. Om föräldrarna dessutom kommer från ett annat land 

och en annan kultur så blir distansen ännu större. Om föräldrarna bibehåller detta 

främlingskap inför skolans värld så vet skolan ännu mindre om elevens hemsituation, 

som skulle kunna förklara mycket av elevens beteenden i skolan. barns tankegångar kan 

spåras tillbaka till den miljö denne befunnit sig i och om skolan och hemmet inspireras 

av samma traditioner och värden så får barnet samstämmiga budskap om vad som är rätt 

och fel, men om traditionerna och värdena inte stämmer överens så är det upp till barnet 

att skapa sig en egen grund utifrån dessa världar. Sjögren fortsätter beskriva vikten av 

föräldrarnas engagemang. Hon skriver att undersökningar som gjorts på SVA-elever 
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visar att även om föräldrarna är analfabeter och inte kan målspråket så bra så höjdes 

elevernas resultat när föräldrarna lyssnade på elevernas högläsning på målspråket. 

Eleverna med föräldrar som visade detta engagemang nådde högre resultat än de elever 

som fick extra undervisning av lärare på skolan (Sjögren 1996:232-234). 

4:3:3 Vad är kulturella skillnader? 

Vad består dessa skillnader av då? Vad är det för olika traditioner som kan påverka 

eleven i skolan? Vari ligger svårigheten för eleven att veta vilket ben denne ska stå på? 

Annick Sjögren skriver att förutom språket så finns det värderingar som kan skilja sig 

från den svenska skolans värderingar. Skolan i Sverige vurmar för att eleven ska fungera 

i grupp och kunna samarbeta men också för att eleven ska bli självständig och 

oberoende av andra klara sig i samhället. Detta oberoende ses på av vissa kulturer som 

något onödigt och även skamligt i vissa avseenden, kulturer där gruppens integritet är 

viktigare än individen. I dessa grupper kan en individ både hjälpa och stjälpa genom 

sina val, t ex om en person väljer att bli universitetsstudent så kommer detta hela 

gruppen till gagn och om en individ väljer något som värderas lågt eller skamligt av 

gruppen så kan denne individ i värsta fall bli utesluten gemenskapen (Sjögren 

1996:238-239). 

 

I den svenska skolan uppmuntras kvalitéer som att eleven är bekant med friluftsliv, att 

eleven kan och tycker om att läsa, att elever är självständiga och att elever har 

finmotorik. Om en elev kommer till den svenska skolan i avsaknad av dessa kvalitéer 

men de kan kyrkliga texter och sånger utantill, de kan ta hand om sina småsyskon, de 

visar en stor respekt för äldre personer och de är väldigt hjälpsamma mot gäster, så har 

de helt fel kvalitéer och betraktas som elever med brister. Dessa familjers 

grundläggande värderingar handlar om respekt, disciplin, stolthet, generositet och 

tillgivenhet, framför våra svenska värderingar som handlar om ansvar, oberoende, 

demokrati, tolerans och delaktighet (Sjögren, 1996:237). 

 

En annan skillnad som kan ta sig uttryck i skolan som Sjögren nämner är den religiösa. 

Hon tar upp fastan som ett exempel för att illustrera vad hon menar. Under fastan vill 

många elever följa familjens och traditionens värden genom att vara delaktig i fastan, 

detta ger ett inträde till vuxenvärden och det visar underkastelse inför Gud, vilket är 

oerhört viktigt i många familjer. I skolan förfasas lärare över att eleven blir så hängig 

och trött och lågpresterande och vill naturligtvis att eleven ska äta och tänka på sin hälsa 
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och har oftast väldigt lite förståelse för att eleven väljer fastan framför att prestera bra i 

skolan (Sjögren 1996:238). Kulturella skillnader finns naturligtvis även svenskar 

emellan, vi vet sedan tidigare att elever från akademiskt skolade hem får bättre 

studieresultat än elever från arbetarklasshem. Aleksandra Ålund skriver om att denna 

trend speglar sig även i familjer med invandrarbakgrund, men att det i vissa av dessa 

familjer har spridit sig en attityd om att utbildningen är lönlös eftersom de vuxna som 

tar med sig en akademisk utbildning från sitt hemland i alla fall inte får jobb. En trend 

som vuxit fram bland dessa familjer är att elever med välutbildade föräldrar struntar i att 

utbilda sig efter gymnasiet (Ålund 1996:259). 
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5 Diskussion och slutsatser 

Diskussionen har jag valt att dela upp så att Lgr 11 får stå för rubrikerna och litteraturen 

diskuteras utifrån den. Jag har citerat mig själv från 4:1 och 4:2 som utgångspunkt för 

diskussionen och för slutsatserna. 

5:1 en trygg identitet skapas... 

… av en medvetenhet om det egna och en delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

samt att ha en förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar. Det står i samma 

stycke att skolan har ett ansvar och en möjlighet att stärka denna förmåga hos alla som 

arbetar på skolan. 

 

Tittar man på exemplet som Illman & Nynäs berättar om om invandraren som närmar 

sig gruppen svenskar genom att bli 'inte en främling' så ser vi att det inte är så lätt att 

bryta sig ur den grupp vi föddes in i. Så om vi då vill vara svenska, men är födda in i en 

annan kultur så hamnar vi i ett ingenmansland, där svenskarna inte inkluderar och där 

ursprungsgruppen tar avstånd för att man inte längre vill leva upp till gruppens normer. 

Vem är man då? Haglund påpekar att de tvärkulturella identiteter som skapas i detta 

ingenmansland är ogynnsamma då de skapas utan egentliga förebilder. Den 

dominerande kulturen blir den rådande. Otterback och Ålund beskriver hur svårt det kan 

vara för elever att kombinera medvetenheten om det egna och en delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet. De beskriver ungdomar som lever dubbelliv för att de inte 

lyckas att på annat sätt kombinera hemmets normer med skolans. Ännu mer orsak till att 

i skolan hjälpa eleverna med att hitta rätt. Tillhörigheten till vår egen grupp blir starkare 

och stereotypiseringen av den andra gruppen blir tydligare. Detta går att till viss del 

förhindra genom att anpassa pedagogiken och innehållet i undervisningen till närmiljön 

och den kulturen eleven tillhör. På så sätt antar jag att förståelsen för andra och 

identifieringen med sin egen kultur synliggörs och accepteras och därmed stärks eleven. 

5:2 skolan ska i samarbete med hemmet … 

… främja elevernas utveckling så de blir aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande. Denna fostran ska bottna i ett kulturarv, från en generation till en 

annan. Eleverna ska få utveckla en förståelse för den kulturella mångfalden som finns i 

Sverige och deras förmåga att göra personliga ställningstaganden ska främjas. 
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Eftersom en människas moral är oberoende lagar och regler betyder det att mötet med 

andra människor ligger helt på individens ansvar. Det är i alla fall vad Illman & Nynäs 

anser och det måhända vara sant, men valen en individ gör är inte alltid grundade i vad 

moralen säger, utan vävs ihop med gruppens normer. 

 

Sjögren och Ålund visar på två olika trender inom familjer och grupper med 

invandrarbakgrund, Sjögren berättar om hur hela gruppens status gynnas av att en 

person utbildar sig på universitetet och därmed uppmuntras och peppas personen att 

studera hårdare. Ålund berättar om den motsatta trenden som uppstått hos flera familjer 

med invandrarbakgrund, den om att utbildningen inte ger jobb eftersom du är av 

utländsk härkomst och det är därför inget nödvändigt, tvärtom, att utbilda sig. 

 

Att skolans samarbete med hemmet är viktigt står klart, inte minst efter att ha läst 

Sjögrens redogörelse om högläsning och engagemang från föräldrarna. Jag anser, 

utifrån Sjögrens text, också att ett samarbete med hemmet blir viktigt för att förstå vilka 

värden och normer som råder i elevens hem, för att kunna lyfta dessa i skolan, jämföra 

med svenska skolans värden och normer för att ge eleven möjlighet att göra personliga 

ställningstaganden, men också för att visa intresse för eleven. 

 

Det är intressant att se Sjögrens tolkning av skillnader i värderingar som kan 

förekomma mellan skolans värderingar och vissa andra kulturers värderingar. De ord 

hon räknar upp som bra egenskaper hos vissa invandrarkulturer är de ord som sägs 

saknas i den svenska skolan, den svenska skolan har brister när det kommer till att lära 

eleverna disciplin, att respektera andra och att visa generositet mot andra. 

5:3 alla som arbetar på skolan... 

... ska medverka till elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar, för alla. 

 

Otterback beskriver att alla som jobbar på en skola blir signifikanta andra för eleverna, 

han antyder i sin text att de som arbetar på skolan borde tänka om i sitt sätt att agera 

förebild genom att skriva att det är majoritetskulturen som är mest påtaglig och att detta 

kan vålla problem. Mycket av den litteratur jag läst är mer än 10 år gammal och ändå 

ser det ut på samma sätt fortfarande. Må hända att forskningen går framåt, men det 

hjälper föga när den inte har något inflytande. Kravet på 'bra svenska' ser i de flesta fall 

lika ut nu som för 10-20 år sedan, invandrare och svenskar är fortfarande segregerade 
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både på arbetsplatser, skolor och i boendeområden. Om inte alla tar ett ansvar i att 

mötas och lära av och om varandra så kommer invandrare aldrig behärska svenska 

tillräckligt bra och ungdomar med invandrarbakgrund kommer aldrig att få den hjälp de 

behöver för att kunna vara stolt över sin bakgrund, kunna dela sin familjs gemenskap 

och kunna fungera i ett samhälle där normerna är svenska. 

5:4 eleven ska ges möjlighet... 

… att diskutera det svenska samhällets värdegrund och konsekvenser den kan ge för 

elevens personliga handlande. 

 

Ungdomar med invandrarbakgrund är belägrade av föräldrarna, av den etniska 

tillhörigheten och av samhällets gränsdragningar och de blir dessutom diskriminerade 

oavsett utbildning. De blir bedömda utifrån hur de utvecklat sin svenskhet, både i sitt 

språk och i sitt sätt att vara och agera. För att eleven ska kunna diskutera denna svenska 

värdegrund måste eleven behärska det svenska språket, eventuell studiehandledning 

eller hemspråksundervisning prioriteras till annat. 

5:5 eleven ska kunna använda svenska och engelska … 

… samt ges möjlighet till att kunna använda ytterligare främmande språk. Det står 

också att eleven ska ha insikt och kunskaper om det svenska, det nordiska och det 

västerländska kulturarvet samt ha grundläggande kunskaper om de nordiska språken 

och de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 

 

Vilket språk som är viktigast att kunna är olika beroende på vem som pratar, forskare 

säger att modersmålet är viktigt för att lära sig ett andraspråk och för att få en stark 

identitet och tillhörighet med sin kultur, samhället säger att det viktigaste språket är 

svenska för integreringens skull, familjen säger olika beroende på inställning och 

ungdomarna själva ska utifrån detta bilda sig en uppfattning om vad de själva tycker. 

Vad ska då skolan ha för inställning till vad som är viktigt? Modersmålsundervisning är 

en rättighet men den är inte obligatoriskt, så skolans förhållningssätt till modersmål är 

just den, att människor har rätt till den men att den går att strunta i. Lgr 11 anser att 

eleven ska kunna tala, skriva, prata och lyssna på svenska och ha kännedom om det 

nordiska och västerländska kulturarvet och grundläggande kunskaper om de nordiska 

språken och de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Vad är det 

för inställning och vilken forskning grundar sig Lgr 11 på i detta avseende? 
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5:6 eleven ska kunna tala, skriva, prata och lyssna på svenska... 

… utveckla strategier att göra sig förstådd där språket inte räcker till samt kunna visa 

på skillnader mellan olika genrer i språket. 

 

Elever med invandrarbakgrund anser själva i stor utsträckning att svenska är det 'rätta' 

språket. Om de inte behärskar svenska, vad säger de då om sig själva? Min tolkning blir 

att de underskattar sig själva genom att de blir 'fel' . 

5:7 Mina slutsatser 

Skolan har enligt Lgr 11 antagit samhällets ståndpunkt i att svenska är det viktiga 

språket och att det är där tonvikten ska läggas. Detta grundar jag på att det i kapitel 1 

och 2 inte står något om elevens modermål eller om vikten av att intressera sig för 

elevens bakgrund. Den fostran som Lgr 11 pratar om ska bottna i ett kulturarv, från en 

generation till en annan, men det framgår inte vems kulturarv det ska bottna i. Läser 

man texten i sin helhet tolkar jag det som att det är det svenska kulturarvet det pratas om, 

men det går förstås att tolka annorlunda. Frågan är om det räcker att det 'går att tolka 

som om...' eller om det måste till tydligare direktiv i Lgr 11 som betonar betydelsen av 

att ta med elevens kulturarv i skolan, att betona vikten av att kunna fler språk är svenska 

och engelska, att betona vikten av världens språk och inte bara de moderna språk som 

finns som tillval. I litteraturen som analyserats ovan är bilden tydlig, ungdomar behöver 

bekräftas och få status i det de är för att utvecklas i positiv 

riktning och få en stark identitet, hur kommer det sig att skolan och samhället i stort har 

missat detta? 

 

Jag kan tolka Lgr 11 så att de slutsatser som nämnda författare och forskare passar in, 

men jag saknar det tydliga. Jag kan tänka mig att den bristfälliga tydligheten beror på att 

forskningen inte är allmänt vedertagen, i jämförelse med till exempel forskningen om 

människokroppens blodomlopp framstår den som något luddig. Jag kan å andra sidan 

kontra med att eftersom läroplanen och kursplanen betonar att all undervisning i skolan 

ska ha grund i aktuell forskning så borde den kunna visa vilken forskning den grundar 

sig på när den hävdar att eleven, oavsett bakgrund och etnisk tillhörighet, ska kunna 

prata svenska och engelska och ha kännedom om nordiska och västvärdens kulturarv. 

 

Mina slutsatser blir, och därmed svaret på min frågeställning, att Lgr 11 lämnar 

tolkningsutrymme som i rätt händer kan utnyttjas till att eleverna får tillfällen att bejaka 
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sin egen kultur och tillfällen att använda sig av sitt modermål, vilket det än må vara. 

Tolkningsutrymmet ger också möjlighet att ge eleverna att ifrågasätta de egna och de 

svenska normerna och att höja statusen på deras egen etniska tillhörighet och deras egna 

språk, även om det sistnämnda kan bli svårt att hitta stöd för i Lgr 11. 

 

5:8 Förslag till frågeställningar inför vidare studier 

Inom ramen för detta arbete har jag kunnat svara på min frågeställning och därmed 

delvis uppnått mitt syfte. Nya frågor har dock väckts och i synnerhet den om alla 

ensamkommande barn, som har ett ursprung men inget hem att identifiera sig med. 

Vilka blir deras förebilder och hur bygger de sin identitet? En annan fråga som blivit het 

för mig är den om barn med annat modersmål än svenska får stöd av Lgr 11 i sin 

utveckling av sitt förstaspråk, som ju är så viktigt för barnens identitet. 

Frågeställningarna till vidare arbete kan således se ut som följer: 

 

Vilka förutsättningar har ensamkommande barn till att skapa sig en stark identitet 

utifrån de resultat om hemmets betydelse som denna uppsats presenterar? 

 

Hur stödjer Lgr 11 elevens utveckling inom sitt modersmål? 
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