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Är kursplanerna i svenska som andraspråk (både gamla och de reviderade) ett 
implicit krav på assimilation? Eller är de accepterande för olika 
utbildningskulturers litteracitetspraktiker? Vilka möjligheter har svenska som 
andraspråkslärare att lyfta och utgå ifrån (nyanlända) elevers tidigare 
litteracitetsföreställningar?  

Jag kommer i min presentation problematisera kursplanernas implicita 
assimilation men också ge konkreta exempel på, samt demonstrera, digitala 
hjälpmedel för hur man kan stötta andraspråkselever i förståelsen av den 
svenska studiekulturens innebörd av ”att skriva med egna ord”.  

Presentationen bygger på magisteruppsatsen ”Desto närmare källan desto 
bättre”– Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet 
(2020). I uppsatsen framkommer det att olika undervisningskulturer har olika 
diskurser samt strukturer gällande litteracitetspraktiker vilket medför att det 
faktiska görandet får olika slutprodukter såsom exempelvis andelen 
självständighet i skriftliga inlämningar. Flertalet av deltagarna i studien lyfter 
frustrationen av att ha en priviligierad litteracitet i en kultur, men att den ses ner 
på i den svenska utbildningskulturen så pass att den till och med i vissa fall 
rubriceras som fusk. Deltagarna i studien ställer sig frågande till varför inte alla 
utbildningskulturers litteracitetspraktiker kan accepteras, eftersom de uppger 
att den påtvingande litteracitetspraktiken som krävs i svensk skola ger en 
upplevelse av misslyckande och statussänkning. Deltagarna i studien är 
invandrade akademiker, men resultatet är relevant för alla som undervisar 
svenska som andraspråkselever som har tidigare skolbakgrund.  

Den tillhörande filmen ”Varför kräva att vi alla ska skriva lika?” baseras på citat 
från deltagare i ovannämnda magisteruppsats.  

https://youtu.be/QOO1OVRGahY
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