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The purpose of the present paper is to examine the political debate on the education of newly 

arrived immigrant pupils at secondary school age. The following issues are under scrutiny: 

- What are the goals, expressed by politicians during the examined periods, for the 

education of newly arrived pupils?

- What ideas about education and what educational ideals can be observed in the 

political debate on the education of newly arrived pupils?

- Has there been any change, during the examined period, in the policy debate on the 

education of newly arrived pupils?

The research material consists of reports and statements of the Education Committee, as well 

as a number of parliamentary protocols. Two five-year periods, 1971-1975 and 2006-2010,

are studied and compared. All in all, the material consists of 23 documents issued during these

periods. Drawing on theories about formation, power mechanisms and the political

development in general, a so-called dimensional map is generated so as to prepare for an 

analysis of the ideas central to Swedish governmental policies of immigration and education. 

Toward the backdrop of this dimensional map, the paper presents a descriptive analysis of the 

key ideas in the policy debate. In previous research, there is no study of this kind.
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The types of schools available for newly arrived pupils during the two time periods lack the 

guidance of systematic plans or official curricula. The study shows that there is little policy

debate about education of newly arrived pupils and that there is no developed concept of 

formation used in the debates. The political silence surrounding the education of newly 

arrived pupils may be interpreted as a way of excluding this issue from the agenda.

Views upon the education of newly arrived pupils have gone through subtle changes between

the two examined five year periods. In the 1970s, the school situation of newly arrived pupils

was treated as a call for political and structural solutions. In the 2000s, however, the political

solutions tend to be imposed upon the individuals. The main objective of the education of

newly arrived pupils is to provide them with an opportunity to learn the Swedish language and 

hence to improve their chances at entering higher education or getting employed. 
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Inledning

Barn och ungdomar som av olika skäl invandrar till Sverige och ska börja i den svenska 

skolan kan hamna i helt olika skolverkligheter. Anledningen är att det varken finns kursplaner 

eller konkreta krav på hur nyanländas skolgång ska organiseras – det är upp till varje kommun 

att tillhandahålla någon form av utbildning. Det ställs alltså inte samma krav på tydlighet och 

kvalitet som på den övriga skolan. Elever som kommer till Sverige och ska introduceras i 

grundskolan kan hamna i en så kallad ”förberedelseklass”. Gymnasieelever kan på 

motsvarande sätt hamna i Introduktionsutbildning för invandrare inom ramen för det 

individuella programmet (ivik), eller Svenskundervisning för invandrare (sfi). 

     Nyanlända elever, som i sig är en disparat grupp med vitt skilda förutsättningar, träder in i 

en utbildningsverksamhet med dubbla mål: att lära eleverna det svenska språket och att ge

kunskaper i allmänna skolämnen. Grundbulten för att lyckas med att organisera en så 

komplex verksamhet torde vara gedigna kunskaper och politisk vilja att förstå vad skolan ska 

vara till för. Men de flesta med inblick i ämnet kan konstatera att kunskaperna är eftersatta 

och att inte ens den nya skolreformen (som träder i kraft under 2011) utlovar några 

förbättringar.1

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka den politiska debatten om utbildning för nyanlända 

elever med följande frågor i fokus: 

- Vilka mål för nyanlända elevers utbildning uttrycker politiker?

- Vilka idéer om bildning och bildningsideal kan spåras i den politiska debatten om 

utbildning för nyanlända elever? 

- Har den politiska debatten om utbildning för nyanlända elever förändrats mellan 1970-

talet och 2000-talet?

                                               
1 I samtal med Skolverkets upplysningstjänst 101216 har jag fått bekräftat att den nya skollagen inte medför 
några förändringar avseende förberedelseklasser. Ivik kommer att avskaffas då det Individuella programmet går 
samma öde till mötes och nyanlända elever kommer att erbjudas ett så kallat ”introduktionsprogram” med 
inriktning ”språkintroduktion”. Vad detta betyder är ännu oklart, enligt Skolverket, men avsaknaden av 
kursplaner består. 
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Bakgrund

Skolan är ständigt föremål för en politisk och ideologisk konflikt. Vad makthavarna vill med 

utbildningen för nyanlända är höljt i dunkel, men det är av största betydelse för de barn och 

ungdomar som kommer till Sverige och vars framtid formas av den svenska skolan. Syftet 

med den här uppsatsen är att ta reda på hur politikerna diskuterar detta: vilka mål för 

nyanlända barn och ungdomars utbildning uttrycker de? Syftet medför att debatten om sfi är 

exkluderad för fastän eleven i vissa kommuner kan börja i sfi från 16 års ålder blir det allt 

vanligare att dessa elever istället påbörjar ivik. Debatten om sfi handlar därmed snarare om 

invandrade vuxna studenter, en debatt som vid några tillfällen dock används som 

referenspunkt. 

     Invandringen till Sverige har genomgått stora förändringar de senaste decennierna, från en 

reglerad rekrytering av arbetskraft från ett begränsat antal europeiska länder, som en 

möjlighet att fylla de luckor som uppstått på arbetsmarknaden, till ett flyktingmottagande och 

en anhöriginvandring från hela världen och av betydligt större omfattning. De förändrade 

migrationsmönstren har gjort att skolan fått börja arbeta med nya elevkategorier och i viss 

mån har det skapat en medvetenhet om behovet av utbildningsprogram för nyanlända elever.

Det faktum att det fortfarande saknas ett tydligt program väcker en rad frågor. I förevarande 

uppsats vill jag därför också ta reda på hur förväntningarna ser ut på de nyanlända eleverna. 

Ellen Key lär ha sagt att bildning är det vi har kvar när vi glömt allt vi lärt oss.2 Huruvida 

denna, eller någon annan, idé om bildning förekommer i den politiska debatten torde påverka 

dessa elevers livsvägar, om de som bildade medborgare får tillträde till samhället ur alla dess 

aspekter eller inte. Det leder till följande frågor: Förekommer det några idéer om bildning 

eller bildningsideal i den politiska debatten om utbildning för nyanlända elever? Hur ser dessa 

idéer i så fall ut? Har idéer om bildning och bildningsideal förändrats sedan 1970-talet?

     På grund av de politiska och ekonomiska förändringarna (i bland annat migrationsmönster) 

de senaste decennierna, har jag valt att göra en jämförande studie av den politiska debatten 

under två femårsperioder: 1971-1975 och 2006-2010. 

Den 1 januari 2009 trädde en ny kursplan för Svenskundervisning för invandrare3 (sfi) i kraft 

som ålägger kommunerna att ”i samarbete med arbetsförmedlingen verka för att en elev i sfi 

                                               
2 Christensen-Nugues, Charlotte m.fl. (red.) (2008).
3 Svenskundervisning för invandrare är det aktuella namnet på utbildningen sedan 2009, se Kursplan för 
svenskundervisning för invandrare, Skolverket.
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ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet”4. Sfi ska kunna läsas in samtidigt 

som studenten förvärvsarbetar och undervisningen ska planeras ”så att den utan problem kan 

kombineras med sådana aktiviteter”. Inslaget av arbetsmarknadsanknytning och 

förvärvsarbete är inte nytt i och med denna kursplan, men det har förstärkts sedan den förra 

kursplanen från 2002. Det är nära knutet till de av regeringen 2007 införda ”instegsjobben” 

som är ett anställningsbidrag till arbetsgivare för att anställa personer som nyligen fått 

uppehållstillstånd i Sverige. En förutsättning för att få ett instegsjobb är att den anställde 

studerar på sfi.5

Statens engagemang i sfi har knappast någon motsvarighet när det gäller nyanlända barn och 

ungdomar. För grundskolan finns ingen särskild nationell bestämmelse som reglerar en sådan 

verksamhet som förberedelseklasser utgör. Utgångspunkten är att nyanlända elever ska ingå i 

vanlig klass men efter samråd med vårdnadshavare och skola samt efter upprättande av 

åtgärdsprogram kan dessa elever beredas plats i till exempel en så kallad förberedelseklass.

Ivik saknar nationell kursplan. Det finns inget regelverk kring programmål eller vilka ämnen 

eller kurser som ska ingå i ivik. Inte heller finns det angivet hur många gymnasiepoäng en 

ivik-utbildning ska ge.6 Det är upp till kommunerna att hålla med en introduktionsutbildning 

för nyanlända elever och Skolverket konstaterade 2007 att knappt 50 procent av kommunerna 

då erbjöd ivik.7 Om målet för ivik är att eleverna ska komma in på ett nationellt 

gymnasieprogram och få högskolebehörighet eller att lära sig svenska för att få ett lönearbete 

lägger sig varken Skolverket eller någon annan i. Från Skolverkets sida lyder 

rekommendationen endast att: ”Skolan bör ha fastställt vilket innehåll skolintroduktionen ska 

ha”8.

Den nya skollagen som ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2011 innebär en 

omställning av hela gymnasieskolan. Bland annat delas gymnasisterna upp genom att vissa 

program blir rent högskoleförberedande och andra rent yrkesförberedande.9 Det individuella 

programmet, av vilket ivik hittills varit en del, kommer att läggas ner och nyanlända elever 

kommer att erbjudas ett introduktionsprogram med inriktning språkintroduktion. Skolverket 

                                               
4 Kommentar till kursplan för svenskundervisning för invandrare, SFI (SKOLFS 2009:2), Skolverket.
5 Faktablad till arbetsgivare oktober 2010, Arbetsförmedlingen.
6 Skolinspektionen (2009), s. 20.
7 Skolverket (2007).
8 Skolverket (2009).
9 Allians för Sverige (2006). 
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skriver att: ”De nya introduktionsprogrammen ska underlätta för elever att komma vidare till 

ett nationellt program. Men de kan också förbereda för yrkeslivet eller ha andra syften.”10

Vilken väg ivik-eleverna väljer, om de går vidare till gymnasieprogram eller vill förbereda sig 

för yrkeslivet, beror naturligtvis på flera faktorer. Såväl personliga preferenser hos eleverna 

som möjliggörande strukturer i utbildningssystemet kan ha effekt. Debatten om utbildning 

kan ses som en av de strukturella krafter som påverkar detta individuella val. Huruvida 

debatten idag inrymmer idéer om bildning kan därför påverka de nyanlända elevernas studier 

och framtidsval. Om regeringens idé att lönearbete skapar integration slår igenom även på 

ivik-nivå kan det antas att eleverna sporras att komma in på ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram och därmed går miste om högskolebehörighet. Om däremot debatten om 

nyanlända elever präglas av ett bildningsideal kan det tänkas att högskoleförberedande 

program existerar som en målsättning för eleverna, deras lärare och yrkesvägledare.

(Ut)bildningspolitik förr och nu

Under de senaste decennierna har den grundläggande frågan vad utbildning ska vara till för 

lyst med sin frånvaro i den svenska utbildningspolitiken, menar utbildningsvetaren Donald 

Broady.11 Innan bildningsbegreppets ställning försvagades hade det dock varit levande i 

ungefär 200 år. Nedan görs en kortfattad kronologisk framställning av Sveriges 

utbildningspolitiska historia i ljuset av bildningsbegreppet. 

Föreställningar om bildning formades ursprungligen i Tyskland i slutet av 1700-talet och 

importerades till Sverige av den statliga skolkommittén 1825-1828.12 Begreppet 

”folkbildning” började också användas i början av 1800-talet. Statens funktioner vidgades 

under denna tid och kom så småningom att överta ansvaret också för folkets utbildning, något 

som kyrkan tidigare hade sörjt för. Det resulterade bland annat i uppbyggnaden av folkskolan 

1842.13 För samhällets elit inrättades elementarläroverket, vars största innehåll var studier i 

latin och mål var att förbereda eleverna för vidare studier, medan skolprogrammet för folket, 

folkskolan, till stor del innehöll kristendomsundervisning.14 Den allmänna folkskolan byggdes

knappast under bildningens banér, menar Donald Broady. Det handlade snarast om en 
                                               
10 Skolverket ”Allmänt om introduktionsprogrammen”, http://www.skolverket.se/sb/d/4235. 
11 SOU 1992:94, s. 347. Donald Broady bidrog med texten “Bildningstraditioner och läroplaner” till 
Läroplanskommitténs arbete med en ny gymnasieskola 1992.  Texten har bifogats som bilaga till SOU 1992:94. 
En version av den  publicerades också i tidskriften Ord och bild nr 1 1992. 
12 Gustavsson (1991), s. 41. 
13 Gustavsson (1991), s. 55. 
14 Gustavsson (1991), s. 75.
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pedagogik varmed läraren ställde frågor vars svar eleverna skulle kunna innantill. Lärarna 

saknade ofta själva utbildning.15

I Sverige utvecklades en för Norden speciell form av bildningsrörelse runt sekelskiftet 1800-

1900, knuten till arbetarrörelsen och nykterhetsförbunden. Här hade studiecirkeln en 

betydelsefull plats. Rörelsens bärande idéer hade förankring i skilda idétraditioner. En av de 

centrala tankarna var att människor med kunskap fick möjlighet att lösa mänskliga problem 

och att bildning kunde bidra till samhällets och kulturens framsteg.16 Ett centralt tema var tron 

på möjligheten att bilda sig genom egenaktivitet, att bildningen på så sätt kunde växa fram 

underifrån. 

Under den svenska efterkrigstiden kom en demokratisering av skolan att ta fart. I det 

sammanhanget tonades bildningsidealen ner, då begreppet trots arbetarrörelsens 

studieverksamhet fortfarande var förknippat med elitism. Att beträda bildningens väg hade i 

det långa historiska perspektivet varit förunnat en liten, privilegierad klass. Under inflytande 

av progressiva amerikanska pedagoger som Herbert Mead blev målrationella argument för 

skolans utformning tungt vägande. Skolan kom att betraktas som en central del av projektet 

att bygga det goda samhället. 

På 1970-talet pågick en marxistiskt inspirerad skoldebatt som fick bränsle av flera 

uppmärksammade debattböcker, som Paulo Freires Pedagogik för förtryckta och tidskriften 

Kritisk utbildningstidskrift (KRUT). Skolan diskuterades då som en institution anpassad för en 

kapitalistisk ekonomi och till för att forma en foglig arbetarklass för kapitalet att exploatera. 

Som reaktion mot detta ville andra debattörer återupprätta ett, vad de uppfattade som 

traditionellt, bildningsideal och ”allmänbildning” som begrepp kom i bruk, då för att skapa en 

skola för ekonomisk tillväxt snarare än för att utbilda kritiska medborgare. Föreningen för 

kunskaper i skolan, etablerad 1979, var en av de aktörer som kritiserade den påstådda 

”kunskapsnihilismen” i skolans värld.17 På 1980- och 1990-talet genomgick så skoldebatten 

en attitydförändring i detta avseende, som nuvarande regering har tagit fasta på, under ledning 

                                               
15 SOU 1992:94 (1992), s. 353-54.
16 Gustavsson (1991), s. 234. 
17 Richardson (2004), s. 159-60.
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av Folkpartiet.18 Några som har studerat den skolpolitiska debatten från förslag till beslut de 

senaste decennierna är statsvetarna Maria Jarl och Linda Rönnberg. De beskriver på liknande 

sätt hur politiken har utvecklats och menar att den dominerande uppfattningen om skolans 

uppdrag har svängt som en pendel mellan vad de kallar fostran och kunskapsförmedling.19

     Hur kunskaps- eller bildningsidealet stått sig när det mer specifikt gäller nyanlända elever 

är en fråga vars svar denna uppsats kan bidra till. 

Även statsvetaren Magnus Dahlstedt och sociologen Carl-Ulrik Schierup beskriver i artikeln

”Bortom den svenska modellen”20 hur skolpolitiken har förändrats framför allt sedan 1990-

talet och sedan det svenska medlemskapet i Europeiska Unionen. De sätter in skolan i ett 

större välfärdspolitiskt sammanhang och analyserar konsekvenserna för skolan sedan

integrations- och välfärdspolitiken, enligt dem, omstöpts i grunden. Den generella 

välfärdspolitiken med en stor offentlig sektor ändrade skepnad på 1990-talet. Efter det 

borgerliga regeringsinnehavet åren 1991-1994 och socialdemokratins revansch därefter togs 

ett steg mot en mer nyliberal politik, vilket författarna kallar för ”den nyliberala 

vändningen”21. Den innebar för skolans del en kraftfull individualisering där ansvaret för 

utbildningen kom att förskjutas från samhället till den enskilda individen, alltså till eleverna 

och deras föräldrar. Den statliga skolpolitikens målsättning omformulerades, från ambitionen 

att alla elever skulle klara sig bra i skolan, att uppnå jämlikt utfall, till att låna en 

marknadsekonomisk modell där alla parter har lika möjligheter att lyckas.22 Förändringen 

gjorde det, enligt Dahlstedt och Schierup, svårare för strukturellt missgynnade grupper att 

klara sig inom utbildningsområdet. 

Sedan 2006 har den borgerliga regeringen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna) arbetat för ytterligare förändringar i svensk skolpolitik. Som metafor för 

sin politiska vision används begreppet ”kunskapsskolan”. Bland annat har arbetet resulterat i 

en ny skollag med förändrade läroplaner för såväl grundskola som gymnasium. I dessa ställs

bland annat större krav på att kunskaper ska kunna mätas genom att införa fler nationella prov 

och betyg i fler steg och i lägre åldrar. Staten ska utföra fler kontroller av skolornas kvalitet.

                                               
18 Se till exempel Folkpartiets ”spurtkampanj” i valet 2010 med beteckningen ”Stoppa flumskolan”, där de 
metaforiskt ställer sin ”kunskapsskola” mot oppositionens ”flumskola”. 
http://kampanj.folkpartiet.se/2010/09/14/spurtkampanj-stoppa-flumskolan/[101124].
19 Jarl och Rönnberg (2010), passim. 
20 Dahlstedt och Schierup (2007), passim.
21 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 37 ff.
22 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 49.
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Gymnasieskolan ska delas upp i studieförberedande program som leder till en 

studieförberedande gymnasieexamen, yrkesförberedande program leder till en yrkesexamen 

samt lärlingsutbildningar som leder till lärlingsexamen eller gesällbrev.23 För nyanlända 

elever finns ingen specifik plan.  

Invandringen till Sverige sedan efterkrigstiden

Invandringen till de västeuropeiska länderna har varit omfattande efter andra världskriget. 

Den stora majoriteten av de som flyttade till dessa länder gjorde det av arbetsskäl. Sedan 

1970-talet har flyktinginvandring utgjort en allt större andel för att idag vara dominerande. 

Förändringen beror framför allt på att krig, militärkupper och etniska motsättningar runt om i 

världen kom att tillta efter 1970.24 Men till förklaringen hör också billigare flygresor och 

större och mer lättillgänglig internationell informationsspridning samt att den västeuropeiska 

och svenska industrins behov av arbetskraft minskat vilket föranlett att organiserad 

rekrytering av arbetskraftsinvandrare stegvis har upphört.25 Invandringen till Sverige har följt 

en stadigt uppåtgående kurva sedan efterkrigstiden. På 1970-talet invandrade över 40 000 

personer per år och sedan starten på 2000-talet har siffran varit över 60 000.26 Den största 

gruppen människor som invandrade mellan 1970 och 1979 var mellan 15 och 25 år gamla.27

Av alla flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige har över hälften invandrat efter 1990.28

Av dessa har många varit barnfamiljer viket lett till att antalet utrikes födda barn är fler än 

tidigare.29 Behovet av en politik som förhåller sig till dessa migrationsmönster och till 

nyanlända barn och ungdomars skolsituation har alltså aktualiserats de senaste decennierna. 

Under den första perioden som studeras i denna uppsats, 1971-75, kännetecknades den 

svenska invandringspolitiken av att staten alltmer aktivt försökte få till stånd integration 

genom arbetsmarknadsåtgärder. Bland annat infördes de första formerna av sfi, i anknytning 

till arbetsplatserna (mer om detta under rubriken ”Invandringen och skolan”).30 1985 kom 

ansvaret för invandringen att övergå från Arbetsmarknadsstyrelsen till Invandrarverket och 

det integrationspolitiska fokuset hamnade på kommunernas flyktingsmottagande. På 1990-

                                               
23 Allians för Sverige (2006).
24 Lundh (2005), s. 38.
25 Lundh (2005), s. 22.
26 Lundh (2005), s. 21.
27 Statistiska centralbyrån (2004).
28 Lundh (2005), s. 37.
29 Statistiska centralbyrån (2004).
30 Lundh (2005), s. 54



11

talet hade en rad statliga utredningar påvisat att invandrade personer i stor utsträckning hade 

haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Den frågan, liksom den om invandrades 

bostadsort, hamnade på den politiska dagordningen.31 Den till 1960- och 1970-talet daterade 

invandringspolitiken genomgick flera reformer. Under den ekonomiska krisen och 

populistiska rörelsers inflytande i politiken under 1990-talet omvärderades vissa delar av 

invandringspolitiken och under årtiondets sista hälft blev de politiska partierna överens om 

behovet av en ny integrations- och mångfaldspolitik.32 Invandrarverket kom att byta namn till 

Migrationsverket och samtidigt inrättades på 1990-talet en ny myndighet, Integrationsverket.

Integrationsverkets roll var bland annat att bevaka och verka för integration och hade av 

naturliga skäl särskilt fokus på just nyanlända invandrare. Grunden var därmed lagd för en 

mer aktiv invandringspolitik. Den borgerliga regeringen valde sedermera att avveckla 

Integrationsverket 2007 varmed bland andra Migrationsverket övertog en del av 

Integrationsverkets uppgifter.33

Invandringen och skolan

När det gäller utbildning för nyanlända har det visat sig vara svårt att kartlägga dess historiska 

framväxt. Jag har inte funnit några studier eller böcker som ger information om när de första 

formerna av förberedelseklasser och ivik-klasser startades upp och hur de kom att utvecklas. 

En förfrågan till Skolverket gav svaret att de inte ansåg sig ha som uppdrag att ge vägledning i 

frågan.34

     Av materialet i denna uppsats framgår att det på 1970-talet fanns en form av 

förberedelseklasser för högstadielever i vissa kommuner samt stödundervisning parallellt med 

den ordinarie undervisningen. Det förekom yrkesinriktade grundkurser för invandrare i 

gymnasieskolan på försök, vars mål var att eleverna efter intensiv svenskundervisning, 

undervisning i allmänna ämnen jämte yrkesförberedande undervisning skulle kunna påbörja 

en reguljär yrkesutbildning. Det fanns också försöksverksamhet med tvåårig 

yrkesförberedande, social linje i gymnasieskolan för ”invandrarelever” som de kallades. 

Endast för finska invandrarelever fanns ett exempel på högskoleförberedande 

gymnasieundervisning i form av en tvåårig utbildning på internatskola. Intensiv 

svenskundervisning och undervisning i allmänna ämnen på elevernas modersmål skulle 

                                               
31 Lundh (2005), s. 57
32 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 27. 
33 Nationalencyklopedin (2010). 
34 Enligt e-postkorrespondens med Filip Nilsson vid Skolverkets upplysningstjänst 101126.
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utmynna i att den svenska och finska gymnasieskolan samordnades så att eleverna under ett 

tredje år kunde fullfölja en gymnasieutbildning i Sverige.35

Det totala antalet ivik-elever läsåret 2007/08 var 396736 och läsåret 2008/09 507637. Av de 

elever som gick sitt första år 2003 (1799 personer) var andelen som fick avgångsbetyg eller 

slutbetyg inom en fyraårsperiod 7,6 %, vilket kan jämföras med 75,1 % när det gäller alla 

elever totalt sett.38 Av de elever som gick sitt första år 2004 (1578 personer) var motsvarande 

siffra 8,5 %, att jämföra med 75,5 % för alla elever.39

     Statistiska uppgifter om hur många av de elever som gått förberedelseklass som klarar 

målen och får betyg i grundskolan, eller behörighet till gymnasieskolan, finns varken hos 

Skolverket eller Statistiska centralbyrån.40

Flera rapporter slår larm om att ivik-utbildningarna har mycket ojämn och ofta bristande 

kvalitet.41 Enligt Skolinspektionen är ett grundläggande problem med förberedelseklasser (för 

de elever som går i grundskolan) och ivik-klasser att ”eleverna inte får likvärdiga möjligheter 

att nå skolans mål”42. Myndigheten uttalar sedan en svidande kritik: ”På ett övergripande plan 

framstår det i många fall som om skolorna, tvärtemot sitt uppdrag, utgör starten på och

befäster särskiljande och segregering.”43

När det gäller sfi kom den första mer omfattande utbildningen till stånd sedan riksdagen 1965 

beslutade om att erbjuda avgiftsfri undervisning i svenska språket. Till en början var formen 

för undervisningen studiecirkeln, ofta förlagd till arbetsplatser, och det var outbildade 

cirkelledare och studieförbunden som ansvarade för den. Sedan 1970-talet skedde den inom 

ramen för arbetsmarknadsutbildningen (AMU) och 1971 kom den första läroplanen.44 Den 

nuvarande åldersgränsen för sfi är 16 år och ungdomar som nyligen kommit till Sverige kan 

ofta välja mellan att gå på sfi i kombination med gymnasiestudier eller att gå på ivik. 

Åldersgränsen har historiska förklaringar då de som invandrade vid sfi:s tillkomst ofta var 

                                               
35 Se till exempel UBU 1973:4, s. 10-11; UBU1973:5, s. 7; Riksdagen protokoll 1973:45 ”Anslag till 
gymnasieskolor m. m.”. 
36 SCB, Utbildningsstatistisk årsbok 2009 Tabeller, s. 119.
37 SCB, Utbildningsstatistisk årsbok 2010 Tabeller, s. 132.
38 SCB, Utbildningsstatistisk årsbok 2009 Tabeller, s. 136.
39 SCB, Utbildningsstatistisk årsbok 2010 Tabeller, s. 151.
40 Att statistik om detta saknas har jag fått bekräftat per telefon från Skolverkets upplysningstjänst 101216. 
41 Se bland annat Skolinspektionens rapport 2009:3 och Myndigheten för skolutvecklings rapport 2004:282.
42 Skolinspektionen (2009), s. 6.
43 Skolinspektionen (2009), s. 6.
44 SOU 2003:77, s. 62 ff.
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arbetskraftsinvandrare som inte påbörjade en gymnasieutbildning. I nuvarande lagstiftning 

ska kommuner erbjuda alla under 20 år en gymnasieutbildning och alltfler väljer ivik framför 

sfi.45 Vissa kommuner tillåter nyanlända upp till 20 år att påbörja ivik-utbildning. Sedan sfi:s 

start har alltså de ungdomar som kommit som arbetskraftsinvandrare ersatts med ungdomar 

som studerar, men det förekommer ännu att 16-åringar börjar på sfi. När nu ivik försvinner 

som form för nyanlända gymnasieelever och ersätts av ett introduktionsprogram med 

inriktning på språkintroduktion kan man fråga sig ifall de nyanlända eleverna ser skillnaden 

mellan denna nya språkintroduktion och sfi och vilka konsekvenser det för med sig i valet av 

utbildningsväg. 

I Statens offentliga utredning 2003:77 konstaterar författarna att det finns olika, 

konkurrerande sätt att se på sfi.46 Å ena sidan finns de som betonar sfi:s roll som ett 

integrations- och arbetsmarknadspolitiskt instrument med den konsekvensen att kunskaper i 

svenska och anskaffandet av ett lönearbete är den primära målsättningen. Den andra sidan 

menar att sfi ska rusta studenterna för ett aktivt deltagande i samhällslivet, inklusive en mer 

fast förankring på arbetsmarknaden där studenten har en större ambition än att ta vilket jobb 

som helst. En sådan målsättning grundar sig i synen på sfi som en pedagogisk verksamhet 

innehållande undervisning i både svenska och samhällskunskap.47

     Författarna till utredningen varnar för konsekvenserna av att göra sfi till ett

arbetsmarknads- och integrationspolitiskt instrument med lönearbete som huvudmål: ”[M]ed 

ett alltför snävt ’bristyrkesperspektiv’ riskerar man att skapa en diskurs där invandrare inte 

betraktas som nya medborgare utan primärt som antingen en belastning eller arbetskraft.”48

Den 2010 tillsatta migrationsministern Erik Ullenhag skrev den 17 november 2010 på Dagens 

Nyheters debattsida om den borgerliga regeringens nya integrationspolitik och den så kallade 

”etableringsreformen” att den ” […] lägger grunden för en ny integrationspolitik där arbete 

och kunskap i svenska språket är i fokus från första dagen”. Ullenhag menar vidare att det är 

den största förändringen i svensk integrationspolitik på 25 år, som ”bryter med 

omhändertagandementaliteten och är tydligt inriktad på att den nyanlända snabbt ska få jobb 

och lära sig svenska”49.

                                               
45 SOU 2003:77, s. 221.
46 SOU 2003:77, passim.
47 SOU 2003:77, s. 71-72.
48 SOU 2003:77, s. 84.
49 Ullenhag i DN 101117.
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     Sedan den 1 september 2010 kan studenter i alla Sveriges kommuner få en så kallad ”sfi-

bonus”. Nyanlända personer som slutfört vissa kurser inom sfi kan bli beviljade en bonus på 

upp till 12 000 kronor. Frågan är på vilket sätt en sådan integrationspolitisk inriktning 

kommer att praktiseras när det gäller nyanlända elever i högstadie- och gymnasieålder. 



15

Forskningsläge

Det finns en relativt stor mängd forskning om nyanlända elever och deras skolverkligheter. I 

en forskningsöversikt utgiven år 2010 av Vetenskapsrådet och författad av Nihad Bunar 

identifieras tre perspektiv inom forskningen som sammanfogar de olika discipliner inom vilka 

den ägt rum: det samhälleliga och det individuella, det institutionella och slutligen det 

(språk)pedagogiska.50 Inom det samhälleliga och det individuella perspektivet rör det sig om 

bland annat sociologisk, etnologisk och pedagogisk, skolnära forskning med elevers, 

föräldrars och lärares problem, identitetsskapande processer och verkligheter i fokus. Till stor 

del består materialet i forskningen av intervjuer. I det institutionella forskningsperspektivet 

lyfts siktet i vissa fall från skolgolvet till en högre, institutionell nivå. Till exempel jämförs 

olika kommuners arbete med introduktionsprogram för nyanlända elever och materialet som 

ligger till grund är ofta en större mängd redan insamlad data som till exempel betygsstatistik. I 

det språkpedagogiska forskningsperspektivet studeras bland annat modersmålsdebatten, 

ämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet i förhållande till skolframgång. Materialet 

består av både intervjuer, existerande skolprojekt och observationer av klassrums- och 

skolsituationer. Gemensamt för forskningen är att den fokuserar på den konkreta 

skolverkligheten. 

Inom det utbildningsvetenskapliga fältet tycks forskning om skolpolitiken för nyanlända 

elever vara en blind fläck. Trots sökningar i flera olika databaser och genom tidskrifter som 

Pedagogisk forskning i Sverige fann jag ingen forskning med direkt relevans för uppsatsen.51

Den forskning om ivik som pågår just nu handlar om hur ivik upplevs av elever, lärare och 

rektorer snarare än om hur den diskuteras inom politiken. Forskning om allmän skolpolitik 

idag och genom historien finns det desto mer av. Denna belyses utifrån huvudsakligen två 

perspektiv: skolstyrning samt ideologisk och partipolitisk skolpolitik.52

Statsvetaren Karin Borevi skriver i sin avhandling Välfärdsstaten i det mångkulturella 

samhället om välfärdsstaten som integrationsprojekt och undersöker hur en nationell känsla 

                                               
50 Vetenskapsrådet (2010), s. 23.
51 Jag har också fått detta bekräftat av Hassan Sharif som forskar om ivik på lokal skolnivå inom ramen för 
Utbildningssociologi vid Södertörns högskola.
52 Som exempel kan nämnas avhandlingarna I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn av 
Lisbeth Lundahl som undersöker de svenska högerpartiernas skolpolitik 1904-1962 samt Göran Bergströms 
avhandling Jämlikhet och kunskap som gör en idé- och debattstudie av hur vissa centrala skolpolitiska idéer 
utvecklades inom den socialdemokratiska skolpolitiken 1975-1990. 
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av gemenskap skapas och om en sådan kan åstadkommas via politisk styrning.53 I 

avhandlingen ingår ett kapitel om att främja integration via skolpolitik, där författaren 

undersöker riksdagsdebatter för att ta reda på vad politikerna sagt om minoriteter i skolan och 

hemspråksundervisning sedan 1960-talet. Som teoretiskt verktyg har hon identifierat tre 

spänningsförhållanden som hon menar kan spåras inom skolans värld: den mellan individens 

rättigheter och intressen kontra samhällskollektivets diton, den mellan etniska gruppers 

intressen (”etnos”) kontra en övergripande medborgargemenskap (”demos”) och den mellan 

en allmänna och särskilt till invandrare riktade politiska åtgärder.54 Med detta 

dimensionsschema gör hon några nedslag i den politiska debatten om elever med 

invandrarbakgrund eller elever tillhörande en etnisk minoritet. Avhandlingen har varit 

inspirerande för denna uppsats då den visar med exempel hur en analys kan genomföras på ett 

för uppsatsen likadant material. Användningen av dimensioner genomförs på samma sätt som 

det är tänkt i denna uppsats, även om sökljuset är riktat mot diskussionen om undervisning av 

nyanlända elever i mitt fall och om integrationspolitik mer generellt i Borevis fall. 

                                               
53 Borevi (2002), passim.
54 Borevi (2002), s. 17, 39, 43, 58.
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Teori

I denna uppsats undersöks hur politiker talar om nyanlända elevers utbildning, om idéer eller 

ideal rörande bildning över huvud taget förekommer i den politiska debatten och i så fall av 

vilken sort de är som politikerna ger uttryck för. För analys av uppsatsens material används 

två uppsättningar teoretiska verktyg. I det följande beskrivs några för vår tid väsentliga 

kännetecken för bildningsbegreppet och hur detta har diskuterats. Även skolans plats i den 

politiska utvecklingen de senaste decennierna blir här aktuell. I avsnittet därpå redogör jag för 

några teoretiska perspektiv på politiska processer och berör frågan hur man kan förstå makt 

och maktens mekanismer. 

Teoretiska perspektiv på bildning

Idéer om bildning är en del av basen för alla pedagogiska inriktningar. I den förevarande 

uppsatsen är inte målet att se hur bildningsbegreppet omsätts i praktik utan att spåra vilka 

idéer om bildning och bildningsideal som förekommer i den politiska debatten. Den aktuella 

politiska diskussionen om den svenska skolan inrymmer olika förhållningssätt till vad 

bildning är och hur bildningsprocesser äger rum. Konkurrerande uppfattningar lever sida vid 

sida och försök att definiera bildning är en svår utmaning. Nedan följer en redogörelse för 

definitioner och förhållningssätt och ger en samtidshistorisk överblick för att underlätta 

förståelsen för i vilket sammanhang de uttrycks och formas.

Högskoleverket har en egen bildningsgrupp som arbetar med bildningsfrågan och när verket 

år 2009 gjorde ett försök att kartlägga hur bildningsbegreppet används i det högre 

utbildningsväsendet konstaterades det att: ”Det finns alltså många svårigheter med att ge 

begreppet en precis definition som omfattar alla dess aspekter och som kan accepteras av 

alla”55. För att överkomma denna problematik och kunna genomföra sin undersökning valde 

därför verket att utgå från en stipulativ definition, alltså en som var framtagen för 

sammanhanget och endast giltig däri: ”[B]ildning är ett perspektiv på kunskap, där 

medvetande om de värderingar som kunskapen bygger på och dess innehåll går hand i hand. 

Det handlar om fördjupad kunskap som integreras i den som lär sig och dennes 

värdesystem”56. Verket utvecklar ett resonemang om skillnaden mellan utbildning och 

bildning, där det är centralt i bildningsbegreppet att ”kunskapen inte får bli isolerad från 

                                               
55 Högskoleverket (2009), s. 7.
56 Högskoleverket (2009), s. 24.
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värderingar och handlingar”57 då den som inhämtar kunskap formas av den, bildas, och 

följaktligen tänker och agerar därefter. 

     

Utöver den ovannämnda, stipulativa definitionen kom Högskoleverkets kartläggning av 

bildningsbegreppet fram till att bildning kan definieras på ytterligare två sätt. Det första utgår 

från högskolelagens målparagrafer som uttrycker en statlig bildningsambition. I dessa ingår 

kritiskt tänkande, etik, kommunikation och förmåga att söka kunskaper, det sista i förhållande 

till den utbildning som det gäller.58 Den andra definitionen är de sex perspektiv på bildning 

som Högskoleverkets egen bildningsgrupp använder sig av: läsning och skrivning, etik och 

empati, historiskt perspektiv, ett reflekterat förhållande till yrkesrollen, att lära sig att lära och 

kommunikation med personer utanför och inom ämnet. Dessa perspektiv utgår från ett slags 

bildningens praktik. 

Idéhistorikern Bernt Gustavssons avhandling Bildningens väg vill undersöka 

bildningstänkandet i den svenska arbetarbildningen och går därför tillbaka till bildningens 

rötter. Han menar bildningsbegreppets innebörd har förändrats över tid och ser hur det under 

1800-talet gick från en fri och oändlig syn på bildning till att bli mer kringskuren och 

målinriktad.59

Gustavsson menar att synen på bildning inrymt en spänning mellan å ena sidan bildning för 

människans egen skull, en subjektiv bildning, och en objektiverad bildning där ett antal 

preciserade kunskaper ska inhämtas för att bildningen ska anses vara ”fullbordad” 

(kanondebatten är exempelvis ett uttryck för detta)60. Det subjektiva bildningsidealet strävar 

mot ett mål som är föreskrivet av samhället och kulturen, men tillägnelsen av kunskaper är en 

fri process under handledning. Detta till skillnad från det ideal där en lärare förmedlar ett på 

förhand givet kunskapsgods. Det är enligt Gustavsson kombinationen av fri process och mål 

som gör själva bildningen i det subjektiva bildningsidealet.61

Forskaren Bengt Kristensson Uggla placerar bildningsdiskussionen i dagens ekonomiskt och 

historiskt specifika sammanhang. Han argumenterar, i motsättning till 1800-talets 

                                               
57 Högskoleverket (2009), s. 23.
58 Högskoleverket (2009), s. 23.
59 Gustavsson (1991), s. 31.
60 Gustavsson (2007), s. 77.
61 Gustavsson (2007), s. 83.
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nyhumanistiska dikotomisering mellan kropp – ande och naturvetenskap – kultur, för ett 

bildningsideal som förutom humanioraämnena innefattar även naturvetenskap, teknik och 

ekonomi. Fler rester från den nyhumanistiska traditionen, som han menar att 

bildningsprojektet måste kasta av sig, är dikotomierna teori – praktik och akademi –

samhälle.62 I viss mån är uppluckringen på väg att hända, till exempel är gränserna mellan 

akademi och samhälle på väg att erodera och kunskapsinhämtningens möjligheter är sträckta 

långt bortom akademin.63 Det har såtillvida skett en demokratisering av bildningen, en sorts 

”horisontalisering” av informationsinhämtningens möjligheter, som varit kraftfull i sin 

framfart. Den nya, globaliserade informationsgeografin, har samtidigt fått kanondiskussionen 

att blossa upp igen. Den går att läsa som en reaktion mot den stora mängd information som 

sköljer över den globaliserade ekonomins medborgare, som ett rop på återskapandet av ett 

vertikalt tänkande med sanningsanspråk.64 Att från politiskt håll fastslå en kanon är ingen 

genväg till bildning eller sammanhållning utan fungerar konfliktskapande, menar Kristensson 

Uggla. I bildningens tjänst krävs snarare ansträngningar att uppöva förmågan att i det stora 

informationsflödet göra urval, värdera, skapa mening och använda sig av informationen. 

Dessa steg är själva förutsättningen för bildning.65

Kristensson Uggla menar att det idag så populära talet om ”det livslånga lärandet” inte ska 

förväxlas med någon uppdaterad vidareutveckling av bildningsförbundens tankegods, utan 

bör ses som OECD-ländernas strategi för att möta globaliseringens utmaningar i form av 

hårdnad konkurrens från låglöneländer. Spetsutbildningar och en ständigt pågående 

utbildningsprocess sanktioneras från politiskt håll, i enlighet med Lissabon-deklarationens 

föresats från år 2000 att Europa ska bli den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin i 

världen. Målet är inte att skapa inkluderade, aktiva medborgare eller förutsättningar för 

personlig utveckling, utan blir ett redskap för att skapa global konkurrenskraft. 66

     Den typen av kunskap som formar människan, som bildar och ytterst förändrar henne, är 

fundamentet för bildningen, menar Kristensson Uggla. Det är en identitetsskapande process, 

en tillblivelse, om vilken författaren frågar: vem och vad är en människa? Frågan ekar såväl i 

kanondebatten som i diskussionen om livslångt lärande, resonerar han. När det gäller det 

livslånga lärandet är målet att tillfredsställa en arbetsmarknad som är under konkurrenstryck. 

                                               
62 Kristensson Uggla (2007), s. 112-113.
63 Kristensson Uggla (2007), s. 121.
64 Kristensson Uggla (2007), s. 127.
65 Kristensson Uggla (2007), s. 126.
66 Kristensson Uggla (2007), s. 116-118.
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Diskontinuitet och ett överordnat krav på flexibilitet gör att människan förlorar möjligheten 

att skapa en personlig relation till kunskapen, vilket omöjliggör identitetsbildning. Det är inte 

upp till var och en att ingå i en personlighetsdanande process, var och en anmodas snarare att 

omgestalta sitt liv utefter principerna anställningsbarhet och anpassning.67

Det bredare bildningsideal som Kristensson Uggla förespråkar, återfinns också hos 

idéhistorikern Sven-Eric Liedman. Liedman ansluter sig dessutom uttalat till dem som hävdar 

den subjektiva sidan av bildning: ”Bildningen kan inte inskränkas till vetande som anses 

särskilt ädelt. Varje färdighet, varje insikt som på ett medvetet och reflekterat sätt inlemmas i 

en livsbana kan göra anspråk på att höra till bildningen.”68

Pedagogen Moira von Wright vill tillskriva bildningen även en kroppslig dimension och 

ifrågasätter liksom Kristensson Uggla vad hon kallar den rådande dikotomin kropp – ande. 

Hon menar att två starka idéer influerar bildningsbegreppet idag. Dels är det en additiv tanke 

om att kunskaper hos den enskilda individen så att säga samlas ihop och formar en bildad 

människa.69 Dels är det en rationaliserad idé som gör bildningen till ett instrument, en metod 

för utbildning, till exempel det kritiska tänkandet som är en form utan innehåll. Detta 

formtänkande fördunklar den nära kopplingen till det normativa goda, till att ett kritiskt 

tänkande förmodas komma fram till ”en rimlig hållning och ett gott omdöme”70. Både de 

additiva och de rationaliserade elementen rör sig kring en idé om bildning som en process av 

självförverkligande, frikopplad från andra och egocentrisk till sin natur. von Wright utmanar 

båda dessa spår, återkopplar till den amerikanska progressiva pedagogen Herbert Mead och 

vill till bildningsidén lägga vikten av att möta motstånd och utmana sig själv och sina 

förborgade traditioner och vanor. Det är i sociala sammanhang som en reflekterad kunskap 

kan utvecklas, trots att en sådan kunskap uppövas individuellt. Och när en underliggande, 

dold kanon blottläggs och artikuleras kan den prövas och möta den typen av motstånd som på 

ett intersubjektivt sätt skapar mening.71

                                               
67 Kristensson Uggla (2007), s. 130-131.
68 Liedman (2002), s. 359.
69 von Wright (2007), s. 37.
70 von Wright (2007), s. 34.
71 von Wright (2007), s. 41.
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När utbildningsvetaren Donald Broady skriver om bildningens historia och aktualitet i svensk 

skolväsende72 framställer han det i liknande termer som författarna ovan. Det är enligt honom 

omöjligt att få till stånd bildningsprocesser om skolan används som ett instrument för att 

”effektuera den rådande konjunkturens krav”73. Detta har historien redan visat prov på sedan 

1900-talets början och särskilt tiden efter andra världskriget då skolan på ett målrationellt vis 

skulle användas som instrument för att uppnå ett bättre samhälle. Det klassiska 

bildningsidealet som såg på bildning som en process varigenom människan blir något ”inte på 

förhand givet” hade gett vika för ett där målet, ett specificerat bildningsgods, hade hamnat i 

första rummet.74

Statsvetaren Magnus Dahlstedt och sociologen Carl-Ulrik Schierup beskriver svensk politik 

under 1990-talet som att den genomgick ”ett antal grundläggande förskjutningar i synen på 

förhållandet mellan arbete och välfärd”75. En konkret konsekvens var att socialpolitik och 

sysselsättningspolitik inriktades på att förändra individens beteenden i syfte att hon skulle bli 

anpassningsbar och svara mot marknadsekonomiska behov. Individcentreringen kom till 

uttryck i utbildningspolitiken på så vis att man betonade till exempel det livslånga lärandet 

och att individen skulle bli den som initierade och ansvarade för sin egen inlärning. Målet var 

att bli anställningsbar och politiska åtgärder skulle handla mer om att skapa den nya 

människan än att, som tidigare, ”skydda människan mot den ohämmade marknadsekonomins 

destruktiva krafter”76. I samma anda blev full sysselsättning som politiskt mål ersatt av full 

anställningsbarhet. 

     Konkreta konsekvenser för skolpolitiken var bland annat friskolornas utbredning, 

betoningen av valfrihet och sedermera införandet av skolpengen för att underlätta friskolornas 

etablering. Det blev upp till eleverna och elevernas föräldrar att välja studieväg och skola. 

Dahlstedt och Schierup skriver att ”skolan fungerar idag mer som en individuell språngbräda 

än som ett fördelningspolitiskt verktyg”77. Det handlar om att individen genom skolan ska 

förverkliga sig själv, men att utgångspunkten samtidigt döljer den sedan 1990-talet 

accelererande ojämlikheten i Sverige som omöjliggör lika chanser att lyckas.78 Författarna 

sätter också talet om det livslånga lärandet i detta sammanhang: det vilar enligt dem på en 

                                               
72 SOU 1992:94 (1992), passim. 
73 SOU 1992:94 (1992), s. 370.
74 SOU 1992:94 (1992), s. 351.
75 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 33.
76 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 33-34.
77 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 52.
78 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 43.
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analys som undviker att ta hänsyn till strukturella politisk-ekonomiska maktförhållanden trots 

att dessa är grunden för individens chanser att lyckas. 

Schierup och Dahlstedt spårar en utveckling där banden mellan begreppen 

inkludering/exkludering, anställningsbarhet och jobbaktivering blivit allt tätare. Att vara 

exkluderad menar de har blivit synonymt med att vara utestängd från lönearbete. En 

konsekvens därav är ett tidigare rådande ideal om en demokratisk medborgare som fullvärdigt 

delaktig i samhället blivit utsuddat och att grunden för det sociala medborgarskapet istället har

blivit plikten att arbeta. Skolan har i detta sammanhang övergått från att betraktas som en 

rättighet (en del av välfärden) och därmed en samhällsangelägenhet, till att vara föremål för 

en valfrihetspolitik där individerna förväntas ta ett större ansvar för sin utbildning.79 Men då 

skolpolitiken rört i sig den riktning som beskrivits ovan är ”invandrarelevers” möjligheter att 

lyckas klart påverkade. Deras möjligheter att ta sig fram i den individcentrerade, nyliberalt 

präglade skolvärlden är kringskuren av etniskt, socialt och könsmässigt präglade 

maktförhållanden. Författarna varnar för konsekvenserna av att inte erkänna dessa sociala och 

strukturella krafter: det polariserade samhället riskerar att förstärkas och idealet om en 

livaktig demokrati blir allt svårare att uppfylla när medborgarna få det svårare att tillvarata 

sina sociala, politiska och civila rättigheter.80

     Man kan tänka sig att nyanlända elever är en av de grupper som allra tydligast får bära 

konsekvenserna av när de politiska vindarna vänder på migrations- och utbildningsområdet. 

Ifall det har skett en förskjutning i inställningen till utbildning av den typen som Schierup och 

Dahlstedt och Kristensson Uggla gör gällande återspeglas det rimligen i föremålet för den här 

studien, nämligen den politiska debatten om just nyanlända elever.

Teoretiska perspektiv på politisk makt

1960-talet var startskottet för en intensiv debatt om politiska beslutsprocesser som bottnade i 

frågan hur man ska se på makt. Akademiker från USA och Europa, med konkret 

forskningserfarenhet från lokala politiska processer, engagerade sig i frågan. I viss mån kom 

den akademiska polemiken att färgas av ideologiernas starka ställning under 60- och 70-talet. 

Vissa, med statsvetaren Robert Dahl i spetsen, menade att forskningen kunde bekräfta en syn 

på makten som pluralistisk.81 De menade att olika intressegrupper och makthavare har 

inflytande över sina olika intresseområden i ett samhälle och de förkastade därigenom 
                                               
79 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 43.
80 Dahlstedt och Schierup (2007), s. 54.
81 Dahl utvecklade detta perspektiv i sin bok Who governs? (1961).
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uppfattningen att samhället är elitistiskt uppbyggt, en uppfattning som låg marxistiskt 

influerade forskare närmare till hands.82 De så kallade ”pluralisterna” anklagades för att vara 

optimistiska. Statsvetaren Peter Bachrach och ekonomen Morton Baratz med likasinnade

frågade sig istället hur den styrande eliten kunde bibehålla sin överordnade position. Av 

pluralismens kritiker lutade sig flera bland annat mot den italienske filosofen Antonio 

Gramsci. Gramsci hade utvecklat begreppet hegemoni som innebär att den härskande klassens 

(bourgeoisiens) maktposition upprätthålls med hjälp av ett samhälles ideologi. När de i 

underordnad position internaliserar ideologins värderingar och normer legitimeras deras 

position, detta tack vare den härskande klassens totala kontroll av ideologiproduktionen. En 

alternativ, eller kompletterande, förklaring till hur ett sådant samtycke kan uppstå är att 

ideologin lyckas artikulera både den härskande klassens och de underordnades intressen inom 

den rådande maktordningen.83 På så sätt säkras reproduktionen av maktförhållandet. 

Bachrach och Baratz ville med en liknande förståelse av makten analysera dess mekanismer 

och hitta vägar för inflytande på den politiska processen för de grupper som inte tillhör 

etablissemanget. De utvecklade ett tredje sätt att se på makt, bortom det pluralistiska och 

elitistiska, med teorin om ”maktens två ansikten”.84 Medan företrädare för den pluralistiska 

och elitistiska linjen utgick från att studera de synliga, konkreta politiska processerna 

(maktens första ansikte), fäste Bachrach och Baratz uppmärksamheten vid mekanismerna 

bakom att vissa politiska frågor över huvud taget kom upp på den politiska agendan (maktens 

andra ansikte). Vilka begränsningar hade politiska beslutsprocesser och varför inneslöts en 

viss fråga medan en annan uteslöts? Vad låg bakom politikens gränser? Med dessa typer av 

frågor kunde makten förstås även genom att studera det som utestängts.85 Med begreppen 

ickebeslut och ickebeslutsfattande hävdade de att: ”i den utsträckning en person eller grupp –

medvetet eller omedvetet – skapar eller förstärker hinder mot att konflikter dryftas offentligt, 

har den personen eller gruppen makt.”86 Det krävdes ett erkännande av att ickebeslutet likaväl 

som beslutet var viktigt att studera för att förstå den politiska processen.

Sociologen Steven Lukes kritiserade Bachrach och Baratz för att på sätt och vis ha samma 

utgångspunkt för maktstudiet som pluralisterna då de fokuserade enbart på konflikter i 

                                               
82 Lukes (2008), s. 13. 
83 Lukes (2008), s. 14.
84 Bachrach och Baratz (1972), passim.
85 Stone (2006), passim. 
86 Bachrach och Baratz (1972), s. 18-19.
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samhället som är möjliga att iaktta. Slutsatsen blir att faktisk konflikt blir ett rekvisit för makt, 

vilket enligt Lukes är ett otillfredsställande synsätt. Deras tvådimensionella syn, menade

Lukes, har flera brister: den missar att ickebeslutsprocesser är utslag av kollektiva krafter och 

sociala strukturer (den är alltför individualistisk), att fokus på iakttagbar konflikt förbigår den 

yttersta formen av maktutövning – härskandet över idéer och önskningar genom till exempel 

informationsstyrning och socialisationsprocesser och att avsaknad av uttryckt missnöje inte är

detsamma som att det råder äkta samtycke i en fråga.87

Grunden för Bachrachs, Baratz och Lukes resonemang var att existerande konflikter aldrig 

kan sägas ha aktualiserats på ett neutralt sätt. De lutade sig mot statsvetaren E. E. 

Schattschneider:

Alla former av politisk organisation är praktiska på så sätt att de utnyttjar vissa slag av konflikter 

och undertrycker andra eftersom organisation är mobilisering av partiskhet. Somliga frågor 

organiseras in i politiken medan andra organiseras ut88

Lukes vidareutvecklade Bachrach och Baratz teorier med vad han kallade en tredje 

dimension. Med den tredje dimensionen som verktyg ville han införliva potentiella frågor, 

som kanske aldrig ens kom att uttryckas i en konflikt, i maktanalysen. Han erkände såväl 

synliga som latenta (i de fall frågorna aldrig aktualiserades) konflikter mellan makthavarnas 

intressen och intressena hos dem som blir exkluderade. De senare ”behöver inte uttrycka eller 

ens vara medvetna om sina intressen, men identifieringen av dessa intressen baserar sig alltid 

ytterst […] på hypoteser som kan underbyggas eller vederläggas empiriskt”89.

     Svårigheten låg i just det sista, att underbygga eller vederlägga ickehändelser, sådana som 

Lukes kritiker menade inte finns. Makt, kontrade Lukes, ”fordrar inte avsikt, förutseende och 

positivt handlande”90 och den ”fungerar som effektivast när aktören såväl som forskaren har 

svårast att direkt uppfatta den”91. Trots svårigheterna för den empiriskt orienterade forskaren 

att kartlägga maktens mekanismer utifrån ett dylikt maktbegrepp, är det möjligt menade 

Lukes. Ett sätt är att påvisa ickehandlandets påtagliga och studerbara konsekvenser, 

                                               
87 Lukes (2008), s. 33 ff. 
88 Schattschneider (1960). Citatet är återgivet av Bachrach och Baratz (1972), s. 19. 
89 Lukes (2008), s. 37. 
90 Lukes (2008), s. 77.
91 Lukes (2008), s. 73.
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ickehändelser, ”till exempel en viss politisk frågas ickeframträdande, där motsvarande 

handlande […] skulle ha lett till dess framträdande”92.

     

Det är utan vidare så att nyanlända barn och ungdomar är en grupp med relativt lite makt och 

inflytande över sin situation och den politiska processen. Det finns ett uppenbart problem när 

politikerna ska ta sig an frågan om en grupp som står så långt från deras egen maktsfär som 

handlar om ifall och på vilket sätt denna grupps intressen tillvaratas. Lukes teorier kan hjälpa 

förståelsen för hur detta hanteras av politikerna. 

Centrala begrepp

För att hitta verktyg att analysera materialet med krävdes en bred läsning av 

sekundärlitteratur, vars slutsatser till största del presenteras i uppsatsens teoriavsnitt. Där 

presenteras och problematiseras också några centrala begrepp som kommer att användas i 

uppsatsens analys, begrepp som utvecklas och definieras i det följande.

Med idé menas här en tankekonstruktion, en föreställning om verkligheten.93 Idéer om 

bildning kan framgå av hur politiker utan att säga det rakt ut talar om bildning och resonerar 

om skolans syften och brister utan att definiera begreppet. Då bildning är en komplex 

företeelse innehåller det vitt skilda aspekter och politikers yttranden vara ”avslöjande” för vad 

de lägger i begreppet. Här används begreppet ideal som någonting innehållande ett

framåtsyftande och värderande inslag. I vår samtid kan bildningen betraktas i ett spänningsfält 

där olika uppfattningar av vad det är (idéer om bildning) och var det bör vara (ideal) 

konkurrerar. Det är ett vida diskuterat ämne och att betrakta bildning som en konstant, eller ett 

tidlöst ideal, vore därför missvisande. 

I utbildningsutskottet används begreppet nyanlända först efter 1987. Innan dess har det 

använts någon enstaka gång och då i samband med diskussioner om till exempel 

arbetskraftsinvandring och organisering av sjukvård för gruppen nyanlända invandrare. 

Skolverkets aktuella definition av nyanlända elever lyder: 

                                               
92 Lukes (2008), s. 61.
93 Bergström och Boréus (2005), s. 149.
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Med nyanlända elever avses elever som anländer till Sverige nära skolstarten eller under sin skoltid i 

grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som 

bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket.94

Denna av Skolverket framtagna definition kommer att användas även i förevarande uppsats. 

                                               
94 Skolverket (2009), SKOLFS 2009:15.
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Metod

Metodologiska överväganden

I denna uppsats görs en idéanalys och en maktanalys där aktörerna, det vill säga de enskilda 

politikerna och utbildningsutskottet i sin helhet, är i fokus. Undersökningen ska svara på hur 

politikerna diskuterar nyanlända elever och om de i detta sammanhang ger uttryck för idéer 

om bildning eller bildningsideal. Med andra ord är det en beskrivande idéanalys som på ett 

systematiskt sätt ska analysera och presentera idéer i den skolpolitiska debatten om nyanlända 

elever, något om tidigare inte har gjorts. Därefter ger sig analysen, med hjälp av maktteorier, i 

kast med bakomliggande orsaker till huruvida en fråga hamnar på den politiska dagordningen. 

Dessutom görs en jämförelse över tid där två perioder, 1971-75 och 2006-2010, ställs mot 

varandra och där respektive periods olika invandrings- och skolpolitiska sammanhang utgör 

debatternas ramverk. 

Bildningens dimensioner

Två sätt att analysera materialet på fanns till hands. Det ena var att ställa upp idealtyper av 

bildningsideal och se om och hur politikernas idéer överensstämmer med dem. Detta sätt 

övergav jag efter att ha insett att de skulle innebära vissa metodologiska problem. För vilka 

bildningsideal kunde anses vara relevanta? Definitionen av själva bildningsbegreppet 

kännetecknas av en spretighet som kan härledas till att bildningsbegreppets historiska rötter 

må ha växt alltför djupt och blivit problematiska att använda idag. Eller som Donald Broady 

uttrycker sig: ”Ett slags arkeologi skulle behövas för att förstå hur dagens utbildningsväsende 

vilar på avlagringar från tidigare epoker.”95 Till exempel det grekiska antika idealet paideia

anses vara en grundläggande inspirationskälla för vår moderna idé om bildning, men 

historiens gång kan göra användningen av dess ursprungliga mening på nutida material 

anakronistisk.96

Det sätt som jag fann mer användbart och beslutade mig att använda mig av var att utforma 

kategorier, så kallade dimensioner. Med hjälp av dimensioner kan de teoretiska perspektiven 

användas i analysen av materialet. Dimensioner är på sätt och vis ursprungliga idealtyper där 

                                               
95 Broady i SOU 1992:94, s. 368.
96 Sven-Eric Liedman definierar i Nationalencyklopedin paideia som ett av filosoferna utvecklat ideal om ”en 
allsidig utveckling av människans intellektuella, konstnärliga och fysiska kapacitet” med det överordnade målet 
att ”frambringa den frie, harmoniske medborgaren, som välrustad kunde delta i det offentliga livet”. 
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uppsättningen idéer brutits ner. Utifrån uppsatsens teoretiska bas utvecklades en karta över de 

för diskussionen om bildning centrala idéerna, en så kallad dimensionskarta.97 Viktigt i 

utformningen av en dimensionskarta är att aspekterna är ömsesidigt uteslutande.98 Till 

exempel lade jag mig vinn om att inte samma aspekter skulle återkomma i flera av 

bildningens dimensioner. Noggrannhet krävdes för att säkerställa att de betydelsefulla 

dimensionerna av bildningen verkligen fångades in. En avvägning av dimensionernas grad av 

abstraktion krävdes för att passa den typen av texter som analyserades. 

Med referens till uppsatsens teoretiska avsnitt har tre av bildningens dimensioner definierats. 

Den första handlar om bildningens innehåll, den andra om bildningens syfte och den tredje om 

bildningens form. 

1. Bred eller snäv till sitt innehåll
Ur ett innehållsperspektiv går det att urskilja olika inriktningar. Å ena sidan finns de som 

hävdar att bildningen ska innehålla en bredd som varken utesluter det ena eller andra ämnet 

eller kunskapsområdet (en syn som delas av Sven-Eric Liedman bland andra). Å andra sidan 

finns ett snävt bildningsideal som till exempel, åtminstone historiskt sett, har värdesatt

teoretiska kunskaper högre än praktiska. Ett annat exempel på ett snävare bildningsideal är det

klassiska där latinet fått företräde framför andra ämnen. Kristensson Uggla beskriver också ett 

slags specialisering i utbildningsväsendet som han menar är kännetecknande för vår tid, alltså 

en idé om att bildningsprocessen avancerar från en bred kunskapsinhämtning till en allt 

snävare.

2. Process eller instrument som bildningens syfte
Flera av de teoretiker som diskuterat bildning uppehåller sig vid frågan om bildningens 

dynamik och de ideal som omgärdar bildningen. Vissa, som Bernt Gustavsson, betonar att 

bildningsprocessen är avhängig både frihet och gränslöshet liksom av förebilder, ideal. När 

dessa delar samverkar uppstår en dynamik som är nödvändig i vad han betraktar som en 

bildningsprocess. En sådan processuell syn på bildning innebär att människan formas till 

något som inte kan definieras på förhand, där målet är att skapa dynamiken mellan frihet och 

förebild. Gustavsson menar att bildningen historiskt sett också har uppfattats som en 

objektiverad kvantitet kunskaper, ett bildningsgods vilket ska förmedlas av en lärare. Även 

Moira von Wright resonerar i samma riktning och menar att föreställningen om objekt av 

                                               
97 Bergström och Boréus (2005), passim.
98 Beckman (2007), s. 26.
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kunskaper är livskraftig än idag. Det är en additiv idé där den bildade människan skapas 

genom tillägnelse av ett antal kunskaper som är definierade på förhand. Talet om en kanon 

faller inom ramen för den additiva idén om bildning. Bildningen blir härigenom ett 

målorienterat instrument för att uppnå någonting bortom processen i sig. 

3. Subjektiv eller social till sin form
Till denna dimension av bildningen hör frågan om bildningens väg. Moira von Wright pekar 

på två historiska och pedagogiska idéer om hur bildningsprocessen görs till verklighet, vilka 

också är förbundna med bildningens mål. von Wright själv lutar sig mot pedagogen Mead när 

hon menar att bildningen måste vara social till sin form – det krävs andra människor för att 

information ska kunna reflekteras och omsättas till kunskaper. Hon kritiserar idén om bildning 

som enbart en subjektiv process, en fråga för individen, knuten till ett egocentriskt, 

självförverkligande projekt. Hon går på sätt och vis ett steg längre än förespråkarna för en 

ändlös bildningsprocess när hon inkluderar även formdimensionen i diskussionen om 

bildning. 

Tidsperioder

De två femårsperioderna 1971-1975 och 2006-2010 som jag undersöker i denna uppsats är 

valda för att situationen Sverige under denna relativt korta tid på många sätt har förändrats, 

förändringar som mer utförligt har beskrivits i uppsatsens tidigare avsnitt. 

1968 genomfördes en reform som innebar att de tre fristående skolformerna gymnasiet, 

fackskolan och yrkesskolan slogs ihop till en – gymnasieskolan. Emellertid varierade 

fortfarande utbildningens längd och innehåll där den tvååriga linjen var yrkesförberedande 

och den treåriga högskoleförberedande. 1970 fick den nya gymnasieskolan en gemensam 

läroplan, Lgy 70.99 Förändringar på arbetsmarknaden gjorde att det blev svårare för ungdomar 

att få jobb utan längre utbildning än grundskola och i kombination med ökat intresse för 

fortsatta studier ökade elevantalet kraftigt i gymnasieskolan från 1970-talet och framåt. 1979-

1983 påbörjade 130 000 fler ungdomar gymnasiestudier i jämförelse med den föregående 

fyraårsperioden.100 Under 1970-talet präglades skolpolitiken av ett kritiskt utbildningsideal, 

vilket något decennium senare avlöstes av ett allmänbildningsideal.

                                               
99 Richardson (2004), s. 190.
100 Richardson (2004), s. 190.
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Fram till 1970-talet var de flesta som invandrade arbetskraftsinvandrare och 

Arbetsmarknadsstyrelsen hade huvudansvaret för invandringen. 1971-1975 var en period då 

den statliga Invandrarutredningen utredde bland annat utbildning för invandrade, vilket får 

genklang i den politiska debatten. Om invandringen tidigare hade setts som någonting positivt 

för Sverige kom bilden att förändras efter 1970-talet. Från och med 1980-talet blev den 

dominerande gruppen invandrare flyktinginvandrare och anhöriginvandrare och 1985 

flyttades ansvaret till Statens invandrarverk. Kommunerna kom då att spela en viktigare roll i 

organiseringen av samhällsservice för invandrade personer. I slutet av årtiondet kom frågan 

om begränsning av invandring att resas och under 1990-talet tog sig populistiska röster med 

främlingsfientliga budskap ton.101 På 2000-talet har sådana röster åter blivit ett påtagligt 

inslag i det politiska livet. Den andra tidsperioden som jag undersöker är 2006-2010. Under 

dessa år börjar Skolinspektionen, Myndigheten för skolutveckling och Skolverket arbeta med

frågan om nyanländas skolgång, på uppdrag av regering och riksdag. 

Valet att studera femårsperioderna 1971-1975 och 2006-2010 (till och med oktober månad år 

2010) innebär en avgränsning som är gjord enligt principen om logisk relevans. Med en sådan 

princip menar jag att om invandringens karaktär och synen på invandring förändras bör det 

leda till synen på nyanlända elever och deras utbildning uppfattas annorlunda (och vice 

versa). Det följer så att säga en logisk kedja. Ifall den politiska debatten om nyanlända elever 

har påverkats av förändrade materiella omständigheter, vilket kan hållas troligt, kan ett 

nedslag i debatten före respektive efter invandringens förändrade karaktär vara relevant. Om 

resultatet pekar på en sådan koppling är det värdefullt att redovisa även om denna 

undersökning inte har som huvudsyfte att utreda orsakerna till en eventuell förändring i 

debatten avseende bildning.

                                               
101 Kadhim (2000), s. 25
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Material – avgränsning och urval

Den nationella nivån

Skolan diskuteras i alla möjliga sammanhang, i alltifrån dagstidningar till tv-program och 

doktorsavhandlingar. I denna uppsats har en avgränsning gjorts till utbildningsutskottets 

betänkanden och utlåtanden inklusive motioner samt till dessa kopplade muntliga debatter i 

plenisalen. Avgränsningen till att studera debatten på riksnivå är gjord på basis av flera 

överväganden. Det är för det första politikerna högst upp i toppen (på riksplan) som syns och 

hörs mest i medierna och det kan följaktligen tänkas att de får störst genomslag i skolornas 

praktik. En studie med lokal skolpolitik i fokus skulle säkerligen få ett intressant resultat, 

särskilt vid en närmare analys av kommuner som har utformat en kursplan för ivik. Men 

eftersom det är just en nationell kursplan som ivik har saknat och att framtiden nyanlända 

gymnasieelever i och med den nya gymnasiereformen är oklar, är det motiverat att undersöka 

hur debatten om nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan ser ut. Syftet i denna 

uppsats är inte att utröna om den politiska styrningen av skolan får genomslag eller på vilket 

sätt de politiska idéerna omsätts i de verksamheter som tar emot nyanlända/invandrade elever. 

Forskning av sådant slag samt om verksamheternas effekter för eleverna är dock också 

mycket begränsad och förtjänar en mer omfattande forskningsinsats.102

Varthän utvecklingen för undervisning för nyanlända och invandrade elever är på väg kan 

förhoppningsvis denna uppsats ge en indikation om. Det är politikerna som har det sista ordet 

i skolpolitiska beslut, varför andra opinionsmakare som forskare, fackföreningar eller 

kändisar (exempelvis läraren Stavros Louca från tv-programmet Klass 9 a) är uteslutna från 

denna studie. 

Betänkanden, utlåtanden och yttranden samt riksdagsprotokoll

Jag har avgränsat materialet till utbildningsutskottets betänkanden, utlåtanden och yttranden 

(med tillhörande motioner inkluderade men däremot remissyttranden exkluderade) samt 

riksdagsprotokoll. Utbildningsutskottet samlar ledamöter från de politiska partierna i 

riksdagen och sammansätts i proportion till partiernas storlek. Utskottet förbereder frågor 

rörande skolan som de sedan lämnar till riksdagen i form av betänkanden, utlåtanden eller 
                                               
102 Bunar anser det till och med vara ”en gåta hur de ansvariga myndigheterna under nästan 40 år har kunnat sätta 
barn i förberedelseklasser på ett så klent kunskapsunderlag”, (2010, s. 67). 
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yttranden för riksdagen i sin helhet att fatta beslut om. Utöver betänkanden och utlåtanden har 

jag valt att studera muntliga, utskrivna framföranden från riksdagens plenisal i form av 

riksdagsprotokoll. Det faktum att politiker agerar både som individer och som representanter 

för sina partiers skolpolitiska linje kan göra att frågorna i materialet inrymmer fler aspekter 

och på så vis gör det mer dynamiskt. Tyvärr finns inte diskussionsprotokoll från 

utbildningsutskottets beredande möten, vilket av samma anledning skulle har varit intressant 

att inkludera.103

I riksdagsprotokollen (”kammarens protokoll”) finns allt som sägs i kammaren, det vill säga

plenisalen, nedskrivet. Jag sökte med fokus på propositioner och dess efterföljande debatter i 

form av interpellationer, reservationer och så vidare. I sökningen efter propositioner märkte 

jag att frågan om ivik och förberedelseklasser, kom upp även i budgetpropositionerna men 

behandlades då på ett ekonomiskt-tekniskt sätt. De viktigaste frågorna var numerära 

beräkningar av till exempel hur många som klarat skolan med betyg i alla ämnen och vilka 

åtgärder som skulle leda till bättre resultat. I dem fanns just inget att hämta gällande 

bildningsidéer.

     Utan att tro att det går att fånga yttrandenas egentliga mening eller inneboende sanning ser 

jag flera fördelar med att använda ett ursprungligen muntligt material. En muntlig 

framställning kan inte omarbetas på samma sätt som en textuell och kan därför utgöra ett mer 

direkt uttryck för de åsikter som ska kläs i ord. Även den mest retoriskt slipade politikern 

måste använda ett visst mått av spontanitet och flexibilitet i den muntliga framställningen, 

annars skulle debatter i plenisalen vara meningslösa och helt kunna ersättas av skrivna 

yttranden. Debattörer kan direkt ifrågasätta påståenden eller oklara resonemang vilket kan 

blottlägga utgångspunkter och försanthållna idéer. 

Sökningar i tryckt och digitalt material

För att ta reda på hur utbildning för nyanlända/invandrade elever debatterats på den politiska 

arenan under de aktuella tidsperioderna gick jag såväl till riksdagens tryckta som digitala 

arkiv innehållande en stor mängd dokument såsom motioner, propositioner, 

interpellationsutskrifter et cetera.104 Sökningen började brett och inkluderade alla typer av 

dokument. Att söka med sökordet "ivik" gav ett magert resultat (utskottsbetänkanden, 

                                               
103 Jag kontaktade även riksdagens informationsenhet och fick bekräftat att diskussionsprotokoll inte finns. 
104 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20019.
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utlåtanden och yttranden fanns det över huvud taget inga av). Anledningen till detta är 

troligtvis att ivik och förberedelseklass inte existerar som begrepp inom skollagstiftningen.105

Vid en första bearbetning av sökträffarna framgick snart att mycket litet handlade om 

utbildning specifikt för nyanlända elever. Diskussionerna handlade om ”invandrarbarn” eller 

”invandrarelever” i skolan. Jag samlade följaktligen material rörande detta bredare ämne och 

fick i andra änden sortera bort annat material, som till exempel sådant om vuxna invandrare 

(bland annat diskuterades vuxna invandrares alfabetisering och Svenskundervisning för 

invandrare i studiecirkelform kopplad till arbetsplatser). Ibland fanns utskottens betänkanden 

föredragna och protokollförda i riksdagen, men ibland fanns bara motioner respektive 

betänkanden utan att de två möttes för debatt. 

Då utbildningsutskottets skrivelser i sin helhet endast finns i riksdagens digitala arkiv sedan 

1991 gjordes den första sökningen i bibliotekets offentliga tryck för perioden 1971-01-01 –

1975-12-31. Genom en initial genomgång av de separata registerböcker som finns för varje 

riksdagsår fick jag en bra överblick över vilket material som finns. Samma eller snarlika 

sökbegrepp användes som i den digitala sökningen: invandrarelever, invandrarbarn, 

invandrare, nyanlända, introduktionsutbildning, flyktingar, utbildning. Vid till exempel 

sökordet ”invandrare” fanns angivet vilka organ som handhade frågor rörande det. Där det 

stod UbU (utbildningsutskottet) letade jag vidare och kom då till relevant material. Ofta rörde 

det sig om motioner som behandlades i utbildningsutskottets betänkanden. Dessutom fanns 

beslutsprotokoll från utskottets sammanträdanden. I vissa fall stötte jag på närliggande 

sökbegrepp i det trycka materialet som då kontrollerades även i det digitala. Till exempel 

förekom ordet ”invandrarskola” och ”introduktionsskola”.

En kompletterande sökning gjordes sedan i det digitala arkivet. Utan att inkludera irrelevant 

material men inte heller gå miste om viktiga debatter sökte jag både efter utbildningsutskottets 

betänkanden, utlåtanden och yttranden liksom efter protokoll från riksdagen. Söktermerna 

var: ”ivik”, ”förberedelseklass”, ”nyanlända OCH elever”, ”introduktionsutbildning” 

”invandrare OCH elever” samt ”flyktingar OCH elever”. 

Vid närmare granskning visade det sig att termen ”nyanlända” endast förekom en gång i 

materialet från 1970-, 1980- och 1990-talet. För att hitta nyare material gjorde jag synonyma 

                                               
105 Skolverket (2007), s. 22.
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sökningar och fann att ”invandrare” var ett begrepp som användes på 1970-talet och i 

stegrande grad kom att användas fram till idag. För att fånga upp debatten om ivik och 

förberedelseklasser lade jag till ”elever” i sökfältet, så att sökordet blev ”invandrare OCH 

elever”. 

Materialet efter gallring

Utifrån resultatet av den digitala och tryckta sökningen påbörjades en utgallring för att få fram 

ett användbart material. En första genomgång av sökträffarna visade att en stor majoritet av 

texterna inte berörde denna uppsats problemkomplex. De behandlade istället frågor som 

arbetsmarknadsutbildning, sommarkurser och annan form av vuxenutbildning för invandrade 

personer. Det från början stora materialet visade sig vara avsevärt mycket mindre när 

analysen skulle påbörjas. Antalet relevanta sökträffar för perioden 1971-1975 var 15 och åren 

2006-2010 var träffarna 8 till antal. Det fanns alltså nästan dubbelt så mycket material från 

den första studerade perioden än från den andra, trots att invandringen till Sverige ökat 

markant mellan den första och andra perioden.

     Att materialet var relativt litet gör att presentationen och analysen kräver viss eftertanke. I 

vissa fall lyftes en ståndpunkt endast fram av en enda person eller vid ett enda tillfälle. För att 

kunna uppnå syftet med uppsatsen, att undersöka den politiska debatten om utbildning för 

nyanlända elever, har jag behandlat dessa avvikare med försiktighet. Jag har försökt att 

uppfatta mönster i politikernas sätt att tala om utbildning för nyanlända. Det betyder dock inte 

att udda inlägg ignorerats då de kan vara intressanta i egenskap av att vara just undantag. 
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Resultat och analys

Trots att materialsökningen under arbetet med denna uppsats vidgades till att inkludera flera 

sökord med koppling till nyanlända elever, var resultatet inte så omfångsrikt. Ivik och 

förberedelseklass nämns med något undantag inte alls i materialet. Istället talas det om 

”invandrare” och ”nyanlända”. Det är oklart vad som menas med dessa ord. Innebörden av 

”nyanlända” skvallrar ordet i sig om, vilket dock inte gäller för ordet ”invandrare”, vilket är 

det som används oftast. Ibland framgår av sammanhanget att det handlar om personer som 

nyligen kommit till Sverige. Ändå är ”invandrare”, ”invandrarelever” och dylika ord klart 

problematiska att använda. Dels för att deras innebörd förblir dunkel, men också för att de är 

generaliserande och värderande. De säger ingenting om vilket ursprungsland personerna har, 

när de kom till Sverige, om de har bott i Sverige tidigare, i vilken mån de behärskar svenska 

språket eller om de kommer från familjer med studietraditioner. Orden säger inte mycket mer 

än att personerna inte är ”svenskar” och insinuerar att de är stadda i ständig vandring mellan 

utlandet och Sverige. Det är oklart om de någonsin kommer kunna betraktas som ”svenskar”. 

Om intentionen med denna uppsats, att studera den politiska debatten om nyanlända elever, 

ska kunna göras till verklighet, är jag av nöd tvungen att begagna den begreppsapparat som

finns i materialet. Att använda andra sökord har som sagt inte varit en framkomlig väg och att 

analysera resultatet med andra ord riskerar att göra framställningen förvirrad då den blir 

”kodad”. Med den ovanstående diskussionen som förbehåll kommer jag framöver att använda 

”invandrare” och de närliggande begreppen utan citationstecken. 

Generella drag

I materialet motiverar politikerna endast på ett ytligt plan sina ståndpunkter. I sällsynta fall 

förs resonemang som i text är längre än några rader. Diskussionerna cirklar runt ett fåtal 

frågor varav vissa återkommer flera år i rad. Vad som framgår tydligt är att det är olika partier 

som driver på i dessa frågor under de olika perioderna. Under den första perioden, 1971-1975,

var det framför allt Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna som lade 

motioner och lyfte frågor i kammaren. Under perioden 2006-2010 var både vänster- och 

högerpartierna framträdande. Under båda perioderna är det de regeringsinnehavande partierna 

(Socialdemokraterna under den första perioden och Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet 
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och Kristdemokraterna i koalition under den andra) som oftare svarar på politiska förslag och 

initiativ från oppositionen och vars linjer till slut vinner. 

Visserligen är vuxenutbildning ett område utanför denna uppsats, men det är ändå noterbart 

att skolformen sfi diskuteras mer i Utbildningsutskottet och riksdagen under de studerade 

perioderna än skolformer för yngre nyanlända elever. En anledning kan vara frånvaron av 

utvecklade skolformer för den senare gruppen, särskilt under perioden 1971-1975. Endast 

försöksverksamheter runt om i landet var då i gång. Sfi har emellertid i flera avseenden 

beröringspunkter med ivik och förberedelseklasser, särskilt då elever från 16 års ålder kan 

påbörja sfi utanför ramen för ivik i vissa kommuner, och är en kärnfråga i den allmänna 

diskussionen om nyanlända vuxna invandrare och integration. 1972 antogs till exempel en lag 

som innebar rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare.106

En kontroversiell fråga som lyfts under 2000-talet gällde införandet av så en kallad ”sfi-

bonus”, innebärande att studenter får ett ekonomiskt bidrag om de avklarar sina sfi-studier 

inom en viss tid. En annan fråga rörde kvaliteten på sfi vilken enligt samstämmiga 

uppfattningar var varierande och ofta låg.107

I utbildningsutskottets betänkanden och de därtill hörande riksdagsdebatterna från perioden 

1971-1975 framkommer att ett antal frågor stöts flera år i rad: extra stödundervisning för 

invandrare i gymnasieskolan och anslag till denna; anslag till modersmålundervisning; 

undervisning i andra ämnen på modersmålet; samhällskunskap för både invandrare och 

svenskar (med inriktning på kunskaper om ursprungslandet och det nya landet); problemet 

med rekrytering av invandrarelever till gymnasiet; utformningen av och storleken på 

statsbidrag för undervisning för invandrare.

I 2000-talets material återfinns liksom i den tidigare periodens några större 

diskussionspunkter: svenskundervisning för invandrarelever, modersmålsundervisning,

undervisning i allmänna ämnen på modersmålet, utbildningsresultat för invandrarelever samt

skolans ”kunskapsuppdrag”. Sammantaget är resultatet från denna period mindre till omfång. 

Frågorna belyses inte heller från lika många perspektiv som under den tidigare perioden. 

                                               
106 Utbildningsutskottets betänkande UbU1973:24. 
107 För diskussionen om sfi-bonus, se till exempel Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU11 och 
riksdagens protokoll 2009/10:122. 
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De viktigaste frågorna 

Under båda perioderna har frågan om undervisningen i svenska språket en central position, 

och får en särställning i de politiska debatterna på 2000-talet. När ämnet under perioden 1971-

1975 diskuteras är det som en rättighet, som i förlängningen ska ge eleverna en chans att 

komma in på och klara av gymnasiet, till exempel i en reservation av representanter för 

Folkpartiet och Centerpartiet:

En utökad stödundervisningsresurs avsedd för högstadiets invandrarbarn är nödvändig, om inte ett 

stort antal invandrarbarn skall komma att utestängas från de utbildningsmöjligheter efter 

grundskolan som nu utnyttjas av de svensktalande barnen108

Konkret debatteras ofta utökad stödundervisning i svenska för nyanlända elever, som enligt då 

gällande läroplan för grundskolan var sex timmar vilka anmodades att tas från i första hand 

orienteringsämnen och bedrivas inom ramen för elevernas veckoschema.109

Under 2000-talets debatter dyker frågan om undervisning i svenska språket upp oftare. Då 

anses ämnet vara av särskild betydelse för integrationsprocessen och för att eleverna ska 

kunna klara sig på arbetsmarknaden: ”Om man kommer till Sverige och inte lär sig svenska 

har man otroligt mycket svårare att bli integrerad i Sverige”110.

     Dessutom diskuteras formen för undervisningen, bland annat framförs krav på att den ska 

kunna nivåanpassas. Av alla frågor som behandlar nyanlända elevers skolgång är det endast i 

denna som undervisningens innehåll nämns och då handlar det om att ge litteraturläsning en 

framträdande plats. 

En fråga som ligger nära svenskans plats i utbildningen för nyanlända är den om undervisning 

i allmänna ämnen på modersmålet. Frågan dryftas under båda perioderna. Här skiljer sig 

debatterna mer flagrant åt. Under båda perioderna kan man observera att det hos politikerna

finns kunskap om betydelsen av undervisning i modersmålet för att eleven inte ska hamna 

efter i skolarbetet under tiden som han eller hon lär sig svenska. Denna kunskap uttrycks 

tydligare och, som det verkar, med mer självsäkerhet under debatterna på 2000-talet. Men den

är inte okontroversiell. Fortfarande är det ett fåtal, framför allt miljöpartistiska och 

                                               
108 Utbildningsutskottets betänkande 1973:UbU4, ”Reservationer”.
109 Skolöverstyrelsen (1969).
110 Jan Björklund (FP), riksdagen protokoll 08/09:74, anförande 47.
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socialdemokratiska röster som höjs i ett försvar av denna dubbla undervisningsform, bland 

annat Mats Pertofts (MP):

Det gäller frågan om modersmålsundervisning […] Det handlar om att ge våra nytillkomna 

invandrarelever en chans att använda sina kunskaper i Sverige och gå vidare kunskapsmässigt. Det 

kan de göra genom att till exempel ha undervisning på sina hemspråk. Forskningen visar klara och 

bra resultat. Men det verkar finnas en ytterst stor ovilja, baserad på vad vet jag för konstiga fördomar 

från utbildningsministern, att tillvarata detta111

Folkpartiet hävdar å sin sida att forskningen levererat motstridiga resultat och att en ”för långt 

driven” undervisning i allmänna ämnen på modersmålet kan vara en black om foten för 

elevernas integrationsprocess. Nedan ges två exempel på det.

Bland alla de mål som skolan ska uppnå skulle jag säga att det enskilt viktigaste är svenska språket. 

Ska man kunna funka i Sverige behöver man kunna svenska. Det är viktigare än alla andra mål. 

Svenska är skolans viktigaste ämne, och det gäller i synnerhet för de invandrarelever som kommer 

hit och som inte från början kan svenska112

Det är svenska som är det viktigaste att lära sig för invandrarelever i svensk skola113

Citaten ovan utgör ett speciellt drag för debatten på 2000-talet. Under 1970-talet var det ingen 

politiker som på dylikt sätt argumenterade emot utökad tvåspråkig undervisning, utan det 

argument som då anfördes var att det blev för dyrt med ytterligare satsningar. 

I den allmänna, mediala skoldebatten har den borgerliga regeringen de senaste åren, framför 

allt genom Folkpartiet, använt sig av metaforen ”kunskapsskola” som en beteckning för sin 

skolpolitik.114 Metaforen signalerar att skolan ska betona kunskapsförmedling framför annan

verksamhet. Detta uttrycks även i en reservation av Moderaterna, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet som handlar om invandrarelevers skolsituation:

                                               
111 Mats Pertoft (MP), riksdagen protokoll 08/09:51, anförande 54.
112 Jan Björklund (FP), riksdagen protokoll 08/09:74, anförande 49.
113 Jan Björklund (FP), riksdagens protokoll 08/09:74, anförande 51.
114 Se diskussion om Folkpartiets tal om ”flumskola” i uppsatsens tidigare avsnitt. 
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Lyckas man inte uppnå de grundläggande kunskaperna i grundskolan blir det svårt att ta igen detta 

senare. Risken för utanförskap ökar. […] Det behövs en skola där kunskapsuppdraget är centralt och 

där förväntningarna är höga på alla elever115

Reservationen ingår i ett betänkande där samma partier (förutom Moderaterna) i en annan 

passage behandlar frågan om undervisning i allmänna ämnen på modersmålet. I den passagen 

står att läsa: ”Elever med utländsk bakgrund skall kunna prioritera svenska, och undervisning 

i andra ämnen skall därför kunna skjutas upp”116. Ena stunden sägs att kunskapsuppdraget ska 

vara centralt och gälla alla elever, medan man i nästa andetag föreslår att kunskaper i andra 

ämnen än svenska när det gäller nyanlända elever ska hänskjutas på framtiden.

En annan fråga som återkommer under de båda perioderna är modersmålundervisningen. 

Under båda perioderna råder samstämmighet om att eleverna ska beredas möjlighet att få 

undervisning i modersmålet. Det formuleras som en rättighet. Stötestenarna är hur många 

veckotimmar som ska anslås till modersmålsundervisning och gränserna för hur många elever 

som måste till för att en modersmålsklass ska upprättas. Under såväl 1970-talets som 2000-

talets debatter framförs att modersmålsundervisningen ska fungera som stöd för 

inlärningsprocessen så att elevens kunskaper i de andra ämnena inte släpar efter. En 

förespråkare för högre anslag till modersmålsundervisning var vänsterpartisten Nordlander år 

1973: 

Bristen på kunskap i det egna modersmålet försvårar elevernas möjligheter till utbildning. Det visar 

sig nämligen att de elever som kan sitt modersmål ordentligt även har lättare att tillgodogöra sig den 

undervisning som bedrivs på svenska. Man talar nu om halvspråkiga elever […]117

Miljöpartisten Mats Pertoft betonar att kunskapsutvecklingen gynnas av att elever får såväl 

modersmålsundervisning som svenskundervisning samtidigt: 

I flera skolor är det så att eleverna får antingen eller, vilket inte är effektivt. Språkforskningen visar 

att parallella processer är viktiga för att eleven ska utveckla både kunskapsinnehåll och 

språkbehärskning118

                                               
115 Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14, ”Skolans roll för förbättras integration, punkt 9”.
116 Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14, ”Svenskundervisning i invandrartäta skolor, punkt 76”.
117 Fru Nordlander (Vpk), riksdagen 1973 protokoll 79, ”Anslag till undervisning för invandrare i svenska m. 
m.”.
118 Mats Pertoft (MP) i reservation, utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU17, ”Nyanlända elever, punkt 
33”.
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Ett argument för förstärkt modersmålsundervisning är att samhället tjänar på att det finns 

personer med kunskaper i flera språk: ”i framtiden kommer [det] att finnas ett antal personer 

med utbildning i mindre vanliga språk. Värdet härav kan bli stort från såväl den enskildes som 

samhällets synpunkt”119.  

     I 2000-talets debatter lyfts denna flerspråkliga kompetens fram igen, och argumenten 

denna gång är än tydligare formulerade. Nu talar man rentav om modersmålsundervisningen 

som en konkurrensfördel i den globaliserade ekonomin 

Det här är en fantastisk tillgång för Sverige. Tänk vilken kompetens Sverige som nation besitter på 

grund av den en och en halv miljoner personer som pratar över 200 språk. Det är en enorm 

konkurrensfördel i en globaliserad värld120

Både under 1970-talet och under 2000-talet talas det i generella termer om invandrarelever –

objektet för den politiska debatten är invandrareleverna som grupp. Angående 

modersmålsundervisningens betydelse anläggs ett mer strukturellt perspektiv när till exempel 

Nordlander talar om en politik med assimilerande syften. Debatten handlar om modersmålets 

betydelse för elevernas möjligheter att behålla kontakten med hemlandet:

En positiv sak som jag vill notera […] är att de ansvariga numera kommit underfund med att man 

inte bara skall göra ansträngningar för att försvenska invandrarbarnen utan att det också är viktigt att 

de kan sitt modersmål och får behålla en del av hemlandets kultur121

En annan sida av att behandla invandrarelever som en grupp är att närvaron av 

invandrarelever i skolorna lyfts fram som en närvaro av främmande kulturer, vilket tidvis 

beskrivs som belastande för skolorna. Det påstås vara påfrestande med den så kallade 

”kulturbrytningen” eftersom att hantera den tar tid och energi i anspråk så att andra elever får 

mindre resurser. 

Invandrarbarnen medför stora påfrestningar för skolan. Elevvården blir mycket tidskrävande. 

Hemsituationen är ofta en helt annan än den gängse. Kulturbrytningen mellan eleverna och hemmen 

                                               
119 Utbildningsutskottets betänkande 1971:UbU28, s. 10.
120 Maryam Yazdanfar (S), riksdagen 2009, protokoll 08/09:74, anförande 45.
121 Fru Nordlander (Vpk), riksdagen 1973 protokoll 79, ”Anslag till undervisning för invandrare i svenska m. 
m.”.
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är en ständig källa till oro. Resultatet blir att skolledning, lärare, kuratorer och psykologer får en 

ormligt stor belastning122

Med andra ord är det invandrareleverna som är den ”belastande kulturen”. Och det är de som 

behöver anpassa sig till ”oss svenskar”: 

Det gäller att så snabbt som möjligt ge dem förutsättningar att anpassa sig till det nya samhälle de 

möter, inte minst då anpassningen till och mötet med oss svenskar på det rent mänskliga planet123

I 2000-talets debatter finns en tendens att istället förlägga den politiska konflikten till 

individen. Upprepade gånger nämns nu värdet av att stärka de invandrades identitet och 

självkänsla, till exempel argumenterar socialdemokraten Maryam Yazdanfar för tvåspråkig 

undervisning så här: 

Ska man inte, om man är uppvuxen här och kanske till och med född här, kunna säga att man har två 

identiteter, att man har två länder, att man har två kulturer och att man är stolt över dem båda? För 

att kunna lära sig att älska Sverige och det svenska språket måste man ha kunnat älska sina rötter 

först124

Idéer om bildning och bildningsideal

Hur kan då materialet förstås om det kopplas till bildningsbegreppet? De dimensioner som 

presenterades i metodkapitlet kommer att användas nedan för att kasta ljus över frågan. Som 

konstaterats är nyanlända elevers utbildning ingen högprioriterad fråga, åtminstone inte enligt 

protokoll och betänkanden. Bildning som begrepp nämns över huvud taget inte, varken i 

materialet från 1970-talet eller i det från 2000-talet. Istället kan ordet ”utbildning”, beroende 

på i vilket sammanhang och på vilket sätt det används, vara avslöjande för olika idéer om 

bildning och bildningsideal.

Ivik och förberedelseklasserna verkar i allmänhet av debattörerna uppfattas som 

kompensatoriska verksamheter – eleverna ska lära sig svenska i första hand och först när det 

språkliga handikappet överkommits kan delaktighet i samhället genom inträde på 

arbetsmarknaden, eller genom fortsatt utbildning, uppnås. I Folkpartiets, Centerpartiets och 

Kristdemokraternas reservation i utbildningsutskottets betänkande från 2006 skrivs det rakt ut 

                                               
122 Herr Strömberg (Fp), riksdagen 1972 protokoll 51, ”Vissa gemensamma frågor”.
123 Herr Elmstedt (C), riksdagen 1973 protokoll 45, ”Anslag till gymnasiala skolor m. m.”.
124 Maryam Yazdanfar (S), riksdagen 2009 protokoll 08/09:74, anförande 48.
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att undervisningen i andra ämnen ska kunna skjutas upp. Andra påpekar att en sådan politik 

gör att eleverna hamnar efter i alla andra ämnen och därför har en längre väg att gå när de väl 

lärt sig svenska. Att lära sig ett främmande språk kan ta olika lång tid men i värsta fall handlar 

det om fler års eftersläpning i de övriga skolämnena.125

Bortsett från den starka betoningen av svenskans plats i undervisningen för nyanlända elever 

är det nästan helt tyst om bildningens innehåll. Det finns dock en tendens att politikerna under 

2000-talet lägger sig i vad utbildningens för nyanlända elever ska innehålla. Ordet 

”litteraturskatt” dyker upp i debatten, även då relaterat till svenskämnet. Politiker framhåller 

värdet av att läsa litteratur och att det ska finnas bibliotek i närheten av skolorna. Möjligen är 

detta en anpassning till de förhållanden vari 2000-talets skolor verkar, med fler mindre 

skolföretag och avknoppade verksamheter som inte av självklarhet har tillgång till en sådan 

resurs. Å andra sidan kan betoningen av svenskämnet och den totala avsaknaden av 

diskussion om bildningens gång i stort vara ett tecken på att andra ämnen är av underordnad 

betydelse för nyanlända elever. I så fall är det ett mycket snävs bildningsideal som förs fram.

En annorlunda tolkning kunde vara att inställningen från politikernas sida är att utbildningens 

gång ska vara relativt fri. Politikerna nöjer sig med att stipulera målsättningar för 

utbildningen, om än begränsade till svenska språket, och överlämnar sedan själva 

formeringen, bildningen, till lärare och elever. Ett förhållande som motsäger en sådan 

tolkning är dock betoningen av utbildningens mätbara resultat. I en betydande del av 

materialet talas det om att utbildningsresultaten hos de invandrade eleverna måste förbättras. 

Skolans sätt att mäta resultat på är att uppfylla målen och ge betyg. Måluppfyllelse som 

begrepp förekommer av naturliga skäl inte på 1970-talet (eftersom skolan då inte var målstyrd 

som idag), men däremot under den senare perioden, till exempel 2006: ”Utskottet anser att det 

är synnerligen angeläget att förbättra skolsituationen i segregerade områden och i skolor med 

låg måluppfyllelse och för barn vars modersmål inte är svenska”126.

     Idén om bildning som en fri process, ett dynamiskt förhållande mellan frihet och förebild, 

kan uppfattas stå i motsats till krav på kontinuerliga mätbara resultat. 1970-talets motsvarighet 

till 2000-talets måluppfyllelse utgjordes av tröskeln att kvalificera sig till vidare 

gymnasiestudier. Dagens krav på skriftliga omdömen, betyg i lägre åldrar och fler betygssteg 

                                               
125 Se till exempel Miljöpartiets motion 2008/09:Ub526 yrkande 8 i Utbildningsutskottets betänkande 
2008/09UbU17.
126 Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14, s. 31.
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grundar sig i en politisk vilja att kunskaper i högre utsträckning ska kunna mätas. Det kan 

diskuteras ifall sådana krav är förenliga med Högskoleverkets uppfattning om vad som 

utmärker bildning, nämligen att kunskaper som eleven inhämtar under studietiden också 

integrerats i hennes värderingar och handlingar.

En avgörande fråga som ligger till grund för ståndpunkterna i debatterna på 1970-talet och 

2000-talet är den om syftet med utbildning för nyanlända elever. Under båda perioderna talas 

det om utbildning som en rättighet, men när det gäller nyanlända elever ligger också fokus på 

integration. Ett exempel på diskussionen om utbildning som rättighet kommer från en 

riksdagsdebatt 1971, som handlar om problemet med rekrytering av invandrarelever till 

gymnasiet: ”Invandrarna är med och skapar det svenska välståndet. Invandrarna borde också 

få ta del av detta välstånd – även när välstånd är detsamma som utbildning”127.

Att endast en liten andel av invandrareleverna påbörjar gymnasiestudier uppfattas som en 

orättvisa: ”Bristerna och orättvisorna är här så stora och iögonfallande att åtgärder omedelbart 

måste sättas in”128.  

Under de båda studerade perioderna adresseras även frågan om ungdomsarbetslöshet i 

samband med debatten om utbildningssystemet för invandrarelever, men på 1970-talet 

handlade det om mer än att få ett jobb vilket som helst. Även aspekter som arbetets 

varaktighet och arbetsmiljö belystes: 

En elevgrupp, som hittills varit förbisedd inom utbildningsväsendet, utgör de unga invandrare vilka 

befinner sig över skolpliktsåldern men är under 20 år. […] [D]enna åldersgrupp har haft svårigheter 

att erhålla varaktig anställning, både på grund av svag allmän utbildning och bristande eller 

obefintliga kunskaper i svenska. Risk föreligger att denna grupp blir svår att inordna i arbetslivet och 

samhället […]129

[D]en fortsatta yrkesutbildningen försvåras för dessa elever, vilket leder till den segregering som vi 

har på arbetsmarknaden i dag när det gäller våra invandrare. Det är på de sämst betalda och ur social 

synpunkt lägst värderade jobben som vi finner de unga invandrarna […]130

                                               
127 Herr Strömberg (Fp), riksdagen 1971 protokoll 132, ”Undervisning av invandrare m. m.”.
128 Herr Strömberg (Fp), riksdagen 1972 protokoll 51, ”Vissa gemensamma frågor”.
129 Utbildningsutskottets betänkande 1971 UbU 1971: 28, s. 9.
130 Fru Nordlander (Vpk), riksdagen 1973 protokoll 45, ”Anslag till gymnasiala skolor m. m.”.
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Under 1970-talet diskuteras återkommande den låga rekryteringen till gymnasiet som ett 

problem. Ungdomarnas problem att få jobb på arbetsmarknaden anses bero på ett bristfälligt 

utbildningssystem. Argument emot förstärkta utbildningsmöjligheter med hjälp av 

stödåtgärder i grundskola och gymnasium framförs i stort sett aldrig, istället är motargumentet 

rent ekonomiskt – det är för kostsamt att till exempel ha extra stödundervisning för 

invandrade elever. 

Den ekonomiska aspekten är klart närvarande under 2000-talets debatter också. Olika förslag 

lyfts att knyta skolan närmare näringslivet för att motarbeta ungdomsarbetslösheten:

I områden med hög arbetslöshet, där många har föräldrar som saknar jobb, måste eleverna också 

dras in i arbetslivet tidigt för att skaffa kontakter och få positiva förebilder. Därför bör skolor kunna 

få stöd i att bygga upp ett nära samarbete med företag och organisationer […]131

Utbildningsutskottet tar i ett utlåtande från 2008 ett större grepp om nyanlända elevers 

utbildningssituation i EU-länderna.132 Bakgrunden är ett av EU-kommissionen initierat 

samarbete om utbildningspolitiken för invandrade barn, i den framlagda så kallade 

Grönboken.133 Utskottets mening är att frågan är angelägen och ledamöterna välkomnar ett 

samarbete. Den första skolpolitiska målsättningen som refereras från Grönboken är att 

eleverna ska ”få de rätta redskapen för att bli integrerade och produktiva medborgare som 

klarar sig i värdlandet”134. Det talas också om faran i att ”dåliga utbildningsresultat går i arv” 

och om ett framtida Europa som utan en genomtänkt skolpolitik ser växande sociala 

skillnader, kulturell segregation och konflikter mellan olika etniska grupper. 

     I detta utlåtande kan utläsas att det finns en sorts bildningsideal som EU-kommissionen för 

fram och utbildningsutskottet stödjer. Det är en bildning i ordets bokstavliga mening – ett 

danande av en EU-medborgare som dels är produktiv, dels integrerad och fungerar 

harmoniskt i sin sociala och etniska miljö och i förhållande till andra sociala och etniska 

grupper. 

På ett övergripande plan kan sägas att uppfattningen att skolan (åter)skapar orättvisa framförs 

framför allt på 1970-talet, medan det under 2000-talet istället talas om segregering. När 

                                               
131 Folkpartiet i reservation, utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14 ”Språkmentor, punkt 75”.
132 Utbildningsutskottets utlåtande 2008/09:UbU3.
133 Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem KOM (2008) 2173.
134 Utbildningsutskottets utlåtande 2008/09:UbU3, s. 1. 
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skolan på 1970-talet ansågs behöva förbättringar för att motverka orättvisor i form av 

arbetslöshet och låglönejobb, är skolan på 2000-talet ett instrument för att motverka 

segregering. Folkpartiets Christer Nylander sammanfattar inställningen med följande: ”En 

annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är hur skolan kan användas för att förbättra 

integrationen och bryta segregationen”135.

     Ett annat mål som politikerna tydligare formulerar på 2000-talet är att skapa 

konkurrenskraft. Flerspråkighet är på 1970-talet något som gynnar samhället i allmänhet. På 

2000-talet drar Sverige nytta av flerspråkigheten då landet är en del av en konkurrerande 

europeisk ekonomisk zon.136

Det är en tydlig instrumentell hållning till bildning som framkommer, framför allt på 2000-

talet. Kunskaperna ska adderas till varandra, skapa mätbara resultat, vilka i sin tur blir ett steg 

på vägen att uppnå integration. Det är en additiv och målorienterad idé om bildning. Något 

som bryter av från detta schema under båda de studerade tidsperioderna är talet om utbildning 

som en rättighet. Det gäller på 1970-talet utbildningen i sin helhet och på 2000-talet framför 

allt modersmålsundervisningen, men i viss utsträckning också undervisningen i allmänna 

ämnen på modersmålet. Under 2000-talet är det en rättighet för individen att utveckla 

självkänsla och en trygg identitet, medan 1970-talet formulerar denna rättighet i motsats till 

en icke önskad orättvisa. Varken det instrumentella bildningsidealet eller rättighetsidealet 

framhåller dock bildningens egenvärde, även om debatten under den första studerade 

tidsperioden ligger närmare ett sådant ideal. 

Finns det något exempel på att politikerna förhåller sig till miljön i vilken bildningsprocesser 

tar sin form? Även här lämnar överlag politikerna fältet fritt. Det enda tillfälle frågan tas upp 

och politikerna antar ett socialt perspektiv på utbildningen för nyanlända elever, är i 1970-

talets debatt då eleverna beskrivs som en belastning för skolor och andra elever. De nyanlända 

elevernas kultur anses då skapa dissonans i den svenska skolan. På ett sätt erkänner 

politikerna med andra ord den sociala aspekten av bildningsprocessen, men då svenska elever 

utmanas i sina vanor och traditionella sätt att tänka uppfattas det som en belastning för andra 

elever, snarare än en tillgång. Det kan tolkas som en idé att bildningsprocesser äger rum, om 

inte inom en enskild elev, så inom en homogen grupp (i detta fall elever med helsvensk 

bakgrund). von Wright pekar på att en sådan idé om bildning, som en process av individuellt 

                                               
135 Christer Nylander (FP), riksdagen 2009 protokoll 08/09:104, anförande 27. 
136 Maryam Yazdanfar (S), riksdagen 2009 protokoll 08/09:74, anförande 45.
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framåtskridande, är högst levande inom skolvärlden men att detta borde förändras. I hennes 

idé om bildning framhålls istället vikten av att möta motstånd i ett socialt samspel med andra 

för att en reflekterad kunskap ska kunna utvecklas. 

Nyanlända elevers utbildning som en ickefråga

Klart är att utbildning för nyanlända elever är en fråga som knappt diskuteras, åtminstone inte 

uttryckligen. Som konstaterats artikuleras idéer om bildning, i den mån de över huvud taget 

förekommer, indirekt genom andra frågor som modersmålsundervisning och tvåspråkig 

undervisning i allmänna ämnen. 

På 1970-talet larmar vissa politiker om att den för nyanlända elever undermåliga 

utbildningssituationen skapar stora orättvisor, men under 2000-talet får nyanlända elever nöja 

sig med att vara en ingrediens i en bredare diskussion om invandrare och segregation, eller 

invandrarelevers dåliga utbildningsresultat. Konsekvensen av att frågan inte diskuteras är att 

det inte finns tydliga riktlinjer för kommunerna att förhålla sig till vid upprättande av 

utbildningsformer för denna grupp. Skolverkets rekommendationer samt skollagen är det enda 

riktmärke som finns, och uppenbarligen har det inte varit tillräckligt för att säkra kvaliteten i 

verksamheterna, av Skolverkets och Skolinspektionens larmrapporter att döma. Varför just 

denna elevgrupp ska vara föremål för kommunernas autonomi, medan statens kontroll över 

undervisningsvärlden i stort blir allt fastare, är oklart.

En annan omständighet som väcker frågor är att politikerna under båda de studerade 

perioderna har kunskaper om att modersmålsundervisning och undervisning i allmänna ämnen 

på modersmålet ger kraft åt kunskapsutvecklingen i stort. Ändå har inte denna kunskap 

omsatts i politiska beslut, för ännu under 2000-talets debatter finns mycket få exempel på 

undervisning i allmänna ämnen på modersmålet. Snarare artikulerar vissa politiker under 

2000-talet ett motstånd, vilket bygger på ett resonemang att inlärningen av svenska språket, 

och därmed integrationen, skulle riskera att försenas vid utvidgning av tvåspråkig 

undervisning.137

Undervisning för nyanlända elever tycks befinna sig i ett politiskt tomrum, vilket är intressant 

och kan uppfattas som talande för maktens intresse att undvika frågan. Undervisning för 

nyanlända elever blir föremål för ett ickebeslutsfattande, en form av maktutövning som går ut 
                                               
137 Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14, ”Svenskundervisning i invandrartäta skolor, punkt 76”.
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på, med referens till Bachrach och Baratz, att politikerna skapar eller förstärker hinder mot att 

frågan tas upp. Om det är medveten utestängning eller likgiltighet i frågan är svårt att få svar 

på, liksom att förstå varför det förhåller sig på detta vis. En omständighet som genererar än 

fler frågor är att sfi är desto mer omdebatterat, även detta en undervisningsform för 

nyanlända, men då vuxna, personer. 

Det tycks under de båda studerade perioderna å ena sidan finnas en politisk agenda som 

reflekteras i egentliga och konkreta skolpolitiska frågor, och å andra sidan en retorisk agenda 

som tar sig uttryck i diverse retoriska figurer (som ”kunskapsskola” eller ”halvspråkighet”). 

Ibland uppstår en situation då retoriken inte stämmer överens med politiken. Det gäller till 

exempel kunskapsskolan som metafor, vilken används i betänkandet vari det samtidigt

föreslås att utbildning för nyanlända elever i andra ämnen än svenska språket ska skjutas upp. 

Ett annat exempel är den svepande användningen av begreppet invandrare, ett begrepp som

snarare döljer än upplyser. Det kan tolkas som mer än en olycklig slump att retoriken och 

politiken inte är i samklang, att retoriken är en sorts maktens teknologi varmed vissa frågor 

aktivt utestängs genom att de förklaras vara redan inneslutna. Lukes talade om maktens tredje 

dimension som en förmåga att utestänga vissa frågor så att de inte aktualiseras. Han menade 

att även sådana konflikter som aldrig aktualiseras som politiska frågor och på så sätt blir 

möjliga att iaktta, ändå är nödvändiga att studera för att förstå hur makten fungerar.

Utbildning för nyanlända elever kan utan tvekan beskrivas som en ickefråga i det studerade 

materialet, men denna omständighet betyder på intet sätt att det råder samtycke mellan 

politikerna och gruppen nyanlända elever.  

Vad får den form av maktutövning som politikerna visar prov på för konsekvenser? Ett sätt att 

ta reda på det är att föreställa sig ett kontrafaktiskt handlande, det vill säga beskriva hur 

grupper människor skulle ha handlat ifall de inte vara utsatta för den form av maktutövning

som politikerna visar prov på. Det förutsätter dock att gruppens intressen har identifierats och

att gruppen behandlas som om den vore homogen och därmed inte kan ha inbördes 

motstridiga intressen.138 Av bland annat den anledningen är det orimligt att inom ramen för 

denna uppsats försöka identifiera de nyanländas intressen när det gäller bildning för att dra 

slutsatser om på vilket sätt dessa kränkts. Det skulle kräva en grundlig empirisk undersökning 

begränsad till en given grupp. Med detta sagt kan det ändå tänkas att frågan om utbildning för 

                                               
138 Lukes (2008), s. 116.
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nyanlända elever inrymmer en konflikt, som med retoriska medel förblir latent. Det är svårt 

att föreställa sig att nyanlända elever själva önskar att bli särbehandlade i så motto att just 

deras utbildningsväg saknar tydliga riktlinjer eller att just de ska åsidosätta studier i alla 

ämnen utom ett (svenska). 

Jämförelse av perioderna utifrån politisk kontext

De senaste decenniernas förändringar inom skolpolitik och invandringspolitik kan hjälpa 

förståelsen av materialet. Kännetecknande för förändringarna är ett större fokus på individer 

istället för strukturer och en mer aktiv invandrings- och integrationspolitik. 

Under 1970-talet glimtade det tidvis fram en oförblommerat negativ syn på nyanlända elever. 

Deras kulturer bröt med den (vår) svenska. Svaret på detta problem, menade politikern i fråga, 

var ”ett samlat program med åtgärder i syfte att förbättra och förstärka undervisningen för 

invandrarna […]”139.

     På 1970-talet fanns också de som talade om (faran med) en assimileringspolitik, röster som 

saknas i materialet från 2000-talet trots att vikten av att lära sig svenska betonas än mer under 

den senare perioden.

Att närvaron av invandrare i skolan av vissa politiker lyftes fram som problematisk var inte 

unikt för 1970-talet. I materialet från 2000-talet uttrycks dock inte ståndpunkten lika direkt 

utan får läsas mellan raderna. Nu är det en mer individualistisk hållning som förs fram av 

politikerna. Där mer resurser till stödundervisning för nyanlända elever var den politiska 

lösningen på 1970-talet, är lösningen nu att eleverna ska lära sig svenska snabbare – om det så 

sker på bekostnad av andra ämnen. Det är alltså en insats från den enskilda elevens sida som 

ska förhindra utanförskap och segregering, två till synes strukturella problem. Dahlstedt och 

Schierup beskriver hur samhället sedan 1990-talet har fört över politiska problem och 

konflikter till individen att lösa. Skolans målsättning att uppnå jämlikt utfall i 

utbildningsresultat och livschanser har ersatts av att erbjuda lika möjligheter. Denna 

historieskrivning kan i viss mån alltså bekräftas av materialet.

Under 1970-talets debatter var det ingen som protesterade mot undervisning i andra ämnen på 

modersmålet. Under 2000-talet antyder dock Folkpartiet att sådan undervisning står i 

motsättning till svenskundervisningen och att den därför inte bör utvidgas. Detta implicerar att 
                                               
139 Herr Strömberg (Fp), riksdagen 1972 protokoll 52, ”Vissa gemensamma frågor.”.
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en allmän bildningsgång för nyanlända elever inte är prioriterad, vilket mot bakgrund av talet 

om kunskapsskolan avslöjar en särpolitik vad gäller bildning och nyanlända elever. I kontrast 

till den återkommande frågan om invandrarelevers integrering och framtida chanser på 

arbetsmarknaden kan denna särpolitik betraktas som ett varsel om en politik där invandrare i 

första hand ska arbeta och i andra hand bilda sig. 

Chanserna för arbetskraftsinvandrarna på 1970-talet och flyktinginvandrarna på 2000-talet att 

få ett arbete är mycket olika. Politikernas ambition att knyta skolan närmare arbetslivet kan 

därför ses som ett välvilligt sätt att försöka minska segregationen och klyftorna mellan de som 

förmår försörja sig själva och de som saknar denna förutsättning. Resultatet av en sådan 

ambition kan dessvärre vara en skolpolitik där arbete och anställningsbarhet uppmuntras på 

bekostnad av bildning. Kristersson Ugglas beskrivning av bildningens skepnad i den 

globaliserade ekonomin, med postulatet om livslångt lärande, är härvidlag träffande: ”Men det 

faktum att agendan för livslångt lärande idag har förflyttats från utbildnings- till 

näringsdepartementet signalerar också hur motivationen bakom implementeringen av 

livslångt lärande har förändrats”140.

                                               
140 Kristersson Uggla (2007), s. 117-118. 
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Avslutande diskussion

Det är svårt att säkert utläsa vad politiker vill med utbildningen för nyanlända elever. 

Materialet är begränsat och inte alltid entydigt. Ifall Utbildningsutskottets interna diskussioner 

funnits protokollförda hade det kanske varit tydligare. Men för den intresserade allmänheten 

finns bara de offentliga handlingarna att tillgå, det vill säga Utbildningsutskottets 

betänkanden, utlåtanden och riksdagsprotokoll. Att det saknas tidigare forskning i ämnet 

innebär att denna studie kan läsas som ett förspel till otaliga framtida forskningsprojekt som 

är möjliga att sjösätta.

Sammantaget är resultatet från perioden 2006-2010 mindre till omfång jämfört med perioden 

1971-75. Frågorna belyses inte heller från lika många perspektiv som under den tidigare 

perioden. Ändå är den andra periodens debatt mer tillspetsad då det aktivt framförs konträra 

ståndpunkter, till skillnad mot den första perioden då reformförespråkare istället för politiska 

argument mötte rent ekonomiska (det var ”för dyrt”). 

Debatterna handlar till synes om vissa sakpolitiska områden och konkreta åtgärder, ofta i 

termer av timantal och kostnader, och någon större debatt om just bildning i sig hade inte 

heller förväntats träda fram i materialet. Men att detta, som får anses vara elementärt för 

skolväsendet och därmed en huvudfråga vid utformande och uppföljning av en särskild 

skolform, så klart skulle lysa med sin frånvaro var trots allt överraskande. Bildningsbegreppet 

används inte en enda gång i utbildningsutskottets betänkanden eller de därtill hörande 

riksdagsdebatterna, varken på 1970-talet eller på 2000-talet. Av 1980- och 1990-talens kritik 

av den ”kunskapsnihilistiska”, marxistiskt inspirerade skoldebatten finns få spår i 2000-talets 

material. Lanseringen av begrepp som ”kunskapsskola” vill säkert knyta an till dessa 

tankegångar men faller platt när det handlar om nyanlända elever. Samma röster vill begränsa 

bildningsvägen för nämnda grupp, med ett resonemang att inlärningen av svenska språket, 

och därmed integrationen, då skulle riskera att försenas ifall nyanlända elever även satsar på 

andra ämnen. 

     På det sätt som till exempel von Wright och Liedman diskuterar bildning, såsom en fri och 

social process, är det alltså ingen politiker som gör. I materialet kan ändå flera underliggande 

bildningsideal utläsas, varav några drag är mer dominerande än andra. Framför allt är det 

tydligt att undervisningen i svenska språket har ett företräde framför andra ämnen, med andra 

ord dominerar ett snävt bildningsideal. 
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Makthavarnas ointresse för frågan om såväl bildning som utbildning för nyanlända elever kan 

med hjälp av Lukes teori om maktens tredje ansikte förstås som att politikerna undviker den 

för att deras intressen står i motsättning till de nyanlända elevernas intressen. Så länge frågan 

förblir i ett politiskt tomrum behöver staten varken ödsla tid, energi eller ekonomiska medel 

på nyanlända elevers utbildning. Olika metoder begagnas för att hålla frågan utanför den 

politiska agendan och för att, som Lukes skriver, konflikten ska förbli latent. Politikerna i 

denna studie tycks använda sig av retoriken som ett medel att åstadkomma detta. Det behöver 

inte ske medvetet och en fråga som jag ställt mig under analysen är om politikerna själva vet 

vad de talar om när de använder orden invandrarelever eller invandrarbarn. Det blir upp till 

åhöraren att tolka in vilka grupper av människor som menas. Det kan vara nyanlända elever, 

flyktingar eller barn till invandrade, och utifrån principen ”ingen nämnd, ingen glömd” tycks 

makthavarna ducka för frågan om den eftersatta undervisningen för nyanlända elever. Detta 

trots Skolinspektionens skarpa kritik av hur ivik bedrivs: ”På ett övergripande plan framstår 

det i många fall som om skolorna, tvärtemot sitt uppdrag, utgör starten på och befäster 

särskiljande och segregering.”141

Man får intrycket av att 2000-talets politiska yttranden är retoriska produkter, där budskapen,

ner till enskilda ord, är nogsamt framtagna för att sedan genljuda i såväl medierna som i 

plenisalen. Om retoriken i sina bästa stunder kan användas för att skapa klarhet, visar den sig 

från en av sina sämre sidor i det studerade materialet. Den används för att mörklägga områden 

som man kan anse borde vara självklara att diskutera i ett utbildningspolitiskt sammanhang.

Resultatet blir att politikerna undviker att företräda en grupp människor vars möjligheter att 

själva hävda sina intressen är mycket begränsade.

Invandringen har ökat sedan 1970-talet och då den under nämnda period uppfattades som 

någonting positivt för Sverige var också de politiska lösningarna strukturella förändringar som 

politikerna kunde genomföra. Materialet från den tiden andas möjligheter. När invandringen 

tog sig en annan skepnad och i samband med ett uppsving för främlingsfientliga partier och 

organisationer med start på 1990-talet, kom både den politiska frågan och svaret att 

omformuleras. De konkreta problemen för invandrarelever att komma in på gymnasiet och att 

få arbete med goda arbetsförhållanden kom på 2000-talet att bli av mer diffust slag och 

                                               
141 Skolinspektionen (2009), s. 6.
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benämnas segregation och utanförskap. I det fall segregation nämndes i 1970-talets material 

var det till exempel i meningen att låglöneyrken ingår i en segregerande arbetsmarknad. De 

politiska lösningarna under den senare perioden har varit individuell bättring (att lära sig 

svenska snabbare) och försakelse (att åsidosätta andra ämnen och på så vis sin egen 

bildningsväg). Arbete, vilket som helst, tycks per definition innebära att utanförskapet är 

brutet. På något grundläggande plan ifrågasätter inte oppositionspartierna att fokus är flyttat 

från samhällsstrukturer till individuella tillkortakommanden. Det förekommer att oppositionen 

driver på utökad undervisning på modersmålet, men samtidigt motiveras det med att det ökar 

självkänslan hos individen. Schierup och Dahlstedts tes att synen på utbildning har förskjutits 

och blivit till en fråga för individen, samtidigt som medborgarskapet blivit knutet till plikten 

att arbeta, bekräftas i materialet. I det sammanhanget är idealet om en fri bildningsprocess 

uträknat. 

Erik Ullenhags debattartikel i Dagens Nyheter har rubriken ”Nyanlända behöver mer än en 

klapp på huvudet”. I den förfäktas tron på att i första hand se till att nyanlända får jobb och lär 

sig svenska. När det gäller nyanlända elever i gymnasieåldern återstår det att se ifall detta års 

skolreform får effekt i samma riktning som Ullenhag uttrycker. Av materialet att döma kan 

man ana att sittande regering hellre ser att nyanlända läser yrkesförberedande program än 

högskoleförberedande. 

Om man kan tala om den skolpolitiska agendan för undervisning för nyanlända elever som en 

dold kanon så är det svenskan som är huvudnumret. I enlighet med von Wrights tankar om en 

socialt betingad bildningsprocess kan en demaskering av en sådan kanon vara på sin plats. Det 

kan utmana det normverk som etablerats alltsedan 1990-talet vari skolan används 

instrumentellt och idéer om bildning är frånvarande. Möjligen kan denna uppsats vara ett 

modest bidrag till ett socialt bildningsprojekt som skådar bortom den konjunkturpolitiska, 

ekonomiska horisonten. 
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