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KAPITEL 13  
”Kulturell växelverkan” 
Fostran in i den mångkulturella modellen  
vid tiden för läroplansreformen 1980 

Jörgen Mattlar 

Det här kapitlet handlar om de förändringar som utbildningsväsendet stod 
inför när Sverige lade om sin invandrar- och minoritetspolitik i mitten av 
1970-talet. Den politiska förändring som skedde vid den här tiden kan besk-
rivas som ett minoritetspolitiskt paradigmskifte. Förändringen av minoritets-
politiken och den relativt nyetablerade tvåspråkighetsforskningens rön om 
aktiv tvåspråkighet låg till grund för etablerandet av två nya skolämnen, näm-
ligen svenska som främmande språk och hemspråk. Utgångspunkten i det här 
kapitlet är att den nya invandrar- och minoritetspolitiska linjen och synen på 
minoritetsspråk och tvåspråkighet krävde insatser från statens sida att för-
medla den nya politikens innehåll. Det handlade om ändrade och delvis helt 
nya värderingar och förhållningssätt som kom att ingå i den demokrati- och 
medborgarfostran som pågått i den moderna skolans verksamhet. Inrikt-
ningen på demokrati- och medborgarfostran förändras över tid som en följd 
av vilka politiska idéströmningar som är dominerande i samhället, vilket är 
ett tämligen utforskat fenomen.1 I grundskolan, som detta kapitel avgränsar 
sig till, skulle såväl skolpersonal som elever och vårdnadshavare anamma den 
nya invandrar- och minoritetspolitikens utgångspunkter – med andra ord 
skulle de fostras in i den mångkulturella modellen. 

Både hemspråksreformen och etableringen av svenska som främmande språk 
kan ses i ljuset av förändrade internationella rättighetsperspektiv på minoriteter 
och minoritetsspråk. Redan 1953 formulerade FN-organet UNESCO rekom-
mendationen att alla barn borde få sin första skolgång på sitt första språk, sitt 
modersmål. Det här innebar att barn tillhörande minoritetsgrupper skulle erbju-
das skolgång och undervisning på minoritetsspråk. Den efterkrigstida idéförskjut-

                                                
1 Ylva Boman, Utbildningspolitik i det andra moderna: Om skolans normativa villkor (Örebro 
2002); Sten Båth, Kvalifikation och medborgarfostran: En analys av reformtexter avseende gym-
nasieskolans samhällsuppdrag (Göteborg 2006); Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskap-
ens politiska dimension (Göteborg 2005); Maria Olson, Från nationsbyggare till global mark-
nadsnomad: Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet (Linköping 2008). 
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ningen gällande minoriteter och minoritetsspråk, i kombination med ökad mi-
gration, påverkade självfallet även svenska förhållanden och svensk politik. I den 
svenska debatten om minoriteters rättigheter som blev starkare under 1960-talet 
användes specifikt FN-stadgan som ett argument för invandrares bevarande av 
språk och kultur.2 Ett land som stod som förebild i samband med omläggningen 
av den svenska invandrar- och minoritetspolitiken under 1970-talet var Kanada.3 
På policynivå kom den svenska mångkulturella modellen till uttryck i invandrar-
utredningens betänkande SOU 1974:69 och den påföljande socialdemokratiska 
regeringens proposition 1975:26, där de tre målen var jämlikhet, valfrihet och 
samverkan. Genom denna invandrar- och minoritetspolitik skulle invandrarna 
inte enbart erkännas utan deras kultur och språk skulle uttryckligen främjas. 
Härigenom tog Sverige formellt avstånd från assimilationspolitiken. Konkret 
handlade det om att erbjuda hemspråksundervisning, medieutbud och samhälls-
information på invandrarspråken.4 Paradigmskiftet manifesterades genom det 
tillägg som infogades i regeringsformen, Sveriges rikes lag, första kapitlet, 2 § 1976: 
”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla 
ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.” 

Det invandrar- och minoritetspolitiska paradigmskiftet kan förstås utifrån 
de inom samhällsteorin etablerade invandrarpolitiska modellerna, nämligen 
den mångkulturella modellen och assimilationsmodellen. Dessa modeller ska 
ses som idealtyper och i det följande redogörs kortfattat för den mångkulturella 
modellen och assimilationsmodellen. Den mångkulturella modellen utgår ifrån 
att individens kulturella tillhörighet är viktig för identiteten. Den enskilda in-
dividen ska inte behöva överge väsentliga delar av sin identitet för att bli sam-
hällsmedborgare. Enligt denna modell är således medborgarskapet relativt lät-
tillgängligt och frikopplat från kulturella och etniska komponenter. De sociala 
och politiska rättigheterna ska vara inkluderande och välfärden ska även vara 
tillgänglig för icke-medborgare. I den mångkulturella modellen ska staten även 
uppmuntra och gynna minoriteterna genom olika typer av rättigheter. Enligt 
filosofen Will Kymlicka finns det tre olika typer av grupp-differentierade rät-
tigheter, nämligen rätt till självstyre, rätt till särskild representation och poly-
etniska rättigheter.5 De polyetniska rättigheterna ska stärka minoriteternas kul-
tur, religion och språk, exempelvis genom rätten att bära religiösa symboler i 
officiella ämbeten. ”[D]en mångkulturella politiken räknar medborgares möj-
lighet att upprätthålla sin kulturella identitet som en del av jämlikhetsmålet. 
Det gäller att motverka ojämlikheter inte bara i socio-ekonomiska utan även i 

                                                
2 Lars-Erik Hansen, Jämlikhet och valfrihet: En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt 
(Stockholm 2001) s. 127–129. 
3 Carl-Ulrik Schierup, ”Migration och välfärdsstat”, i Mikael Hjerm & Abby Peterson (red.), Et-
nicitet: Perspektiv på samhället (Malmö 2007) s. 85. 
4 Prop. 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrations-
politik (Stockholm 1997) s. 15. 
5 Will Kymlicka, Mångkulturellt medborgarskap (Nora 1998) s. 34–42. 
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kulturella avseenden.”6 Detta gäller den mångkulturella modellen i Australien, 
Kanada och Sverige, där denna modell är en del av ett statligt handlingspro-
gram. I USA däremot bygger modellen på en laizzes-faire-princip som erkänner 
minoritetsgrupper men låter dem i hög grad rå över sig själva utan statlig in-
blandning.7 I de svenska förhållandena utgör etableringen av svenska som främ-
mande språk och framförallt hemspråksreformen exempel på hur polyetniska 
rättigheter konkretiseras och i förlängningen på hur den mångkulturella mo-
dellen omsätts i konkreta politiska reformer med direkta konsekvenser i sko-
lans verksamhet. 

Den mångkulturella modellens grundantaganden framträder ännu tydligare 
när den kontrasteras mot den assimilationsmodell Sverige lämnade bakom sig 
i och med paradigmskiftet. Assimilationsmodellen kan kortfattat beskrivas 
som att samhällsmedborgaren förutsattes anpassa sig och endast visa lojalitet 
till mottagarlandet. Det handlade följaktligen om ett civilt medborgarskap som 
kunde uppnås genom så kallad naturalisering för den som invandrat och där-
med inte hade medborgarskapet från födseln.8 

Införandet av de båda nya skolämnena var en konkret konsekvens av den 
nya invandrar- och minoritetspolitik som i sin tur bottnade i en reell migrat-
ionsrelaterad, demografisk förändring efter andra världskriget. Svenska som 
främmande språk och hemspråk kan förstås som sprungna ur det framväxande 
mångkulturella samhället. Men det bör understrykas att de nya skolämnena 
hade sina mindre formellt utformade föregångare. Redan 1966 infördes en be-
stämmelse om stödundervisning för utländska barn och till Lgr69 formulerades 
ett supplement angående undervisning av invandrarbarn.9 Undervisningen be-
skrevs i supplementet som stödundervisning och för kommuner med perma-
nent invandring förordades förberedelseklasser. I supplementet förordades 
även att invandrareleverna skulle undervisas i hemspråk och supplementet er-
bjöd särskilda anvisningar om hur det skulle gå till.10 Undervisning i svenska 
som främmande språk och hemspråksundervisning hade med andra ord pågått 
en längre tid före ämnena etablerades formellt genom läroplaner och kurspla-
ner. För att få en uppfattning om verksamhetens omfattning kan nämnas att 
36 805 elever följde svenska som främmandespråk-undervisning under åren 
1979–80. Det var med andra ord redan ett stort skolämne sett till omfattningen 

                                                
6 Karin Borevi, Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället (Uppsala 2002) s. 36. 
7 Stephen Castles & Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in 
the Modern World (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1998) s. 248. 
8 Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge & Massa-
chusetts 1992) s. 3, 31–34. 
9 Eftersom kapitlet behandlar en empiri från 1970- och 80-talen kommer termen invandrare 
som allmänt brukades i myndighetstexter vid denna tid att användas. Termen invandrare kan 
omfatta såväl individer och grupper som bokstavligen invandrat till Sverige men även personer 
med utländsk bakgrund enligt nu gällande SCB-definition. 
10 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 2 Supplement: Kompletterande anvisningar och 
kommentarer (Stockholm 1974) s. 87–88. 
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när kursplanen tillkom i Lgr80.11 Det här förhållandet kan förstås som att 
undervisningsverksamheten har vuxit fram underifrån, och de formella regle-
ringarna kommit reaktivt, i takt med att antalet skolbarn med annat modersmål 
stadigt ökat i de svenska klassrummen under 1960- och 1970-talen. Undervis-
ningen i svenska som främmande språk och hemspråk fick även näring och stöd 
av den vid tiden rätt nyetablerade tvåspråkighetsforskningen som förespråkade 
aktiv tvåspråkighet och ett starkt första språk. Redan i invandrarutredningen 
från 1974 underströks vikten av att ge invandrarbarnen tillgång till förskola. 
Förskolan ansågs viktig för att en allsidig utveckling skulle erbjudas men att 
svenskinlärningen inte skulle innebära att barnen förlorade kunskaperna i hem-
språket. Angående den obligatoriska skolan och svenskundervisningen för in-
vandrarbarnen formulerade invandrar-utredningen att alla invandrarbarn skulle 
tillförsäkras goda kunskaper i svenska.  

[S]atsningen på undervisning i svenska varken får eller behöver innebära att man 
omöjliggör för barnen att bibehålla och utveckla sitt hemspråk. Invandrarutred-
ningen underströk vidare att det är ett samhällsintresse att invandrarbarnen ges 
goda möjligheter att bli tvåspråkiga.12 

Det kategoriska ställningstagande för tvåspråkighet som invandrarutredningen 
tar, markerad genom min kursivering, kan här förstås mot bakgrund av den 
några år tidigare uppflammade halvspråkighetsdebatten. Den uppstod under 
slutet av 1960-talet, främst med anledning av Nils Erik Hansegårds bok från 
1968 om de Tornedalsfinska barnens halvspråkighet. Enligt Hansegård förorsa-
kades halvspråkighet som en direkt konsekvens av den svenska assimilations-
politiken som undertryckte barnens första språk, finskan.13 Synbarligen pågick 
halv-språkighetsdebatten kontinuerligt fram till mitten av 1970-talet men halv-
språkighet såväl som det närliggande begreppet Rinkebysvenska debatteras 
fortsättningsvis och beskrivs som språkideologiska begrepp.14 I Skolöverstyrel-
sens förslag till en ny läroplan 1978 beskrivs hur invandrarfrågorna ska synas i 
kursplanerna generellt. Att migrationen gjorde sig påmind i läroplansarbetet 
kommer även till uttryck genom att kursplanen i finska som funnits sedan 
Lgr62 och Lgr69 föreslås av Skolöverstyrelsen ersättas med en generell kursplan 
för hemspråk. Även detta var en konsekvens av riksdagsbeslutet om hem-
språksreformen 1976 och den huvudsakliga implementeringen 1977.15 I Skolö-
verstyrelsens förslag till läroplan från 1978 är idén om ett särskilt svenskämne 

                                                
11 Gunnar Tingbjörn, ”Svenska som främmande språk i ungdomsskolan”, i Kenneth Hyltenstam 
(red.), Språkmöte: svenska som främmande språk: Hemspråk: Tolkning (Lund 1981). 
12 Invandrarutredningen, Invandrarutredningen 4 Bilagedel till huvudbetänkandet (Stockholm 
1974) s. 229. 
13 Se exempelvis Nils Erik Hansegård, Tvåspråkighet eller halvspråkighet? (Stockholm 1968). 
14 Christopher Stroud, ”Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp”, i 
Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning 
och samhälle (Lund 2013). 
15 Ingegerd Municio, Från lag till bruk: Hemspråksreformens genomförande (Stockholm 1987). 
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för invandrareleverna i sin linda. I beskrivningen av svenskämnet står endast 
att Skolöverstyrelsen ”har för avsikt att utarbeta särskilda anvisningar för 
undervisningen i svenska som främmande språk.”16 Två år senare stod dock 
svenska som främmande språk som ett eget ämne med kursplan i Lgr80, vilket 
är något mer än enbart särskilda anvisningar som Skolöverstyrelsen uttryckte 
det 1978. 

Intentionen med etableringen av skolämnena svenska som främmande språk 
och hemspråk var förstås primärt att skapa en god grund för språkinlärning och 
aktiv tvåspråkighet för invandrareleverna. Det är samtidigt tydligt att ämnese-
tableringen är starkt sammankopplad med det invandrar- och minoritets-poli-
tiska paradigmskiftet och därmed implicerar ämnesetableringen helt nya per-
spektiv på och värderingar av minoriteter och minoritetsspråk. Det här innebär 
att den demokrati- och medborgarfostran som tog form genom 1940-talets ut-
redningar och 1946 års skolkommission behövde anpassas till den mångkultu-
rella modellen. 

Syftet med det här kapitlet är närmare bestämt att utröna vilka uttryck för 
medborgarfostran som impliceras i anslutning till etablerandet av svenska som 
främmande språk och hemspråk i Lgr80. De frågor som kan formuleras utifrån 
det övergripande syftet är hur de migrationsrelaterade utmaningarna formule-
ras genom Skolöverstyrelsen samt vilka integrationsrelaterade frågor svenska 
som främmande språk och hemspråk anses lösa? Den andra frågan rör sig från 
policynivån till skolverksamheten och gäller vilka frågor som behandlas i lärar-
kollegiet angående invandrarelever, svenska som främmande språk och hem-
språk vid tiden för läroplansreformen? 

De källor som utgör empirin är Skolöverstyrelsens material som gäller mi-
gration och skola. Dessutom utgör de två facktidskrifterna Svenskläraren och 
tidskriften Svenska i skolan det empiriska materialet för att kunna återge ex-
empel på lärarkollegiets röster i frågan. Tidskriften Svenskläraren är svensklä-
rarföreningens medlemsblad medan Svenska i skolan är en fortbildningstid-
skrift. Motiveringen att endast inkludera svenskämneslärarnas röster grundar 
sig dels i att svenskämnet var och är ett stort ämne i grundskolan med berö-
ringspunkter med de nyetablerade ämnena och att svensklärarnas röster på så 
vis kan anses betydelsefulla, dels är avgränsningen grundad i studiens begrän-
sade omfång, där ett flertal skolämnen hade generat ett för stort material. I tid 
avgränsar sig studien till åren 1974–1980, det vill säga den diskussion och debatt 
som pågick från och med invandrarutredningen till att det nya ämnet svenska 
som främmande språk och den nya läroplanen Lgr80 fastslogs. Fokus kommer 
genomgående att vara på de aspekter som anknyter till integration som här ska 
förstås som en del i skolans övergripande medborgarfostransuppdrag. 

                                                
16 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan (Stockholm 1978) s. 34. 
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Skolöverstyrelsens förslag till ny läroplan och 
handlingsprogrammet för invandrarfrågor 
I Skolöverstyrelsens förslag till en ny läroplan som publicerades 1978 lyftes det 
ökade samhällsperspektivet fram liksom den ökade verklighetsanknytningen 
som den nya läroplanen skulle ha. Skolöverstyrelsen slog även fast att migrat-
ionen implicerade prövningar som kunde leda till konflikter i samhället. Läro-
planens fokus på en övergripande samhälls- och verklighetsanknytning innebar 
att samhällets olika grupper skulle uppmärksammas i skolans innehåll och 
undervisning. I detta sammanhang nämndes att skolan behövde ta tillvara de er-
farenheter och den kultur som invandrarna fört med sig till vårt samhälle, vidare 
lyfte Skolöverstyrelsen fram ett perspektiv på undervisningen där konflikter och 
motsättningar måste få komma upp till ytan för att eleverna skulle kunna hävda 
sina egna uppfattningar även då dessa stod i motsättning till andras. Skolöversty-
relsen underströk vikten av att svenska barn och ungdomar skulle lära sig känna 
andra kulturer och få kännedom om invandrarnas språkliga och sociala situation, 
deras ursprungliga kultur och orsakerna till att de lämnat sina hemländer. Vikten 
av denna kännedom poängterades och syftet var att ”hindra eller mildra konfron-
tationer mellan grupper”.17 Dessa intentioner med den nya läroplanen uttryckte 
med all tydlighet en anpassad medborgarfostran som pekade framåt mot den 
slutgiltiga läroplanens, Lgr80, rekonstruktivistiska prägel.18 Året efter förslaget 
till ny läroplan kom Skolöverstyrelsens arbetsgrupp, benämnd HINVA-grup-
pen,19 ut med rapporten ”Invandrarna och utbildningsväsendet. Handlingspro-
gram för Skolöverstyrelsens arbete med invandrarfrågor”.20 

Inledningsvis presenterades intentionerna med handlingsprogrammet som 
utgjorde en beskrivning av Skolöverstyrelsens samlade syn på invandringsfrå-
gor. Intentionen var dels att skapa en grund för Skolöverstyrelsens kort- och 
långsiktiga planering av åtgärder, konkretisera målen, dels redovisa Skolöver-
styrelsens ställningstaganden i olika frågor samt presentera förslag till åtgärder 
på kort och på lång sikt. Det är av största vikt att här ta avstamp i bakgrunds-
beskrivningen som inleder rapporten för att sedan redovisa de konkreta försla-
gen som utgör själva handlingsprogrammet. Skälet till det är att det i bak-
grundsdelen finns en övergripande problembeskrivning som rubriceras ”In-
vandrarnas sociala situation”. I den lyfter Skolöverstyrelsen fram den sociala 
utsatthet som främst drabbar de nya invandrargrupperna genom marginali-
sering på bostad- och arbetsmarknaden. Skolöverstyrelsen framhävde även 
                                                
17 Skolöverstyrelsen, Förslag till förändring av grundskolans läroplan (Stockholm 1978) s. 22. 
18 Englund (2005) s. 238–240, 278. 
19 HINVA-gruppens sammansättning: Utbildningsrådet Folke Albinson, ordförande Monica 
Boye-Møller, sekreterare Hardy Hedman, experten Bertil Jakobsson, avdelningsdirektören Thor-
björn Levin, avdelningsdirektören Irma Persson, experten Carl-Axel Sparrman, informations-
chefen Evert Sverkman. Avdelningsdirektören Thomas Landherr och byrådirektören Jan Sand-
gren fast adjungerade till gruppen. 
20 Skolöverstyrelsen, Invandrarna och utbildningsväsendet: Handlingsprogram för Skolöverstyrel-
sens arbete med invandrarfrågor (Stockholm 1979). 
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trångboddheten och boendesegregationen i de expansiva storstadsregionerna 
som kunde ge trygghet i den egna gruppen samtidigt som den kunde medföra 
isolering och segregation. Angående invandrarungdomarnas utsatta situation 
och utbildning formulerade Skolöverstyrelsen följande utgångspunkt: 

Invandrarungdomarna har ofta sämre förutsättningar än sina svenska kamrater 
och riskerar att liksom sina föräldrar få de sämre arbetena på arbetsmarknaden. 
Utbildningsväsendet har en viktig roll när det gäller att stärka invandrar-ungdo-
marnas ställning. Att ge invandrarbarnen en god utbildning är ett medel att 
skapa ökad jämlikhet och förhindra utslagning. Kraftfulla åtgärder från sam-
hällets sida måste vidtas för att ge invandrarna med den övriga befolkningen 
likvärdiga möjligheter till utbildning och arbete.21 

Det är utan tvekan en stark passage som avslutar avsnittet om ”Invandrarnas 
sociala situation” och med kursiveringarna vill jag lägga emfas på de formule-
ringar som vittnar om en hög grad av krismedvetenhet i frågan som fanns hos 
Skolöverstyrelsen 1979. Skolöverstyrelsen utgick ifrån en strukturell margina-
lisering som på ett konkret plan riskerade att leda till en framtida utslagning av 
invandrarbarnen. De åtgärder som behövde vidtas skulle vara kraftfulla och de 
skulle genomföras kategoriskt, enligt Skolöverstyrelsen. 

Under rubriken ”Samverkan eller konflikt mellan invandrare och svenskar” 
slog Skolöverstyrelsen fast att Sverige utvecklats från en enspråkig bondekul-
tur till en flerspråkig industrikultur, vilket skapade påfrestningar i hela sam-
hället. Avsnittet behandlar de ökade motsättningarna som blivit allt tydligare 
i samhället och pekar på att invandringen per se leder till risker för fördomar 
och diskriminering på etnisk grund. Skolöverstyrelsen redogjorde vidare för 
informationsinsatser riktade både till svenskar och invandrare, vilka här för-
stås som konkreta inslag av medborgarfostran från statens och samhällets sida. 
Men myndigheten avrundar avsnittet med följande självrannsakan som gör 
gällande att: 

[p]roblemen är av sådan en räckvidd att informations- och utbildningsinsatser 
inte är nog. Utökade kontaktmöjligheter mellan svenskar och invandrare, sam-
arbetstillfällen, gemensamt arbete i skola, föreningar, folkrörelser och bostads-
områden kan också vara en väg till större respekt för varandras krav, värde-
ringar, bakgrund och olika förutsättningar. 

Avgörande för om de invandrarpolitiska målen skall kunna förverkligas är 
invandrarnas egen roll i samhällsarbetet. Det fortsatta arbetet måste inriktas på 
att invandrare i långt större utsträckning än hittills engageras i det politiska livet, 
i folkrörelserna, i föreningslivet såväl genom egna föreningar som genom 
svenska föreningarna.22 

                                                
21 Skolöverstyrelsen (1979) s. 12–13. 
22 Skolöverstyrelsen (1979) s. 14. 
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Det Skolöverstyrelsen pekade på i ovanstående citat vittnar om en samhälls-
farlig segregation som innebär att svenskar och personer med utländsk bak-
grund inte möts. Skolan är en av de mötesplatser där invandrare och svenskar 
ska kunna mötas. Det är med denna bakgrundsbeskrivning som grund som 
Skolöverstyrelsen föreslog det aktuella handlingsprogrammet. Skolöverstyrel-
sen formulerade handlingsprogrammet utifrån invandrarutredningens tre mål-
sättningar jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

Under rubriken ”Invandrarna, utbildningen och samhället” satte Skolöver-
styrelsen de tre invandringspolitiska målen i ett utbildningsperspektiv. Huvud-
dragen i målen innebar vad gäller jämlikhet att invandrarna och minoriteterna 
skulle ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som övriga i befolk-
ningen och att de skulle ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla 
sitt modersmål och sin kultur. Relaterat till skolan gällde jämlikhetsmålet att 
åtgärderna skulle ge invandrarna en jämlik utbildningssituation som skulle ge 
reella förutsättningar att få sådana kunskaper och färdigheter som skollag och 
läroplan syftade till. Vad gäller valfrihet innebar målet att invandrare och mi-
noriteter skulle kunna välja i vilken mån de ville behålla och utveckla sin ur-
sprungliga kulturella och språkliga identitet. Skolöverstyrelsen konstaterade att 
det fanns målkonflikter och resursproblem som behövde analyseras vad gällde 
valfrihetsmålet. Det tredje målet i invandrarutredningen, nämligen samverkan 
handlade mer konkret om att uppnå ömsesidig samverkan mellan invandare 
och minoriteter å ena sidan och övriga befolkningen å andra sidan samt slutli-
gen en ömsesidig samverkan mellan olika invandrargrupper. Inom skolans värld 
handlade det enligt Skolöverstyrelsen om att öka samverkan mellan skola och 
invandrarföräldrar samt att stärka möjligheter att aktivt delta och ha inflytande 
över barnens ”skolsituation samt utbildning, fortbildning och information för 
bearbetning av attityder och värderingar”.23 Det här vittnar dels om en manifest 
medborgarfostran riktad mot invandrarföräldrarna genom att de helt enkelt 
bjuds in till samverkan angående barnens skolgång, dels om en medborgarfost-
ran som gäller både majoritet och invandrare – och som de s.k. invandrarför-
äldrarna ska ha inflytande över. Vad det mer specifikt handlar om för attityder 
och värderingar som ska bearbetas är inte bokstavligen formulerat i rapporten 
men det är rimligt att utgå ifrån att det gäller de grundläggande demokratiska 
värden och demokratifostran som gått som en röd tråd i svensk utbildningspo-
licy sedan 1946 års skolkommission.24 Avsnittet om samverkansmålet, sett här 
som medborgarfostran, slår fast att: 

En av förutsättningarna för samverkan är kunskaper i svenska och kunskaper om 
det svenska samhället hos invandrarna. En annan är att skolans personal och elever 
har kunskaper om samhällsystemet och kulturen i invandrarnas hemländer.25 

                                                
23 Skolöverstyrelsen (1979) s. 15. 
24 Boman (2002) s. 298; 1946 års skolkommission, 1946 års skolkommissions betänkande med för-
slag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (Stockholm 1948) se kapitel 1. 
25 Skolöverstyrelsen (1979) s. 15. 
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Citatet ovan visar på en av de grundläggande idéerna i den mångkulturella mo-
dellen, nämligen det ömsesidiga ansvaret mellan majoritets- och minoritets-
grupper att lära sig om den andra och anpassa sig till en mångkulturell tillvaro. 
Det här exemplifierar hur medborgarfostran in i den mångkulturella modellen 
kunde ta sig uttryck på policynivån. Fostran och anpassning skulle ske genom 
tillägnade kunskaper, vilka implicit förmedlades genom skolan. Den mångkul-
turella modellen, såsom den tog sig uttryck i Skolöverstyrelsens text, utgick 
med andra ord inte ensidigt ifrån att minoritetsgruppen skulle anpassa sig och 
fostras in i majoritetskulturen utan fostran förutsattes ske ömsesidigt. Skolö-
verstyrelsen underströk att det fanns spänningar mellan de tre målen för in-
vandringspolitiken och att de alltid måste tolkas och konkretiseras på olika 
nivåer. ”Tolkningar kan leda till inskränkningar och öppningar i förhållande till 
formulerade mål beroende på vilken grad av tolerans som tillåts inom ett sy-
stem. Vilken grad av tolerans har utbildningssystemet samband [sic!] med tolk-
ningar av de invandrarpolitiska målen?”26 Ytterligare en utmaning Skolöversty-
relsen identifierade var syftet att invandraren skulle få stöd att uppnå dubbel 
kulturell identitet. Om detta skulle lyckas måste det som invandrarna repre-
senterade ifråga om ”värderingar, religion, språk, seder och bruk etc uppfattas 
som positivt för Sverige och berikande för samhällets utveckling”.27 Och i re-
lation till invandrarbarnen i skolan gällde det att deras ursprungskulturer vär-
derades och skulle ge stolthet hos barnen för att undvika kulturkonflikter i 
hemmen. Skolöverstyrelsen befarade att invandrarbarnens snabbare anpassning 
till det svenska majoritetssamhället skedde genom skolgången och skulle leda 
till konflikter med föräldrarna som inte antogs ha samma förutsättningar till 
anpassning vad gäller normer och värderingar. Skolöverstyrelsen lyfte fram de 
normkonflikter som skolan gav upphov till i invandrarfamiljen och att det var 
i utbildningsväsendet som grundläggande värderingar i ett samhälle kom till 
uttryck. Normkonflikterna handlade, enligt Skolöverstyrelsen, om exempelvis 
förhållandet mellan generationer, könsroller och syn på barnuppfostran och att 
det var dessa delar i ett kulturmönster som påverkades i skolan. För att för-
hindra dessa normkonflikter föreslog Skolöverstyrelsen en förtroendefull kon-
takt mellan skola och hem för att kunna nå en positiv kulturell identitet. I 
denna tämligen manifesta medborgarfostran föreslog Skolöverstyrelsen att det 
behövde göras: 

informationsinsatser för att belysa olika värderingar och sociala utgångspunkter. 
Olika sätt att påverka attityder mellan invandrare och svenskar behöver prövas. 
Den språkliga, pedagogiska och kulturella tillgång som invandrarna represente-
rar måste också tas till vara.28 

                                                
26 Skolöverstyrelsen (1979) s. 15. 
27 Skolöverstyrelsen (1979) s. 17. 
28 Skolöverstyrelsen (1979) s. 18. 
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Intentionen och ambitionen med de fostrans- och informationsinsatser som 
Skolöverstyrelsen ansåg behövdes för att komma till rätta med segregationen 
var högt ställda och vittnade om klarspråk från myndighetens sida. Det var med 
andra ord en genuin oro som kom till uttryck inom Skolöverstyrelsen för vad 
ett misslyckande i dessa avseenden kunde innebära. Handlingsprogrammets av-
snitt om attityder och värderingar pekar på hur en viktig uppgift ligger hos 
”utbildningssamhället”, nämligen att blottlägga, bearbeta och motarbeta nega-
tiva attityder för att förhindra diskriminerande handlingar. Skolöverstyrelsen 
slog fast att fördomar ofta är antipatiska, fientliga föreställningar om andra ra-
ser, nationaliteter och kulturer. Fördomar och diskriminering mot minoriteter 
kunde enligt Skolöverstyrelsen leda till ofrivillig gruppbildning och att gruppen 
avskärmade sig för att motstå trycket. Myndigheten slog fast att all gruppbild-
ning inte enbart skulle ses som negativ, eftersom minoriteten därigenom kunde 
stärka sin etniska samhörighet. Handlingsprogrammet formulerade bokstavli-
gen under vilka villkor den mångkulturella modellen kunde fungera: 

En sådan frivillig gruppbildning byggd på social jämlikhet, självuppskattning 
och kulturgemenskap kan gynna framväxten av det mångkulturella samhället 
under förutsättning att det skapas förutsättningar för kommunikation och sam-
verkan mellan de olika grupperna. Den trygghet och det självförtroende som 
växer fram inom den egna minoritetsgruppen kan ses som en förutsättning för 
en sådan bredare samverkan i samhället.29 

För att skapa dessa förutsättningar såg Skolöverstyrelsen det som nödvändigt 
att hela samhället behövde engageras. Skolöverstyrelsen pekade på kunskaps-
brist angående omfattningen av fördomar varför regeringen, enligt handlings-
programmet för invandrarfrågor, sägs ha sjösatt en diskrimineringsutredning, 
1978, som gav utbildningsområdet hög prioritet. För att ytterligare motverka 
uppkomsten av fördomar mot invandrare gav Skolöverstyrelsen i uppdrag åt 
Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd att temagranska läromedel. 

Tvåspråkighetsforskningen som i Sverige började ta form under femtiotalet 
hade vid tiden för Skolöverstyrelsens handlingsprogram redan etablerat sig och 
det språkvetenskapliga forskarsamhället var eniga om hemspråkets helt avgö-
rande betydelse för lyckad skolframgång för minoritetsgrupper.30 Mot bakgrund 
av befintlig forskning argumenterade Skolöverstyrelsen starkt för en förbättrad 
hemspråkslärarutbildning och lärarutbildning för svenska som främmande språk. 
Trots att utbildning i svenska som andraspråk på universitetsnivå funnits sedan 
1972 och att de första avhandlingarna med svenska som andraspråkinriktning 

                                                
29 Skolöverstyrelsen (1979) s. 22–23. 
30 Linus Salö, Kenneth Hyltenstam, Christopher Stroud & David Karlander, ”Två- och flersprå-
kighet Ett samtal om forskningsinriktningens uppkomst och konsolidering i Sverige”, Språk och 
stil 31:1 (2021) s. 13–43. 
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lagts fram under 1970-talet saknades en forskningsorganisation.31 Handlingspro-
grammet för invandrarfrågor lyfte också fram ett önskemål om ökade forsknings-
satsningar inom fältet andraspråksinlärning.32 Det var även i Skolöverstyrelsens 
handlingsprogram som etablerandet av skolämnet svenska som främmande språk 
fördes fram. Argumentationen utgick ifrån principen att det handlade om en 
uppdelning av svenskämnet i två olika ämnen, nämligen svenska som främmande 
språk och det svenskämne som gäller för majoriteten av eleverna som har 
svenska som första språk, modersmål. 

Lgr80 
I den slutgiltiga läroplanen, Lgr80, motiveras svenska som främmande språk 
med att elever med annat hemspråk än svenska ska få sådana kunskaper i 
svenska så att de kan tillgodogöra sig den reguljära undervisningen ”och lättare 
delta i kamratlivet och i samhällslivet i Sverige”.33 I svenska som främmande 
språkkursplanen betonas under rubriken ”Samhälls- och kulturorientering” 
vikten av att eleverna får stifta bekantskap med ”svenskt vardags- och arbetsliv, 
med närsamhället och med svenska samhällsförhållanden”. Invandrareleverna 
ska genom att ta del av svensk kultur öka sina möjligheter att känna gemenskap 
med människor i Sverige. Den medborgarfostran läroplanstexten förmedlade 
lade tydligt vikten på en dubbel kulturell identitet och den dubbla kulturella 
tillhörigheten förstärktes ytterligare genom kursplanen i hemspråk.34 I det in-
ledande kapitlet i läroplanen från 1980 behandlades skolans mål och där slogs 
skolans fostrande roll fast med underrubriken: ”Skolan ska fostra.”35 Vidare re-
dovisades de grundläggande värderingar man ville att barn och ungdomar skulle 
fostras till och omfatta. I Lgr80 formulerades tanken om att skolan ”medvetet 
ska påverka och stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis 
grundläggande värderingar […] Skolan ska därför utveckla sådana egenskaper 
hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tole-
rans, samverkan och likaberättigande mellan människorna.”36 Dessa grundläg-
gande värden som formulerades i Lgr80 grundar sig i 1940-talets skolutredning 
och 1946-års skolkommission och som till stora delar återfinns i 1994-års läro-
planer men under benämningen skolans värdegrund. 

                                                
31 Kenneth Hyltenstam, ”Förord”, i Kenneth Hyltenstam (red.), Svenska i invandrarperspektiv: 
Kontrastiv analys och språktypologi (Lund 1979) s. 8; Kenneth Hyltenstam, ”Svenska som andra-
språk – Universitetsämne utan forskningsorganisation”, i Gunnar Tingbjörn & Anders-Börje An-
dersson (red.), Svenska som andraspråk och andra språk: Festskrift till Gunnar Tingbjörn (Göte-
borg 1997) s. 176. 
32 Skolöverstyrelsen (1979) s. 113–114. 
33 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan Allmän del: Mål och riktlinjer, kursplaner, timpla-
ner (Stockholm 1980) s. 142. 
34 Skolöverstyrelsen (1980) s. 146. 
35 Skolöverstyrelsen (1980) s. 16. 
36 Skolöverstyrelsen (1980) s. 16–17. 
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Svensklärarkollegiet – tidskrifterna Svenskläraren och 
Svenska i skolan 
För att besvara den andra frågan i syftet gällande vilka integrationsrelaterade frågor 
som behandlades i svensklärarkollegiet har två ämnesrelaterade tidskrifter grans-
kats. Även om tidsavgränsningen för den här studien inte omfattar hela 1970-talet 
har hela decenniets utgivning av svensklärarföreningens medlemsblad Svensklära-
ren granskats. Detta för att skapa en uppfattning om det som för tiden uppfattades 
som angeläget inom svenskämnet och svensklärarkollegiet. 1970-talets svenskäm-
nesdiskussioner och debatter präglades av svenskämnets kris som förenklat kan ses 
som efterdyningar av de svåra prövningar genomförandet av enhetsskolan och 
grundskolereformen innebar. Skolans kris handlade till stor del om disciplinpro-
blem och elevernas försämrade kunskaper generellt men framför allt om sjun-
kande läs- och skrivfärdighet. Det ökade antalet invandrarelever verkade inte vara 
en fråga som diskuterades vare sig i tidskrifterna eller i massmedia utan debatten 
handlade om den socialdemokratiska skolpolitikens misslyckande å ena sidan och 
den trögföränderliga pedagogiken å andra sidan som förklaringsgrund för skolkri-
sen.37 Svensklärarkollegiet, liksom andra ämneskollegier, fick arbeta med helt nya 
elevsammansättningar och grundskolans problem omfattade mycket mer övergri-
pande frågor än det ökade antalet elever med svenska som andraspråk. Det gällde 
även den expanderande gymnasieutbildningen som plötsligt hade ett helt annat 
breddat socioekonomiskt elevunderlag än de högre läroverkens men även grund-
skolans utmaningar med nya progressiva pedagogiska idéer såväl som med delvis 
nytt ämnesinnehåll. Den ökande andel elever med svenska som andraspråk i 
svenskundervisningen utgör följaktligen bara en mindre komponent i ämnesom-
välvningen som rådde och som sammantaget utgjorde svenskämnets kris. Mer kon-
kret gällde problemen i grundskolan få undervisningstimmar i svenska, litet stöd 
för att bedriva undervisning i basfärdigheterna läs- och skrivfärdigheter samt gym-
nasiesvenskans kamp i de yrkesförberedande programmen. Redan 1971 hade 
Svenskläraren ett temanummer om invandringens utmaningar och konsekvenser 
för svenskämnet. Svensklärarkollegiet påtalade genom temanumret avsaknaden av 
utbildade lärare i svenska som främmande språk, avsaknaden av läromedel i 
svenska som främmande språk och avsaknaden av en läroplan för ämnet trots att 
invandringen ökat kraftigt och att elever med begränsade kunskaper i svenska blev 
fler och fler i de svenska klassrummen.38 enligt invandrarutredningen etablerades 
de första svenska som främmande språklärarutbildningarna i Linköping och 

                                                
37 Magnus Hultén, ”Kunskapskriser Kunskapsfrågan i svensk skoldebatt 1964–2001”, i Joakim 
Landahl, David Sjögren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på ut-
bildningsreformer och skoldebatter (Lund 2021) s. 136–141; Germund Larsson & Johanna Ringarp, 
”Fan Ta SIA Skolk, stök och skolleda i 1970-talets skolkrisdebatt”, i Joakim Landahl, David Sjö-
gren & Johannes Westberg (red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och 
skoldebatter (Lund 2021).  
38 Svenskläraren: Medlemsblad för Svensklärarföreningen 16:3 (1971). 



 

 

”KULTURELL VÄXELVERKAN” 

291 

Malmö med start hösten 1972.39 Det refererade temanumret belyste hur utmaning-
arna med det ökande antalet elever med svenska som andraspråk tedde sig i den 
svenska skolan. Trots att temanumret vittnade om en stor medvetenhet om de 
utmaningar det ökade antalet elever med svenska som andraspråk i svenskämnes-
undervisningen utgjorde var det i det stora hela tyst angående denna fråga under 
det resterande decenniet, detta med undantag för ett par artiklar om strikt språk-
vetenskapliga frågor som inferens och pragmatik i SFI. En rimlig förklaring till att 
frågan inte behandlades mer torde vara att svenskämnets kris var mycket större än 
så. I svensklärarföreningens remissvar inför läroplansreformen Lgr80 nämndes un-
der rubriken ”Språk och språkbruk” att det var värdefullt att förslaget till ny läro-
plan upptog de språksituationer invandrare och övriga språkliga minoriteter befann 
sig i.40 Svensklärarföreningen påtalade även behovet av fortbildning inom de om-
råden den nya läroplanen introducerade och där nämndes även svenska som främ-
mande språklärarfortbildning. I Svensklärarens kommentar till den stadfästa nya 
läroplanen Lgr80 yttrades inget om svenska som främmande språk- eller hem-
språksrelaterade frågor, inte heller explicit om den specifika elevgrupp som har 
svenska som andraspråk. Däremot framträdde det tydligt vad svensklärarför-
eningen såg som viktigt mot bakgrund av vilken kritik som riktats mot den nya 
läroplanen Lgr80. Avsaknaden av tillräcklig prioritering av basfärdigheter i svensk-
ämnet, framförallt i de lägre åldrarna, skulle komma att missgynna de barn som 
hade mindre goda möjligheter till aktiv språkutveckling. I denna grupp ingick vissa 
invandrarbarn även om detta inte nämndes explicit. Att skönlitteraturen skulle 
dominera svenskämnet var något som delvis stärkts sedan de första förslagen till 
ny läroplan publicerats men svensklärarföreningen hade gärna sett en litterär ka-
non, eller närmare bestämt efterfrågades vissa namngivna äldre och nyare förfat-
tarskap som kunde användas i undervisningen. Det här kan förstås som ett konser-
vativt drag och en mer traditionell tappning av kulturell medborgarfostran. 
Svensklärarföreningen uttalade sig positivt till att skönlitteraturen stärkt sin posit-
ion i den slutgiltiga läroplanen och att läsningen ”befriats från plikten att jämt och 
ständigt göra tjänst åt vardagsverklighet och samhällsorientering”41 Sammantaget 
framträdde bilden av en relativt konservativ svensklärarförening vars hållning ut-
gjorde motstånd mot de övergripande fostransuppdrag Lgr80 implicerade, nämli-
gen otydlighet i ämnesgränser och en tydligt påbjuden anknytning till vardagsverk-
lighet och samhällsorientering som skulle genomsyra hela grundskolan på bekost-
nad av basfärdigheter och tydligt ämnesinnehåll. 

Vid tiden för läroplansreformen 1980 gav tidskriften Svenska i skolan ett 
temanummer ”Invandrarna och språket”. Temanumret bestod av material av 
olika karaktär som spände från metodik och ämnesdidaktik till en artikel som 

                                                
39 Invandrarutredningen, Invandrarutredningen, 4 Bilagedel till huvudbetänkandet (Stockholm 
1974) s. 266. 
40 Svenskläraren: medlemsblad för Svensklärarföreningen 24:1 (1979). 
41 Sven-Gustaf Edqvist, ”Om den nya kursplanen i svenska”, Svenskläraren: Medlemsblad för 
Svensklärarföreningen 25:5 (1980) s. 5. 
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behandlade invandringen till Sverige samt en artikel om rektorsområdenas an-
svar i frågan. Temanumret inleddes med text där redaktören konstaterade att 
både hemspråkslärare och svenska som främmande språklärare upplevde att 
de som lärare hade låg status men även att deras undervisningsämnen hade låg 
status i den svenska skolan. Orsaken sades vara bristande kunskaper om in-
vandrarnas språkliga behov. Temanumret utgjorde i sig själv därmed en direkt 
fortbildning av svensklärarkollegiet i frågan och kan därmed förstås som fost-
rande av lärarkollegiet in den mångkulturella modellens grunder. Artikeln im-
plicerade även att det fanns svårigheter att få invandrarelever att läsa hemspråk, 
vilket kunde få allvarliga konsekvenser enligt temanumrets inledande text: 

Att äga ett språk ger kommunikationsmöjligheter och därmed också trygghet i 
tillvaron. Många invandrarelever blir ”halvspråkiga” därför att vi i skolan inte 
ger dem adekvat undervisning. Den halvspråkige eleven behärskar varken det 
egna modersmålet eller det främmande språket, i detta fall svenska. Det säger 
sig självt att halvspråkighet skapar vilsenhet i tillvaron. Eleven känner sig inte 
hemma varken i skolan och det svenska samhället eller i den egna kulturmiljön 
eftersom han/hon saknar den referensram som öppnar dörren till gemenskap – 
ett språk.42 

Artikeln är argumenterande och riktade sig till svensklärare som underförstått be-
hövde fortbildning om det svenska som främmande språk- och hemspråkslärarna 
redan visste, nämligen att den aktiva tvåspråkigheten var nödvändig för att invand-
rareleven skulle lyckas i skolan och i förlängningen som samhällsmedborgare i Sve-
rige. Vilka konsekvenserna av ett misslyckande skulle bli kom inte entydigt fram 
och artikelförfattaren utvecklade inte de frågor om vad vilsenhet och rotlöshet 
förorsakad av den så kallade halvspråkigheten kunde få. Men mot bakgrund av 
Skolöverstyrelsens handlingsprogram som publicerades året innan kunde man utgå 
ifrån att de långsiktiga sociala konsekvenserna var kända och att de inte behövde 
skrivas ut. En fråga som togs upp i Skolöverstyrelsens handlingsprogram och i för-
slaget till ny läroplan från 1978 var vikten av att svenska elever skulle få kunskaper 
om invandrarelevernas ursprungsländer och kulturer. Det här var ett explicit ut-
tryck för mångkulturell medborgarfostran som även temanumret i Svenska i skolan 
tog fasta på. Temat behandlades återkommande, vilket dels konkretiserade ömse-
sidigheten mellan invandrare och majoritetssamhälle i den mångkulturella mo-
dellen, dels var det ett uttryck för implicit fostran av svensklärarkollegiet i den 
mångkulturella modellen. Ömsesidigheten i den mångkulturella modellen som 
förmedlades till svenskalärarkollegiet ska ses i kontrast till tidigare gällande assimi-
lationsmodell där kunskaper om minoritetskultur eller invandrares kulturer inte 
lyftes fram eller ansågs som viktiga. Temanumret presenterade två artiklar om 
hemspråksläraren situation. I hemspråksläraren Hasan Güraks artikel argumente-
rades för att hemspråksläraren inte bara var språklärare utan också en resurs för 
eleven som kunde erbjuda kunskaper om båda kulturerna. Den andra artikeln av 

                                                
42 Per Olof Köhler, ”Invandrarna och språket”, Svenska i skolan 1:3 (1980) s. 1. 
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hemspråksläraren Sofia Tojzner underströk vikten av information om olika kul-
turer eleverna kommer ifrån för att skapa ömsesidig förståelse. Det skulle leda till 
ökad vilja att följa hemspråksundervisningen samtidigt som tanken vittnade om 
den medborgarfostran för det mångkulturella samhället som även betonats i den 
nya läroplanen Lgr80. Problemet med oviljan från elevernas sida att följa hem-
språksundervisningen uppmärksammades i artikel ”Undervisning av invandrarele-
ver” i samma temanummer i Svenska i skolan och där riktades explicit kritik mot 
att hemspråket var frivilligt. Kritiken grundade sig i den nya invandrarpolitikens 
ena huvudprincip, nämligen valfrihet. De två övriga principerna var som nämnts 
jämlikhet och samverkan. Skribenten argumenterade för att jämlikhetsprincipen 
borde gälla hemspråksundervisningen i likhet med den obligatoriska svenskunder-
visningen för svenska barn.43 Det bristande intresset att följa hemspråksundervis-
ning och svenska som främmande språk kunde förvisso relateras till valfrihetsprin-
cipen. Det är dock viktigt att understryka att invandrarutredningen när de disku-
terade obligatorisk hemspråksundervisning inte hänvisade till valfrihetsprincipen i 
sitt övervägande och beslut om att förorda frivillig hemspråksundervisning. Det 
invandrarutredningen explicit såg som ett hinder för att förorda obligatorisk hem-
språksundervisning, trots att invandrarutredningen refererar den aktuella tvåsprå-
kighetsforskningens övertygande enighet angående vikten av ett starkt förstaspråk, 
var avgränsningsfrågan. Det gick med andra ord inte att skapa rimliga kriterier för 
vem hemspråksundervisningen skulle gälla.44 Det är i sammanhanget också viktigt 
att understryka att hemspråksreformen anses i forskningen ha haft goda intentioner 
men att den brast i implementeringen. Ämnet som sedan 1997 går under benäm-
ningen modersmål har sedan reformen 1977 aldrig riktigt fungerat som en välinte-
grerad del i den svenska skolan utifrån ett nationellt, helhetsperspektiv.45 

Fostran in i det mångkulturella framkom även i artikeln ”Invandrareleven 
och svenskämnet i klassen” av Elisabeth Einarsson. Artikeln behandlade över-
gången från förberedelseklass till ordinarie undervisning i svenska. Utöver de 
mycket konkreta tips och råd om vilka aspekter som svenskläraren behövde 
beakta när hon eller han tog emot en invandrarelev i svenskämnet slogs det 
även fast att lärarkollegiet skulle se på invandraeleven som en positiv resurs i 
klassen som besatt speciella kunskaper. Invandrareleven kunde bidra med sina 
kunskaper om sitt språk, sin kultur samt sina värderingar och normer som ofta 
antogs vara helt okända för de svenska eleverna. Den här fostransaspekten var 
något som redan togs upp i invandrarutredningen och benämndes ”kulturell 
växelverkan”. Det här perspektivet skulle ge invandraeleven möjligheter att 
komma med synpunkter som förväntades bredda och berika diskussionen. Ex-
empel på aktuella skolproblem där den här typen av bidrag till diskussionen 

                                                
43 Emmanuel Morfiadakis, ”Undervisning av invandrarelever”, Svenska i skolan 1:3 (1980) s. 15. 
44 Invandrarutredningen (1974) s. 257. 
45 Municio (1987) s. 233–235; Sverige Utredningen om modersmål och studiehandledning på mo-
dersmål i grundskolan och motsvarande skolformer, För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 
inkludering: Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (Stockholm 2019). 
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kunde komma fram gavs. Angående ordningsregler kunde invandrareleven bi-
dra med synpunkter på grund av att eleven ofta kom från ”utpräglat auktoritära 
skolformer, vilkas värderingar och normer helt avviker från svenska förhållan-
den [och angående relationen elev-lärare] Det relativt otvungna förhållandet 
som råder mellan lärare och elev i svenska skolor är ofta helt främmande för 
Ive [invandrareleven]”.46 Här är det underförstått att de svenska eleverna skulle 
berikas med kunskaper om andra kulturer präglade av normer och värderingar 
som det svenska samhället lämnat bakom sig. Invandrarelevens uppgift var att 
berika och ge vittnesmål om hur det kunde vara i mer traditionella och aukto-
ritära kulturer samtidigt som det implicerade att invandrareleven anammade 
den svenska skolans normer och värderingar. Det som med all tydlighet kom 
till uttryck här var återigen en av den mångkulturella modellens grundpremis-
ser, nämligen ömsesidigheten där båda parter, majoritet som minoritet, skulle 
lära sig av varandra. 

Sammanfattande diskussion 
I Skolöverstyrelsens handlingsprogram för invandrarfrågor framträdde det mång-
kulturella samhällets utmaningar med största tydlighet. De utmaningarna rappor-
ten framställde vid slutet av 1970-talet utgick ifrån en pågående strukturell margi-
nalisering av invandrarna, specifikt de nyinvandrade grupperna lyftes fram här. 
Marginaliseringen och utanförskapet gällde såväl tillgången till bostad som arbete. 
Det var tillika anmärkningsvärt hur tydligt handlingsprogrammet för invandrarfrå-
gor underströk diskriminering på etnisk grund i det svenska samhället samt kon-
flikten mellan den svenska majoritetsbefolkningen och invandrarna men även 
ökande spänningar mellan olika minoritetsgrupper. Det var ett segregerat samhälle 
som trädde fram genom den lägesbeskrivning handlingsprogrammet för invandrar-
frågor gav över det svenska samhället. Och det som särskilt poängteras i segregat-
ionsavseende var att kontakten mellan invandrare och svenskar beskrevs som liten 
samtidigt som skola och utbildning pekas ut som den samhällssektor där dessa mö-
ten bör kunna ske. Det rapporten tydligt lyfte fram som en samhällsrisk var in-
vandrarbarnens utsatta situation och Skolöverstyrelsen uttryckte en stark oro för 
framtida utslagning av invandrareleverna ifall inte kraftfulla åtgärder skulle vidtas i 
utbildningssektorn. De åtgärder som, enligt Skolöverstyrelsen, behövde göras för 
att motverka segregation och konflikter mellan majoritet och invandrare var utö-
ver fostran till stark tvåspråkighet, genom hemspråksundervisning och svenska 
som främmande språk, fostra majoritetseleverna och befolkningen i stort in i den 
mångkulturella modellens samverkansprincip. Tanken om samverkan innehåller 
en av den mångkulturella modellens grundtankar, nämligen ömsesidighet och kul-
turell växelverkan. Den här aspekten av medborgarfostran kom till uttryck genom 

                                                
46 Elisabeth Einarsson, ”Invandrareleven och svenskämnet i klassen”, Svenska i skolan 1:3 (1980) s. 63. 
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formuleringar som att majoriteten måste lära sig förstå värdet i invandrarnas kul-
turer, språk och religion. Det som invandrarna representerade måste enligt denna 
princip uppfattas som positivt och berikande för det svenska samhällets utveckl-
ing. Att värdesätta detta från ett svenskt majoritetsperspektiv innebar, enligt mo-
dellen, också att invandrareleverna skulle komma att värdera sitt ursprung högre 
och kunde därmed nå bättre skolframgång genom bättre självkänsla. 

Svensklärarkollegiets röster som studerats genom de två tidskrifterna går i 
linje med Skolöverstyrelsens intentioner. Svensklärarkollegiet hade dock inte 
samma krisbeskrivning som Skolöverstyrelsen, vilket är förståeligt mot bak-
grund av svensklärarnas begränsade och specifika undervisningsuppdrag. 
Svensklärarkollegiet tog, såsom det kom till uttryck i de granskade tidskrif-
terna, mest fasta på värdet av invandrarutredningens grundtanke och intent-
ion, nämligen att skapa förutsättningar för kulturell växelverkan. Invandrar-
elevernas bakgrund och deras erfarenheter skulle i denna anda nyttjas och 
invandrarnas kulturtraditioner skulle berika undervisningen. Samtidigt kom 
det till uttryck att invandrareleverna bar med sig erfarenheter av auktoritära 
skolkulturer och att invandrareleverna därför kunde förväntas känna sig 
främmande inför den svenska, demokratiska och icke-auktoritära skolkul-
turen. Det här anknyter till Skolöverstyrelsens oro för spänningar mellan ge-
nerationerna i invandrarfamiljerna där barnen snabbare förväntades anamma 
de svenska normerna och värdena som en följd av skolans medborgarfostran 
medan den äldre generationen invandrare starkare förväntades hålla fast vid 
de ursprungliga normerna och värderingarna från hemkulturerna. I det här 
avseendet förväntades informationsinsatser och samverkan mellan hem och 
skola motverka generationskonflikterna, enligt Skolöverstyrelsen. 

I svensklärarkollegiets utsagor om att använda invandrarelevernas erfaren-
heter och kunskaper om andra kulturer kan en latent men påtaglig assimilat-
ionstendens skönjas. Det råder inga tveksamheter angående vilka värderingar 
och normer som är de goda i detta sammanhang. Invandrareleverna förväntades 
kunna vittna om system och kulturer som representerar det som det svenska 
samhället lämnat bakom sig, alltså det auktoritära och icke-demokratiska. Det 
är underförstått att det är de svenska normerna och värderingarna invandrare-
leverna skulle anamma även om det förespråkades ömsesidighet eller kulturell 
växelverkan. Det fenomen som här beskrivs tar sig bland annat uttryck i de 
svenska som andraspråksläromedel som publicerats av läromedelsförlag under 
en senare period nämligen 1995–2005 och där ideologiproduktionen med assi-
milationstendenser sker mer eller mindre manifest.47 Samtidigt som invandra-
releverna och deras föräldrar successivt skulle inlemmas i den svenska värde-
gemenskapen var utgångspunkten att de skulle fungera som vittnesbärare i det 
svenska klassrummet. På det viset inlemmades invandrareleverna som verktyg 
i den mångkulturella fostran som gällde majoritetseleverna. Och det innehåll 

                                                
47 Jörgen Mattlar, Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk 
(1995–2005) (Uppsala 2008). 
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som skulle riktas till majoritetseleverna gällde invandraelevernas kultur som 
också hade beröringspunkter med de förlegade normer och värderingar det 
svenska samhället lämnat bakom sig. Denna dubbelhet i vad som å ena sidan 
framställdes som jämbördig kulturell växelverkan eller mångkulturalism hade 
å andra sidan tydliga spår av assimilation. Assimilationstanken framträdde inte 
som en manifest idé utan framstod som en logisk konsekvens av att inlemmas 
i det svenska samhället och den svenska skolan. Det här kan även ses som ett 
uttryck för svensk exceptionalism, där folkhemmet och det senare välfärds-
samhället sågs som den mest högtstående och välutvecklade samhällsformen, 
vilket den kanske också var i många avseenden. Enligt denna förståelse skulle 
invandrarelever och föräldrar vara mottagliga för den mångkulturella medbor-
garfostran de utsattes för men i förlängningen även anamma det svenska väl-
färdssamhällets grundläggande värderingar och normer. 

 


