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Summary 

In the fall of 2015 over 100 000 refugees came to Sweden, seeking asylum. As a result, 
Swedish schools are now educating children and young people, whose future is uncertain, 
since some of them will not continue to live their lives in Sweden. The Swedish curriculum is 
adapted to the needs and values of Swedish society. It can be questioned if this is the best 
education for asylum seekers who are not allowed to stay in the country. 
     Amy Gutmann has introduced the idea of adequacy in the philosophical debate about 
education. According to this theory, an adequate education is one that makes it possible for all 
educable children to take part in the democratic processes as adults. Elizabeth Anderson has 
developed the theory further, from the point of view that a society is governed by an elite. She 
concludes that it is important that this elite consists of representatives from all socio-economic 
tiers in a society to be democratically viable. For this to happen, schools need to be more 
integrated than they are today. 
     It is the aim of this essay to see if the education of asylum seeking pupils in Sweden is 
adequate in fostering active democratic citizens. The author therefore looks at the way the 
Swedish school system handles asylum seeking pupils and their parents. UNHCR’s 
Educational Strategy is also used as a guide to an adequate curriculum. The author reaches the 
conclusion that adequacy points to certain changes in the curriculum and organization of 
schools, which would better prepare individuals both for a life in Sweden, and for a return to 
their native countries. Furthermore, adequacy gives us a reminder that people seeking asylum 
are also a part of the democratic processes in the host country. 
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1. Inledning1 
I demokratiska samhällen ses utbildning som en rättighet för medborgarna, eftersom en god 

utbildning ofta är en grund för att kunna ta del av samhällets olika värden. Men utbildning är 

inte bara viktig ur individperspektivet utan även för samhället i stort; ett av den svenska 

skolans uppdrag är att utbilda ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande” 

medborgare.2 I Sverige anses skolgången vara så betydande att den är obligatorisk på 

grundläggande nivå – med få undantag har alla barn som är folkbokförda i landet skolplikt 

från det år de fyller sju och tills de har gått nio år i grundskolan.3 Asylsökande barn har ingen 

skyldighet att gå i skolan i Sverige, men de har rätt att göra det om föräldrarna så önskar.4  

     Denna rätt till skolgång för personer som kanske inte kommer att få stanna i landet kan 

förvisso ifrågasättas, men huvudsyftet med denna uppsats är inte att försvara alla barns rätt till 

en utbildning. Jag ansluter mig till Joseph H Carens när han påpekar att det inte är möjligt för 

barn i dagens samhällen att få ett fungerande liv utan en viss, basal utbildning. En sådan 

utbildning är därför ett grundläggande behov, som barn har, inte i egenskap av medborgare i 

ett specifikt land, utan just för att de är människor. Utan litteracitet och numeracitet är det 

svårare att känna till de val som är möjliga att göra i livet. Ur det perspektivet är utbildning en 

grundläggande mänskligt rättighet, som barnet bör få i den stat där det befinner sig.5  

     Den fråga som denna uppsats vill utforska är i stället hur en utbildning som är adekvat för 

barn som inte självklart kommer att stanna i landet bör utformas. Styrdokumenten för den 

svenska skolan – skollag, läroplaner och kursplaner – är utformade efter det svenska 

samhällets ideal och behov. Det stora antalet asylsökande barn som har kommit till Sverige, 

framför allt under hösten 2015, har dock medfört att vi i våra klassrum har barn och ungdomar 

som kommer att lämna Sverige om de inte beviljas permanenta uppehållstillstånd i vårt land. 

De kommer då att framleva sina liv i andra samhällen, som kan komma att ställa andra krav 

på dem än vad det svenska utbildningssystemet har förberett dem för. 

     En rimlig invändning är att det inte finns behov för Sverige att göra några anpassningar av 

skolgången, eftersom asylsökande vistas en kortare tid i det land där de söker asyl. 

Utbildningen blir därför med nödvändighet inte fullständig, och en stor del av den kommer 

förmodligen att upptas av studier i svenska som andraspråk, eftersom kunskaper i skolspråket 
                                                           
1 Jag vill rikta ett stort tack till i första hand Kalle Grill, men också till Tom Tardelius, för deras kloka 
kommentarer. 
2 Skollagen 1 kap 4§ 
3 Skollagen 7 kap. Här finns också alla undantagen angivna, både vad gäller start och slut av skolgången. 
4 Skollagen 29 kap 2§. 
5 Carens, s. 136-137. Se sid 133 – 138 för en längre diskussion om barns rätt till utbildning i den stat där de 
befinner sig, oavsett vad som lett till att de hamnat där. 
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ses som en förutsättning för att tillgodogöra sig övriga ämnen. Här vill jag dock framhålla att 

asylprocessen inte längre är snabb i Sverige. Genomsnittstiden för att få ett beslut i 

asylärenden är idag femton månader enligt Migrationsverket.6 Den som nekas asyl har 

dessutom rätt att överklaga beslutet, vilket idag kan ta ytterligare tolv månader.7 Den som 

fyllt sju år men inte arton, har rätt att börja skolan inom en månad från att hen kommit till 

Sverige. Det innebär att asylsökande barn och ungdomar som inte beviljas uppehållstillstånd 

ändå kan komma att tillbringa drygt två år i svensk skola – en betydande tid i en ung persons 

liv.  

     Frågan om vad utbildningen ska fyllas med för innehåll kvarstår. Som nyanländ i svensk 

skola har man rätt till studiehandledning på modersmålet. Detta innebär att man från start 

deltar i fler ämnen än svenska som andraspråk. Ju äldre man är, desto ovanligare är det dock 

att man deltar i samtliga ämnen som skolan erbjuder. Det blir i det läget nödvändigt att 

överväga vilka prioriteringar som kan och bör göras när det gäller ämnesval. FN:s 

flyktingorgan UNHCR har tagit fram en utbildningsstrategi för 2012-2016. Planen är tänkt 

som ett ramverk som kan användas för att ta fram mer specifika planer i respektive land som 

berörs av frågan.8 Den är dock så allmänt hållen att ytterligare redskap behövs för att avgöra 

vilken faktiskt utbildning som gynnar dessa elever. Jag vill i det följande hävda att en teori 

inom utbildningsfilosofin, adequacy, kan användas som stöd för att utforma en god utbildning 

för asylsökande elever. En ytterligare anledning till att tillämpa adequacy-teorin, är att den 

även har konsekvenser för vår syn på asylsökandes rätt och möjligheter att delta i samhällets 

beslutsprocesser. 

 

1.1 Syfte och disposition 

Inom främst amerikanska filosofiska kretsar har man under en tid debatterat begreppet 

adequacy i samband med prioriteringar inom utbildningsväsendet. Debatten har uppkommit 

ur det faktum att det inte finns någon nationell kurs- och läroplan i USA, och diskussionen 

gäller vilka grundläggande kunskaper som medborgare i demokratiska samhällen behöver, 

och vilka konsekvenser detta får för hur utbildningen utformas. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka hur adequacy kan vara en hjälp för den svenska skolan att göra prioriteringar 

när det gäller asylsökande barns och ungdomars skolgång. 

                                                           
6 DN 2017-03-01: http://www.dn.se/nyheter/sverige/ensamkommande-barn-vantar-langre-an-vuxna (hämtad 
2017-05-10). 
7 Förvaltningsrätten i Göteborg: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se/Om-forvaltningsratten/ 
Ungefarlig-handlaggningstid/#mål i mig (hämtad 2017-05-10). 
8 UNHCR 2012, s. 8. 
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     Jag kommer till att börja med att ge en introduktion till adequacy-begreppet. Jag tar min 

utgångspunkt från Amy Gutmanns bok Democratic Education, där grunden för adequacy 

läggs. Även om Gutmann utgår specifikt från det amerikanska utbildningsväsendets 

förutsättningar, har hennes tankar generella implikationer för vilka krav vi bör ställa på 

utbildningssystemet i en demokrati. Jag fortsätter sedan med att presentera de tankar som 

Elizabeth Anderson har utvecklat när det gäller vilka praktiska konsekvenser adequacy-teorin 

får för hur skolväsendet bör utformas för att möjliggöra för alla medborgare i ett land att delta 

i de demokratiska processerna. Slutligen presenterar jag UNHCR:s utbildningsstrategi, samt 

Sarah Katherine Smiths doktorsavhandling om hur den praktiskt tillämpas i några länder. 

     I diskussionsdelen hävdar jag att svenskt skolväsende, som det är utformat idag, inte 

uppfyller de behov som asylsökande barn och ungdomar har. Min tes är att adequacy-teorin 

pekar på att den svenska skolan bör ändras, så att den erbjuder en utbildning som bättre 

förbereder dessa elever för att vara aktiva medborgare i såväl Sverige som i andra samhällen.  

 

1.2 Termer och avgränsningar 

Jag kommer i denna uppsats att använda ”tillräcklighet” som en översättning för ”adequacy”, 

och ”tillräcklig” (ibland ”tillräckligt bra”) för ”adequate”. För ”equality” används såväl 

”likvärdighet” som ”jämlikhet”. ”Meritocracy” översätts med ”meritokrati”. 

I det svenska skolsystemet finns begreppen läroplan och kursplaner. Jag kommer att 

sammanfatta båda med termen” läroplan”, som bäst motsvarar engelskan ”curriculum”. Med 

”förälder” menar jag även andra vårdnadshavare. 

     Jag kommer i det följande att främst diskutera utifrån ett grundskoleperspektiv. Att göra en 

genomlysning av hela det svenska skolsystemet blir alltför omfattande för denna uppsats, och 

jag väljer därför att koncentrera mig på den obligatoriska delen av det svenska skolsystemet. 

Det är dessutom vanligt att äldre asylsökande elever, som formellt sett är inskrivna i 

gymnasieskolan, läser ämnen på grundskolenivå. Därmed blir frågan om vad en adekvat 

utbildning innebär på grundskolenivå i många fall även relevant för dem. 
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2. Adequacy – en bakgrund 
2.1 Amy Gutmann och Democratic Education 

I Democratic Education för Amy Gutmann fram tanken om adequacy som en demokratisk 

standard för skolväsendet. Hon baserar sin standard på två principer: the democratic 

authorization principle och the democratic threshold principle. Den första principen hävdar 

att det är demokratiska institutioner som har rätten att besluta om hur stora resurser ett 

samhälle ska satsa på utbildning.9 Gutmann inför denna princip eftersom hon anser att det inte 

är möjligt för ett samhälle att satsa obegränsade resurser på utbildning, något som hon hävdar 

förespråkas av anhängare av maximeringsprincipen när det gäller utbildning.10 Den svenska 

skollagen innehåller en variant av maximeringsprincipen:  
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. (Min kursivering.)11 

 
     Maximeringsprincipen kräver att utbildningen utformas så att varje barn kan utvecklas 

maximalt, utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål. Det är upp till samhället att 

tillsätta de resurser som krävs för att varje barn ska få samma chans att nå sin högsta potential 

i skolan. Problemet med maximeringsprincipen är, enligt Gutmann, att den vilar på en 

missuppfattning, nämligen att samhället bör sträva efter att maximera det som värderas högst. 

Gutmann anser att inget värde är så viktigt att det kan maximeras. Hon grundar detta på 

tanken att en maximering av till exempel utbildning riskerar att sluka alla resurser i ett 

samhälle, vilket innebär att det inte finns några över till andra viktiga värden som också är 

nödvändiga, som sjukvård eller ett socialförsörjningssystem.12  

     Det är dock inte the democratic authorization principle som jag tycker är det mest 

intressanta med Gutmanns teori om en tillräckligt bra utbildning, utan den princip hon 

använder för att göra val: the democratic threshold principle. För Gutmann blir behovet att 

göra val en följd av att hon inte accepterar maximering som princip.13 Men också den som 

accepterar maximering, behöver göra val. Även i de fall ett samhälle tillämpar en 

maximeringsprincip inom utbildningen (som Sverige gör), måste det också bestämma vad 

som ska ingå i undervisningen och hur utbildningen ska bedrivas. Den svenska skolan lägger 

                                                           
9 Gutmann, s. 136. 
10  Gutmann, s. 128. 
11 Skollagen 3 kap 3§. 
12 Gutmann, s. 128-130. 
13 Gutmann, s. 128-130. 
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till exempel ofta mer lärarresurser på elever som har problem med att uppnå kunskapsmålen, 

än på elever som lätt når dem. Det är dock fullt möjligt att tänka sig en omvänd 

resursfördelning. 

     Gutmanns andra princip säger att “inequalities in the distribution of educational goods can 

be justified if, but only if, they do not deprive any child of the ability to participate effectively 

in the democratic process (…)”.14 Det Gutmann vill, är alltså att sätta en lägsta tröskel för 

utbildningen i ett demokratiskt samhälle: den måste nå en nivå som gör det möjligt för varje 

samhällsmedborgare att på ett effektivt sätt delta i den demokratiska processen. Detta ställer 

också krav på de institutioner som fördelar resurser till utbildningssystemet enligt the 

democratic authorization principle: De resurser som kommer skolan till del måste vara 

tillräckliga för att alla barn ska uppnå en tillräcklig (adequate) förmåga att ta del i samhällets 

demokratiska processer. Hur samma institutioner väljer att göra efter att denna tröskel är 

uppnådd, är upp till dem. Om de så önskar, kan de välja att satsa mer resurser på vissa barn, 

till exempel utifrån en meritokratisk princip.15 

     Vi måste dock vara medvetna om att Gutmann, när hon talar om ”alla barn”, i själva verket 

menar ”all educable children”.16 Gutmann är öppen för att det finns barn som har så svåra 

hjärnskador att det inte finns någon realistisk möjlighet för dem att nå upp till tröskeln för att 

aktivt kunna delta i samhällets demokratiska processer. Men även dessa barn har rätt att kräva 

att utbildningen hjälper dem att få ett gott liv, vilket innebär att samhället måste tillföra 

betydande resurser på att uppnå det målet. Gutmann ser dock inget krav på att de ska utbildas 

”to the limits of our capacity”17. Hon lämnar i stället återigen beslutet om hur mycket av 

samhällets utbildningsresurser dessa elever ska få till de demokratiska processerna, och 

påpekar att man vid beslutet också måste ta hänsyn till vilken övrig hjälp samhället kan ge 

dem.18 

     Grunden för den adequacy-teori som Gutmann tar fram är alltså att varje utbildningsbart 

barn ska få en tillräckligt bra utbildning för att kunna fungera som en aktiv medborgare i en 

demokrati. Enligt Gutmann finns det dock inget entydigt svar på vad det innebär att ge barn 

en tillräckligt bra utbildning för att de ska kunna delta i samhällets demokratiska processer. 

Utbildning är till att börja med ett relativt värde; hur mycket din utbilning är värd, beror på 

                                                           
14 Gutmann, s. 128-130. 
15 Gutmann, s. 128-130. 
16 Gutmann, s. 39. 
17 Gutmann, s. 155. 
18 Gutmann, s. 155-156. 
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hur välutbildade de runt omkring dig är.19 Den är också relativ i förhållande till hur samhället 

i stort är utformat – kraven för att kunna delta aktivt i samhället ser olika ut i olika samhällen, 

men förändras också inom ett samhälle över tid. Gutmanns lösning på problemet är därför att 

låta de demokratiska processerna bestämma var tröskeln ska ligga genom att låta frågan 

genomgå offentliga debatter och noggranna överväganden.20  

     Gutmanns demokratiska ideal är alltså ett samhälle med jämlika medborgare, som genom 

debatter och överläggningar kommer fram till hur detta samhälle fortsatt ska utformas. Bara 

genom att så många som möjligt deltar i att utforma det aktuella samhällskontraktet i form av 

olika lagar, blir det moraliskt bindande för samhällets medborgare. Med detta följer också ett 

ansvarstagande för hur samhället fungerar, och kommande generationer måste ha rätten, men 

även förmågan, att utvärdera och eventuellt förändra de lagar som styr samhället, genom att i 

sin tur debattera dem och göra nya överväganden.21 Idealet är med andra ord en slags 

självreproducerande demokrati,22 vars medborgare över tid utvärderar och förändrar sina 

gemensamma åtaganden gentemot varandra.  

     I Gutmanns demokratiska samhälle finns det inte bara ett, objektivt sett, gott liv.23 Detta 

ställer krav på skolan att låta barn begrunda och välja mellan olika varianter av det goda livet. 

Det innebär dock inte att skolan behöver presentera alla tänkbara valmöjligheter som finns i 

samhället; skolan som institution kan inte förväntas visa på alternativ som går emot de 

demokratiska ideal som medborgarna har kommit överens om ska vara en grund för 

utbildningen. Gutmann ser en ansvarsfördelning mellan familjen (som står för barnets första 

fostran24), samhällets övriga medborgare (som gemensamt har fattat beslut om de 

förordningar som styr skolan) och professionella utbildare (det vill säga lärare och 

beslutsfattare i skolfrågor, som genomför själva utbildningen).25  

     För att garantera att statsmakterna och föräldrarna inte får ett oproportionerligt stort 

inflytande över utbildningens utformning, inför Gutmann idén om icke-repression. Hon ser 

det som en begränsning som har för avsikt att hindra staten, eller undergrupper i samhället, att 

försvåra för skolan att hjälpa eleverna att göra rationella övervägande vad gäller olika 

alternativ för vad som kan vara ett gott liv. Det är en del av skolans uppdrag att lära eleverna 

reflektera, på ett rationellt sätt, om vad olika liv kan innebära. Enligt Gutmann tillåter detta 

                                                           
19 Gutmann, s. 136. Även Giesinger, s. 42 och Satz, s. 641f. 
20 Gutmann, s. 137-138. 
21 Gutmann, s. xii-xiii. 
22 Gutmann, s. 39. 
23 Gutmann, s. 28. 
24 Gutmann, s. 50. 
25 Gutmann, s. 40-42. 
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vuxna personer i ett samhälle att diskutera och vara oense, utan att begränsa deras barns 

rättigheter att i sin tur diskutera och vara oense – även med sina föräldrar. En del av skolans 

uppdrag är att främja de karaktärsdrag som ett demokratiskt samhälle kräver, bland annat 

viljan och förmågan att samarbeta.26  Målet är att skolsystemet ska stödja ”a strong 

democracy without sanctioning majority tyranny or sacrificing self-government in the 

future”.27 

 

2.2 Adequacy och Elizabeth Anderson 

Elizabeth Anderson bygger vidare på Gutmanns tankar, framför allt vad gäller vilken kunskap 

som behövs för att kunna ta del i samhällets demokratiska processer. Anderson utgår från att 

varje demokratiskt samhälle styrs av en elit, och att vi genom att titta på det kunskapsbehov 

som denna elit har, kan avgöra vad som är en tillräckligt bra utbildning. Anderson ger oss 

därmed ett verktyg för att kunna göra en mer detaljerad beskrivning av vad en adekvat 

utbildning är: det är en utbildning som gör att alla medborgare har en reell möjlighet att nå en 

position inom eliten. Elitens kunskapsbehov styrs i sin tur av det ansvar den måste ta.28 

Anderson definierar denna elit som de människor som har positioner som innebär att de är 

samhällsledare och/eller har ett särskilt samhällsansvar. Här finns såväl politiker och 

företagsledare som läkare och lärare. Denna elit ska tjäna hela samhället på ett effektivt sätt, 

och den måste vara lyhörd för olika samhällsgruppers behov. Detta kräver enligt Anderson 

fyra saker: 
 

• Kännedom om de intressen och problem som olika samhällsgrupper har. 

• En vilja att främja olika gruppers intressen. Detta kräver i sin tur 

• Tekniskt kunnande29 för att främja dessa intressen, samt 

• Förmågan att på ett respektfullt sätt interagera med personer från olika 

samhällsgrupper.30 

 
     En förutsättning för att en elit ska kunna uppfylla samtliga dessa krav är enligt Anderson 

att dess medlemmar rekryteras från alla samhällsgrupper. Därför måste skolan förbereda sina 

studenter så väl att de kan delta i de högre utbildningar som är nödvändiga för att nå elitens 

                                                           
26 Gutmann, s. 60-61. 
27 Gutmann, s. 97. 
28 Anderson, s. 596-597, 614-615. 
29 Anderson använder termen ”technical knowledge”. Som jag tolkar henne, avser hon med detta både en 
tillräckligt hög utbildningsnivå och tillgång till kulturellt kapital. 
30 Anderson, s. 596. 
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samhällspositioner.31 I rent faktiska termer definierar Anderson detta som möjligheten att 

lyckas genomföra en fyraårig collegeutbildning. Detta ska vara möjligt utan att elever måste 

göra extraordinära studieinsatser i det lägre utbildningssystemet, och det ska också vara 

ekonomiskt möjligt att genomföra utbildningen.32 

     Anderson är öppen för att familjer som vill och har möjlighet kan ge sina barn en 

utbildning som ligger ovanför denna nivå, under förutsättning att de använder sina egna 

resurser. Hon motiverar detta med att möjligheten att få utveckla sina inneboende förmågor är 

något som är gott, såväl i sig, som för personen själv och det övriga samhället. Hon förkastar 

uttryckligen att det är lika tillgång till resurser som är det som är viktigt för likvärdighet: 
 

Equality refers fundamentally to an ideal of social relations, in which people from all walks of life enjoy 

equal dignity, interact with one another on terms of equality and respect, and are not vulnerable to 

oppression of others.33 

 
     Detta likvärdighetsideal, som bygger på att medborgarna i ett samhälle kan interagera med 

varandra på ett respektfullt sätt, leder till att skolan även måste erbjuda något utöver det 

faktiska kunskapsinnehållet: den måste också förse eleverna med kulturellt kapital. Anderson 

definierar kulturellt kapital som kunskap om de ofta informella sociala regler man måste 

känna till för att smälta in en samhällsgrupp. Det kan till exempel handla om att veta hur man 

klär sig eller uttrycker sig, men också om att ha kontakter som gör det möjligt att få tips om 

en jobbmöjlighet. Ofta tänker vi på socialt kapital som en kunskap man behöver ha om 

grupper som socialt befinner sig över den egna, för att ha möjlighet att få tillgång till de 

fördelar som den gruppens medlemmar har. Men enligt Anderson handlar det lika mycket om 

att samhällets elit behöver ha kännedom om de kulturella regler som gäller bland samhällets 

mer utsatta grupper, för att på bästa sätt kunna kommunicera med dem i syfte att främja deras 

intressen.34 Anderson argumenterar för att detta får konsekvensen att utbildningssystemet bör 

vara så integrerat som möjligt för att ge unga människor från olika samhällsgrupper tillgång 

till varandras kulturella kapital.35 Om vi lär känna människor från andra samhällklasser 

genom att på ett naturligt sätt samarbeta med dem, ökar dessutom våra möjligheter att se 

individen i stället för en stereotyp.36 

 

                                                           
31 Anderson, s. 596-597. 
32 Anderson, s. 614-615. 
33 Anderson, s. 615. 
34 Anderson, s. 601-603. 
35 Anderson, s. 598. 
36 Anderson, s. 612. 
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2.3  UNHCR:s utbildningsstrategi 

En grund för en slag övergripande läroplan för flyktingar och asylsökande finns i UNHCR:s 

utbildningsplan för 2012-2016. UNHCR definierar det övergripande målet för utbildning som 

”learning and the development of skills, capacities, and confidence for refugees to live 

healthy, productive lives.”37 Mer konkret innebär detta att utbildningen måste ge eleverna en 

grund i litteracitet och numeracitet, vilket UNHCR ser som grunden för att skaffa sig de 

kunskaper, kompetenser och färdigheter som behövs för att leva ett gott liv. Bland övriga mål 

framhåller man att eleverna behöver såväl hårda kunskaper, kopplade till de akademiska 

ämnena, som mjuka färdigheter för att leva fredligt, respektera de mänskliga rättigheterna och 

vara medborgare.38 

     UNHCR framhåller att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att låta flyktingar 

leva i läger under utdragna tidsperioder. Organisationen ser tre långsiktigt ”hållbara 

lösningar” för flyktingar: att återvända till ursprungslandet, att integreras i det land där man 

sökt asyl eller att integreras i ett tredje land.39 Ett alternativ som UNHCR inte tar upp, är det 

som är praxis i Sverige 2017: att personer beviljas tillfälliga uppehållstillstånd. I dessa fall kan 

personen först komma att bo i värdlandet under en längre tid, för att sedan återvända till sitt 

ursprungsland. I sin doktorsavhandling har Sarah Katherine Smith undersökt vilka faktorer 

som påverkar de val som myndigheter gör när det gäller utbildning för flyktingar. Hon drar 

slutsatsen att valen påverkas av vilken av UNHCR:s hållbara lösningar de ansvariga för 

utbildningen ser som den mest troliga framtiden för flyktingarna.40 Om barn förväntas 

återvända till sitt ursprungsland, kan detta lands läroplan användas. Om barnen å andra sidan 

förväntas bli kvar i det land där de sökt asyl, kan myndigheterna i stället välja att undervisa 

enligt det egna landets skolsystem. Jag tycker att det är intressant att notera att UNCHR anser 

att intensivundervisning i värdlandets språk ska ske ”where necessary” för att underlätta för 

eleverna att anpassa sig till det nya samhället.41 Smith påpekar att det finns en tendens bland 

beslutsfattare att koncentrera sig på elevernas framtid, på bekostnad av deras behov här och 

nu.42 Jag anser att hon har en viktig poäng i detta. Även den som lever mer eller mindre 

isolerat i ett flyktingläger (eller på ett asylboende långt från närmaste samhälle) bör ges 

möjlighet att börja interagera med det omliggande samhället.  

                                                           
37 UNHCR 2012, s. 11. 
38 Ibid. 
39 UNHCR 2006, s.129. 
40 Smith, s. 75. 
41 UNHCR 2012, s. 12. 
42 Smith, s. 75-79. 
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     UNHCR förespråkar att beslutsfattare samråder med flyktingar för att ta fram den 

lämpligaste utbildningen: 
 

UNHCR advocates consultations with refugees in order to determine the most appropriate approach to 

refugee education in each context. This decision will be contextual and depends primarily on refugees’ 

location, the language of instruction, the estimated duration of exile, reception arrangements, and on 

refugees’ desires.43 

 
Detta är en tanke som jag tycker passar väl ihop med Gutmanns syn på ett tredelat ansvar för 

utbildningen mellan familjen44, samhällets övriga medborgare och professionella utbildare.45 

Föräldrar till asylsökande barn måste tillerkännas samma ansvar för sina barns utbildning som 

andra föräldrar i Sverige – och i detta ansvar ingår också en möjlighet att påverka 

utbildningen inom givna gränser. Det är föräldrarna som i första hand vet om familjens 

hemspråk skiljer sig från skolspråket i ursprungslandet, eller om familjen tillhör en förtryckt 

minoritet och därför kanske inte identifierar sig med ursprungslandets majoritetskultur. Sådan 

information har betydelse för bland annat modersmålsundervisningen. I brist på överlämnande 

lärare är det också föräldrarna som har bäst kunskap om barnens tidigare skolgång och 

eventuella inlärningssvårigheter. Detta innebär att de är en viktig källa till kunskap när det 

gäller att avgöra vilket stöd deras barn behöver i skolan. 

     En högst rimlig invändning är naturligtvis att det inte är realistiskt att tro att asylsökande 

föräldrar så direkt förmår ta ansvar för sina barns skolgång och fatta beslut om dess 

utformning. De befinner sig på många sätt i en utsatt situation: de lever i ett samhälle där de 

inte känner till formella och informella regler, de talar inte majoritetsspråket och de kan känna 

rädsla för att inte beviljas asyl om de uppfattas som besvärliga. En möjlig lösning på detta 

problem är att ta fasta på Elizabeth Andersons tankar om att samhällets elit måste bestå av 

medlemmar från alla samhällsgrupper.46 En konsekvens av detta, med direkt påverkan på hur 

skolans utformas, är idén om att utbildningssystemet bör vara så integrerat som möjligt.47 Till 

detta är tanken om kulturellt kapital kopplad – att vi genom att vara i integrerade miljöer lär 

oss de sociala regler man måste känna till för att smälta in en samhällsgrupp.48 Kom ihåg att 

det för Anderson handlar lika mycket om att samhällets elit behöver ha kännedom om de 

kulturella regler som gäller bland samhällets mer utsatta grupper, för att på bästa sätt kunna 

                                                           
43 UNHCR 2012, s. 31. 
44 Gutmann, s. 50. 
45 Gutmann, s. 40-42. 
46 Anderson, s. 596-597. 
47 Anderson, s. 598. 
48 Anderson, s. 601-603. 
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främja deras intressen.49 Jag återkommer till vad detta skulle kunna innebära för hur svensk 

skola organiserar utbildningen för nyanlända elever. 

 

 

3. En adekvat utbildning för asylsökande i Sverige 
Som jag påpekade i inledningen, är det svenska skolsystemet tänkt att utbilda framtida 

svenska medborgare. En specifik svårighet med att undervisa asylsökande personer i Sverige 

är, som jag nämnt, deras osäkra framtid – vi vet inte vilken av de tre hållbara vägarna som 

kommer att bli lösningen för varje enskild asylsökande elev i våra klassrum. Några kommer 

att stanna i Sverige, och har samma behov av att förstå det svenska samhället som den som 

redan är medborgare i landet. Andra kommer att lämna Sverige – antingen för att resa tillbaka 

till ursprungslandet, men kanske också för att leva i ett tredje land, som de inte nödvändigtvis 

känner till.50 Hur utbildar vi på bästa sätt dessa personer, när vi inte kan vara säkra på vilket 

samhälle de kommer att möta i framtiden?  

 

3.1 Adequacy som grund för demokratiska val 

Jag vill redan från början klargöra att jag inte anser att adequacy-principen är ett verktyg för 

att ta fram konkreta kunskapsmål i olika ämnen. Det jag anser att den kan göra, är att påminna 

oss om de demokratiska principer som ska genomsyra såväl svensk skola som vårt samhälle i 

stort. Minns att en adekvat utbildning enligt Gutmann är en som möjliggör för elever att bli 

aktiva samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. Detta demokratiska samhälle avgör i 

sin tur hur skolans läroplan ska utformas. Principen om icke-repression garanterar att skolan 

även fortsättningsvis presenterar olika varianter av ett gott liv; det är alltså inte möjligt för en 

generation att dölja för nästa att den livsstil de valt inte är det enda alternativet till ett gott liv. 

Genom att medborgare med olika syn på vad ett gott liv är diskuterar sig fram till en 

kompromiss för hur samhället ska fungera, återskapas demokratin samtidigt som samhället 

förändras när nya generationer tar plats i eliten. Gutmann förespråkar “deliberative 

democracy”: 
 

                                                           
49 Anderson, s. 601-603. 
50 Örnsköldsviks Allehanda 2014-01-04: http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/oroas-efter-
besked-om-utvisning (hämtad 2017-05-10). 
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The most justifiable way of making mutually binding decisions in a representative democracy – including 

decisions not to deliberate about some matters – is by deliberative decision making, where the decision 

makers are accountable to the people who are most affected by their decisions.51 

 
Den svenska skollagen är ett exempel på resultatet av ett sådant reflekterande förhållningssätt. 

Den är inte bara beslutad i riksdagen, utan har även varit ute på remiss bland sakkunniga och 

intressenter. Svenska föräldrar har alltså direkt och indirekt varit med och utformat sina barns 

utbildning. De har även möjlighet att bedriva opinionsbildning runt hur skolan utformas efter 

att lagen trätt i kraft, till exempel via media, intressegrupper och politiska partier. 

     Skollagen gör inte skillnad på asylsökande elevers rättigheter jämfört med andra barn och 

ungdomar. Den som kommer som asylsökande till vårt land, och låter sina barn gå i svensk 

skola, har dock av naturliga skäl inte haft möjlighet att vara med och utforma utbildningen på 

samma sätt som den som är född i Sverige. Först när en person får uppehållstillstånd i landet, 

anses hen i formell mening tillhöra vår reflekterande demokrati, och det är från den stunden 

som samhället erbjuder personen en utbildning som möjliggör för denna att vara en aktiv 

medborgare. Innan uppehållstillståndet beviljas befinner sig personen på sätt och vis i ett 

skuggsamhälle, parallellt med det svenska. Samma sak gäller också från att en person fått ett 

utvisningsbeslut och väntar på verkställighet. Det är, som nämnts tidigare, svårt (men inte 

omöjligt) för gruppen asylsökande att göra sin röst hörd i vårt samhälle; man saknar ofta 

kunskaper i språket, och man känner inte till de formella och informella vägar som finns för 

att påverka. 

     Om vi tillämpar Andersons tankar om ett kulturellt kapital, bör vi sträva efter att integrera 

asylsökande elever med barn och ungdomar som växt upp i Sverige. På detta sätt finns i alla 

fall möjligheten att eliten får tillgång till asylsökandes kulturella kapital och kan ta hänsyn till 

detta när beslut ska fattas. Detta får i så fall konsekvenser för hur vi ser på förberedelseklasser 

och prioriterade timplaner. Det är upp till rektor att besluta om hur mycket tid en nyanländ 

elev ska tillbringa i en förberedelseklass (där utbildningen till största delen utgörs av lektioner 

i svenska som andraspråk) och hur mycket tid som eleven ska följa sin ordinarie 

undervisningsgrupp. Enligt Skolverkets allmänna råd är minimikravet att eleven läser minst 

ett ämne med sin ordinarie undervisningsgrupp.52 I en granskning som genomfördes 2014 

konstaterar Skolinspektionen att nyanlända elever ägnar den första tiden i svensk skola till 

”isolerad färdighetsträning i svenska”53 och att det finns elever som har tillbringat upp till två 

                                                           
51 Gutmann s. xii-xiii. 
52 Skolverket 2016(b), s. 27. 
53 Skolinspektionen, s. 7. 



16 
 

år i förberedelseklassen. I många skolor ingår inte förberedelseklasserna som en naturlig del i 

skolans vardag.54  

     Om asylsökande elever tillbringar större delen av sin tid i förberedelseklasser, får elever 

med svensk kulturell bakgrund inte ta del av det kulturella kapital som de asylsökande 

eleverna företräder. Detta kan få både långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. Om 

asylsökande barn i högre grad integreras i skolans ordinarie undervisningsgrupper, får 

svenskfödda elever en ökad förståelse för hur andra barn kan ha växt upp och lever, och detta 

är en kunskap som ur politisk synpunkt kan vara värdefull senare i livet, när de genom de 

politiska processerna ska ta ställning till hur Sveriges framtida invandringspolitik ska 

utformas (den är naturligtvis värdefull även under skolåren). Kortsiktig kan man också tänka 

sig att de svenskfödda eleverna för över sin nya kulturella kunskap till sina föräldrar, som ju 

redan är en del av den politiska processen, och kanske rent av tillhör den elit som styr 

samhället. 

     Även för de asylsökande eleverna kan det ha ett direkt värde att umgås med svenskfödda 

elever, för att lära sig de sociala spelregler som gäller i svensk skola och bland svenska barn 

och ungdomar ur ett här och nu-perspektiv. Om de tillåts stanna i Sverige, är det självklart 

ännu viktigare att de tidigt får tillgång till ett svenskt kulturellt kapital. Jag kan möjligen se att 

det finns ett tillfälle då det är en fördel för asylsökande elever att tillbringa mycket tid i 

förberedelseklassen: ifall den utgörs av många individer från samma ursprungsland – särskilt 

om de kommer från olika samhällsskikt där. I de fallen kan det vara en fördel att eleverna får 

tillgång till mycket kulturellt kapital från sitt ursprungsland, särskilt i de fall där det är troligt 

att de kommer att få ett avslag på sin asylansökan. Detta innebär dock att dessa elever skulle 

gå miste om kulturellt kapital som kan vara viktig att känna till för att leva i Sverige under 

asyltiden. 

       Men även när det gäller själva innehållet i utbildningen för asylsökande elever behöver 

val göras. Den grundläggande frågan är trots allt vad dessa elever behöver kunna, både för att 

klara sig i Sverige medan de väntar på beslut i asylfrågan, och för att klara sig i framtiden. 

Den svenska skollagen ligger nära Gutmanns tankar om en tillräckligt bra utbildning för att 

delta i aktivt i det framtida samhällslivet; skolans uppdrag är som nämnts tidigare att utbilda 

”aktiva(…) medborgare”55. Enligt ett uttalande av inrikesminister Anders Ygeman i januari 

2016, förväntas närmare hälften av de som kom som asylsökande 2015 att få avslag på sin 

                                                           
54 Ibid. 
55 Skollagen 1 kap 4§. 
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ansökan om att stanna i Sverige.56 När det gäller ensamkommande flyktingbarn har antalet 

som faktiskt beviljats asyl varierat från 64 procent 2012 till 88 procent 2015.57 Men också om 

det även fortsättningsvis blir ett mindre antal barn som utvisas, blir utbildningens utformning 

viktigt för vart och ett av dem på individplanet. Frågan kvarstår alltså: hur kan skolan på bästa 

sätt förbereda asylsökande elever på att vara aktiva medborgare – oavsett om de kommer att 

vara medborgare i Sverige eller i något annat land? 

 

3.2 Flera läroplaner 

En möjlig lösning för att utbilda asylsökande barn och ungdomar kunde vara att göra en 

kvalificerad bedömning om en enskild individ kommer att beviljas uppehållstillstånd, 

återvända till sitt ursprungsland eller flyttas till ett tredje land. (Eftersom jag hela tiden utgår 

från grundskolan, kan inget av valen anses frivilligt – det är antingen svenska myndigheter 

eller barnens föräldrar som fattat beslutet.) Utifrån denna bedömning kan skolan sedan välja 

vilken läroplan eleven i fråga ska undervisas efter; den som troligen kommer att beviljas 

uppehållstillstånd följer svensk läroplan, den som man tänker kommer att återvända eller 

flyttas följer detta lands läroplan. För den som inte ska stanna i Sverige, kan det verka 

fördelaktigt att kunna fortsätta sin skolgång där den blev avbruten, och dessutom slippa lägga 

dyrbar utbildningstid på att lära sig ett litet språk som man inte har någon uppenbar fördel av 

att kunna om man inte bor i landet. 

     Denna lösning innehåller dock en rad svårigheter. Den första är naturligtvis att det är svårt 

att sia om framtiden. Om den som fattar beslutet om vilken läroplan som ska följas gissar fel, 

kan det få allvarliga konsekvenser för individen. Det besvärligaste alternativet skulle 

säkerligen vara att någon har följt svensk läroplan, för att sedan utvisas. Den personen riskerar 

att ha mycket dåliga kunskaper om det land den hamnar i. Även vid ett omvänt förhållande, 

att man utbildas efter ursprungslandets läroplan, men sedan får stanna i Sverige, förlorar 

personen tid i vissa ämnen, ifall man får börja om med ny faktainlärning vid ett senare datum. 

     En ytterligare svårighet med att följa en annan läroplan än den svenska, uppstår när barn 

kommer från länder som har en läroplan som inte kan anses vara funktionell. UNHCR anser 

att grunden för all inlärning är ”foundational skills in literacy and numeracy”.58 Det är 

                                                           
56 SVT 2016-01-30: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tiotusentals-asylsokande-ska-avvisas (hämtad 2017-05-
10). 
57 Migrationsinfo.se 2017-03-02: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-
sverige/ensamkommande-barn/ (hämtad 2017-05-10). Migrationsinfo.se drivs av den liberala tankesmedjan 
Fores.  
58 UNHCR 2012, s. 11. 
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tveksamt om t.ex. Koranskolor, där utantillinlärning av Koranen är grunden för 

undervisningen, kan anses lära ut litteracitet och numeracitet. I denna frågeställning måste vi 

också ta med samhällen som har fungerade skolor, men inte ger flickor tillträde till 

undervisningen. Det är inte rimligt att ett demokratiskt samhälle ska utesluta flickor från 

skolan. Den till synes enkla lösningen här är naturligtvis att låta flickorna gå i skola på samma 

villkor som pojkarna. Dessvärre torde den värdegrund som genomsyrar läroplanen från ett 

sådant land understryka det faktum att kvinnor inte ses som likvärdiga med män. I enlighet 

med Gutmanns idé att skolan inte kan kompromissa med den grundläggande demokratiska 

värdegrund som samhället står för, bör vi välja bort denna lösning. 

     Att undervisa enligt andra styrdokument än de svenska innebär sammanfattningsvis 

problem både på samhällsplanet och för individen. Att tillåta att undervisning bedrivs enligt 

icke-demokratiska läroplaner skulle vara att frångå grundläggande värderingar i det svenska 

samhället. På ett litet, men praktiskt viktigt plan skulle detta till exempel strida mot rektorers 

yrkesetiska kod, som säger att ”skolledaren ska respektera alla människors lika värde”59. Det 

skulle göra det mycket svårt för en svensk rektor att fatta beslut om att en elev ska följa en 

läroplan som inte ser flickor och pojkar som jämställda. Men lösningen bör framför allt väljas 

bort utifrån ett individperspektiv: konsekvenserna av att gissa fel vad gäller ett enskilt 

asylsökande barns framtid är alltför stora för att vi ska ta risken att utbilda dem för bara en 

enda möjlig framtid. Vi bör därför undersöka ett annat alternativ. 

 

3.3 En bredare läroplan 

Jag anser att den svenska skolan bör ge asylsökande barn och ungdomar en utbildning som 

fyller tre behov: att klara sig här och nu i Sverige, att klara av att leva i Sverige i framtiden om 

de beviljas uppehållstillstånd, samt att klara av att leva i sitt ursprungsland om de blir utvisade 

(eller om de själva väljer att återvända när de blir vuxna).60 UNHCR anser att det är bättre att 

integrera undervisningen i ett existerande skolsystem om det är möjligt.61 Jag vill hävda att 

det är fullt möjligt att hitta en fungerande lösning inom det existerande svenska skolsystemet, 

med vissa anpassningar av läroplanen. 

                                                           
59 Sveriges skolledarförbund: http://www.skolledarna.se/Yrke-o-Karriar/Yrkesetik/yrkesetisk-kod/ (hämtad 
2017-05-10). 
60 Denna lösning fyller inte behovet av att utbilda barn som blir skickade till ett tredje land. Det är dock i 
praktiken mycket svårt att förutse när detta kommer att hända. Det som i så fall är möjligt för skolan att göra, 
är att en sådan elev intensiverläser med inriktning på detta tredje land under den tid som återstår innan 
utvisningen verkställs. 
61 UNHCR 2012, s. 31. 
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     Enligt Smith finns det länder som tillämpar en dubbel läroplan, och det är enligt henne inte 

ovanligt att denna utgår från värdlandets läroplan, men att man lägger till t.ex. 

språkundervisning i elevens modersmål och i värdlandets språk som andraspråk. Det kan 

också vara lämpligt att lägga större emfas på ursprungslandet i ämnen som geografi.62 Detta 

är en lösning som ligger nära det svenska systemet, där elever som har ett annat modersmål än 

svenska erbjuds modersmålsundervisning. I kursplanen framhålls att ämnet också ska ge 

eleverna ”kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas”.63 Som jag nämnde i 

inledningen, har elever med ett annat modersmål än svenska även rätt till studiehandledning 

på sitt modersmål, om de utan detta stöd riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne.64 

Därmed har elever en reell möjlighet att läsa andra ämnen än svenska som andraspråk, trots 

att de ännu inte behärskar svenska tillräckligt väl för att använda det som skolspråk. Om man 

kombinerar modersmålsundervisning och studiehandledning i modersmålet med det faktum 

att Skollagen anger att ”alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande”65 finns det alltså både goda förutsättningar och lagligt stöd för att ge 

asylsökande elever en utbildning som är anpassad till deras behov av att kunna vara 

medborgare i fler samhällen än det svenska.  

     En svårighet som återstår är dock att ovanstående stöd har som syfte att eleverna ska nå 

utbildningens mål. Dessa konkretiseras i det centrala innehållet i respektive kursplan, och de 

kan utgöra en begränsning när det gäller att ge asylsökande elever en adekvat utbildning. För 

att ta ett tydligt exempel: i det centrala innehållet i ämnet historia i årskurs 4-6 ingår endast 

Norden.66 Kunskaper om mållandets historia ingår inte heller i modersmålsundervisningens 

centrala innehåll under dessa år.67 Under 2016 var de tre vanligaste länderna som asylsökande 

kom från Syrien, Afghanistan och Irak.68 En asylsökande mellanstadieelev från ett av dessa 

länder, riskerar att aldrig få läsa om sitt eget lands historia i svensk skola, om inte undantag 

görs från centrala innehållet.  

     Men spelar det någon roll om man inte känner till sitt lands historia? Kan man ändå inte bo 

och verka där? Undervisningen i historia motiveras i kursplanen på följande sätt: 
 

                                                           
62 Smith, s. 83-84. 
63 Skolverket 2016(a), s. 87. 
64 Skolverket 2015, s. 12. 
65 Skollagen, 3 kap 3§. 
66 Skolverket 2016(a), s. 198-199. 
67 Skolverket 2016(a), s. 80-81. 
68 Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-
storsta-landerna.html (hämtad 2017-05-10). 



20 
 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på 

framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och 

män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett 

historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.69 

 
Kunskaper i historia ses alltså som en grund för att förstå och kunna påverka det samhälle 

man lever i. Enligt Skollagens portalparagraf syftar utbildningen till att ”i samarbete med 

hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”.70 Jag hävdade i inledningen att 

barns rätt till en utbildning inte är knuten till medborgarskapet, utan var att se som en 

mänsklig rättighet. Om vi kopplar ihop det med Gutmanns tes att en tillräckligt bra utbildning 

är en som gör det möjligt för varje samhällsmedborgare att på ett effektivt sätt delta i den 

demokratiska processen71, finns ett starkt incitament för att Sverige behöver en läroplan som 

möjliggör för elever som är asylsökande eller har tillfälliga uppehållstillstånd att skaffa sig 

sådana kunskaper som utgör grunden för delta i dessa processer, oavsett om de kommer att 

göra det i Sverige eller ett annat land. 

     Rektor har redan idag möjlighet att besluta om att en nyanländ elev ska följa en prioriterad 

timplan, i syfte att eleven ska få mer tid för att läsa svenska som andraspråk. Detta innebär i 

praktiken att vissa ämnen prioriteras ner och att tiden som eleven skulle ägnat åt dem läggs på 

språkundervisning.72 Jag anser att det vore lämpligt att utöka rektors möjlighet att göra 

prioriteringar i timplanen, för att i ännu högre grad kunna anpassa undervisningen för just 

asylsökande elever, i syfte att ge dem bästa möjliga utbildning inför deras osäkra framtid. 

Detta skulle möjliggöra för asylsökande elever att lära sig mer om sina hemländer, antingen 

genom att tona ner eller välja bort vissa delar av det centrala innehållet inom ett ämne, eller 

genom att välja bort ett helt ämne för att frigöra tid i skolan. Det är i detta sammanhang 

viktigt att betona att dessa prioriteringar inte får leda till att väsentliga kunskapsområden väljs 

bort. Jag har argumenterat för vikten av samhällsvetenskapliga ämnen ovan. De 

naturvetenskapliga ämnena är också viktiga för att vi ska förstå världen omkring oss och vår 

egen roll i den, vilket är kunskaper som behövs för att fatta välgrundade beslut. Skolans tre 

estetiska ämnen – bild, musik och slöjd – är bland mycket annat betydelsefulla eftersom de 

tränar eleven i icke-verbala utryckssätt. I ett läge där prioriteringar behöver göras, kan man 

                                                           
69 Skolverket 2016(a), s. 196. 
70 Skollagen 1 kap 4§. 
71 Gutmann, s. 128-130. 
72 Skolverket 2016(b), s. 32-33. 
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dock ställa sig frågan om eleven verkligen ska läsa alla tre ämnena, eller om det kan räcka 

med ett eller två av dem. 

     En kompletterande väg att gå, är att utöka det centrala innehållet i modersmåls-

undervisningen, samt att ge ämnet en fast timplan (idag är det upp till varje kommun hur 

mycket tid man vill ge varje elev i ämnet73). Det centrala innehållet i ämnet rör, av naturliga 

skäl, främst språkundervisning. I ämnets syfte ingår dock att ”reflektera över traditioner, 

kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser 

med svenska förhållanden.”74 En närmare titt på det centrala innehållet visar att betoningen 

främst ligger på traditioner och kulturella förhållanden. Först i årskurs 7-9 blir ”aktuella 

samhällsfrågor”75 en del av undervisningen. Jag föreslår att man förtydligar modersmåls-

undervisningens uppdrag att lyfta fram historia, geografi och samhällskunskap från elevens 

ursprungsland. Denna lösning är ett viktigt komplement till att rektor gör anpassningar av 

timplanen, eftersom den också gör det möjligt för de demokratiska processerna att påverka 

utbildningens utformning. Asylsökande föräldrar bör få möjligheter att delta i den 

reflekterande demokrati som Gutmann förespråkar, även om det kan vara svårare för dem att 

göra sin röst hörd än det är för någon som är född i landet. Om inte annat, finns det 

intresseföreningar som direkt eller indirekt kan företräda dem genom att ge synpunkter på 

kursplanen, i stället för att föräldrarna själva ska förlita sig på en enskild rektors bedömning 

av situationen. Likvärdigheten mellan kommunerna bör också öka med en central kurs- och 

timplan. 

 

3.4 Den farliga demokratin? 

Jag kan alltså se att Gutmanns och Andersons tankar om adequacy som en grund för skolan 

faktiskt får praktiska konsekvenser för hur den svenska skolan bör utformas för asylsökande 

elever. Det finns dock en grundläggande invändning som jag skulle vilja diskutera mer 

utförligt: Gutmanns teori har uttryckligen utformats för att tillämpas i demokratiska 

samhällen. Människor som söker asyl flyr sällan från en fungerande demokrati. Det finns även 

exempel på människor som flyr för att de tillhör en förtryckt minoritet i ett formell sett 

demokratiskt land. Finns det inte en uppenbar risk att vi utsätter andra för fara när vi lär ut 

demokratiska förhållningssätt till elever som kan tvingas återvända till repressiva samhällen? 

World Values Survey visar på att Sverige är ett relativt ovanligt land när det gäller vårt 
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övergripande kulturella kapital; vi ligger längst upp i högra hörnet på den kulturella karta som 

Ronald Ingelhart och Christian Welzel tagit fram. Även om det självklart förekommer 

variationer inom landet, visar studien på att religion, traditionella familjevärden och 

auktoritetstro är mindre viktiga i Sverige än andra delar av världen. Som samhälle i stort är 

svenskar även mer benägna att acceptera homosexualitet, och vi har höga krav på jämställdhet 

och möjlighet att påverka politiska frågor.76 Jag vill hävda att det finns delar i den svenska 

skolans värdegrund som inte utan vidare skulle accepteras i andra samhällen.  

     Låt mig ta homosexualitet som ett exempel. Den svenska skolan ska inte bara acceptera 

olika sexuella läggningar, den har ett uppdrag att främja kunskapen om allas lika värde utifrån 

diskrimineringslagen. Det är lätt att tänka sig en ungdom, som i en svensk skola blir 

övertygad om att det är fullt tillåtet för människor att leva öppet som homosexuella (jag säger 

inte att det är lätt att göra, ens i Sverige) för att sedan återvända till ett land där det inte är 

lagligt att göra detta. Där kan det bli direkt farligt att öppet omfamna de värderingar som den 

svenska skolan har lärt ut. Bör det inte ses som ett misslyckande att skolan lär ut värderingar 

som på sikt kan försätta eleverna i fara? 

     Samma sak gäller deltagande i det politiska livet. Gutmann definierar en adekvat 

utbildning som en som tillåter alla medborgare att ta aktiv del i de demokratiska 

processerna.77  Enligt henne omfattar dessa processer såväl förmågan att delta i det politiska 

systemet, som att ha inflytande på arbetsplatsen.78 Hon förespråkar med andra ord en ganska 

praktisk vardagsdemokrati, som omfattar mer än viljan och förmågan att delta i val till 

politiska församlingar. Som tidigare nämnts, är Gutmanns demokratiska ideal ett samhälle där 

medborgarna aktivt deltar i samhällets utformning, och hon förespråkar en utbildning som 

låter eleverna vara delaktiga i undervisningen.79 Detta ligger nära den svenska läroplanens syn 

på elevinflytande: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen”.80 I den svenska 

skolan har barn rätt att förhandla med vuxna för att försöka få sin vilja fram, och även mycket 

unga barn uppmuntras och tränas att ha egna åsikter i skolan. Detta är dock en dålig taktik i ett 

samhälle där barn förväntas tiga och lyda. Även i Sverige ser vi hur ungdomar som inte följer 

släktens normer ibland råkar illa ut när de till exempel hävdar sin rätt att slippa gifta sig med 

någon de inte själva har valt (det vi vanligtvis kallar hedersvåld). I Sverige finns ett visst 
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skydd inbyggt för dessa barn genom socialtjänstens regler, men dessa skyddsmekanismer 

saknas ofta (men inte alltid) i ursprungslandet. Återigen kan det alltså hända att den svenska 

skolan lär ut värderingar och förhållningssätt som är farliga i andra sammanhang. 

     Det finns dock lösningar på detta problem. Redan nu tar skolan upp hur det är att leva i 

icke-demokratiska samhällen i sin undervisning. Såväl faktabaserad undervisning som 

skönlitteratur är vägar för att skaffa sig insikt i hur andra samhällssystem fungerar. En annan, 

betydligt viktigare synpunkt, är att inget barn får sina kunskaper endast i klassrummet. Ett 

asylsökande barn har ofta levt i det förtryckande samhället innan det kom till Sverige. Om det 

är för ungt för att minnas något av detta, kan föräldrar eller andra landsmän vara en källa till 

kunskap om ursprungslandet, dess värderingar och kulturella kapital. Även i de fall de vuxna 

bejakar en förtryckande kultur, har de vetskap om hur man bör uppföra sig för att klara sig i 

denna kultur. I de fall barnen återvänder till ett förtryckande samhälle, kan det säkraste valet 

för individen vara att återgå till detta lands livsstil. Om barnet stannar i Sverige, bör skolan ha 

visat på att det finns alternativa sätt att leva sitt liv som vuxen. 

     Problemet med adequacy ligger snarare i hur vi ska förhålla oss till själva den 

demokratiska processen. En viktig del av Gutmanns tankar är idén om den 

självreproducerande demokratin.81 Det är samhällets medborgare som genom de 

demokratiska processerna bör bestämma hur samhället ska utformas, och det är en anledning 

till att det är så viktigt att skolan utbildar de framtida medborgarna så att de är kapabla att 

delta i den processen. Sett ur det snäva perspektivet av att i framtiden återvända till ett land 

man flytt ifrån, kan man tänka att man inte har någon nytta av att ha tränat på att delta i 

demokratiska processer i skyddslandet, antingen för att de demokratiska processerna 

fortfarande saknas i ursprungslandet, eller för att man inte utan vidare kan överföra sina 

erfarenheter av demokrati till ursprungslandets processer. 

     Jag anser dock att inget av dessa argument håller. I de fall ett demokratiskt samhälle har 

uppstått under tiden man levt i ett annat land, bör man ha möjlighet att delta i dessa processer 

från den dag man återvänder. De grundläggande demokratiska principerna skiljer sig möjligen 

åt i hur de praktiskt tillämpas, men de grundläggande förmågorna som behöver tränas är i 

grunden liknande. När det gäller utbildningar på motsvarande högstadie- och gymnasienivå 

har UNHCR ett klart samhällsbyggande mål. Undervisningen ska sträva efter att utveckla 

elevernas kognitiva förmågor och ledarskapsförmågor för att de som vuxna ska kunna bli 
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samhällsbärande yrkesmän och yrkeskvinnor. Ökat deltagande i samhällslivet är också ett 

uttalat mål, både när det gäller att ha förmågan och självförtroendet att delta.82 

     Och även om man får ett avslag på sin asylansökan och tvingas återvända till ett icke-

demokratiskt samhälle, måste vi komma ihåg att livet levs i nuet, inte i framtiden. Bara att 

klara av att gå i skolan i Sverige kräver kunskaper om samhällets värderingar och 

uppbyggnad. Här kan adequacy-teorin vara en påminnelse om att barn och ungdomar som inte 

har vuxit upp i vårt land behöver tillräckliga redskap för att delta i vardagsdemokratin.  

Nyanlända barn och ungdomar, samt deras föräldrar, måste också få göra sina röster hörda – 

och de måste få redskap att göra det på rätt sätt. Om man som jag tror att Anderson har rätt i 

att tillgången till kulturellt kapital är viktig, får det konsekvenser för hur undervisningen 

utformas. Den svenska skolan ska utformas utifrån alla människors lika värde.83 Detta är bara 

möjligt om alla kan ta del av det demokratiska samhällets verktyg. 

 

 

4. Slutsats 
Jag har i den här uppsatsen undersökt om adequacy-teorin, såsom den utformats av Gutmann 

och utvecklats av Anderson, kan bidra till att förbättra utbildningen för asylsökande elever i 

svensk skola. Jag anser att svaret är ja, och att Skolverket bör få i uppdrag att se över 

timplanen och kursplanen för modersmålsundervisningen i svensk skola för att ge 

asylsökande elever kunskaper som gör att de kan vara aktiva medborgare i såväl Sverige som 

i sitt ursprungsland. Jag anser också att skolans undervisning bör organiseras så att elever från 

olika länder och samhällsgrupper får tillgång till varandras kulturella kapital.  

     Vissa utbildningsinslag är självklara, vare sig man är asylsökande, nyanländ eller har bott i 

ett land hela sitt liv. Alla elever behöver lära sig att läsa, skriva och räkna. I nästa steg 

behöver de utveckla litteracitet och numeracitet för att kunna bedriva studier på ett 

meningsfullt sätt. Samhällsmedborgare behöver också lära sig sådana saker som hur man löser 

konflikter på ett fredligt sätt, och vad det innebär att leva ett hälsosamt liv. Detta är 

färdigheter som tas upp i UNHCR:s utbildningsstrategi84, men också i den svenska 

läroplanen85 och den som får ta del av det svenska utbildningssystemet kan förväntas få 

träning i detta. 
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     Tiden är dock, som vi har sett, en fråga. En del barn och ungdomar kommer att tillbringa 

endast några år i svensk skola, då de tvingas lämna landet efter att ha fått avslag på sin 

asylansökan. Här behöver skolan göra ett val efter att litteracitet och numeracitet uppnåtts, 

och besluta om vad som är viktigast att satsa på. Den svenska skolan ska samarbeta med 

barnens vårdnadshavare, och föräldrar till nyanlända barn utgör inget undantag. Även barnen 

– och i ännu högre grad ungdomarna – har rätt att göra sin röst hörd.86 Detta kräver att 

utbildningen utformas så att de demokratiska färdigheterna utvecklas – vilket är själva kärnan 

i Gutmanns adequacy-teori. För att kunna påverka sin situation, behöver man inte bara kunna 

göra sin röst hörd, man behöver också bli lyssnad på. Att förstå ett samhälles sociala regler är 

viktigt för att bli tagen på allvar. Skolan behöver därför ta ett extra ansvar för att nyanlända 

elever får tillgång till det kulturella och sociala kapital som krävs för att kunna vara aktiva 

samhällsmedborgare.  

     Jag stöder Andersons tanke om att rekryteringsbasen till samhällets elit inte får vara alltför 

snäv, om alla medborgare ska känna sig representerade där. I en reflekterande demokrati bör 

även den som formellt sett inte är medborgare, men som bor i landet, ha möjlighet att göra sin 

röst hörd. Detta kan ske på många sätt: genom att eliten söker upp vissa grupper för att ta in 

deras åsikter eller genom att dessa grupper själva för fram sina åsikter via de kanaler som står 

till buds. Jag tror dock att den viktigaste vägen till att förstå andra människor är att möta dem. 

Därför finner jag det viktigt att kommuner, landsting och stat arbetar för att öka integrationen 

i samhället. Om inte, finns en uppenbar risk för att samhällets elit inte får insikt om de 

svårigheter som asylsökande och nyanlända möter i vårt samhälle. Eftersom vi har accepterat 

att ta emot dessa människor – om än bara för en kortare tid i de fall de utvisas – måste de 

anses ingå i vårt samhälle. Därmed blir det elitens ansvar att värna även om dem. Adequacy-

teorin visar på redskap att göra detta. 

     Avslutningsvis vill jag peka på ett problem som jag inte har berört i denna uppsats, mer än 

indirekt. Asylsökande vuxna (det vill säga alla personer som har fyllt arton år när de söker 

asyl) erbjuds ingen form av offentlig utbildning i Sverige. Studieförbunden har ett uppdrag att 

erbjuda utbildningar i vardagssvenska och grundläggande samhällsinformation, men det finns 

ingen uttalad rättighet för asylsökande vuxna att gå dessa kurser, eller ett egentligt krav på 

studieförbunden att erbjuda kurserna. Hela systemet bygger på frivillighet, med möjlighet att 

finansiera verksamheten med statliga medel. Här anser jag att adequacy-teorin hjälper oss att 

se en brist i det svenska utbildningssystemet. Asylsökande föräldrar förväntas delta i beslut 
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om sina barns skolgång, men rustas inte för att kunna delta i denna demokratiska process. 

Först om de beviljas uppehållstillstånd får dessa personer tillgång till en utbildning (i form av 

undervisning i svenska för invandrare samt den samhällsorientering som kommunerna då 

måste erbjuda) som förebereder dem för ett aktivt deltagande i det svenska samhället. Ur ett 

demokratiskt perspektiv är detta alldeles för sent.  
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