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Sammandrag:

Examensarbetets utgångspunkt var att ifrågasätta varför kulturarvsförmedling framstår som

viktigt i dagens mångkulturella skola. Genom att analysera och jämföra förekommande 

diskurser kring ”kulturarv” i skolans styrdokument med forskning inom området 

utkristalliserade sig olika perspektiv på ”kulturarvets” innebörd och funktion. 

     Enligt resultatet ses ”kulturarv” främst som ett redskap som kan förmedla värderingar 

mellan generationer. Insikt om ”kulturarvets” betydelse för den egna identiteten anses 

därför viktigt att förmedla då det hävdas kunna leda till större förståelse och tolerans 

gentemot andra kulturer och livsvillkor. 

     Trots att mångfald ses som positivt i styrdokumenten, liksom strävan efter en gemensam 

värdegrund, tenderar ett specifikt kulturarv vara gällande och styrande, det nationellt 

svenska. Även om styrdokumentens diskurs tycks eftersträva ”politiskt korrekthet” 

gällande hur kulturarv framställs och relateras till mångfald synliggörs etnocentriska drag

där ”vår” kultur ses som hegemon.

     Vilken roll kulturarv har och varför förmedlingen av kulturarv ses som viktigt i en 

mångkulturell skola tydliggörs inte i dokumenten, utan blir istället en fråga om tolkning.  

Att skolans roll och plats i det mångkulturella samhället behöver uppmärksammas mer blir 

därför tydligt. 

Nyckelord: Kulturarv, kultur, mångkulturell skola, mångfald, styrdokument, diskurs 
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1. Inledning

Jag är snart färdig lärare och borde därmed vara väl förtrogen med vad det huvudsakliga 

syftet med utbildning anses vara. Det kan jag inte påstå att jag är. Åtminstone inte när jag 

läser den nu gällande läroplanens beskrivning av skolan huvuduppgift: Utbildning och 

fostran är i djupaste mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, 

traditioner, språk och kunskaper -från en generation till nästa (Lpo94, 1994:5). Utbildning 

knyts alltså samman med kulturarv, men inte flera sådana, utan ett kulturarv. Med tanke på 

att Sverige är ett mångkulturellt land upplever jag läroplanens formulering problematisk;

vilket kulturarv åsyftas? Går det bra att ta vilket kulturarv som helst bara jag utgår från ett?

Eller är det, underförstått, ett specifikt ”svenskt” kulturarv som aves? Vad skulle i så fall 

känneteckna ”det svenska” kulturarvet? Det specifika kulturarvet, vilket det nu än må vara,

ska i alla fall överföras till eleverna. Inte problematiseras, inte ifrågasättas, utan bara kort 

och gott överföras. Även om det också poängteras att skolan skall ”utveckla” ett kulturarv

anser jag begreppsanvändningen problematisk. Vad avses med att utveckla då det används i 

sammanhang med begreppet ”arv”?

     Enligt min åsikt leder läroplanens definition av fostran och utbildning och dess 

association till kulturarv som viktig del däri, också till att underliggande värderingar och 

ideologier synliggörs. De ”traditioner och värden” som anspelas i läroplanen torde ses som

de ”rätta” annars vore det väl dumt att överföra dem till eleverna? Jag tycker det är minst 

sagt motsägelsefullt. Förväntas jag verkligen att som lärare å ena sidan poängtera för elever 

människors lika värde och å andra sidan framhålla att vissa värden och traditioner är 

viktigare än andra? Leder inte det till att vissa beteende görs synonyma med vissa kulturer

och till stereotypa föreställningar? Eller är det här ”utveckla” fyller en funktion; att det 

”kulturarv” som åsyftas ska ta in influenser från olika kulturer och därmed motverka 

generaliseringar? 

     Oavsett vad som avses med ”utveckla” är skolans styrdokument normativa och i dem 

poängteras att kulturarv är viktigt. Det kulturarv och de gemensamma kulturella 

erfarenheterna som åsyftas i läroplanen blir därmed den måttstock som anger normen för 

vilka kvalitéer och egenskaper som eftersträvas i samhället och ett sätt att markera det som 

anses vara den förenande länken gentemot den åtskiljande. Är det en viktig uppgift för 



- 6 -

dagens skola? Varför poängteras kulturarv överhuvudtaget som viktigt i en skola som 

präglas av mångfald?

     Uppsatsen vänder sig framförallt till högskolestudenter inom lärarutbildningen, men 

även andra som är intresserade av frågor rörande kulturarvsförmedling i skolan och 

olikartade förhållningssätt om detsamma. 

1.1  Syfte och problemformuleringar

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka innebörden av begreppet kulturarv i 

styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan. Syftet är vidare att undersöka varför 

förmedlingen av kulturarv i dokumenten förefaller spela en viktig roll för elever i dagens 

mångkulturella skola. Arbetet syftar därför till att granska förekommande samhälleliga 

teorier kring ”kulturarv”, samt med hjälp av en diskursanalys undersöka vilka

föreställningar kring kulturarv som förekommer i gällande styrdokument för svensk grund-

och gymnasieskola. Jag kommer på så vis också undersöka tänkbara följder av 

förekommande diskurser kring ”kulturarv” i styrdokument för såväl lärare, elev som 

samhället i stort. 

     Vidare hoppas jag att studien kan bidra till att främja diskussioner och debatter kring 

kulturarvsförmedling i en mångkulturell skola och hur bakomliggande ideologier och 

traditioner kan påverka både synen på kulturarv och mångfald. Värt att poängtera är att 

arbetet inte syftar till att göra en normativ bestämning av kulturarvets innehåll, funktion 

och dess eventuella följder, utan istället ge en version av hur styrdokumenten kan tolkas. 

Det centrala i arbetet är således ifrågasättandet av ”kulturarvets” betydelse i ett 

mångkulturellt samhälle. 

     I uppsatsen kommer följande problem att granskas:

 Vilken innebörd ges begreppet ”kulturarv” i skolans styrdokumnet?

 Varför framställs det som viktigt i styrdokumenten att överföra ett ”kulturarv” till 

elever?

 Kan några bakomliggande ideologiska uppfattningar och/eller kunskapstraditioner

spåras i styrdokumentens framställningssätt av kulturarv? Vilka didaktiska 

implikationer kan dessa i så fall leda till och vilka följder kan dylika bakomliggande 

uppfattningar få för mångfald och frågor som rör det mångkulturella?   
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1.2  Avgränsningar

Arbetet avser inte att ge en komplett bild av alla de teorier som finns, och har funnits, kring 

”kulturarv”. Istället syftar arbetet till att lyfta fram generella tendenser, distinktioner och 

utvecklingar inom fältet som kan vara av betydelse för varför och hur kulturarvsförmedling 

bedöms som viktigt i skolans styrdokument.

     De styrdokument som avses i arbetet är nu gällande skollag, läroplaner samt kursplaner 

för svenska, musik, bild, slöjd och samhällsorienterade ämnen. I svensk-, musik-, slöjd-

och bildämnet, samt de samhällsorienterade ämnenas kursplaner återfinns en tydlig 

koppling till kultur och kulturella värden, vilket gör att dessa kursplaner känns relevanta för 

att nå syftet. Övriga författningar och förordningar som rör skolan och som finns 

publicerade i Svensk Författningssamling (SFS) eller i Skolverkets författningssamling 

(SKOLFS) kommer inte analyseras. Anledningen är inte bara det här arbetets begränsade 

tidsram, utan främst att jag anser att kurs- och läroplaner samt skollag är de styrdokumnet 

som lärare särskilt torde utgå från i sin undervisning och i sina didaktiska urval.

1.3 Utgångspunkter och grundläggande perspektiv

Det här arbetet utgår från att det inte finns någon objektiv sanning. Det som tas för verkligt, 

rimligt och sant konstrueras och avgörs istället utifrån sociala kontexter och mänskliga 

relationer vilka påverkas av såväl tid, plats som rum. Både människan och människans 

språk blir enligt det här perspektivet också en produkt av den gällande sociala kontexten 

och vad som anses vara accepterat och rimligt i ett givet samhälle.  Detsamma gäller språk i 

form av text, såsom styrdokument.

      Utgångspunkten återfinns, i mer eller mindre hög grad, inom många idétraditioner. 

Flera sociologiska perspektiv såsom ett sociokulturellt sådant skulle kunna nämnas, men 

även i ett etnometodologiskt, postmodernistiskt eller poststrukturalistiskt. I det här arbetet 

kommer bakomliggande teorier till diskursanalys, vilka har en tydlig etnometodologisk och 

poststrukturalistisk prägel, vara de ”glasögon” som används vid tolkning och förståelse av 

styrdokument, såväl som övrigt material i arbetet. Teorier och perspektiv i diskursanalys

kommer jag att utveckla vidare i metodavsnittet.  
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1.4  Begreppsdiskussion

Jag tillhör den uppfattningen att inga begrepp är statiska, utan att de istället skiftar i 

innebörd beroende av tid, plats och rum. Med den utgångspunkten kan det tyckas 

motsägelsefullt att beskriva ”centrala begrepp” i arbetet. Samtidigt innebär nämnda 

utgångspunkt att de centrala begreppens innebörd i just det här arbetet behöver förtydligas 

för att inte misstolkas. 

     Med diskurs avses i den här uppsatsen både språk och handling. Sättet vi talar om och 

förstår vår omvärld påverkar vårt agerande i olika situationer, menar danska forskarna

Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips (2000:7,67–70). En diskurs är således ett 

bestämt sätt att tolka världen, eller delar av världen, men det är också något som förändras 

över tid och påverkas av mänskliga relationer. Olika diskurser är knutna till olika områden 

och erfarenhetsvärldar då varje diskurs har sitt eget speciella språkbruk poängterar Lennart 

Hellspong (2001), forskare i retorik och svenska. Inom utbildningsvetenskapen finns ett 

speciellt sätt att använda sig av språket, liksom i politiken eller lagar och förordningar.  

Sättet att tala inom en diskurs är omgärdat av regler; slangord bör inte användas inom 

vetenskapen, svordomar passar inte in under predikan o.s.v. (Hellspong, 2001:20–21).

     I de fall jag använder mig av läroplanskod åsyftas grundläggande principer bakom en 

läroplan. Jag utgår från pedagogikprofessor Ulf P. Lindgrens definition av begreppet: 

”Denna kod formas historiskt och i nutiden av existerande materiella och kulturella villkor 
samt föreställningar om utbildning i olika politiska, administrativa och pedagogiska 
processer” (Lundgren, 1979: 22).  

     Jag kommer i arbetet använda mig av begreppen samhälle och kultur. 

Sociologiprofessorn Anthony Giddens definierar begreppen enligt följande: 

”Ett samhälle är ett system av ömsesidigt beroende relationer som binder ihop individerna 
med varandra. Ingen kultur existerar utan ett samhälle, men å andra sidan kan ett samhälle 
inte finnas utan en kultur” (Giddens, 1998:104).

Men vad är då kultur? Kulturbegreppet är komplext och någon enhetlig definition finns 

inte. En vanligt förekommande definition, inte minst i läromedel, är den antropologiska; 

”de värderingar och normer som en grupp följer, d.v.s. de regler, principer och lagar som 

människorna i en specifik kultur förväntas följa, liksom vad som anses rätt eller fel i det 
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sociala livet” (Giddens, 1998:105). Kultur blir därigenom något som kännetecknar en 

grupp människor i förhållande till andra och kulturarv torde enligt det perspektivet handla 

om att överföra dessa värderingar till nästa generation. 

     Ytterligare en dimension av begreppet kultur ger socialantropologerna Clifford Geertz 

och Victor Turner då de menar att kulturella fenomen är symbolsystem; i en kultur finns 

olika symbolsystem som hänger samman, förutsätter varandra och är knutna till sociala 

processer och strukturer, vilket bidrar till att skapa ordning och sammanhang i 

människornas värld (Geertz, 1973; Turner, 1981). Vad som ges symbolisk mening i en 

kultur är dock inte i förväg givet. Vad som helst kan bli en symbol för vem som helst under 

givna omständigheter. Eller om man så vill; vad som helst kan bli ett kulturarv. Oavsett 

gällande symbolsystem är en av de allra viktigaste kulturella funktionerna hos symboler att 

de markerar gränser mellan individer, grupper och områden, vilket därmed också ger 

kulturarvets funktion (Turner, 1981).        

     Kultur kopplas också till estetik; kultur blir då något som sammanfattar allt som skapats 

av människor och något som kan ge (högre) andliga upplevelser, främst syftande på konst,

litteratur och musik, men även vetenskap (NE, 2007). Vad som anses vara ”rätt” kulturell 

estetik skiftar, vilket inte minst synliggörs genom hur ”kultur” sammankopplas: 

”kulturdebatt, kulturelit, kulturintresse, kulturliv, kultursnobb, finkultur…”. 

     Problemet med att slå fast vad samhälle och kultur är genom en begreppsbestämning är 

att bestämningen också gör gällande att det finns ett specifikt ”kulturarv”. Beskrivs kultur 

och samhälle som ett statiskt fenomen, torde väl det specifika kulturarvet också ses som en 

gång för alla givet? Eller att förändringar i kulturen per automatik leder till förändring i det 

arv som ska förmedlas? Med det sagt; kultur och samhälle är enligt min mening så 

föränderligt att det inte är förtjänstfullt att definiera begreppen närmare. 

     Min utgångspunkt gällande kulturarv har kanske redan framkommit. Jag är tveksam till 

begreppet. Är det rimligt att kalla något ett kulturarv?  Varför förekommer ett begrepp som 

kulturarv överhuvudtaget i skolans styrdokument? Vad är syftet? Om jag nu ändå ska 

förhålla mig mer positivt till begreppet lånar jag fältarkeologen Jonas Grundbergs 

förklaring av kulturarvsbegreppet: 
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”Det som identifieras med kulturarv uppfattar jag som en komplex, öppen, dynamisk och 
kontinuerligt pågående kulturprocess i hela samhället… uttrycket ´kulturarvet´ är därför ett 
uttryck för en bestämd värdering och syn på kulturarvsprocesserna, inte ett uttryck för ett sakligt 
förhållande” (Grundberg, 2000:9).  

     Även om min utgångspunkt överensstämmer med Grundbergs relativistiska är jag 

medveten om att ”kulturarv” spelar en mycket viktig roll för många människor. Min 

mening är inte att förringa ett sådant synsätt. Exempelvis har ICOM, en internationell 

organisation med syfte att utveckla och förbättra världens museer, en s.k. ”röd lista” på 

hotade kulturföremål (ICOM, 2007). Anledningen är inte bara illegal handel med 

kulturföremål utan än mer om att motverka och uppmärksamma strategisk plundring av 

”kulturarv” som krigsföring. Att vägen till erövring ofta skett och fortfarande sker via 

plundring av kulturarv visar vilka betydelse kulturarv spelar för människor (ICOM, 2007). 

Samtidigt anser jag att exemplet med ICOM:s ”röda lista”, och att det överhuvudtaget finns

en sådan lista, åskådliggör betydelsen av det egna kulturarvet och att det inte går att byta ut 

det egna kulturella arvet mot någon annans sådant utan att också känna sig berövad på 

något som upplevs som grundläggande och viktigt i livet. Med tanke på dagens 

mångkulturella skola torde därför förekommande diskurser kring ”kulturarv” vara av stor 

betydelse. Om flertalet av diskurserna gör gällande att det är ett specifikt och förutbestämt 

kulturarv som ska överföras, och det oberoende av elevens kulturella bakgrund, finns enligt 

min åsikt en påtaglig likhet till den plundring av kultur som görs i erövringssyfte. Den enda 

skillnaden tycks i så fall vara att elevernas ”kulturarv” inte skyddas och uppmärksammas i 

en ”röd lista”.

     Avslutningsvis några ord om vad jag avser med mångkulturell skola. Enligt Hans Ingvar 

Roth, verksam vid Centrum för den multietniska forskningen vid Uppsala universitet

åsyftas ofta vid användningen av begreppet ”mångkulturell” att Sverige har fått fler etniska 

och religiösa kulturer (Roth, 1998:11). Men ”mångkulturell” används också i sammanhang 

med att andra grupptillhörigheter blivit mer synliggjorda såsom sexuell läggning, ålder 

eller region (Roth, 1998:11). Det som avses i det här arbetet med ”mångkulturell skola” är 

just att dagens skola innebär mångfald av alla dessa grupper, kulturer och kulturyttringar.
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2. Bakgrund

Skolan är en del av det mångkulturella samhället och har till uppgift att utbilda 

samhällsmedborgare som kan utveckla samhället i en positiv riktning menar historikern 

Kenneth Nordgren (Nordgren, 2006:165). Genom skolans styrdokument uttrycker det 

offentliga samhället sina förväntningar på olika ämnens roll i samhället. Skolan var länge 

ett av statens viktigaste instrument för staten att skapa en etnisk, kulturellt och politiskt 

homogen befolkning. Den ökade mångfalden i Sverige har förstås lett till att problematiken 

kring vem och vad som är ”svenskt” har aktualiserats, vilket även kommit att påverka 

skolans styrdokuments utformning (Nordgren, 2006:165-173).

    Den gällande läroplanen som infördes 1994 skiljer sig från tidigare styrdokument genom 

att den uttryckligen anger värden som alla elever ska fostras till enligt etnologen Ann 

Runfors (Runfors, 2006:139). I läroplanen uttrycks att skolan ska ”förmedla och hos eleven 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpo94:1):

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med de svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överrensstämmelse med den etik som 
förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lpo94:5)

Anledningen till att dessa värden poängteras extra, och även till införandet av en ny 

läroplan, är ett behov av att anpassa skolan till omvärldsförändringar som en ökad 

”kulturell mångfald” (SOU, 1992:94). Kulturell mångfald understryks nu i läroplanen och 

att ”eleverna ska utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” (Lpo94:3). 

Skolan ska präglas av respekt för andra kulturer och folk (Nordgren, 2006:173). 

Läroplanens kommitté menar att betoningen har sin bakgrund i att en förankring i det egna 

kulturarvet är en förutsättning för att kunna förstå och respektera andra kulturer. 

     I Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? analyseras huruvida 

läroböcker i grund- och gymnasieskola avviker från skolans värdegrund, men behandlar 

också styrdokument (Skolverket, 2006). Det ”egna kulturarvet” åsyftar enligt rapporten på 

de multipla kulturarven, de flertal av kulturarv som ”vi” berörs av (Skolverket, 2006:20). 

De multipla kulturarven, det ”egna” kulturarvet innefattar det svenska, det nordiska, det 

västerländska, det nationella och minoriteternas kulturarv (Skolverket, 2006:20). Vad som 

skiljer dessa åt framgår inte av Skolverkets rapport, däremot torde läroplansförfattarna utgå 
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från att något särskiljer de nämnda kulturarven, då en namngivning i sig signalerar en 

distinktion. Styrdokumenten upplyser såtillvida vilka kulturarven är. Vilken funktion de 

anses ha framkommer däremot inte.

2.3  Tidigare forskning inom området

Det är inte helt lätt att ge en rättvis helhetsbild av den forskning som berör och berört mitt 

problemområde. Då området innefattar alltifrån forskning kring kulturpolitiska frågor och 

historiebruk till forskning kring läroplansteoriers och utbildningsideologier kommer jag 

begränsa mig till den delen av forskning som jag anser vara mest relevant för mitt arbete. 

”Kulturarv” är komplext, vilket lett till att den forskning som bedrivs inom området utgår 

från många olika fakulteter och skilda utgångspunkter. Här återfinns forskare som i 

grunden är etnologer, kulturgeografer, idéhistoriker eller arkeologer men listan skulle 

kunna göras betydligt längre. Allt fler discipliner intresserar sig dock för konstruktionen av 

historiebilder, vilket inte minst visar sig genom att nya ämnen, forskarskolor och 

forskarutbildningar etableras inom området. Värt att nämnas är också den forskning som 

fokuserar på kritiska studier av samtidskultur, såsom Culture studies.  Culture studies är ett 

tvärvetenskapligt forskningsfält som utmärks av ett brett intresse för frågor rörande kultur 

och kulturell förändring; allt ifrån populärkultur, legitim kultur, globala förändringar i 

kulturen, postkolonialism till etnicitet undersöks och problematiseras.

     Oavsett bakgrund tenderar all kulturarvsforskning ha en gemensam utgångspunkt i att 

begreppet kulturarv anspelar på att det finns ett arv från det förflutna. Likaså tycks det 

finnas en enighet kring att kulturarvsbegreppet är viktigt för oss, däremot finns 

meningsskiljaktigheter gällande hur det är viktigt för oss, vems intressen som ska styra 

kulturarvsförmedlingen, dess innehåll och form. Forskning kring kulturarv leder därför 

närmast per automatik även till en politisk dimension, vari frågor kring makt och 

förhandling är centrala. Kanske är det därför många av studierna kring kulturarv också 

snarare har resulterat i visioner och teorier än att klargöra faktiska förhållanden. 

      På senare tid har det bedrivits en hel del forskning som problematiserar skola, lärande, 

läroplaner och kulturarv i relation till mångkultur i skolan. En av dessa forskare är Peter 

Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv, som främst studerat kulturarv i relation 

till historiedidaktiska frågor (Aronsson, 2004:9). Aronsson är verksam vid Tema Q vid 
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Linköpings universitet som bedriver forskning kring kulturfrågor. 2006 gav institutionen ut 

antologin Demokratiskt kulturarv? i vilken bl.a. kulturarvsbegreppet problematiseras i 

förhållande till skolan. Den medverkande historikern KG Hammarlund konstaterar en 

skillnad mellan retorik och realitet i dagens skola; å ena sidan finns kulturpolitikernas 

värden om en jämbördig dialog mellan olika kulturer, å andra sidan befästs i de flesta 

ämnen i stället en territoriell förstådd svensk kulturhistoria (Hammarlund, 2006:98). 

     Även Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien? (2006) behandlar kulturarvet i 

relation till historieämnet. I arbetet problematiseras kulturarvsförmedlingen i dagens 

mångkulturella skola, med poängen att de invanda föreställningarna kring vad historia och 

nationell identitet är bör ifrågasättas. Men även styrdokumenten diskuteras: 

”Eleverna ska bli väl förtrogna med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 
kulturarv. Genom att lyfta upp dessa mål betonar styrdokumenten vikten av att skolan ska 
behandla relationen mellan historiska identiteter och en samtida interkulturell verklighet. 
Samtidigt tycks läroplanerna ta för givet att kulturarvet för alla elever är förankrat i det 
nationellt svenska” (Nordgren, 2006:174).

Regeringen har tillsatt ett flertal utredningar som berört kultur och kulturarv i skolan. En av 

dem är utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering i vars delrapport 

Utbildningens dilemma den strukturella/institutionella diskrimineringen inom 

utbildningsväsendet granskas. I rapporten studerar Ann Runfors det hon benämner som ”de 

dilemman som har aktualitet i vår allt mer globaliserade värld” (Runfors, 2006:137). 

Runfors analyserar vilka värden som förespråkas i den svenska skolan genom att granska 

läroplanen, Lpo94. Det framgår tydligt enligt Runfors att ”kulturell mångfald” ska 

respekteras och användas, däremot inte vad som ska respekteras och användas (Runfors, 

2006:140). 

     Även etnologen Åsa Bringlöv (1996) har analyserat styrdokumentens budskap gällande 

eftersträvansvärda värden. Bringlöv menar att de grundläggande värdena även får sätta 

gränser i vad som innefattas i kulturbegreppet och därmed också avgöra vad det får finnas 

en mångfald av. Även om innebörden av ”kultur” inte framkommer i läroplanen syns enligt 

Bringlöv ett mönster i när något ges kulturell innebörd; när något betraktats som värdefullt 

för enskilda individer och kan godtas i förhållande till de grundläggande värdena. ”Kultur” 

reserveras för det som det redan existerande normsystemet tillåter, likaså gäller ”kulturell 
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mångfald” som begränsas till sådant som inte utmanar dominerande normer. Läroplanen tar 

tydligt ställning för att vissa sätt att vara är eftersträvansvärda men gör det på ett sådant sätt 

att övergripande frågor rörande politiska dilemman förskjuts nedåt till skolor och deras 

anställda. Vidare menar Bringlöv framkommer i läroplanen den önskvärda individen; en 

övertänkt, fri och sökande individ. En individ som spontant tar sin utgångspunkt i hur saker 

gjorts tidigare (Bringlöv, 1996:131). 

     I tidigare nämnda rapport från Skolverket hävdas att läroplanerna kräver att skolans 

arbete ska vara i överensstämmelse med ”den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism” stöter på komplikationer gällande hur kulturarv och västerländska 

värderingar ska beskrivas i förhållande till icke- västerländska värderingssystem och icke-

västerländska kulturarv (Skolverket, 2006).

 ”Förvånansvärt nog finns ingen diskussion kring begreppet kulturarv i de granskade 
läroböckerna. Hur ska eleverna då veta vad detta är? Ska begreppet kulturarv ha någon 
mening måste det vara dynamiskt, kunna anpassas till diverse situationer samt i någon mening 
mån vara förhandlingsbart, i varje fall när grupper av individer eller nationer ska fastställa vad 
som är kulturarvet” (Skolverket, 2006:20). 
” (Skolverket, 2006:20). 

Därmed tenderar rapporten att ge uttryck för, om än implicit, att det är läroboksförfattarnas 

ansvar att konkretisera läroplanernas tvetydighet. Rapporten kan därmed sägas 

exemplifiera Bringlövs slutsats gällande läroplanens förskjutning av ansvar nedåt. 

     Intressant att koppla till ovan nämnda forskningsresultat är Tomas Englunds, professor i 

pedagogik, studie Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (2005). Englund 

diskuterar i sin studie hur dominerande synsätt på samhälle, stat och ideologi är 

grundläggande för hur skolans styrdokument utformas, liksom hur utbildningsideologier 

präglat detsamma. Eftersom läroplaner formats i en ideologisk och politisk strid är de en 

kompromiss, vilket leder till att de är öppna för många olika tolkningar (Englund, 2005). 

Englund är inte ensam om sitt resonemang utan även internationellt kända forskare som 

Basil Bernstein och Pierre Bourdieu och Jean- Claude Passeron har riktat uppmärksamhet 

mot hur sociala fenomen i samhället återspeglas i skolans styrdokument och hur skolan 

därigenom reproducerar sociala mönster och ideologier (Bernstein, 1971, Bordieu & 

Passeron, 1977). 
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     Ett antal uppsatser kring kulturarv har skrivits på högskolor och universitet i Sverige, 

företädvis kopplade till estetiska skolämnen, liksom svensk- och historieämnet och i syfte 

att granska hur kultur och kulturarvsförmedling kommer till uttryck inom dessa ämnen. En 

av de uppsatser som jag funnit intressant i relation till mitt område är Jonna Lindman & 

Louise Gustafssons examensarbete inom lärarutbildningen Det egna kulturarvet inom den 

gemensamma referensramen (Lindman & Gustafsson, 2007). Uppsatsen belyser visserligen 

främst pedagogers syn på kulturarv i skolan, men till viss del även vad som avses med 

kulturarv i läroplanerna. I Lindman & Gustafssons slutsats framkommer att vad som 

egentligen avses med kulturarv i läroplanen inte tydliggörs, och än mindre varför kulturarv 

anses vara viktigt (Lindman & Gustafsson, 2007). Lindman & Gustafssons slutsats 

indikerar därmed på att fortsatta studier kring hur kulturarv framställs i skolans 

styrdokumnet, liksom vad och varför det framstår som viktigt än inte är klargjorda.

     All nämnd forskning har främst utgått från kvalitativa metoder och även om det inte 

alltid varit explicit uttalat har deras analysmetoder haft stora likheter med diskursanalys. 

Englund nämner dock att han inspirerats av Michel Foucaults, professor i idéhistoria och 

förgrundsgestalt inom diskursanalys, och Runfors och Bringlöv refererar båda till 

språkvetaren Norman Fairclough och de analysverktyg han utarbetat i den s.k. kritiska 

diskursanalysen i sin forskning. 

     Forskningen kring skolans styrdokument och kulturarv har hittills fokuserat på 

läroplanerna och historieämnets kursplaner. Resultatet tycks entydigt; de rådande 

diskurserna i läroplaner och styrdokument är ett resultat av vad som är möjligt och önskvärt 

att uttrycka i ett politiskt dokument. Samtidigt säger direktiven något om den tid då de 

utformats och kopplas på så vis samman med en nationell berättelse. Nordgren menar att i 

de dokument han granskat framstår ”kultur” därigenom som ett statsikt arv. Kultur är något 

vi har, något vi bär på och något som vi ärver från generation till generation (Nordgren, 

2006:178). Jag tycker att resultatet är oroande. Genom att fastslå något som ”kultur” torde 

det ju också innebära att det kulturarv som ska överföras, liksom gränsdragningen mellan 

det eftersträvansvärda och det icke- önskvärda blir statiskt och oföränderligt oberoende av 

tid som förflyter. Att det eftersträvansvärda framställs som statiskt i de granskade 

styrdokumenten, och det i en värld av föränderlighet, anser jag vara en viktig signal på att 

området behöver uppmärksammas ytterligare.
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3.  Metod och material

De teoretiska perspektiv som belyses i litteraturstudien utgör den teoretiska ram som senare 

ligger till grund för diskursanalysen av styrdokumenten. Jag kommer att ägna ett ganska 

stort utrymme i arbetet för att diskutera diskursanalys som teori och metod. Anledningen är 

inte bara att jag vill förtydliga mitt utgångsperspektiv gällande fortsatt arbete, utan också 

att jag anser att de teorier som diskursanalys bygger på speglar förhållningssätt kring 

kultur, kulturarv samt skolans praktiker och dess styrdokument. Då analysen av 

styrdokumnetens diskurser kommer att sättas i relation till den bakgrundsteckning och de 

teorier som redovisas anser jag att nämnda utgångspunkter är viktiga att tydliggöra.

3.1 Litteraturstudie 

Merparten av den litteratur jag utgår från är skriven av forskare med kultur- eller pedagogik 

inriktning vid högskolor eller universitet i Sverige. Litteraturen och de forskare jag 

refererar till i arbetet har valts ut genom att dessa varit återkommande i flertalet av tidigare 

studier kring ”kulturarv”. Det mesta av materialet är tämligen nytt då det är skrivet under 

de senaste åren och därmed torde resultaten och teorierna fortfarande vara aktuella.    

    Även om mitt mål är att vara så objektiv som möjligt i mitt arbete, så vet jag att det 

knappast är möjligt. Min förförståelse inför området är påverkad av värderingar och 

därmed även mitt val av litteratur, metod och tillvägagångssätt. Jag hoppas ändå att jag 

under arbetets gång kommer att ifrågasätta min egen roll och min förförståelses betydelse 

för resultatet och därmed inta ett kritiskt förhållningssätt som inte enbart baseras utifrån 

mina egna preferenser. 

3.2  Kritisk diskursanalys och diskurspsykologi

Även om diskursanalys är ett samlingsbegrepp för flera diskursanalytiska metoder utgår de 

alla från språkbrukets betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:7).  Vidare har diskursanalytiska metoder det gemensamt att de alla utgår från 

tanken att individer präglas av samhälleliga skeenden, vilket innebär att vårt sätt att 

uppfatta världen förändras och påverkas av både tid, plats och rum och därigenom det 

diskursiva handlandet som bidrar till att konstruera gällande världsbild. Det i sin tur 
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innebär att inget är givet i förväg och inte heller att människan har en förutbestämd ”natur” 

eller ”inre essens”. ”Kultur” och ”kulturarv” blir med den utgångspunkten föränderligt och 

påverkbart (Burr, 1995:4–6).

     Ofta görs en distinktion mellan analys av diskurser och diskursanalys. Anledningen är, 

påpekar både musikpedagogen Claes Ericsson och Winther Jørgensen & Philips, 

bakomliggande skillnader i metod och teori mellan angreppssätten (Ericsson, 2006:50; 

Winther Jørgensen & Philips, 2000:112). Medan en ”analys av diskurser” fokuserar på vad

som utmärker en stor diskurs syftar ”diskursanalysen” att belysa hur diskurser används

som en flexibel resurs människor emellan. Den metod jag kommer använda, den kritiska 

diskursanalysen, bygger till stor del på lingvistikprofessorn och förgrundsgestalt för 

analysmetoden, Norman Faircloughs, teorier och tankar angående hur diskurser fungerar 

ideologiskt och hur olika språkbruk upprätthåller ojämlika maktförhållande (Fairclough, 

2001:27–29).  Den kritiska diskursanalysen kan därigenom ses som en ”analys av 

diskurser”, då analysen främst handlar om att identifiera abstrakta diskurser utan att 

kartlägga hur de används i sociala sammanhang (Winther Jørgensen & Philips, 2000:113).

     Jag kommer också att använda mig av diskurspsykolgiska tolkningsverktyg i 

diskursanalysen. Medan den tidigare kritiska diskursanalysen fokuserar på vad som är 

utmärkande för en diskurs lägger diskurspsykologin fokus på hur diskurser används menar 

Jonathan Potter, professor inom diskursanalyser, vilken därmed utgör ett bra komplement 

till den kritiska analysformen (Potter, 1996: 103-105). Diskurspsykologin kan därför 

jämställas med en ”diskursanalys”, då analysen syftar att belysa diskurserna, eller 

tolkningsrepertoarerna som angreppssättet väljer att kalla dem, utifrån hur text och tal 

retoriskt används och hur det i sin tur kan legitimera bestämda konstruktioner av världen.1

     I praktiken används ofta en kombination av angreppssätten och det läggs lika stor vikt 

vid individers retoriska språkbruk (den diskursiva praktiken) som vid vilka diskurser som 

används (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 113). Ett, enligt mig, bra exempel på en 

sådan kombination är Potter & Wetherells empiriska studie inom diskurspsykologin, 

                                                
1 Anledningen till att diskurspsykologin väljer att kalla diskurser för tolkningsrepertoarer är för att 
understryka de diskursiva resursernas flexibilitet. Diskurser/ tolkningsrepertoarer ses här som flexibla och 
dynamiska resurser som individen nyttjar olika beroende på socialt sammanhang (Potter & Wetherell, 1992: 
89–92; Winther Jørgensen & Philips, 2000:114).
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Mapping the Language of Racism2 (Potter & Wetherell, 1992). Eftersom den här studien 

kommer att undersöka både hur kulturarv framställs, vad framställningen kan resultera i, 

samt bakomliggande ideologier till framställningssättet, torde det därför inte vara 

meningsfullt att kategorisera min analys i form av ”analys av diskurs” och ”diskursanalys” 

då vikten, precis som i Potter & Wetherells fall, läggs på båda. Benämningen 

”diskursanalys” åsyftar därför fortsättningsvis i det här arbetet även ”analys av diskurser” 

och vice versa. 

       Diskurspsykologin är mer individorienterad än den kritiska diskursanalysen; den 

kritiska diskursanalysen intresserar sig i större utsträckning för diskursers roll ur ett större 

samhällsperspektiv. I båda fallen syftar ändå analysmetoderna till att ifrågasätta

maktrelationer i samhället, i diskurspsykologins fall främst genom att identifiera de

diskursiva praktiker där kategorier av människor skapas (ex. svarta/vita, goda/onda) och 

hur människor strategiskt använder sig av diskurser medan den kritiska diskursanalysen 

fokuserar på hur olika diskursiva praktiker bidrar till att skapa den sociala världen och 

makthierarkier (Winther Jørgensen & Philips, 2000:13,34,115). 

     Syftet med diskursanalysen är följaktligen att analysera hur bilden av ”verkligheten” 

skapas, reproduceras och framställs. För att nå det målet kommer analysen av materialet att

utgå från de teorier, och göras med hjälp av de metoder och instrument, som framgår i 

Faicloughs böcker Language and Power (2001) och Media Discourse (1995). Även om jag 

i arbetet utgår från Faircloughs teorier kommer jag också att använda analysredskap som 

framkommer i Potters Representing Reality- Discourse, Rhetoric and Social Construction 

(1996) och Potter och Margaret Wetherells Mapping the Language of Racism. Discourse 

and the Legitimation of Exploitation (1992). 

3.3  Tillvägagångssätt i diskursanalys

I arbetet kommer styrdokumentens beskrivning av kulturarv analyseras utifrån en specifik 

diskursordning; skolvärldens framställning av kulturarv. Diskursordning, enligt Fairclough, 

är en komplex sammanställning av diskurser och genrer inom samma sociala område eller 

institution (Fairclough, 1995:55). De olika diskurserna inom diskursordningen, det 

                                                
2 Studien handlar om de vita Nyzeeländarnas bruk av diskurser/tolkningsrepertoarer vari ”kultur”, ”ras” och 
”nation” konstrueras på bestämda sätt och hur det därmed bidrar till att legitimera diskrimineringen av 
maoirerna (urbefolkningen) på Nya Zeeland (Potter & Wetherell, 1992).
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övergripande diskursiva fältet, konkurrerar alla om att ge fältet innehåll var och en på sitt 

sätt. I det här fallet ligger fokus på den diskursordning, det fält som styrdokumenten tillhör, 

och huruvida det förekommer konkurrerande diskurser inom fältet, men också i vilka frågor 

alla diskurser är eniga. 

     Jag kommer först att göra en avgränsning av diskurser. Då jag utgår från ”kulturarv” 

som diskursordning torde det innebära att det finns flera motstridiga diskurser inom fältet, 

vilka jag vill identifiera. Jag kommer vidare att använda mig av den diskurspsykologiska 

metod som Potter & Wetherell (1992) använder; genom att granska hur styrdokumenten 

kategoriserar individer/grupper, vilket här ses som en diskursiv praktik, kan olika diskurser 

utmejslas och avgränsas.3 Potter & Wetherell identifierar exempelvis två olika diskurser, 

eller tolkningsrepertoarer som de kallar diskurserna för, i sin studie som kategoriserar 

”kultur” på olika sätt; ”kultur som arv” och ”kultur som terapi” (Potter & Wetherell, 

1992:129–142). De olika sätten att kategorisera ”kultur” kan också få olika ideologiska och 

sociala konsekvenser vilket jag kommer att diskutera i den avslutande delen av arbetet

(Potter, 1996; 176–199). 

     För att kunna ge belägg för de påståenden jag presenterar kommer jag att göra en 

lingvistisk analys, dels för att kunna hitta drag i texterna som inte märkts annars, dels för 

att därigenom ge läsaren möjlighet att göra egna bedömningar om mitt resultat. I en 

lingvistisk analys kan exempelvis undersökas huruvida kontroversiella uppfattningar om 

kulturarv anses som självklara och huruvida texten innehåller ”allmänna sanningar” som 

tas för självklara och därför inte nämns (Fairclough, 1995:202–205). Ordval, såsom 

användningen av värdeladdade ord kan granskas, ord med konnotationer d.v.s. ord med 

bibetydelser som skiftar beroende på sociala, kulturella erfarenheter och/eller religiösa 

ståndpunkter, huruvida det finns partiska beteckningar, vilka klassifikationssätt textens 

nyckelord ger uttryck för; har t.ex. texten en indelning i vårt kulturarv respektive deras 

kulturarv kan det bidra till att vidmakthålla olika dominans förhållande, hur bindeord 

används; ”han var invandrare men bra ändå”, vilket kan ger uttryck för underliggande 

värderingar (Fairclough, 2001:91–117).

                                                
3 Värt att poängteras igen är att diskurspsykologin syfte inte är kategorisera, utan att identifiera de diskursiva 
praktiker där kategorierna skapas (Potter & Wetherell, 1992:129–142).
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     Enligt Faircloughs modell bör den kritiska diskursanalysen, förutom en lingvistisk 

analys, också innefatta hur texten är producerad och konsumerad, liksom en social analys 

(Fairclough, 1995:21, 33–34). Fairclough hävdar nämligen att allt inte är diskurs och gör en 

åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker (Fairclough, 2001:30–32).

Fairclough har fått mycket kritik för sin åtskillnad mellan det diskursiva och det icke-

diskursiva då han inte tydliggör var gränsen dem emellan går (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:93). Även jag tycker att Fairclough är otydlig och håller inte med honom i 

fallet. Jag anser nämligen att diskursanalys också är en form av social analys och att båda 

analyserna påverkar och påverkas av samhälleliga skeenden, vilket leder till att jag inte ser 

någon anledning att skilja dem åt.

3.4  Problem med diskursanalys

Vid analys av texter framkommer vissa problem. Enligt de teorier som diskursanalys 

bygger på ses läsaren av en text som en aktiv konsument, vilket innebär att olika läsare kan 

uppfatta och påverkas mycket olika av samma text. Då diskurs innebär ett bestämt sätt att 

tolka världen blir avgränsningen av diskurser därför en viktig del i arbetet, vilket jag 

förhoppningsvis kan tydliggöra då det aktualiseras. 

     Ett annat problem med diskursanalys, vilket både Winther Jørgensen & Philips (2000) 

och Sahlin (1999) ger uttryck för är svårigheten att tolka texter på ett objektivt sätt.4 Att 

vara självkritisk är givet, liksom att behandla all text som data. Jag kommer därför, liksom 

Sahlin och Winther Jørgensen & Philips föreskriver, att dela in texten i mindre delar för att 

därigenom åstadkomma en form av distans till texten, vilket enligt metodböckerna 

möjliggör att jag som tolkare blir mindre påverkad av textens egentliga innehåll och mina 

egna värderingar om detsamma. Tillika framhåller här Winther Jørgensen & Philips (2000) 

vikten av att vara metodiskt och teoretiskt konsekvent; genom att applicera en eller flera i 

förväg bestämda teorier på ett bestämt material, blir det enklare att komma bort från den 

egna vardagsförståelsen och istället inta det förfrämlingande som krävs vid analys av text 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:154). Huruvida det verkligen förhåller sig så kan 

förstås diskuteras då urvalet av teorier kommer påverka både resultatet och min 

objektivitet.  Målet med det här arbetet är inte heller att främst vara objektiv, utan att 

                                                
4 Problemet är förstås inte specifikt vid diskursanalyser, utan gäller alla som tolkar texter! 
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ifrågasätta kulturarvsförmedling i en mångkulturell kontext. I resultatdelen kommer jag 

därför att sätta citationstecken om de ord eller meningar jag för tillfället analyserar, vilket 

möjliggör för läsaren att själv avgöra huruvida jag varit objektiv eller inte. Oavsett 

tillvägagångssätt kommer slutligen ändå min tolkning bli avgörande för resultatet. 

Huruvida arbetets reliabilitet och validitet kommer att ifrågasättas blir med det perspektivet 

snarare en fråga om förhållningssätt inom området än sanningshalt. 

     Både Fairclough (2001) och Potter & Wetherell (1992) poängterar att även de egna 

undersökningarna bör ses som diskursiva konstruktioner och bara en version av världen. 

Diskursanalysens relativism har medfört kritik; hur kan man som forskare påstå att den 

egna versionen är bättre än andra versioner? Enligt Potter & Wetherell (1992) försvagar 

inte relativismen den diskursanalytiska forskningens kvalitet utan de hävdar istället att 

forskningen bör bedömas utifrån den roll som den spelar för bevarandet, eller 

ifrågasättandet, av maktrelationerna i samhället. På så vis håller även diskursanalyser en 

god validitet (Potter & Wetherell, 1992).  

     Ytterligare en aspekt gällande diskursanalys är den koppling som görs mellan mikro–

och makronivå menar medieforskaren Malin Nilsson (Nilsson, 2004:362). Diskursanalys 

medför alltid en risk att för stor vikt läggs vid enskilda utsagors betydelse, som exempelvis 

en debattartikels betydelse för kommande trender i samhället. Då diskursanalysen kräver en 

ingående kontextualisering för att lyckas synliggöra olika aspekter, innebär det att det 

empiriska materialet ofta får begränsas, vilket i sin tur kan ge ovanstående problem. Ett 

större material har dock den nackdelen att många olika aspekter tvingas att utelämnas, 

vilket medför att analysen inte får det djup som den borde ha haft (Nilsson, 2004:362–363; 

Fairclough, 1995:15). Jag anser därför att mitt material är tillräckligt omfattande.
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4. Resultatredovisning - Litteraturstudie

Varför anses det viktigt att överföra ”ett kulturarv” till elever i dagens mångkulturella 

skola? Är kulturarvsförmedling rent av bara ett dolt medel för att erövra resten av världen? 

Oavsett vad som tycks om kulturarv har det länge varit föremål för debatt; olika 

förhållningssätt har inte bara lett till skilda definitioner och avgränsningar av begreppet, 

utan också varit avgörande för vad en förmedling av ett specifikt kulturarv ansetts leda till. 

Litteraturstudien syftar därför till att synliggöra något av komplexiteten bakom området.

4.1 Perspektiv på ”kulturarv” 

Kulturarv definieras enligt Nationalencyklopedin så här: ”kultu`rarv subst. ~et, plur. ~, 

best. plur. ~en ORDLED: kult-ur--arv-et. Idéer och värderingar som ingår i en kulturs 

historia och som fungerar som en gemensam referensram: det västerländska ~et

BET.NYANS: mer konkret om de föremål som är bevarade från äldre tider: ~et i form av 

arkitektur och konst. HIST.: sedan 1887” (NE, 2007). Begreppet myntades av Viktor 

Rydberg i slutet av 1800-talet med syfte att fånga en vidare krets av det förflutna än vad de 

traditionella historiska disciplinerna kunde (Aronsson, 2004:143). Aronsson menar att 

kulturarv har urskiljts och skapats av institutionerna, och gör så fortfarande, med syfte att 

lära, bevara, imponera, underhålla och skapa en gemensam värdegrund och identitet

(Aronsson, 2004:9). 

     Grundberg (2000) och museologen Stefan Bohman (1999) hävdar båda att kulturarv 

handlar om symbolvärden. Hur dessa symbolvärden har karaktäriserats och avgränsats 

handlar inte enbart om bakomliggande ändamål, utan än mer om synen på kultur och 

kulturbegreppet (Grundberg, 2000:27– 30). Även om det finns många olika sätt att se på

”kultur” och ”kulturarv” tycks de härröra från två ytterligheter menar Grundberg, vilket han 

även kopplar samman med synen på kunskap. Enligt det första, det essentialistiska

synsättet ses kulturarvet som kulturnationens ”kärna” och uttrycker tidlösa värden som 

förstås och uppfattas på samma sätt av ”alla” människor. Det krävs dock att människorna 

har ”rätt” utbildning för att kunna uppfatta dessa värden. Även om en åtskillnad görs 

mellan huruvida dessa värden bestäms enbart genom objektiv sakkunskap eller också 

genom en estetisk bedömning, utgår den här essentialistisk präglade kunskapsförståelsen 

och syn på kulturarv ändå från att kulturarvets ”värde” ligger inbäddat i objektet. Det har 
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riktats mycket kritik mot synsättet, främst för att det innebär att vissa anses har ensamrätt 

på att göra värdeutsagor (Grundberg, 2000:27).  

     Ytterligare en teori kring kulturarv med essentialistisk prägel kan kopplas till den polske 

sociologen Zygmunt Bauman (1992). Bauman hävdar att nationalismen grundar sig i 

längtan efter odödlighet och att bli ihågkommen av andra generationer. Eftersom 

människan har ett kortvarigt minne behöver denna ta hjälp av material som är varaktigt, 

och därigenom kan förkroppsliga minnet, för att bli ihågkommen och markera sin plats i 

historien. På så vis föddes idén om kulturarv, vilket enligt denna teori blir synonymt med 

det som binder samman generationer, ett kollektivt minne av våra förfäder och oss själva. 

Utgångspunkten är att det som väljs ut för att symbolisera ”minnet” innehåller en stabil och 

varaktig mening.  Det finns med andra ord objekt och värden som anses besitta dessa 

egenskaper (Bauman, 1992:178). 

     Enligt den andra ytterligheten, den konstruktivistiska, blir kulturvärden istället en socialt 

konstruerad företeelse, vilka ständigt skapas, omvärderas och försvinner i en fortgående 

process. Ett liknande perspektiv på kultur synliggör exempelvis Bourdieu (Bourdieu & 

Passeron, 1990). Bourdieu menar att kultur är en form av sociala vanor och kunskap, vilket 

han benämner som habitus. Inom den grupp som delar habitus skapas en känsla av 

igenkännande och gemenskap genom att alla i gruppen gör på samma sätt. Vissa företeelser 

i kulturen väljs så ut för att de anses vara typiska för gruppen. De utvalda företeelserna kan 

därigenom stärka gruppens gemenskap, eller skapa en ”vi” gentemot ”dem” känsla 

(Bourdieu & Passeron, 1990). Enligt Grundberg kan Bourdieus kulturteori överföras till 

debatten om kulturarvsvärde (Grundberg, 2000:28). Det som identifieras som kulturarv är 

utvalda yttringar som tillskrivs centrala symbolvärden, avgörande är tid, rum och plats. Det 

medför i sin tur också att kulturarv är och blir politiskt omstritt då kulturarv inte kan 

definieras på ett entydigt sätt. Hur kulturarvsvärden ska värderas och av vem dessa ska 

värderas blir därför i förlängningen en fråga om makt, politik och förhandling (Grundberg, 

2000:28).

     En intressant vinkling på kultur och kulturarv ges av kulturkritikern och 

socialantropologen Thomas Hylland Eriksen. Eriksen behandlar identitetsutveckling kontra 

politik och kultur och problematiserar hur ett ”vi”, liksom vår identitet skapas med hjälp av 

minnet (Eriksen, Hylland, 2004). Utan minne upphör vår sociala identitet, gemenskapen 
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oss sinsemellan. Men det förflutna som vi bygger vårt minne på är lika vidöppet som 

framtiden. Med det menar Eriksen att vårt minne, vår historieskrivning och det som vi 

räknar som kulturarv, är i högsta grad selektivt. Varje berättelse skulle kunna vara 

annorlunda. Kultur och kulturarvsförmedling blir enligt Eriksens synsätt främst ett uttryck 

för makt och maktutövning, inte minst då det påverkar, eller rent av avgör, hur vi utvecklas 

som individer (Eriksen, Hylland, 2004). Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar 

också framtiden med andra ord.

     Ytterligare perspektiv på kulturarv beskrivs av Hammarlund (Hammarlund, 2006:91). 

Kulturarv kan knytas till klass, religion eller nation men inget perspektiv kan sägas vara 

mest ”rätt” eller viktigast. Hammarlund menar att orsaken till att ”vi” ofta tenderar ge 

kulturarv en territoriell anknytning är att kulturarv länge institutionaliserats i syfte att 

konstruera en svensk framgångsrik nationell identitet. Vi har uppmuntrats, inte minst i 

skolan, att se det kulturarv som tidigare generationer lämnat efter sig. Att se det kulturarv 

som vi själva kommer att lämna efter oss tycks däremot svårare menar Hammarlund 

(Hammarlund, 2006:91–92). Trots att det stora flertalet forskare anser att kulturarv är 

mångtydigt och föränderligt, att det finns en mängd olika kulturarv med olika värden och 

innehåll, och att dessa i sin tur kan variera från situation till situation, beskrivs ofta 

kulturarv i bestämd form singular. Formen ”det svenska kulturarvet” är enligt Hammarlund 

en självklar utgångspunkt för läroplansförfattare. Genom skolan ska den svenska (specifika 

och unika) kulturen bli välkänd för eleverna och utgöra en del av deras identitet och vara 

den norm som eleverna ska rätta sig efter (Hammarlund, 2006:93).

     Det svenska är viktigt, vilket inte minst märks i Lpf 94:

”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom 
undervisningen i många av skolans ämnen” (Lpf 94:3).

Vad som förknippas med kulturarv, vad det enligt läroplans författare egentligen är

framkommer måhända inte här, mer än att det handlar om ”det svenska”. Eftersom

mångtydigheten gällande kulturarv är stor, blir det desto intressantare att studera teorier om 

vad kulturarvsförmedling anses spela för funktion för samhälle och individ.   
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4.2 Kulturarv som meningsskapande, som upplevelse eller som grunden 

för värdegrunden?

”Medvetenhet om den egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 
som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar” (Lpo 94:4).

Läroplanen signalerar att kulturarv besitter en funktion som identitets- och 

trygghetsskapande, vilket i sin tur leder till större förståelse för andra individer. Det 

framgår inte i det här citatet vad som specifikt åsyftas med kulturarv som kan skapa 

nämnda funktion, men troligtvis åsyftas just ”värden, traditioner, språk och kunskaper”

(Lpo94:5).  

   Teorierna kring vilken funktion kulturarv anses ha är många. Historikern Sven Nilsson 

menar att det skett en förskjutning i kulturarvsdiskursen från en materiell kulturarvssyn till 

en mer ”mjuk” sådan (Nilsson, 2006:62). Om kulturarv förr utmärktes av det förflutna, 

något vi skulle vårda för att stärka vår nationella gemenskap, har det idag fått en roll som 

meningsskapande, något som ger upplevelser och en värdegrundsskapare (Nilsson, 

2006:61–63). Hammarlund, som studerat lärarstudenters syn på kulturarvets funktion har

en annan teori; å ena sidan finns de studenter som anser att kulturarvsförmedling främst bör 

utgå från att belysa det förflutna och att det då fyller en funktion som skillnadsskapare,

medan det å andra sidan finns studenter som utgår från ett nutida perspektiv vilket leder till 

att kulturarvsförmedlingen istället syftar till att lyfta fram likheter mellan kulturer 

(Hammarlund, 200697). 

     Kulturarv kan användas för en mängd olika legitimerande eller instrumentella syften av 

politisk eller ekonomisk karaktär menar Grundberg (Grundberg, 2000:31). De politiska 

instrumentella syftena använder kulturarv för att legitimera identitetsmål och för att 

uttrycka och främja politiska samhörigheter. Det ekonomiska synsättet ser istället 

kulturarvsfunktionen i den ekonomiska nyttan kulturarv kan ge, exempelvis i form av att 

locka turister till ett kulturminne. Grundberg ställer sig kritisk mot nämnda perspektiv och 

hävdar istället att kulturarv bör ses som en social process, en ständigt fortlöpande och 

föränderlig process, men dess funktion ligger ändå fortfarande i att särskilja och att utesluta 

(Grundberg, 2006:44–46).
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     Nordgren hävdar även han att kulturarv fyller en funktion som ett redskap till det 

förflutna; i den meningen att det förflutna anses viktigt att känna till för att kunna förstå 

nuet (Nordgren, 2006:214). Även Aronsson ser kulturarv som ett redskap; ett redskap som 

kan användas för att fostra individer in i vissa värden, för att sprida minoriteters 

kulturhistoriska värden och därmed skapa förståelse för dessa grupper eller som ett redskap 

för att skydda det nationella eller tvärtom, öka individualismen genom att var och en får 

skapa ”sitt” kulturarv (Aronsson, 2004:146–147). 

     De frågor som rör kulturarv är enkla att ställa men svåra att besvara, vilket inte minst 

synliggörs i mängden av perspektiv kring området. Vad och varför något anses vara 

historiskt värdefullt och, än mer, vem som ska ha rätt att avgöra det ”värdefulla” finns det 

många teorier om, och många av dem anspelar på maktutövning.  Litteraturprofessorn 

Edwards Saids hävdar i Culture and Imperialism att kulturkunskap ofta är 

kulturimperialism, en strävan efter att den ”egna” kulturen ska bli den gällande i världen

(Said, 1994). Även pedagogikprofessorn Gunilla Svingby problematiserar kulturarvet på 

liknande sätt:

”Kulturarvet handlar om att en bild, som är ett resultat av vissa gruppers synsätt, fått komma 
fram på andras bekostnad” (Svingby, 1987:8).

Kjell Härenstam, professor i religionsdidaktik hävdar likaledes att kunskap om den egna 

kulturen är alltid något som i hög grad har med värderingar och tolkningar att göra

(Härenstam, 2000:132). Synsätten ger kulturarv rollen som ett maktredskap, även om det 

bakomliggande syftet skiljer sig åt. De flesta forskare tycks ändå vara överens om att

kulturarvets funktion är ett redskap i kampen om, eller för något. Styrdokument torde

också kunna ses som en form av redskap och jag ska därför nu kort lyfta fram några teorier 

kring vad som styr och styrt dessa.

4.3 Styrdokument – en politisk kompromiss

Som framkommit i forskningsavsnittet ger skolans styrdokumnet uttryck för samhällets 

uppfattning om vad som bör betraktas som eftersträvansvärd och sann kunskap, liksom hur 

kunskapen ska användas (Englund, 2005:316–323).

”Kampen om styrdokumnetens perspektivering och därmed skolkunskapens formering är en 
ständigt pågående kraftmätning mellan olika sociala krafter och i många avseende en politisk 
och ideologisk kamp” (Englund, 2005:11).
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Styrdokument har därför ideologiska karaktärsdrag, oftast inte explicit men väl implicit. 

Tolkningsmöjligheterna blir fler och intressantare när texterna också ses som en form av 

auktoritativa sociala handlingar. Den utbildningsfilosofiska utgångspunkten vid analys av 

dokumenten blir därför viktig eftersom det skapar det ”ramverk” utifrån hur

styrdokumenten analyseras. Englund hävdar att tre utbildningsfilosofiska utgångspunkter 

varit dominerande vid studier; först en patriarkal period, sedan en vetenskaplig-rationell 

period för att nu vara inne i en demokratisk medborgarutbildningsperiod. Betydelsen av 

skolans roll i sammanhanget, och vilken roll skolan kan spela, för skapandet av en 

gemensam politisk kultur i det mångkulturella Sverige som är baserad på såväl jämlikhet 

som mångfald saknas enligt Englund (Englund, 2005:18, 316–323).

     I Nordgrens avhandling kritiseras emellertid Englunds uppdelning av läroplanshistorik i 

form av tidsbundna läroplanskoder (Nordgren, 2006:172). Skolans betydelse som fostrare 

underskattas genom denna tidsbestämning menar Nordgren. Alla skolformer innefattar 

istället delar av alla koderna samtidigt, om än i mer eller mindre grad (Nordgren, 

2006:172). 

     Pedagogikforskaren Kennert Orlenius menar i likhet med Englund att det skett ett 

paradigmskifte i skolans värld (Orlenius: 2002:25). Enligt Orlenius gäller det dock främst 

två punkter; att skolan gått från moralisk fostran till demokratisk fostran och att 

styrdokument är behäftade med tolkningssvårigheter. De utbildningsfilosofiska 

strömningarna gällande hur skolan och styrdokument bör utformas kännetecknas enligt 

både Orlenius och Englund av motsättningar (Orlenius, 2002:219–221; Englund, 1997). 

Fyra perspektiv är enligt Orlenius och Englund dominerande:

1. Ett essentialistiskt synsätt där förmedlingen av forskningsbaserad kunskap är 

viktigast, liksom att innehållet är relaterat till vetenskapliga discipliner.

2. Ett progressivistiskt synsätt där fokus läggs på barnen som lärande individer och 

där samarbetet, utveckling och social och demokratisk fostran betonas.

3. Ett perennialistiskt synsätt där skolan ses som förmedlare av de ”eviga” 

sanningarna. Klassisk bildning anses viktigt och ”kulturarvet”.
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4. Ett rekonstruktionistiskt synsätt lägger vikt på kritisk fostran och att eleverna ska 

lära sig värdera olika alternativ så att dessa kan skapa morgondagens samhälle. 

Det är utifrån de ovan nämnda perspektiven som debatten kring normer och värden i skolan 

kan och bör förstås enligt Orlenius. Kulturarvets betydelse utgår således, enligt den här 

teorin, från perennialismen, som något statiskt och evigt. Motparten anses vara 

progressivismen och demokratisk fostran, det utvecklande och föränderliga. Problemet är, 

menar Orlenius, om det görs en åtskillnad mellan förhållningssätten i skolan och om ett 

framställs som föredömligt och får vara präglande. Perspektiven måste istället analyseras 

och lyftas fram för att synliggöra hur värden och normer skapas och dess betydelse, inte 

minst i samband med ”kulturarvsförmedling” (Orlenius, 2002:219–222; Englund, 1997).

     Aronsson menar att kulturarvsförmedlingen idag utformas enligt tre olika perspektiv:

1. Ett pragmatiskt som svarar på vad folk, politiker och professioner betraktar som sitt 

kulturarv, vad som ger mening och vad de vill vårda. 

2. Ett vetenskapligt som svarar på vad är och vad har varit betydelsefullt för vilka vi 

är.

3. Ett normativt som svarar på vad i kulturarvet som bör betonas för en önskvärd 

framtid. (Aronsson, 2004:171).

Alla dessa nämnda dimensioner borde beaktas vid utformningen av kulturarv enligt 

Aronsson. Syftet bakom perspektiven skiljer sig åt, vilket medfört att det vanligtvis är ett 

perspektiv som fått vara det avgörande. I skolans styrdokument, liksom samhällets 

institutioner för övrigt, är det pragmatiska perspektivet dominerande enligt Aronsson. Att 

utforma ett kulturarv som inte enbart är en segergest, där vinnaren får lov att definiera sitt 

kulturarv, utan även visar på att relationen till historien är en oavslutad historia torde 

istället vara det önskvärda men också den verkligt stora utmaningen (Aronsson, 2004:171–

182).

     Även Göran Linde har forskat kring läroplanskoder och vad som därmed blir avgörande 

för vad som blir den giltiga kunskapen i skolan (Linde, 2000). Linde menar att 

dominerande samhällsskikt är hegemon och att deras föreställningar på så vis tränger in i 
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styrdokument liksom blir avgörande för hur de tolkas. Därmed förmedlas vissa aspekter av 

den dominerande kulturen i skolan som objektiv fakta, och inte andra. Däri ligger också ett 

av skolans dilemma enligt Linde; samtidigt som styrdokument alltid medför en form av 

makt genom att kunna förskriva vissa normer som eftersträvansvärda, bör utbildning också 

innebära en möjlighet till befrielse och utveckling. Hur ska ett urval någonsin kunna göras 

utan att det medför en maktaspekt i form av att något, eller någon, utelämnas? (Linde, 

2000:112). En intressant fråga som kommer att aktualiseras i samband med att 

styrdokumenten granskas.

5. Resultatredovisning - Analys av styrdokument

De styrdokument som ligger till grund för diskursanalysen är nu gällande skollag, 

läroplaner (Lpo94 och Lpf94), samt kursplaner för svenska, musik, bild, slöjd och 

samhällsorienterade ämnen. Fokus kommer att ligga på kursplanerna då dessa inte 

undersökts närmare gällande kulturarvsdiskurs. Bland gymnasieskolans kursplaner kommer 

både gällande dokument för respektive ämne, samt förekommande kursers kursplaner (A, 

B, C- nivå) inom ämnet undersökas.

     Undersökningen av styrdokumenten har skett via Skolverkets webplats. Fördelen med 

att använda Skolverkets webplats gentemot de aktuella dokumenten i pappersform är flera; 

dels är de olika direktiven lättillgängliga och uppdaterade, dels innehåller webplatsen en 

sökmotor som underlättar sökningen av ord eller meningar väsentligt. Vidare medför 

undersökning via webplatsen att det redovisade resultatet blir enkelt att kontrollera.   

     Diskursanalysen utgår främst från de delar av gällande styrdokument där sökorden 

kulturarv/-en/-et/-s eller kultur/-en/-ell/-ella/-er uttryckligen nämns. Då både kultur och 

kulturarv är komplexa begrepp som kan associeras med många fenomen och processer, 

torde nämnda avgränsning minimera risken för felbedömningar av vad styrdokumentens 

författare associerar med kulturarv. Gällande kulturarvets funktion kommer även begrepp 

som relateras till kultur och kulturarv beaktas.  
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5.1  Begreppen kultur och kulturarv i styrdokumenten – en avgränsning  

Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om 

förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Vare sig ”kultur” eller 

”kulturarv” finns med i skollagen, däremot ”kulturell” i samband med vuxenutbildningens 

syfte:

 /…/ ”de som erhållit minst utbildning får möjlighet att stärka sin ställning i arbetslivet 
och i det kulturella och politiska livet” (Skollagen, 1985:1100, § 9). 

Skollagen ger därmed uttryck för att det inte bara är viktigt med att ha ett kulturellt liv, utan 

också att det är viktigt att ha en stark ställning i det kulturella livet. Någon närmare 

förklaring på vad som avses med detta framkommer inte. 

     Att ”kultur” och snarlika begrepp är frekvent förekommande i läroplanerna har redan 

framkommit. Likaså att ”kultur” och ”kulturarv” anses viktigt, men inte varför det anses 

viktigt, eller vad som specifikt avses när begreppen används. Vid en jämförelse mellan 

grundskolans och gymnasieskolan läroplan gällande hur och i vilken mening begreppen 

”kultur” och ”kulturarv” tycks dokumenten snarlika. I Lpo94 uttrycks under 

”Grundläggande värden” att:

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar” (Lpo94:4). 

I Lpf94 formuleras detta som: 

”En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” (Lpf94:3–4). 

Kulturarv anses således viktigt, både gällande identitetsutveckling och gällande förståelse 

för andras livsvillkor. Båda läroplanerna hänsyftar på det egna kulturarvets betydelse. I 

Lpo94 används också uttrycket ”delaktighet i det gemensamma kulturarvet”, vilket därmed 

ger ett intryck av att vara något annat än det egna. Oavsett vad som åsyftas tenderar även 

det gemensamma kulturarvet vara ett.

     Både i Lpo94 och i Lpf94 uttrycks under ”Mål att sträva mot:

[betydelsen av att eleven] /…/ ”har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 
nordiska och västerländska kulturarv ” (Lpo94:14), /…/” har god insikt i centrala delar av det 
svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (Lpf94:13). 
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Både i Lp094 och i Lpf94 anspelas på ett specifikt svenskt, nordiskt och västerländskt 

kulturarv, vilket skulle kunna var det ”gemensamma” som åsyftas. Läroplanerna gör också 

gällande att det är centrala delar av kulturarvet som eleverna ska bli förtrogna med, vilka 

därmed borde vara det som anses viktigast. Vad som är viktigast framgår däremot inte i 

läroplanerna.

     En tydlig skillnad mellan kursplanerna finns under ”Skolans uppdrag”. I Lpo94 står som 

nämnts: 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv -
värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa” (Lpo94:5).

”Kulturarv” återfinns inte explicit i syftet gällande utbildningen i Lpf94:

”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt 
deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra 
värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället” (Lpf94:8). 

Överföringen av ett kulturarv torde ändå ses som viktig på gymnasiet. För att kunna 

överföra värden, för att kunna förstå och leva sig in i andra människors situationer 

poängteras som nämnts även i Lpf94 ”kulturarvets” betydelse och viktiga roll.

     Den bristande informationen kring vad som avses i läroplanerna med ”kultur och 

kulturarv” borde tydliggöras i kursplaner då de kompletterar läroplanerna. Likaså borde det 

framgå vilka och vad de centrala delarna innebär i ”kulturarvet”. Samtidigt är kursplanerna 

utformade så att de lämnar stort utrymme för, som det uttrycks;  /…/ ”en lokal och 

professionell tolkning” (Skolverket, 2007). Ansvaret gällande ”kulturarvets” innehåll och 

form, hur överföringen och utvecklingen av ”kulturarv” ska ske läggs på så vis över på 

respektive skolas tolkning av kursplanerna.

5.1.1 Svenskämnet

I svenskämnets kursplan för grundskolan står: 

”Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och 
kulturella identitet” (Svenska, 2007); /…/”Skönlitteratur, film och teater bär en del av 
kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i 
elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och 
teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Svenskämnet syftar till 
att stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olik kulturell bakgrund. Det ger 
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kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår omvärld” (Svenska,
grundskolan, 2007). 

 Svenskämnet gör gällande att skönlitteratur, film och teater är en del av det som benämns 

som kulturarvet. Texten ger även uttryck för att det finns olika kulturarv, vilka eleverna bör 

ha förståelse för. Ämnet svenska på gymnasiet syftar till:

 /…/”att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten, vilket uttrycks bl.a. i 
språket och litteraturen”. Men eleverna uppmanas också till /…/ ”att ta del av och ta ställning till 
kulturarvet” (Svenska, gymnasieskolan, 2007). 

Vilket kulturarv som åsyftas framkommer inte, däremot hur eleverna ska gå tillväga för att 

kunna ta ställning; 

/…/”eleverna ska ges rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, 
lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter och kulturyttringar” (Svenska, 
gymnasieskolan, 2007).

     Både gällande grund- och gymnasieskolans kursplaner används begreppet kultur ofta. 

Det som främst skiljer stadierna åt är att i grundskolan ska eleverna ta del av ”kulturen”, 

medan det på gymnasiet uppmanas att ta ställning till olika kulturyttringar, och 

”kulturarvet”.  Båda stadierna gör gällande att det finns ett specifikt kulturarv (okänt 

vilket), men i grundskolans kursplan används också begreppet i plural. Språk och kultur 

hör ihop enligt kursplanerna och kännedom och förståelse för detta bidrar till en kulturell 

identitet. Huruvida kultur och kulturarv skulle kunna handla om något annat eller mer än 

enbart värdera språkliga aspekter av kultur framgår inte i svenskämnet.

5.1.2 Historieämnet

”Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 
betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur” /…/
”Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en 
kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation. /…/ [Det 
anses viktigt att eleven] /…/”tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så 
som det utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet 
som detta ger” (Historia, grundskolan, 2007). 
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I Historieämnets kursplan för grundskolan sammankopplas kultur och identitet mycket 

tydligt. Det är viktigt att eleverna utvecklar en ”kulturell identitet” och det utifrån 

”kulturarvet”, ett specifikt kulturarv. Även i gymnasieskolans kursplan syns ett liknande 

perspektiv;

 ”Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 
tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna 
identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om andras, inte minst nationella 
minoriteters, ursprung och kulturarv” (Historia, gymnasiet, 2007).  

Det ”egna” kulturarvet är viktigt för identiteten, liksom att eleven ska ha insikt om

nationella minoriteternas kulturarv och ”andras kulturarv”. Vilka som räknas till de ”andra” 

framgår inte. Däremot ges kulturarv en tydlig koppling till nationalitet, vilket synliggörs i 

målet med undervisningen: 

[Det anses viktigt att eleven] /…/ ”tillägnar sig insikter om kulturarvet och dess skiftande 
innehåll för olika människor och olika nationella minoriteter” (Historia, gymnasiet, 2007). 

Kulturarv bör därmed kunna betyda olika saker för olika människor och eleverna skall, 

enligt kursplanen, ha insikt om denna skillnad. Vad nämnda insikt syftar till kan möjligtvis 

utläsas av följande; 

”Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och problematisering. 
Detta bidrar till handlingsberedskap vare sig det är tal om emancipation, migration eller 
interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets bevarande i ett dynamiskt och multietniskt 
samhälle präglat av förändringar och kontinuitet i internationaliseringens tecken” (Historia, 
gymnasieskolan, 2007).

Insikt om det egna och andras kulturarv torde därmed kunna bidra till att bevara 

kulturarvet, vilket tycks vara extra viktigt i ett samhälle som präglas av mångfald. Även om 

någon bakomliggande intention inte framgår, torde det handla om att skapa, eller snarare 

stärka en upplevd samhörighet, som inte alla tycks kunna, eller få ingå i. Vilket kulturarv 

det är som ska bevaras framgår inte, men det verkar åtminstone inte vara de nationella 

minoriteternas. Inte heller vad i ”kulturen” som ska bevaras tydliggörs. Å andra sidan 

kanske det inte behövs eftersom ordvalet ”bevarande” onekligen syftar på att det 

”kulturarv” som anspelas ska förvaltas vidare från generation till generation. Likaså medför 

begreppet ”bevarande” att det måste handla om något värdefullt och dyrbart. Därmed borde 
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väl alla som gått i svensk skola vara insatta i både vad, och vilket kulturarv som åsyftas då 

begreppet framstår som både statiskt och något enastående?   

5.1.3 Samhällskunskapsämnet

I grundskolans kursplan i samhällskunskapsämnet betonas ”den kulturella mångfalden” och 

att eleverna har insikt om dess betydelse. Det framgår inte specifikt vad som menas med 

”kultur”, däremot att det finns många olika kulturer och att olika kulturer i sin tur påverkar 

människors livsvillkor. Undervisningen påstås syfta till att: 

/…/” eleven jämför individers och gruppers normer och värderingar i relation till kulturformer 
och traditioner samt analyserar hur olika uppfattningar och konflikter kan uppstå”
(Samhällskunskap, grundskolan, 2007).

”Grundläggande i de samhällsorienterande ämnena är beskrivningar och analyser av 
samhällssystem, kulturarv, religiösa och idémässiga traditioner som inslag i den väv som 
bildat och bildar människors livs- och referensramar” (Samhällsorienterade ämnen, 
grundskolan, 2007). 

”Kultur, kulturell mångfald och kulturformer” torde därför inbegripa värderingar, normer 

och traditioner vilket i sin tur bildar livs- och referensramar. ”Kultur” ses också som en 

form av konfliktskapare:

 ”I bedömningen skall även vägas in förståelsen av att uppfattningar om samhället kan vara 
beroende av olika kulturer och ideologier samt att olika uppfattningar kan stå i konflikt med 
varandra både mellan människor i det egna samhället och mellan människor i olika länder”
(Samhällskunskap, grundskolan, 2007). 

Det skulle kunna tydas som om olika uppfattningar mellan ”kulturer”, beroende på 

skillnader i livs- och referenssytem, är en grundläggande orsak bakom konflikter, såväl 

inom som mellan länder. Därmed ger kursplanen uttryck för att det också finns olika 

kulturer inom ”det egna samhället” som kan leda till tvister människor sinsemellan. 

”Kultur” tenderar också ses som något statiskt, vari alla, eller allt som är inblandat är en 

enhetlig massa.  Att kultur skulle kunna vara något föränderligt framkommer inte trots att 

det poängteras att:

/…/”ämnet samhällskunskap skall utgå ifrån elevens förståelse av samspelet mellan 
människa och samhälle, det vill säga hur människor påverkar och påverkas av det samhälle de 
lever och verkar i” (Samhällskunskap, grundskolan, 2007).



- 35 -

Även om samhället också skulle kunna innefatta ”kultur”, såsom exempelvis Giddens 

påtalar, understryks inte någonstans att kultur överhuvudtaget kan påverkas. Det som talar 

emot att ”kultur” trots allt inte ses som statiskt är att begreppet ”kulturarv” inte används i 

kursplanen.

     I gymnasieskolans syftar ämnet till att skapa förutsättningar för:

/…/”eleverna att förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald och att känna respekt för 
mänskliga rättigheter samt att kunna ta avstånd från olika former av förtryck” 
(Samhällskunskap, gymnasieskolan, 2007). 

Även här tycks ”kultur” vara värdebärande, om än implicit och mer i form av att 

mångfalden av kulturer skapar värden. Intressant är vidare den koppling som här görs 

mellan ”mänskliga rättigheter, förtryck och kulturell mångfald”. Varför görs denna 

koppling? Anses ”kulturell mångfald” innebära större risk för ”förtryck” eller ses som ett 

hot gentemot ”mänskliga rättigheter”? Begreppet ”kultur” används annars endast ett fåtal 

gånger och i de olika kursbeskrivningarna förekommer inte begreppet alls. Kulturarv finns 

inte med överhuvudtaget i samhällskunskapsämnet för gymnasiet.

5.1.4 Religionskunskapsämnet

I grundskolans kursplan i religionskunskap poängteras vad som ska ligga till grund för 

bedömning, liksom att religion är en del av kulturen:

/…/”en bedömningsgrund är elevens kunskap om religionens funktion i samhället och 
religionen som en del av kulturen” (Religionskunskap, grundskolan, 2007).

”Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, 
lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner” (Religionskunskap, grundskolan, 2007).

Till skillnad från de tidigare genomgångna ämnena görs här en åtskillnad mellan ”kultur” 

och värderingar. Formuleringen ”kultur och traditioner” tycks istället åsyfta på att kultur 

snarare handlar om sedvänjor, vilket även understryks i ämnets syfte, liksom vilken 

funktion det spelar:

”Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att 
bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans”. /…/”En grundsten i 



- 36 -

ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle är att människor är lika värda trots sina 
olikheter” (Religionskunskap, grundskolan, 2007). 

Förståelse för olika kulturer skulle således bidra till att utveckla elevernas tolerans 

gentemot andra än den egna. Texten ger dock sken om det motsatta då ordvalet ”tolerans” 

används; tolerans är ett mångtydigt begrepp som till exempel skulle kunna ersättas med 

synonymen ”överseende” och därmed skulle ämnet syfta till att utveckla elevernas 

överseende gentemot andra kulturer. Den frekventa användningen av ”tolerans” skulle i så 

fall kunna ge en indikation på att det är tillåtet att se ”ner” på vissa kulturer, om än i form 

av att ha överseende med dem för att de ännu inte förstått sitt eget bästa. Det torde knappast 

kunna sägas vara synonymt med att människor ses som lika värda. Värt att poängtera är att 

”tolerans” också kan ses som det motsatta, alltså något positivt i relation till olikheter, 

vilket torde kunna leda till att tolkningen kan skilja sig mycket åt i sammanhanget. 

Kulturarv förekommer inte.

      I gymnasieskolan poängteras att ämnet har en ”kulturell dimension”: 

”Den kulturella dimensionen studerar vad kristendomen och andra religioner och 
livsåskådningar har betytt för den kulturella utvecklingen” (Religionskunskap, 
gymnasieskolan, 2007).

”I Sverige har länge den tradition som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer mångkulturellt samhälle kan samma 
medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund också skapas utifrån andra religioner och 
livsåskådningar” (Religionskunskap, gymnasiet, 2007). 

Den ”kulturella utvecklingen” tydliggörs inte, även om den tenderar kopplas till ett 

mångkulturellt samhälle och vikten av att utveckla en ”gemensam värdegrund”.

Underförstått torde det innebära att kulturer har olika normsystem vilka bygger på religiösa 

traditioner som ses som en del av kulturen. Å andra sidan åtskiljs också religion från kultur 

i betygskriterierna:

 ”Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars människosyn och 
samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och samhälle” (Religionskunskap, 
gymnasieskolan, 2007). 

Religion tycks här ses som ett fenomen som påverkar kulturen och inte som en 

kulturyttring i sig. Trots ämnets ”kulturella dimension” framgår inte vad som egentligen 

åsyftas då begreppet ”kultur” används. Ibland tycks texten ge uttryck för att ”kultur” och 
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religion är samma sak, eller åtminstone har samma funktion, ibland tycks texten se de båda 

begreppen som varandras diametrala motsatser. Något kulturarv nämns inte i 

religionskunskapsämnets kursplaner. 

5.1.5 Geografiämnet

Utdrag ur kursplanen för geografiämnet i grundskolan:

 ”Ämnet bidrar till en ökad förståelse av och respekt för kulturer, värderingar och sätt att 
leva”. [Vidare syftar ämnet till att eleven:] /…/”vidgar sina kunskaper om människans olika 
ekonomiska, tekniska, politiska, sociala och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman 
platser och regioner samt reflekterar över följderna av sådana samband” (Geografi, 
grundskolan, 2007).  

En tydlig avgränsning görs mellan ”tekniska, politiska, sociala och kulturella aktiviteter”. 

Vad ”kulturella aktiviteter” innefattar tydliggörs inte, men det verkar inte handla om 

politik, teknik eller ses som någon social aktivitet. Å andra sidan ses kultur som en 

”aktivitet”, en process. Geografiämnet skiljer sig från andra ämnen då det inte tycks dra 

några paralleller mellan ”kultur” och socialt skapade värderingar. Samtidigt medför 

formuleringen ”respekt för kulturer, värderingar och sätt att leva” att kultur jämställs med 

fenomen som torde kunna klassas som sociala aktiviteter. Vad som egentligen åsyftas, om 

kultur anses värdebärande, värdeskapande eller som något skilt från övriga samhälleliga 

processer framgår däremot inte. En annan aspekt på ”kultur” blir istället att kultur här 

kopplas till landskap. 

”Centralt inom ämnet är begreppet landskap i dess vida betydelse av både natur- och 
kulturlandskap” (Geografi, grundskolan, 2007).

[Även i gymnasieskolans kursplan poängteras detta, liksom syftet:]/…/ ”klimat och till olika 
typer av natur- och kulturlandskap. Kunskaper om andra regioner i världen och insikter om 
det ömsesidiga beroendet mellan folk och länder ger som resultat en bättre balans mellan 
regional identitet och global förståelse och solidaritet. Geografiämnet bidrar därigenom till 
ökad förståelse och respekt för andras kulturer, värderingar och sätt att leva” (Geografi, 
gymnasieskolan, 2007). 

Syftet är ordagrant samma som för grundskolan, men vad avses med ”kultur”? Ett 

landskap? Värderingar? Ett sätt att leva? Något som är åtskilt från övriga skeenden i 
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samhället? Vad det nu än må vara som åsyftas ska i alla fall eleverna respektera och förstå 

vad det är. Begreppet ”kulturarv” förekommer inte.

5.1.6 Bildämnet

 ”Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela 
hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och 
reflektion kring människors sätt att tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika 
tider och kulturer och utgör en viktig del av det kulturarv skolan skall förmedla” (Bild, 
grundskolan, 2007). 

[Syftet förtydligas som att] /…/”utveckling av bildförmågan ökar barns och ungas möjlighet 
att använda sin kulturella yttrandefrihet vilken rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter som 
att utöva inflytande”(Bild, grundskolan, 2007). 

Kursplanen slår därmed fast att ”kulturarv skall förmedlas” och att bild och bildkonst är en 

viktig del av detsamma. Även här tycks det dock handla om ett kulturarv, ”det kulturarv”, 

men inte vilket det gäller. Men texten ger också uttryck för att eleven ska:

 /…/”känna delar av sitt kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin egen 
situation” (Bild, grundskolan, 2007).

 I dagens mångkulturella skola torde därför många kulturarv vara aktuella, men 

motsägelsefullt nog poängteras istället ”sitt kulturarv”, vilket gör gällande att det trots allt 

inte handlar om alla kulturarv utan om ett speciellt sådant. Även om den ”kulturella 

yttrandefriheten” poängteras i kursplanen, vilket i sig kan tyckas positivt, innebär det enligt 

texten:

/…/”rätten att bilda egna åsikter som att utöva inflytande” (Bild, grundskolan, 2007).

Vem eller vad eleverna ska ha inflytande över framgår inte, vilket medför att det 

”inflytande” som poängteras skulle kunna tolkas som att det är viktigt att ha inflytande, 

eller om en synonym används – makt, över andra kulturers sätt att tänka och vara. Det 

framträder även andra aspekter på ”kultur” i kursplanen såsom; ”populärkultur”, 

”bildkultur”, ”kulturmiljö”, ”kulturliv” och ”kulturinstitutioner” (Bild, grundskolan, 2007). 

Vad dessa innefattar eller vad som åsyftas framgår däremot inte.
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     På gymnasieskolan utvecklas namnet på bildämnet till ”Bild och Form” och begreppet 

“kultur” förekommer endast under ”Ämnets karaktär och uppbyggnad: 

”Det finns också många exempel på tidiga högstående kulturer, där bild och form har haft en 
framstående plats i samhället, t.ex. faraonernas Egypten och antikens Grekland” (Bild och 
Form, gymnasieskolan, 2007). [Under målen för ämnet står vidare att eleven bör:] /…/”kunna 
analysera och tolka bildens språk och uttrycksmöjligheter och ha kunskap om bildens 
användning och betydelse vid opinionsbildning i kulturliv och i samhälle” (Bild och Form, 
gymnasieskolan, 2007).

Bildämnet på gymnasiet framställs alltså inte som en del i något kulturarv. Däremot att bild 

och form haft en ”framstående plats i samhället”, liksom dess ”betydelse för 

opinionsbildning”. Bild torde därför implicit och beroende på vilken innebörd som läggs i 

”kultur”, kunna ses både som en viktig del av kulturen och som ett användbart instrument 

för nå olika ändamål.   ”Kulturarv” nämns inte. 

     

5.1.7 Musikämnet

”Musik är en del av kulturarvet” (Musik, grundskolan, 2007).”Musikämnet främjar en 
musikalisk allmänbildning och lägger en grund för delaktighet i skolans och samhällets 
kulturliv. Musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i 
gemensamt musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och gör ämnet till ett 
socialt viktigt instrument i skolan” (Musik, grundskolan, 2007).

Att musik anses ingå i kulturarvet är det ingen tvekan om. Det är även här ett kulturarv som 

åsyftas och som tycks specifikt i den meningen att musiken ingår som en viktig del. 

Huruvida musik inte ingår i alla “kulturarv” blir därmed en tolkningsfråga, liksom vilket 

och vems kulturarv musikämnet ska utgå ifrån. Den vaga formuleringen till trots, betonar 

kursplanen att musiken är ”gränsöverskridande” och ”oberoende av kulturell bakgrund”. 

Det torde kunna innebära att musik från alla kulturer ska få samma plats i undervisningen. 

”Utbildningen syftar även till att ge ett historiskt perspektiv på musik och låta eleverna 
uppleva och förstå att musik är ett socialt och allmänkulturellt redskap” (Musik, grundskolan, 
2007). 

Musik ses med andra ord som ett ”redskap” eller ”instrument” av socialt och 

allmänkulturellt slag som ska ge eleverna möjlighet att ”samverka”. Nämnda citat talar 

också emot att det faktiskt är ett specifikt kulturarv som åsyftas i texten. Då musik ses som 
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en del av ”kulturarvet” torde det kunna jämställas med att även ”kulturarv” kan ses som ett 

allmänkulturellt redskap. Det i sin tur skulle kunna tolkas som att oberoende av elevers

kulturella bakgrunder, eller på grund av dessa skillnader, kan musikämnet bidra till att 

skapa en gemensam och gränsöverskridande ”allmänkultur” med hjälp av ”kulturarvet”. 

     I gymnasieskolans kursplan står om musikämnet: 

”Ämnet musik har förankring dels i det musikaliska arvet, dels i det framväxande 
mångkulturella samhället” (Musik, gymnasieskolan, 2007). 

Här betonas alltså inte att musik är en del av ett ”kulturarv”, utan istället att det finns ett 

”musikaliskt arv” som ska förmedlas. Det ”musikaliska arv” som åsyftas får sin förklaring 

under ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”: 

”När allmän folkskola infördes i Sverige 1842 framhölls vikten av att alla elever skulle känna 
till de viktigaste psalmerna”./…/” Musik har utvecklats från att vara enbart en ljudupplevelse till 
att omfatta flera estetiska uttrycksformer i samverkan” (Musik, gymnasieskolan, 2007).

 ”Arvet” tycks därmed innebära att eleverna bör känna till svenska psalmer, medan ”musik 

har utvecklats från” bl.a. torde syfta till framväxandet av ett mångkulturellt samhälle.

Intressant är därmed den åtskillnad som görs mellan det ”musikaliska arvet” och 

”utvecklingen av musiken”. ”Arvet”, det förflutna, tycks oföränderligt och obestridligt 

oberoende av hur många generationer som flyter – istället är det en helt annan del av 

musiken som har och kommer att påverkas av yttre influenser. Att det tillika rör sig om ett 

specifikt musikaliskt arv som musikämnet är förankrat i, det musikaliska arvet, behöver 

knappast tilläggas.

     För övrigt nämns vare sig ”kultur” eller ”kulturarv” mer i gymnasieskolans kursplan för 

musik. 

5.1.8. Slöjdämnet/ hantverkskunskap och hantverksteknik

“Slöjden förmedlar också delar av kulturarvet. En utgångspunkt för detta kan vara lokala 
traditioner eller elevers olika kulturella bakgrund. I ämnet kan perspektivet på olika kulturer 
och förståelsen för olika kulturyttringar vidgas” (Slöjd, grundskolan, 2007). 

Om slöjd anses vara en del av ”kulturarvet” eller bara något som förmedlar delar av ”arvet” 

är kanske av mindre betydelse. Det är ändå intressant då formuleringen ”förmedlar” i sig 
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ger en antydan om att ”kulturarvet” ses som statiskt och förutbestämt. Hur slöjdämnet 

bidrar till att ge eleven ett vidgat perspektiv på olika kulturyttringar utifrån det perspektivet 

kan förstås diskuteras; görs vissa slöjdföremål synonyma med en hel kultur? Torde inte det 

leda till grova generaliseringar och stereotypa föreställningar snarare än förståelse?

Visserligen poängteras att en utgångspunkt /…/”kan vara lokala traditioner eller elevers 

olika kulturella bakgrund”. Märk väl, kan vara, inte att ämnet bör utgå från elevers egna 

erfarenheter och kulturella bakgrunder. Därmed tenderar förmedlingen av ”kulturarvet” i 

ämnet att utgå från fenomenet som något i förväg fastställt och statiskt, och inte som ett 

föränderligt sådant, då inte vikten av att förankra ”kulturarv” i elevernas erfarenheter

poängteras.

     I gymnasieskolan finns inte något ämne som heter ”slöjd”. Däremot finns 

”hantverkskunskap” och ”hantverksteknik”. Syftet med ”hantverkskunskap” beskrivs som: 

”Utbildningen inom ämnet hantverkskunskap syftar till att ge grundläggande kunskaper om 
och förståelse för kulturarv, historia och utveckling inom hantverksområdet”. ”De flesta 
hantverksyrken är av gammalt ursprung och har på olika sätt spelat betydelsefulla roller i 
utvecklingen av vår kultur- och stilhistoria” (Hantverkskunskap, gymnasieskolan, 2007).

 Det ”kulturarv” som åsyftas i det här fallet torde förstås röra hantverk, men vad som anses 

vara utmärkande framkommer inte. ”Förståelsen och kunskapen” som eleverna ska få för 

”kulturarv” anses viktig då det tycks kunna bidra till ”utveckling inom hantverksområdet” 

eller, åtminstone, ge en insikt om hantverksyrkets roll för vidareutveckling av kulturen. 

”Kulturarv” bli därmed inte per automatik något statiskt, utan något som faktiskt kan

förändras. Intressant är också benämningen ”förståelse för kulturarv” i kursplanen som 

visar på att det faktiskt finns mer än ett sådant och att inget kulturarv är viktigare eller 

bättre än någon annans.  

     Inom ”hantverksteknik” nämns inte begreppen ”kultur” och ”kulturarv”. 

5.2 Mitt, ditt eller vårt kulturarv? 

Olika sätt att kategorisera individer och grupper leder per automatik till olika ideologiska 

konsekvenser. Då kategorisering i sig innebär att världen framställs på ett bestämt sätt visar 

det också på vad som anses vara accepterat i sammanhanget, rätt och fel, vilka ”vi” 
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gentemot ”de” är.  Skilda förhållningssätt gällande hur ”kultur och kulturarv” definieras 

och kategoriseras har, om än implicit, därför olika syfte vilket i sin tur innebär att 

”kulturarv” kan ses som ett redskap för olika ändamål. 

5.2.1 Kulturarv som ett redskap för förståelse

I Läroplanernas diskurs tycks kulturarv ses som ett redskap för att förstå andras livsvillkor:

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lpo94.3–4). [Det anses 
därför viktigt att eleven efter nionde året] /…/”har utvecklat förståelse för andra kulturer” 
(Lpo94:14). 

[I Lpf94 poängteras vidare att eleven:] /../”har insikt i den egna kulturen och känner till 
och visar förståelse för andra kulturer”(Lpf94:13)

Som nämnts är det ”det svenska, nordiska och västerländska ”kulturarvet” som eleverna 

ska bli förtrogna med. Här framkommer att de också ska ”inse de värden som ligger i 

kulturell mångfald”, liksom ha ”förståelse för andra kulturer”. Mångfald ses alltså som 

positivt. Det kan därför tyckas motsägelsefullt att just vissa specifika kulturarv 

bokstavligen poängteras, då det innebär att alla andra utelämnas.  Är det bara de som 

nämns de ska känna till och få förståelse för? Vad är anledningen till att inte det mer 

neutrala begreppet ”kulturarv” istället skrivs? Formuleringen torde därför bidra till en 

skiljelinje mellan vilka ”vi” är, då ”vi” uttryckligen nämns, gentemot ”de andra”, de som 

inte nämns. I förlängningen torde det också kunna bidra till att eleverna ges en uppfattning 

där vissa kulturer anses stå över andra.    

     Även i religionskunskapsämnet kopplas ”kultur”, och därmed implicit även ”kulturarv”, 

samman med tolerans och förståelse gentemot andra:

”I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar 
betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar 
till förståelse av traditioner och kulturer” (Religionskunskap, grundskolan, 2007). 

Mångfald är här inte per automatik positivt, däremot kräver mångfald handlingsberedskap i 

form av en ökad förståelse för andra kulturer. Till skillnad från läroplanerna uttrycks inte 

här vilken eller vilka kulturer som åsyftas. Däremot vad som påverkat kulturen: 
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”Den kulturella dimensionen studerar vad kristendomen och andra religioner och 
livsåskådningar har betytt för den kulturella utvecklingen” (Religionskunskap, 
gymnasieskolan, 2007).

Kristendomen ses tydligen som något som påverkat den ”kulturella utvecklingen”. 

Visserligen påstås också ”andra religioner” haft betydelse, men de nämns inte vid namn 

och kristendomen torde därför anses viktigast. Tillika medför framgångsordet ”utveckling”

i samband med att bara kristendomen nämns, att kristna kulturer skulle kunna upplevas 

som överst i en värdehierarki och de ”andra”, icke-kristna kulturerna som underlägsna. 

     I flera ämnen tenderar förståelsen för andras kulturer dock ses som berikande: 

Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och formar samhället” 
(Svenska, grundskolan, 2007);

 ”Därmed ger ämnet [samhällskunskap] förutsättningar för eleverna att förstå de värden 
som ligger i en kulturell mångfald”. ”Ämnet syftar till att utveckla sådana kunskaper 
att eleverna skall kunna ta ställning i frågor som uppkommer i ett samhälle präglat av 
ömsesidigt beroende och kulturell mångfald” (Samhällskunskap, gymnasiet, 2007).

Mångfald inte bara berikar, däri ligger också ”värden”. Vilka dessa ”värden” är och vem 

som ska ha rätt att definiera dessa framkommer inte. 

5.2.2 Kulturarv som identitetsskapande

I flera ämnen framträder en syn på kulturarv som identitetsskapande.

”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och 
kulturella identiteten” (Svenska, gymnasieskolan, 2007);

 /…/”utbildningen [historia] bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv 
som en kulturell identitet” (Historia, grundskolan, 2007);

”Syftet är att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över 
företeelser i samhället, att stärka beredskapen att överblicka den egna och andras 
livssituation, att öka tryggheten i den egna identiteten samt att ge kunskaper om hur 
vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell mångfald” (Samhällskunskap, 
grundskolan, 2007); 

”Populärkulturen rymmer den styrande och dominerande bildkategorin i barns och 
ungas liv och har en medskapande roll i deras konstruktion av identitet, kunskap och 
kultur” (Bild, grundskolan, 2007).

Det är tydligt att kultur kopplas samman med identitetsbildning. Kursplanerna ger uttryck 

för att det finns en speciell form av identitet, en kulturell identitet, som är viktig att ”stärka”
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och ”utveckla”. Vad som särskiljer den ”personliga” identiteten från den ”kulturella” 

framgår däremot inte. Möjligtvis skulle det kunna vara att den ”kulturella identiteten” 

behöver ”utvecklas”, den utvecklas alltså inte per automatik om inte skolan griper in. Både 

i bild- och svenskämnet framkommer också att identitet, liksom kultur är något som 

”konstrueras” bland annat utifrån populärkultur. Med tanke på att det uttrycks i Lpo94 att 

”kulturarv” ska överföras, torde det innebära att alla elevers kulturella identitet ska 

”konstrueras” eller ”utvecklas” i enlighet med de värden som fastställs som grundläggande 

enligt läroplanerna5. Huruvida dessa värden, som markerats extra för att anpassa skolan till 

den ökade kulturella mångfalden, därmed bidrar till en ökad förståelse kulturer emellan kan 

diskuteras. ”Konstrueringen” av den ”kulturella identiteten” torde snarast handla om att 

tillverka och omforma elevers tidigare kulturella identitet enligt dominerande ”kulturmall”;

”den kristna traditionens och den västerländska humanismens”. Det behöver inte vara 

negativt, men det är onekligen ett sätt att visa vilka värden som värderas högst och vem 

som dikterar villkoren för dem.

5.2.3 Kulturarv som arv och nationell markör

I flera ämnen tenderar ”kulturarv” ses som just ett arv som ska föras vidare till eleverna.

Inte minst är det påtagligt i historieämnets kursplan där begreppet ”arv” förekommer 

frekvent. 

”Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och problematisering. 
Detta bidrar till handlingsberedskap vare sig det är tal om emancipation, migration eller 
interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets bevarande i ett dynamiskt och 
multietniskt samhälle präglat av förändringar och kontinuitet i internationaliseringens 
tecken. Historiska studier ökar förmågan att formulera synteser, göra sammanfattningar och 
skapa överblick” (Historia, grundskolan, 2007).

Men även i samhällskunskap, slöjd, bild, musik och svenskämnet framställs att ett ”arv” 

ska föras vidare. 

”Vidare skall i bedömningen ingå elevens insikt i hur olika människors normer och värderingar, 
kulturer och traditioner samt olika sätt att utforma sina liv, har historiska rötter” 
(Samhällskunskap, gymnasieskolan, 2007).

                                                
5 Jmf s. 11. 
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”Kulturarv” jämställs med det förflutna, något som har historiska rötter och ofta skönjs en 

nationell eller etnisk koppling. Även värderingar och normer anses ha historiska rötter som 

ska ”bevaras”. Kännedom om ”arvet” torde kunna leda till att eleverna ökar sin förmåga att 

”skapa överblick” i ett, som det beskrivs, ”dynamiskt och multietniskt samhälle”. Det är 

intressant att ”bevarande av kulturarvet” poängteras som viktigt i samband med 

utvecklingen till ett mångkulturellt samhälle. Om något bör ”bevaras” anses det inte bara 

viktigt, det torde också finnas en risk att det annars kan gå förlorat eller att det ses som 

hotat. Det ”multietniska” samhället skulle därmed kunna ses som ett hot mot ”kulturarvet”. 

Ur det perspektivet torde ”kulturarvet” aldrig kunna bli något gemensamt, utan istället 

något som skiljer grupper åt. Någon strävan efter det gemensamma, att skapa nya 

”kulturarv” utifrån det mångkulturella samhället synliggörs oftast inte. ”Kulturarv” är något 

vi bär med oss och har, inte något nytt som vi skapar eller omformar indikeras enligt denna 

diskurs i kursplanerna.

    

5.2.4 Kulturarv som demokratiskt forum

”Kulturarv” tenderar också att ses som ett demokratiskt forum. 

”Idag präglas samhället av en mångfald uttryck inom bild- och formområdet” (Bild och form, 
gymnasieskolan, 2007).

/…/”rätt att till fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet samt garanterar dem, 
tillsammans med samhällets kulturinstitutioner och fria kulturliv, rätten till kulturell mångfald” 
(Bild, grundskolan, 2007).

”Kunskaper om andra regioner i världen och insikter om det ömsesidiga beroendet mellan folk 
och länder ger som resultat en bättre balans mellan regional identitet och global förståelse och 
solidaritet. Geografiämnet bidrar därigenom till ökad förståelse och respekt för andras kulturer, 
värderingar och sätt att leva” (Geografi, gymnasiet, 2007).

Härmed ger kursplanen uttryck för att ”alla” ska kunna delta på samma villkor i det 

”kulturella livet”. ”Det kulturella livet” tycks förvisso främst handla om konst och det som 

benämns som ”kulturinstitutioner”. Likväl skulle ”kulturarv” här kunna ses som ett 

demokratiskt forum då alla har samma rätt att delta och yttra sig inom området. 

     ”Formuleringen ”rätten till kulturell mångfald” känns däremot tvetydig. Varför 

poängteras ”rätten till kulturell mångfald”? Betyder det att vi lever i ett samhälle och har en 
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skola där denna rätt inte är självklar? I vilket fall tycks formuleringen utgå från en 

demokratisk anda gällande ”kultur” där alla ses som jämbördiga.

     I flertalet av kursplaner understryks vikten av att eleverna ska ha ”respekt för andras 

kulturer, värderingar och sätt att leva”. Begreppet ”respektera” är synonymt med positiva 

ord som ”ära, högakta eller hedra”. Att ett dylikt positivt begrepp används torde innebära 

en strävan om att kulturer bör ses som jämlika med samma rättigheter och skyldigheter och 

samma möjligheter att komma till tals. Kunskap om ”kulturer” anses bidra till en ökad 

förståelse för det ”ömsesidiga beroendet” kulturer emellan, vilket i förlängningen medför 

att ”kulturarv” kan ses som ett redskap i demokratins tjänst.

      

5.2.5 Kulturarv som det förenande

I flera fall tycks ”insikt om kulturarv” vara ett redskap för en ökad solidaritet människor 

emellan, ofta i samband med att det även påstås leda till ökad ”förståelse”. Skillnaden är 

dock ganska stor. Medan ”solidaritet handlar om en gemenskap, handlar ”förståelse” om 

insikt eller sympati. Att ha ”förståelse” för något innebär inte alltid att känna en gemenskap 

med något. Att ”kulturarv” kan förena människor från samma kultur poängteras ofta, desto 

mer sällan att det, eller de, kan förena människor från olika kulturer.

”Musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i gemensamt 
musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och gör ämnet till ett socialt viktigt 
instrument i skolan.” (Musik, gymnasieskolan, 2007).

/…/[eleven]”utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker 
till variation i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer (Samhällsorienterade 
ämnen, grundskolan, 2007).

”Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger vid jämförelser med den egna 
kulturkretsen kunskap om och förståelse för vad som förenar och vad som skiljer” (Historia, 
grundskolan, 2007). 

Det gemensamma, det gränsöverskridande, tycks främst handla om en estetisk aspekt av 

”kulturarv” som här i form av musik. I de samhällsorienterade ämnena lyfts visserligen 

även det gemensamma fram, men det verkar alltid ske i samband med att även 

”variationer”, eller ”skillnader” också poängteras och hur ”insikt om kulturarv” som sådant 

kan vara ett sätt att förstå det som anses vara olikheter mellan kulturer. 
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6. Analyserande resultatdiskussion

Att kulturarv är viktigt att överföra och utveckla framgår av grundskolans läroplan. 

Däremot förekommer inte begreppet ”kulturarv” ofta i kursplanerna, i en del av de 

undersökta kursplanerna inte alls. I de fall begreppet förekommer är formuleringarna ofta 

vaga och abstrakta, ibland rent av extremt svårtolkade, och vad som egentligen avses blir i 

högsta grad en tolkningsfråga. 

     Enligt min tolkning indikerar styrdokumenten, i likhet med övrig kulturarvsforskning i 

samhället, att det finns ett viktigt och värdefullt arv från det förflutna i de fall då 

”kulturarv” nämns. Där tycks alla diskurser vara eniga. Men det förekommer också 

motstridiga diskurser i styrdokumeneten, främst gällande ”kulturarvets” syfte och funktion. 

Det kan i och för sig förklaras genom att olika ämnen fyller olika funktioner i skolan och 

därför använder ”kulturarv” som redskap för att nå det aktuella ämnets specifika ändamål.

Varför ”kulturarvsförmedlingen” poängteras i styrdokumenten eller varför det anses viktigt 

att överföra ett ”kulturarv” i ett mångkulturellt samhälle tydliggörs inte. Dokumentens 

tvetydighet leder därför till att tolkningen torde kunna skilja sig avsevärt åt i hur frågorna 

besvaras.  

     

6.1 Den föreställda kulturen och ”kulturarvet”

En förutsättning för att något ska kallas ”kulturarv” torde vara att ”kulturarvet” bygger på 

en föreställd ”kultur”. Att slå fast vad kultur är, dess innehåll och form, leder därmed också 

till ett specifikt förhållningssätt till ”kulturarv”.  I Lpo94 innefattar det kulturarv som ska 

överföras och utvecklas ”värden, traditioner, språk och kunskaper”. I och med det

framkommer också att läroplansförfattarna utgår från en antropologisk definition av 

”kultur”. Genom att betona att vissa värden ska överföras, om än också utvecklas, blir den 

antropologiska utgångspunkten tydlig. Kulturer torde här ses som bärare av skilda 

värderings- och normsystem och ”kultur” blir något som kännetecknar en grupp människor 

i förhållande till andra. Även formuleringen ”traditioner” i läroplanerna understryker att 

”kultur” ses som något som skiljer grupper åt. Socialantropologerna Geertz och Turner 

menar båda att traditioner är beroende av symboler för att leva vidare. Kopplas så ”kultur” 

till traditioner blir kulturer per automatik också bärare av olika symbolsystem.  Att 

poängtera att traditioner ska överföras som det görs i Lpo94 innebär därmed inte bara en 
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markering av att traditioner skiljer sig åt mellan kulturer, utan också att det som ger mening 

i tillvaron skiljer sig åt mellan grupper. Symbolsystem är nämligen, enligt Geertz och 

Turner, något som sammanbinder människor i en given kultur genom att det anger vad som 

anses meningsfullt och viktigt i kulturen ifråga. Den allra viktigaste kulturella funktionen 

hos symbolsystem är dock att de markerar gränser mellan individer och grupper menar 

Geetrz och Turner, vilket läroplanerna också ger en indikation på som viktigt.  Något som 

skulle kunna tala emot nämnda resonemang är att Geertz och Turner också hävdar att 

symbolsystem, liksom kulturarv, i en kultur aldrig i förväg är givna utan att vad som helst 

kan bli kulturarv under givna omständigheter. Då Lpo94 också ger uttryck för att 

”kulturarvet” ska utvecklas är det måhända just det som åsyftas; det som ses som kulturarv 

är föränderligt. Likväl beskrivs kulturarvet i singular bestämd form och det i ett samhälle 

som präglas av mångfald. I vilken riktning som ”utvecklingen av kulturarvet” ska ske 

framgår inte; ska det ske i riktning med eller mot mångfalden? Ska det utvecklas till att 

värna om det ”egna” i ett mångkulturellt samhälle eller något övergripande gemensamt? 

     Enligt Nordgren tar läroplanerna för givet att alla elever har en förankring i ett nationellt 

svenskt ”kulturarv”, vilket även Hammarlund ger uttryck för. Då läroplanen är överordnad 

kursplanerna såtillvida att undervisningen, oavsett ämne, alltid ska utgå från dess direktiv 

torde ”kultur” definieras på samma sätt även i kursplanerna. I de flesta ämnen, menar 

Hammarlund, befästs också en territoriell förstådd svensk kulturhistoria. Enligt analysen är 

detta tydligt; det handlar genomgående om kulturarvet, ett kulturarv som är kopplat till ett 

specifikt (om än outtalat) område eller grupp: 

[Det anses viktigt att eleven]/…/”tillägnar sig insikter om kulturarvet och dess skiftande 
innehåll för olika människor och olika nationella minoriteter” (Historia, gymnasiet, 2007).

Kopplingen mellan ”kultur” och en specifik grupp eller ett område relateras i sin tur till hur 

det medför skilda sätt att se på världen. ”Kultur” i kursplanerna tycks därför vara synonymt 

med utmärkande värderingar och normer som olika grupper följer. ”Kulturarv” blir därmed 

per automatik just de värderingar som anses viktigast för de givna individerna.  Däremot 

skiljer det sig åt i kursplanernas diskurs gällande vad kulturarvet syftar till, hur det ska 

förmedlas och varför det anses viktigt. 
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      I de fall ”kulturarv” nämns görs det i sammanhang med vad förmedlingen anses syfta 

till och vilka ”redskap” inom ämnet som lämpligen kan användas i ändamålet. Föga 

förvånande är det i svenska språket (litteratur, film, teater) som poängteras, i musiken 

musiken själv och i bild- och slöjdämnet konst som anses vara viktiga redskap i 

överföringen av kulturarv. Syftet är också entydigt:

”Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och 
värderingar”/…/”stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olik kulturell 
bakgrund. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår 
omvärld” (Svenska, grundskolan, 2007).

Liknande citat finns i de estetiska ämnenas kursplaner och syftet tycks entydigt; att öka 

elevernas förståelse och respekt för olika kulturer och värderingar. Utgångspunkten för att 

nå målet tycks också vara samma; en förutsättning för att eleverna ska nå den förståelse 

som eftersträvas är att de först lär känna sin egen kultur och det ”egna kulturarvet”, här i 

form av de värderingar och kulturyttringar som svensk (?) litteratur, konst och musik 

förmedlar. Enligt Nordgren var nämnda premiss läroplankommitténs intention, vilket tycks 

ha slagit igenom i kursplanernas utformning. Problemet är självklart att alla elever inte har 

en svensk bakgrund, och därmed faller hela konceptet eftersom styrdokumenten tenderar 

utgå från ett kulturarv med fäste i ”det svenska”. Skulle det innebära att elever med annan 

bakgrund än den svenska inte kan få förståelse för andra kulturer? Själv är jag tveksam till

läroplanens intention. Att bedöma en annan kultur, nation eller grupp med utgångspunkt 

från den egna kulturen, gruppens eller nationens värderingar, vilket torde vara ofrånkomligt 

vid en dylik intention, torde lätt kunna leda till etnocentrism. Även om etnocentrism är 

naturligt i den meningen att vi alla utgår från vår egen livssyn och våra egna erfarenheter 

när vi bedömer andra är risken uppenbar att det också kan leda till nedlåtande attityder och 

fördomsfullhet. Inte minst torde det gälla överföringen av ”kulturarvet” i skolan som 

otvetydigt kopplas till värderingar och normer; det är ju just när vi lägger in värderingar i 

våra bedömningar som fördomar uppstår. Om nu eleverna först ska känna sitt eget 

kulturarv innan de kan ta del av andras, leder inte det till en större risk för missförstånd

eller feltolkningar av kulturyttringar och beteende i andra kulturer än tvärtom? Då det i de 

samhällsorienterade ämnenas kursplaner poängteras att kunskap om andras och det egna 

kulturarvet leder till en ökad ”tolerans” gentemot individer och grupper blir etnocentrismen 
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påtaglig i kursplanen. Det torde knappast kunna missuppfattas att vissa kulturer anses stå 

över andra. Bringlövs konstaterande att i de fall något ges kulturell innebörd i läroplanerna 

sammanfaller det med vad som kan godtas i förhållande till de grundläggande värdena. 

Kursplanerna i de samhällsorienterade ämnena är ytterligare ett påtagligt exempel på det, 

inte minst i samband med att just begreppet ”tolerans” används.

”Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att 
bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans” (Religionskunskap, 
grundskolan, 2007). 

[Ämnet syftar till] /…/”att skapa förutsättningar för eleverna att förstå de värden som ligger i 
en kulturell mångfald och att känna respekt för mänskliga rättigheter samt att kunna ta 
avstånd från olika former av förtryck” (Samhällskunskap, gymnasieskolan, 2007). 

Det är tydligt att det som räknas som ”kultur” inte sammanfaller med förtryck och 

främlingsfientlighet. ”Kultur” framställs istället som något fint som vi ska värna om enligt 

kursplanen. Åtminstone ska vi värna om ”vår” kultur och ”vårt kulturarv”.

     Styrdokumnetens diskurs gällande ”kulturarv” är följaktligen entydig såtillvida att det 

rör värderingar. Även om det skiljer i synsätt på hur förmedlingen av värderingar och 

normer bör gå till, oavsett om det utgår från konkreta estetiska verktyg eller mer abstrakta 

”tankeredskap” i kursplanerna, sammanfogas dessa till det gemensamma målet att 

konstruera, befästa, eller reproducera dominerande och politiskt korrekta värderingar i 

”vårt” samhälle. Därefter utkristalliserar sig ”kulturarvets” vidare syfte; genom att skapa, 

befästa eller reproducera gällande ”kulturs” värderingar via det som benämns ”kulturarv”,

leder det till att eleverna ges en kulturell identitet, respekterar och tolererar andra kulturer, 

känner gemenskap och tillhörighet, får en ökad förståelse för andra individer och 

livsvillkor, kan se sig själva i relation till andra, förstår de värden som ligger i en kulturell 

mångfald, inser att alla står i en ömsesidig beroendeställning… Precis som Aronsson 

uttrycker det tycks det främsta syftet bakom ”kulturarv” även i styrdokumeneten vara att 

lära, bevara, imponera, underhålla och skapa en gemensam värdegrund och identitet. 

Däremot tycks det inte handla om att var och en ska få lov att skapa ”sitt” kulturarv, utan 

snarare om att anpassa sig till en ”fastlagd” mall  av vad som anses vara ett accepterat 

”kulturarv”.  
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     Trots allt går det inte att ta miste på att överföringen av ”kulturarvet” anses viktigt då en 

rad positiva aspekter poängteras gällande varför och hur det är viktigt för eleven, liksom för 

det framtida samhället. Kursplanerna ger därmed tydligt uttryck för varför ”vi” ska värna 

och vara rädda om ”kulturarvet”. Att ”kulturarvet” i sammanhanget framställs som statiskt, 

att det inte framgår i kursplanerna att begreppet bör problematiseras är kanske trots allt inte 

det största problemet. Visserligen medför det, precis som Skolverket menar, att begreppet 

inte är förhandlingsbart och att det leder till svårigheter när individer i ett mångkulturellt 

samhälle ska fastställa vad som är ”kulturarvet”. Vad värre är, anser jag, är att ”kultur” och 

”kulturer” nästan uteslutande framställs som statiska objekt. Det torde inte bara leda till 

stereotypa föreställningar, utan också till att ”kulturarv” per definition aldrig kan bli något 

annat än ett förutbestämt ”arv” som ska överföras från generation till generation. Den 

fortgående och dynamiska kulturarvsprocess som Grundberg söker skönjs dessvärre inte. 

Åtminstone inte ännu. 

6.2 Bakomliggande ideologiska uppfattningar och dess didaktiska 

implikationer

Trots att det riktats mycket kritik mot essentialismen för att det innebär att vissa anses ha 

ensamrätt på att göra värdeutsagor tenderar styrdokumentens diskurs gällande kulturarv 

utgå från ett sådant synsätt. Det ”kulturarv” som ska överföras till eleverna tycks ses som 

nationens ”kärna”, det sammanbindande ”kittet” och innehålla eviga värden som berikar 

individens liv på olika sätt. Eleverna behöver dock kunskap om ”kulturarvet” för att 

verkligen kunna förstå dess innebörd. Genom styrdokumentens essentialistiskt präglade 

”kulturarvssyn” skönjs också en bakomliggande syn på kunskap; vissa kunskaper och/eller 

egenskaper anses finnas i objektets ”natur”. Exempelvis tycks framställningen av 

”kulturarv” vanligtvis utgå från att ”alla” ”kulturarv” har karaktäristiska egenskaper som är 

absoluta och bara återfinns hos det specifika kulturarvet ifråga. 

      Englund och Orlenius hävdar att ”kulturarvsförmedlingen” i skolan tenderar utgå från 

ett perennialistiskt synsätt. Skolan anses vara förmedlare av sanningar som är oberoende av 

tid och rum och därför ska föras vidare mellan generationer. Det perennialistiska synsättet 

är tydligt i styrdokumenten:
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 ”Utbildning är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv”/…/ från en 
generation till nästa” (Lpo94:5)

Motsatsen till perennialismen är, enligt Englund och Orlenius, progressivismen som 

framhäver det utvecklande och föränderliga. I citatet ovan syns det proggresivistiska 

synsättet i form av att ”kulturarvet” också ska ”utvecklas”. Det torde visserligen vara 

positivt att styrdokumentens diskurs inte gör en åtskillnad mellan olika förhållningssätt och 

att inte ett framträder som föredömligt. Problem uppstår däremot när diskurser motsäger 

varandra. Å ena sidan förväntas jag som lärare att utgå från ett rekonstruktionistiskt synsätt

gällande kulturarvet; eleverna ska ”analysera” kulturarv och kulturyttringar, å andra sidan 

förväntas jag vara perennialistisk och hävda att vissa värden (som återfinns i det specifika 

kulturarvet som jag ska överföra till eleverna) är för evigt sanna. Jag tycker det är 

problematiskt.

6.2.1 Överföring kontra utveckling

Är det överföringen och/eller utvecklingen av ”kulturarvet” som ska betonas för eleverna? 

Styrdokumentens diskurs torde skapa många didaktiska frågeställningar i lärarkåren. Då 

avsaknaden av tydliga begreppsdefinitioner medför att området ligger öppet för egen 

tolkning torde det kunna innebära att vissa lärare lägger fokus på att överföra ett specifikt 

kulturarv, medan andra istället fokuserar på att utveckla ett nytt sådant i överensstämmelse 

med de erfarenheter eleverna själva bär med sig. Distinktionen är tydlig, medan överföring 

anspelar på det förflutna syftar utveckling istället om nya framtida perspektiv inom 

området, vilket torde kunna ge vitt skilda bilder av ”kulturarv” hos elever.

     Då begreppet ”utveckling” sannolikt syftar till en form av förbättring och progression av 

de ”kulturarv” som ska överföras blir området än mer intressant. Hur, vad och vilket/vilka 

ska förbättras? Enligt läroplanen för grundskolan tycks utvecklingen gälla ”centrala delar 

av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet”, vilka är de kulturarv som ska 

överföras till eleverna (Lp094). Konkret hur eller vad som kan leda till att dessa arv 

utvecklas framkommer likväl inte. Inte heller om utvecklingen syftar på formen, innehållet 

eller både och. 

     I kursplanen för historia står: 
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”Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger vid jämförelser med den egna 
kulturkretsen kunskap om och förståelse för vad som förenar och vad som skiljer” (Historia, 
grundskolan, 2007). 

Det torde knappast kunna jämställas med utveckling att få en insikt i vad som skiljer den 

”egna” kulturkretsen” gentemot andras. En annan vinkel ges i kursinformationen för de 

samhällsorienterade ämnena: 

”Grundläggande i de samhällsorienterande ämnena är beskrivningar och analyser av 
samhällssystem, kulturarv, religiösa och idémässiga traditioner som inslag i den väv som 
bildat och bildar människors livs - och referensramar” (Samhällsorienterade ämnen, 
grundskolan, 2007). 

Det framgår här att en viktig del är just analyser av kulturarv, vilket skulle kunna leda till 

en utveckling av både innehåll och form. Intressant i sammanhanget är att begreppet 

”kulturarv” nu beskrivs i obestämd form till skillnad mot den betydligt vanligare 

formuleringen ”kulturarvet”. Den ”analys av kulturarv” som eftersträvas i styrdokumenten 

och som sannolikt är en nödvändighet för en vidare utveckling av området, tycks nu syfta 

på att alla ”kulturarv” bör analyseras och undersökas närmare. Att inte den obestämda 

formuleringen ”kulturarv” också poängteras i samband med ”överföring”, att inte alla

kulturarv ska överföras men däremot analyseras, indikerar på att det främst handlar om att 

”andras” kulturarv bör analyseras för att på så vis kunna utvecklas i riktning mot ”vårt” 

kulturarv.

     Det finns förstås delar i kursplanerna som talar emot nämnda tolkning:

 ”I Sverige har länge den tradition som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer mångkulturellt samhälle kan samma 
medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund också skapas utifrån andra religioner och 
livsåskådningar” (Religionskunskap, gymnasiet, 2007). 

Citatet indikerar på en strävan efter en gemensam (kulturell?) plattform, då ”kulturarv” 

nästan uteslutande kopplas till värderingar i alla ämnen. Problemet är, enligt min åsikt, att 

de värderingar som anses eftersträvansvärda i skolan, de som anges i värdegrunden och 

som eleverna ska fostras i enlighet med, redan är fastslagna och inte förhandlingsbara. Om 

nu ”kulturarv” främst ses som ett redskap som förmedlar värderingar leder det till 

svårigheter gällande hur ”kulturarvet” ska kunna utvecklas på just den punkten. Det som 
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benämns ”kristen tradition och västerländsk humanism” har styrt tolkningen av 

värdegrunden påstås det visserligen i kursplanen, vilket skulle kunna innebära att även 

andra kulturer eller religioner skulle kunna få lov att göra sin tolkning av detsamma. Trots 

det är det ingen tvekan om vems tolkning som kommer vara den gällande; den är ju redan 

fastslagen. Dilemmat kvarstår dock, går det verkligen att utveckla något som redan är 

fastställt och inte förhandlingsbart? Handlar det inte i själva verket om en anpassning till 

det redan fastslagna? Styrdokumenten ger därför intrycket av att ”andra” kulturer ska 

anpassa sig till ”vår” och att ”vårt kulturarv” visserligen influeras och utvecklas av andras 

livstolkningar men det ändå är ”vi” som definierar ”kulturarvets” form och innehåll och 

andra får anpassa sig därefter. Frågan är bara vilka som får lov att räknas till ”vi”.

6.2.2 Kulturarv och mångfald - en fråga om urval och makt

Både Said, Svingby, Grundberg och Härenstam problematiserar urval i relation till 

kulturbeskrivningar och maktutövning. Beskrivningar av ”kulturarvet” i styrdokumenten 

handlar även de om att vissa gruppers kulturer och synsätt får komma fram på andras 

bekostnad. Då den genomgripande diskursen tycks framhålla att det är ”ett kulturarv” eller 

det ”kulturarvet” som ska överföras och utvecklas är det tydligt att det just handlar om ett.

Problemet är, liksom Linde understryker, hur ett urval någonsin ska kunna göras utan att 

det medför en maktaspekt i någon form? I undervisning måste det dessvärre alltid göras ett 

urval, det går helt enkelt inte av tidsmässiga skäl att illustrera allt. Därav blir förstås 

följdfrågan hur, vad och varför urvalet görs som det görs. Är det så illa som Aronsson 

hävdar att det är ”vinnaren” som får lov att definiera sitt kulturarv? Att det är vad politiker 

och professioner betraktar som ”sitt” kulturarv som anses viktigast och därmed också 

belyses i skolan? 

     Oavsett hur, vad eller varför ”kulturarvet” återspeglas som det gör i styrdokumentens 

diskurs beskrivs mångfald genomgående som något positivt. Men eftersom det ständigt 

understryks att det är ett specifikt kulturarv som ska förmedlas indikerar styrdokumentens 

diskurs ändå på att vissa kulturer, och därmed kulturarv, är viktigare än andra. Oavsett om 

det handlar om ett nödvändigt urval är dessa formuleringar illa valda. De ger enligt mig ett 

uttryck för att mångfald inte enbart ses som positivt, utan att förmedlingen av ett specifikt 

(”vårt”) kulturarv rent av är viktigare än tidigare på grund av utvecklingen till ett 
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mångkulturellt samhälle. Kan det vara så? Finns det ett större behov av att skapa ett 

gemensamt ”kulturarv” baserat på det traditionellt ”svenska” i ett samhälle där mångfalden 

är utbredd? Vad skulle syftet vara i så fall? Att tydliggöra det åtskiljande gentemot det 

förenande?  Det finns dock en strävan i styrdokumenten att skapa ett gemensamt kulturarv: 

”I ett alltmer mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund 
också skapas utifrån andra religioner och livsåskådningar” (Religionskunskap, gymnasiet, 2007). 

Jag tror dessvärre att skillnaden mellan teori och praktik många gånger är stor. 

Hammarlund poängterar också detta; trots att en jämbördig dialog mellan kulturer 

poängteras av kulturpolitiker är det en territoriell förstådd svensk historia som eleverna 

främst får ta del av. Kanske är svaret så enkelt, och så svårt, att det handlar om tidsbrist. 

För hur ska jag som lärare kunna, och framförallt hinna, ge en nyanserad och förståelig bild 

av alla kulturer och dess kulturarv och hur dessa i sin tur påverkas sinsemellan? 

6.3 Avslutande reflektioner 

Trots den mängd av forskning som finns kring skolans styrdokument gällande innehåll, 

form och syfte anser jag att det är ett område som aldrig blir ”mättat”. Problemet är dock, 

enligt min åsikt, att forskare som redan från början bestämt sig för att användningen av ett 

specifikt begrepp är svårtolkat, missvisande, eller kan leda till negativa konsekvenser för 

såväl elever som samhället i stort kommer att finna belägg för det.  De undersökare som 

bestämt sig för att ”kulturarvsförmedling” leder till ett åtskiljande mellan grupper, där vissa 

kvalitéer ses som bättre än andra, kommer att finna det av den enkla anledningen att de 

endast studerar förhållanden som kan stärka deras övertygelse. Jag är inte heller något 

undantag; min egen utgångspunkt gällande användningen av begreppet ”kulturarv” har 

präglat hela det här arbetet. Beskrivningar av kulturer och därmed användning av begrepp 

som ”kulturarv” är aldrig värderingsfria. Det är säkert alla överrens om. Problemet är 

däremot om bakomliggande värderingar inte framgår och öppet kan ifrågasättas. Det är här 

mitt arbete har sin plats; att lyfta på ”locket” och ifrågasätta om, hur och varför kulturarv 

anses vara viktigt, och kanske framförallt vilken roll det ges i en mångkulturell skola. Mitt 

resultat är visserligen bara ett sätt att tolka diskurser kring ”kulturarv” i relation till 

mångfald, men likväl ett sätt som kan bidra till diskussion och debatt kring området. Därför
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anser jag, liksom den tidigare forskningen gett uttryck för, att fortsatt forskning kring 

skolans styrdokument är nödvändig. Inte bara för elevens bästa, utan också för det framtida 

samhällets då fortsatt forskning innebär att fler perspektiv och förhållningssätt kring dagens 

skola blir uppmärksammade och fler röster blir hörda.

     Vad det anses finnas för mervärde i det specifika förflutna som styrdokumentens diskurs 

framhäver framgår inte av resultatet. Inte heller vilka värdekriterier som idag avgör vad 

som definieras som kulturarv eller huruvida dessa har förändrats i takt med att samhället 

och skolan blivit allt mer mångkulturellt. Betydelsen av skolans roll i sammanhanget måste 

enligt min mening därför uppmärksammas mer. Vilken roll kan skolan spela för skapandet

av en gemensam kultur i det mångkulturella Sverige? Är det överhuvudtaget rimligt att tro

att det går att skapa ett gemensamt kulturarv som är baserat på såväl jämlikhet som 

mångfald? Där ”kulturarvsprocessen” poängteras, liksom de bakomliggande vem, vad, 

varför och hur frågorna problematiseras? Förhoppningsvis kan det här arbetet därför ge 

upphov till att dylika viktiga frågor kommer att undersökas i kommande studier.
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