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Abstrakt 

Bakgrund: Under 1970-talet började man omarbeta invandrarpolitiken i Sverige inom 

riksdagen i och med den ökade arbetskraftsinvandringen. Det var först under denna period 

som man lämnade mångkulturdebatten, åtminstone inom skolpolitiken och begreppet 

interkultur introducerades. 1985 beslutades det av riksdagen att skolan skulle arbeta 

interkulturellt och gjorde gällande att det att ett förhållningssätt utifrån interkultur skulle 

genomsyra hela skolverksamheten. Forskning visar att kritiken mot det interkulturella 

perspektivet, från såväl politiker som pedagoger, har bestått i att begreppet är abstrakt och 

aningen diffust. 

 

Syfte: Syftet med detta arbete att undersöka hur interkultur uttrycks i Lpo94 samt Lgr11 med 

tillhörande kursplaner för historieämnet och vilka möjligheter och/eller svårigheter det finns. 

 

Metod: Arbetet utfördes genom en tematisk jämförande innehållsanalys av Lpo 94, Lgr 11 

med tillhörande kursplaner för historia. 

 

Resultat: Det finns en konstant spänning mellan interkultur och kulturarv i Lpo 94, Lgr 11 

och tillhörande kursplaner för historia. Interkultur får stor plats i de behandlade 

styrdokumenten även om kulturarv kan tolkas som en motpol till interkultur. Resultatet av 

denna studie har tydligt visat på att läroplaner i ännu högre grad än vi tidigare trott är ett 

resultat av politiska kompromisser samt att den mångkulturella skolan inte är helt 

oproblematisk. 

 

Diskussion: Beroende på hur man väljer att tolka innehållet i styrdokumenten oavsett vilken 

kategori man utgår ifrån kan både möjligheter och hinder skapas. I det här fallet med 

interkultur känner vi att då pedagoger har stor frihet i utformningen av undervisningen kan en 

interkulturell lärandemiljö skapas så länge värdegrunden får stort utrymme. För vår framtida 

yrkesroll har detta bidragit till insikten av vikten att ständigt reflektera över sin roll som 

pedagog och självrannsakan. 

 

Nyckelord: Interkulturell, kulturarv, mångkultur, etnocentrism. 

 

Keywords: Intercultural, cultural heritage, multi-cultural, ethnocentrism 
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1. Inledning 

Att Sverige och de flesta länderna, i åtminstone Europa, idag är mångkulturella är ett faktum i 

globaliseringens tidevarv. Hela 1900-talet kan ses som förändringens århundrade där 

gränserna mellan oss människor, som tidigare varit så tydliga, idag är närmast obefintliga.  

Globaliseringen gör sig märkbar i samhällets alla aspekter från nationalekonomi till skolans 

sfär, och har haft som effekt att 1900-talet även kan ses som anpassningens århundrade.  

Framförallt har den allt mer skenande värld och anpassningen därefter påverkat skolan och i 

synnerhet pedagoger. Svaret på hur den växande mångkulturen skulle hanteras och hur man 

skulle förhålla sig till den kom man att finna i interkultur. Begreppet interkultur som har en 

betydande roll i detta arbete kommer behandlas mer djupgående senare i arbetet. I dagens läge 

är det en del av lärarutbildningar i högskolor och universitet samt att läroplaner till största del 

grundar sig i ett interkulturellt perspektiv för att i sin pedagogik behandla det mångkulturella 

samhället. Men vad innebär interkulturellt och vad innebär det att ha ett interkulturellt 

perspektiv? Samt hur arbetar man interkulturellt, vem skall göra det och kanske framförallt 

hur skall man arbeta interkulturellt? Frågorna gällande detta begrepp är otaliga och svaren till 

dem kan tyckas vara abstrakta. 

Interkultur beskrivs av Lorentz (2009) som ett sätt att arbeta med kulturmöten genom att som 

pedagog sätta kvalitativa och värdemässiga aspekter på dem såsom: ömsesidig respekt, 

tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa. Vilket utrymme erbjuds pedagogen att agera 

som symbol för interkultur och hur uttrycks det i styrdokumenten som pedagogen både följer 

och själv tolkar.  

Ur ett historiskt perspektiv har pedagogikens syfte och mål skiljt sig märkbart från den som 

man finner i dagens läroplaner. På 1800-talet skulle eleverna fostras till gudfruktiga 

fosterlandsälskande medborgare. Detta förändrades emellertid markant efter andra 

världskriget och framförallt i slutet på 1900-talet i samband med den ökade invandringen, där 

man gick från det nationella och i allra högsta grad exkluderande tänkandet till ett mer 

inkluderande internationellt och gränsöverskridande pedagogiskt perspektiv (Lorentz 2009). 

Om man ser till det nuvarande politiska landskapet i Sverige där starkt exkluderande krafter 

gör sig märkbara är det av yttersta vikt att ha en inkluderande pedagogik, vilket man i teorin 

har. Men hur bemöts egentligen det mångkulturella Sverige?  
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1.1 Bakgrund 

Interkultur kan sägas vara ett begrepp som är svårt att definiera men också definieras på 

många sätt. Begreppet som har sina rötter i mångkulturdebatten är ett resultat av den process 

som skapats för att på bästa sätt bemöta den växande invandringen och den kulturexplosion 

som följde. Framförallt har detta påverkat skolan samt att det dessutom skapats en process i 

processen där man söker komma underfund med mångkulturfrågan interkultur inom skolan 

och dess alla ämnen. 

Det finns två utgångspunkter ur vilket mångkulturalism kan definieras. Å ena sidan att vi har 

fått fler etniska och religiösa kulturer i Sverige genom efterkrigstidens arbetskraft och 

flyktinginvandring. Å andra sidan kan samma begrepp definieras genom att det 

mångkulturella även består av att gruppidentiteter utifrån etnicitet, kön, klass, religion och 

sexuell läggning blivit mer ”synliga” i samhället.  

Anledningen till att just skolan hamnat i centrum i mångkulturdebatten är att skolan är som ett 

samhälle i miniatyrform där elever för första gången interagerar med varandra under en längre 

tid inom en ordnad verksamhet. Dessutom har skolan en viktig identitetsskapande funktion 

där elevernas bild av sig själva formas i förhållande till samhället de lever i. Dessa 

anledningar har bidragit till att just skolpolitiken är en politisk hjärtefråga (Roth 1998). 

Skolpolitiken har sett olika ut och utvecklats i takt med samhället men även i takt med 

tidsandan. Det var inte för alltför många år sedan som man undervisade kristendomskunskap 

istället för den mer objektiva religionskunskapen som infördes först på 1960-talet då även 

andra religioner och livsåskådningar fick utrymme i undervisningen. Idag har man gått helt 

från den nationalistiska och exkluderande undervisningen till förmån för en mer inkluderande 

och internationell sådan. Skolan har uttryckligen ett specifikt ansvar att förebygga och 

motarbeta rasism och främlingsfientlighet i det mångkulturella samhället då stereotypa 

föreställningar som dessa grundar sig i okunskap. Skolan skall utgöra den plattform där elever 

från olika kulturer kan möta varandra och på ett aktivt sätt få större respekt inför varandras 

olikheter. Respekten för den kulturella pluralism som manifesterar sig i skolan skall inte 

grunda sig i ett passivt accepterande utan skall leda till en ömsesidig respekt och förståelse 

(Roth 1998). Det är i dessa föreställningar om samhället och skolans funktion som interkultur 

grundar sig i. Skolan förknippas även med attitydpåverkan, kunskapsförmedling, 

identitetsskapande och socialisation vilket motiverar dess centrala plats i mångkulturdebatten.  
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Under 1970-talet började man omarbeta invandrarpolitiken i Sverige inom riksdagen i och 

med den ökade arbetskraftsinvandringen. Dock tog arbetet fart på riktigt på 1980-talet då 

invandringen ökade ytterligare i och med flyktinginvandringen. Det var först under denna 

period som man lämnade mångkulturdebatten, åtminstone inom skolpolitiken och begreppet 

interkultur introducerades. 1985 beslutades det av riksdagen att skolan skulle arbeta 

interkulturellt och gjorde gällande att det interkulturella perspektivet skulle genomsyra hela 

skolverksamheten. Socialförsäkringsutskottet, SFU, motiverade det interkulturella 

perspektivets vikt för skolverksamhet i propositionen 1985/86:98. Propositionen handlar om 

riktlinjer för invandringspolitiken. I betänkandet (1985/86:SfU) till propositionen läggs det 

fram att de övergripande målen från 1975 års riktlinjer om exempelvis jämlikhet skulle liggas 

kvar men preciseras bättre.  

Utskottet har helt instämt i propositionens uppfattning att ett interkulturellt perspektiv 

måste läggas på undervisningen för att bl. a. motverka negativa attityder och fördomar inte 

bara hos majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. 

Undervisningen i skolan bör syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga respekten för 

olika kulturellt betingade förhållningssätt. Ett interkulturellt synsätt i skolans verksamhet 

måste, anför utskottet, givetvis bygga på kunskap och medvetenhet hos lärare och andra 

personalkategorier inom skolan, och ett interkulturellt perspektiv måste ingå som en aspekt 

såväl i grundutbildningen som i fortbildningen av lärare och andra personalgrupper. 

Det arbetssätt som skulle utgå ifrån ett interkulturellt perspektiv skulle erbjuda skolan och 

pedagogerna stora möjligheter att utifrån en demokratisk värdegrund ingjuta tolerans och 

mellankulturellförståelse bland elever. Läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 kom att anpassas och 

utformas efter ett interkulturellt synsätt Även i de ämnesspecifika kursplanerna kom 

interkultur att ha en påtaglig roll, trots att en konkret och enhetlig definition aldrig gavs. 

Forskning visar att kritiken mot det interkulturella perspektivet, från såväl politiker som 

pedagoger, har bestått i att begreppet är abstrakt och aningen diffust. För att på ett konkret sätt 

kunna arbeta i praktiken krävs en tydligare formulering och direktiv av hur man skall 

tillgodogöra sig möjligheterna i interkultur. 
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2. Problemformulering och syfte 

Styrdokumenten kan sägas vara en politisk kompromiss där flera åsikter och värderingar 

kommer till uttryck trots det faktum att de är, sedan en tid tillbaka, har en stark interkulturell 

karaktär där man söker handskas på bästa sätt med mångkulturfrågan. Alla ämnen som 

undervisas i skolan grundar sig på en demokratisk grund där huvudmålet är att fostra 

fungerande demokratiska medborgare i det mångkulturella Sverige. Dock finns det ämnen i 

vilka man finner en viss spänning mellan interkultur och andra begrepp såsom kulturarv. 

Historieämnet är ett av de ämnen där en sådan spänning är nämnvärt märkbar. 

  

Läroplanen ger historieundervisningen, som i de flesta andra ämnen, i uppdrag att utveckla 

elevers interkulturella kompetens, som innebär att kunna överbrygga olika synsätt, förstå och 

respektera andra människors perspektiv men också att ha förmåga att ifrågasätta det egna 

tänkandet, i både Lpo94 och den senare Lgr11, vilket innebär att ämnet skall belysa likheter 

och skillnader mellan olika kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald. Dock kan 

en närmare granskning av styrdokumenten visa att innehållet och formen för en sådan 

inriktning är otydlig och i viss utsträckning motsägelsefull. Styrdokumenten uttrycker en 

ambivalens mellan att betrakta kultur och identitet som stabila fenomen och att se dem som 

föränderliga processer (Lorentz 2009). Då det är pedagoger som skall vara både bärare och 

förmedlare för värdegrunden och det interkulturella perspektivet blir dessa spänningar av 

värde vad gäller deras uppdrag. Hur stora möjligheter erbjuds pedagogerna i styrdokumenten 

att arbeta interkulturellt samt vilka svårigheter finner man. Vidare är det även av värde att 

belysa i vad mån det finns stöd att utforma en interkulturell undervisning i Lpo94 och Lgr11s 

kursplaner för historieämnet 

 

Utifrån denna bakgrund blir syftet med detta arbete att undersöka hur interkultur uttrycks i 

Lpo94 samt Lgr11 med tillhörande kursplaner för historieämnet och vilka möjligheter 

och/eller svårigheter det finns. Utifrån detta syfte har nedanstående frågeställningar 

formulerats: 

1) Vilka möjligheter och svårigheter för ett interkulturellt förhållningssätt finns i kursplanerna för 

historieämnet i Lgr11 respektive Lpo94? 

- Vilket stöd finns det i Lpo 94 och Lgr 11 med tillhörande kursplaner i historia för ett interkulturellt 

lärande? 

- Får interkultur större eller mindre utrymme i den nyare kursplanen Lgr 11? 

- Vilket utrymme ges begreppet  kulturarv i Lpo94 och  Lgr 11? 
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2.1 Disposition 

I kapitel 1 presenteras inledningen, bakgrund och problemformulering till arbetets syfte och 

frågeställningar som presenteras i kapitel 2. Kapitel 3 beskriver den metod och material som 

an vänts i arbetet samt avgränsningar och analysprocess. Litteraturgenomgång av centrala 

begrepp för arbetet och relevant litteratur, vilken är kategoriserad i imångkultur, interkultur 

och kulturarv,  inom området tas upp i kapitel 4. I kapitel 5 läggs relevanta citat ur Lpo 94 och 

Lgr 11 med tillhörande kursplaner för ämnet historia fram för att i samma kapitel också 

analyserar utifrån kategorierna interkultur, kulturarv och identitet. I kapitel 6 kopplas analysen 

av styrdokumenten ihop med den litteraturgenomgång som presenterades i kapitel 4. Kapitel 7 

behandlar den diskussion som uppkom vid resultatet där frågor som ”Vad framkom i 

resultatet? Vad har resultatet för betydelse för yrkesrollen” och metodreflektion mm. Kapitel 

8 tar upp tankar om fortsatta forskning inom området och kapitel 9 presenterar de referenser 

som använts i arbetet. 
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3. Metod och material 

I detta kapitel presenteras det material och det tillvägagångssätt som detta arbete bygger på. 

Detta för att ge läsaren tillräckligt med information för att avgöra om de resultat och 

tolkningar som framkommer i arbetet är tillförlitliga. Det ska genom detta kapitel också ges 

en möjlighet för läsaren att kunna kritiskt granska val av metod. 

Det är också av vikt att denna undersökning ska kunna upprepas under samma förhållanden. 

3.1 Design 

Detta arbete är format som en systematisk litteraturstudie i vilken tidigare forskning om 

interkultur och kulturarv behandlas och analyseras. Det resultat som framkommer i analysen 

av tidigare forskning ställs sedan mot vår analys av Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 

med tillhörande kursplaner i ämnet historia för att finna svar på det syfte och frågeställningar 

som arbetet utgår ifrån. En litteraturstudie har valts då det, som Bjurwill skriver (2001), är den 

metod man ska använda sig av då den tänka informationen ska komma från böcker, artiklar 

och avhandlingar. 

 

I en litteraturstudie består uppgiften i att välja, strukturera och sammanfatta ett avgränsat 

material, där författarens frågeställning avgör vad som ska tas upp (Hartman 2003). Något 

typiskt för en litteraturstudie är att resultaten redan finns, det gäller här att finna dem och 

redovisa dem (Bjurwill 2001). Det som skiljer sig lite från det typiska i detta arbete är dock att 

det finns hittills ingen direkt litteratur som behandlar Lgr 11 och interkultur. 

 

Förutom att använda forskningslitteratur och avhandlingar, har vi även undersökt Läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11 med tillhörande kursplaner i ämnet historia. 

 

3.2 Sökning av litteratur 

Vi har gjort systematiska litteratursökningar via högskolans bibliotekshemsida först i de olika 

katalogerna Academic Search Elite, Libris, SAGE Journals Online, ERIC och sedan i 

Libriskatalogen. Vi lät begreppen ”interkultur” och ”kulturarv” styra sökningen. Begreppet 

kulturarv tillkom dock i en senare del av arbetet när vi märkte vilken spänning det finns 

mellan detta begrepp och interkultur i läroplanerna. Sökningar efter kulturarv och interkultur 
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har även gjorts i statens offentliga utredningar på Regeringens hemsida (www.regeringen.se) 

Den som låg närmast till hands här var SOU 1985/86:20 Socialförsäkringsutskottets 

betänkande om invandrarpolitiken.  

 

Vi har även utgått ifrån tips av våra handledare där I historiekanons skugga av Vanja Lozic 

använts. Utifrån detta läste vi igenom de för arbetets aktuella läroplaner, Lpo 94 och Lgr 11, 

med tillhörande kursplaner för ämnet historia för att se hur interkultur uttrycks i dessa.  

 

3.3 Avgränsning och urval 

Vårt val av hur interkultur uttrycks i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 med tillhörande 

kursplaner i ämnet historia gjorde att det blev en klar avgränsning även om begreppet 

kulturarv dock tillkom senare. 

 Vi bestämde oss för att ta reda på hur interkultur och kulturarv uttrycks i de ovan nämnda 

läroplanerna och kursplanen för historia genom att läsa läroplaner, kursplaner, offentliga 

utredningar och se vad ett fåtal forskare hade hänvisat till.  Det vi sökte via nätet blev i 

huvudsak begränsat till Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Vi använde även 

Nationalencyklopedin för att få fram förklaringar på en del begrepp vi inte förstod. 

 

Urvalet av källor vi gjorde bestod av två kategorier. Första kategorin bestod kategorin består 

av de styrdokument vi använt oss av såsom Lpo 94, Lgr 11 och kursplanerna för historia. 

Andra kategorin består av litteratur som omfattar interkultur och kulturarv. Monika Eklunds 

avhandling Interkulturellt lärande – Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 

1960-talets början och Kenneth Nordgrens Vems är historien? – Historia som medvetande, 

kultur och handling i det mångkulturella Sverige har varit till stor hjälp. Majoriteten av 

litteraturen är dock från Pirjo Lahdenperä som är professor i pedagogik som också utnämndes 

till Sveriges första professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell pedagogik.  

 

Eklunds och Nordgrens avhandlingar har även fungerat som källor för återkommande 

referenser. Vi fick här fram mer litteratur genom titta på dess referenser och se vilka som var 

mest förekommande i avhandlingarna som exempelvis Lahdenperä. 
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 3.4 Analysprocess 

Den textanalys vi har använt oss av är en kvalitativ innehållsanalys där vi har sökt efter hur ett 

specifikt tema, såsom interkultur och kulturarv, har behandlats av i litteraturen, offentliga 

utredningar och i styrdokument (Bell 2006). Vi ville få en bild av hur forskare och offentliga 

utredare har tagit upp interkultur och kulturarv. Teman som senare kom upp i arbetet var 

förutom interkultur och kulturarv även identitet och etnocenstrism. Analysen har till stor del 

varit av en hermeneutisk art då vi har gått igenom forskningsmaterial och därefter gjort en 

tolkning utifrån författarnas synvinkel. Utifrån de tolkningar av interkultur och kulturarv som 

togs upp i den litteratur som behandlade dessa teman gick vi vidare till att analysera de 

läroplaner och kursplaner som är aktuella för arbetet. 

 

Den kritik som kan framföras här är att vi påbörjade en analys av läroplanerna och 

kursplanerna innan vi var riktigt inlästa på området kulturarv, interkultur och etnocentrism. 

Något som gjorde att det var svårt att läsa mellan raderna i styrdokumenten. Efter att vi läst in 

oss mer på området föll det mer naturligt att analysera styrdokumenten. 

 

3.5 Arbetets kontrollerbarhet 

Bjurwill (2001) tar upp att något typiskt för en vetenskaplig undersökning är att den kan 

kontrolleras och att den är repeterbar. Med detta menas undersökningen kan göras om så 

exakt som möjligt som undersökningen är gjord från början. Det är då av vikt att man så 

noggrant som möjligt beskriver hur undersökningen gått till.  

Men även om själva slutresultaten ska vara detsamma om den kontrolleras så är det inte säkert 

att samma slutsatser kommer att dras. Slutsatsen kan skilja sig beroende på hur 

analysprocessen har gått till och beroende på vilken diskussion som förts utifrån analysen.  
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4. Litteraturgenomgång 

Detta kapitel inleds med att definiera några viktiga begrepp som förekommer i detta arbete 

innan genomgången av tidigare forskning. Detta är av vikt för att som läsare få en bra 

förståelse för arbetets innehåll. Vidare kommer en genomgång göras av relevant litteratur för 

arbetet 

4.1 Centrala begrepp  

I detta kapitel kommer de begrepp som är relevanta för arbetet att definieras utifrån litteratur 

inom det aktuella ämnet. 

 

4.1.1 Interkultur 

Till skillnad från mångkultur som ses som ett tillstånd ses interkultur i detta arbete som en 

process. Definitionen av interkultur är här hämtat från Lahdenperä vilken använder interkultur 

som en gemensam term för ”en interaktionsprocess med ömsesidig kontakt mellan personer 

med olika kulturella bakgrunder. Med olika kulturella bakgrunder hänsyftas vanligen i 

interkulturella sammanhang till olika etniska kulturer.” (Lahdenperä 2004:15).   

 

Inter: ”betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion”(Lahdenperä 2004:21).  

Kultur: ”kultur i betydelsen att något är kulturellt, dvs. meningssystem vilka ger ordning och 

inriktning i människans liv” (Lahdenperä 2004:21). Att interkultur är en interaktionsprocess 

mellan olika kulturer är något som också Europarådet tolkar begreppet som (Lorentz & 

Bergstedt 2006).  

 

Interkultur beskriver de, som tagits upp i föregående stycke, möten eller interaktioner som 

sker mellan olika kulturer (Lahdenperä 2004). I dessa möten, t.ex. i skolan där det sker 

kommunikation och samarbete över de kulturella gränserna, kan interkultur fungera på det sätt 

att de olika kulturerna möts och berikar varandra genom sina olikheter. Skillnaden mellan 

mångkultur och interkultur är just det interaktiva där interkultur inte bara påvisar olikheter 

utan relaterar dessa till varandra (Lorentz & Bergstedt 2006). Just social interaktion och 

interkulturell kommunikation är något som ofta nämns tillsammans med begreppet interkultur 

(Stier & Sandström 2009).  
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4.1.2Interkulturellt perspektiv 

 

I detta arbete definieras det interkulturella perspektivet som ett perspektiv där fokus ligger på 

dialog och utbyte mellan olika perspektiv och kulturer (Lahdenperä 2004). Det interkulturella 

perspektivet söker att främja öppenhet och öka tolerans och förståelse för olika kulturella 

praktiker i syfte att skapa lärande. Denna grundidé skall inom det interkulturella perspektivet 

genomsyra alla undervisning i syfte att skapa en interkulturell förståelse samt interkulturellt 

lärande. Målet är att skapa en lärande miljö där alla elevers bakgrund, kultur och historia 

kommer till uttryck och får utrymme i undervisningen i ett identitetsbyggande syfte. Detta 

perspektiv främjar mångfalden och har som ytterligare syfte att underminera rasism med den 

demokratiska värdegrunden som grund. 

4.1.3 Interkulturell pedagogik 

 

Den definition av interkulturell pedagogik som används i detta arbete är Lahdenperäs (2004) 

där hon menar på att ”Pedagogiken som ämne rymmer allt som har med lärande, utveckling, 

vägledning, handledning, undervisning och fostran att göra Därför är det viktig att det finns en 

riktning inom pedagogiken som studerar dessa företeelser utifrån olika interkultur aspekter, 

där etnicitet, genus och klass är bland de kulturformerande kontexter där mening skapas och 

ges.”. Fokus läggs också på förhållningssättet där de nämnda kulturella aspekterna står i 

fokus. Relationen mellan lärare och elev ska vara vägledande där läraren hjälper eleven att 

själv tillämpa sina kunskaper genom en aktiv handling.  

 

4.1.4 Interkulturellt lärande 

 

I nära anslutning till begreppet interkulturell pedagogik förekommer också interkulturellt 

lärande. Begreppet definieras som den utvecklingsprocess som görs utifrån förståelse för och 

en acceptans av olikheter. Genom att ”konfrontera” andra kulturer kan man lära sig att förstå 

sin egna och inte förkasta den andres. Genom att lära av varandra och utvecklas kulturellt kan 

man med interkulturellt lärande övervinna de kulturella barriärer som finns.  
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4.1.5 Kultur och mångkultur 

 

Kultur har sitt ursprung i ordet cultura vilket betyder odling (Stier & Sandström 2009). Kultur 

används i detta arbete som det levnadssätt människor har. I detta inkluderas beteendemönster, 

seder, klädsel, religion, ritualer, normer för lagar och moraliska system. Kulturmöten i sig kan 

ses på tre olika nivåer: 

 

1. Samhällsnivå där kulturen utgör ett socialt system med fokus på värden, normer, 

språk, traditioner, religion och tidsuppfattning. Dessa komponenter fungerar 

sammanhållande samhället och gemenskapen.  

2. Gruppnivå där kulturen fungerar som gruppkultur med fokus på gruppsammanhållning 

”Vi och de”. Här finns exempel som organisationer som har ursprung ur en gemensam 

(sub)kultur som i t.ex. gängbildning. 

3. Individnivå där människan står som kulturvarelse med fokus på attityder, stereotyper, 

fördomar, etnocentrism och främlingsrädsla (Stier & Sandström 2009). 

 

Lahdenperä (2001) beskriver de gemensamma värderingar som finns i ett samhälle som en 

samhörighet och en central del av kulturen. Något som också Thavenius (1999) tar upp och 

tillägger att denna kultur kan både förena och skilja människor åt. Med detta menar han att i 

samhället kan det uppstå reaktioner på den rådande kulturen vilket resulterar i delkulturer och  

motkulturer. Även om Thavenius instämmer med Lahdenperä om att värderingar utgör en 

central del så påpekar han även att det är svårt att definiera kultur. En individ skulle enligt 

Thavenius kunna tillhöra flera olika kulturer. Exempel som kommer upp är att en kvinna kan 

tillhöra både en kvinnokultur samtidigt som hon tillhör en medelklassens kultur samtidigt som 

hon likväl kan vara från ett annat land och därför ha sin ursprungskultur därifrån. 

Även om det finns många definitioner och förklaringar för ett mångkultur så använder vi oss 

av Bergstedt & Lorentz förklaring. Författarna beskriver ett mångkulturellt samhälle som ett 

samhälle med flera kulturer. De olika medborgarna har antingen skilda etniska, religiösa eller 

kulturella bakgrunder, de kan även ha flera av de ovan nämnda faktorerna som skiljer. En 

definition som även påminner om skolkommitténs förklaring av mångkultur och Europarådets 

förklaring. Enligt skolkommittén är ”En stad, en stadsdel, en skola osv. är mångkulturell om 

det finns en mängd olika kulturella grupper där, dvs. grupper som består av människor med 

olika livsstilar, språk och erfarenheter.” (SOU 1996:143, s. 134). Lorentz & Bergstedt (2006) 



Författare: 

Ahmed El Daba 

Christoffer Nilsson 

17 
 

skriver att Europarådet definierar mångkultur som ett tillstånd i vilken flera olika kulturer 

existerar samtidigt. Något inte helt olikt skolkommitténs tolkning. 

 

Mångkulturell skola innebär definieras i detta arbete att en skola består av elever och personal 

som kommer från skilda kulturer, etniciteter och nationaliteter. Detta kan givetvis översättas 

till ett samhälle, arbete eller andra konstellationer som tagits upp innan (Lorentz & Bergstedt 

2006). 

 

4.1.6 Kulturarv 

Begreppet kulturarv hänger ihop med kulturbegreppet och definieras här som de delar av en 

kultur och historia, som anses viktiga och nödvändiga att överföra från en generation till en 

annan. Det kan även syfta till värderingar och levnadssätt som har ärvts från generation till 

generation. Antingen har dessa värderingar och levnadssätt ärvs genom uppfostran från 

föräldrar och skola men också genom de normer och värderingar som finns i det samhälle som 

individen växt upp. 

 

4.1.7 Etnocentrism 

Etnocentrism kan förstås som den utgångspunkt som finns i den ”egna” gruppens sätt att 

tänka och handla. Den egna kulturen ses som mer överlägsen andra kulturer och mer 

civiliserad. Detta då stereotypa föreställningar om andra människor finns i bilden. Detta 

etnocentriska förhållningssätt påverkar gruppen eller individens tolkning av omvärldens 

beteenden, händelser, människor och kulturer. Något som gruppen eller individen dock oftast 

är omedvetna om (Stier & Sandström 2009). Något intressant som Stier & Sandström skriver 

är att vårt interkultur synsätt, om det är närvarande, alltid präglas av den egna etnocentrismen. 

Dock kan man genom att bli medveten om våra föreställningar och värderingar nå den 

interkultur nivå som krävs för att samspela med andra grupper utan större missförstånd. 
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4.1.8 Kanon 

 
Kanon som ord kommer från grekiskan och har ursprungsbetydelsen ”måttstock”.  

Begreppet användes emellertid ursprungligen inom musik, bildkonst och retorik och har 

därför kommit att få olika överförda betydelser beroende av i vilket sammanhang och för 

vilken disciplin ordet används.  I detta arbete  används begreppet för den kunskapssyn som 

enligt någon slags allmän uppfattning” utgör det mest betydande, en kanonisk kunskapssyn.  

Dess sammansättning kan dessutom variera beroende av huruvida den avser en nationell eller 

internationell (t ex en västerländsk) kanon. 

 

Vidare betyder begreppet kanonisering den process som bidrar till att upprätthålla en 

hegemonisk makt över kunskapsproduktionen samt att bevara den (Lozic 2010). 

 

 

4.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer den forskning som tidigare finns inom ämnet interkultur att behandlas. 

Detta kapitel är av vikt för att kunna diskutera de resultat som framkommer genom analysen 

av styrdokumenten. Denna del, tidigare forskning, får på ett sätt fungera som en avstämning. 

Även om det tidigare inte gjorts någon direkt forskning om interkultur i Lgr 11 så finns det 

forskning inom Lpo 94 och interkultur.  

 

4.2.1 Interkultur, ett förhållningssätt 

Enligt Lahdenperä lever vi idag i ett mångkulturellt och internationellt samhälle som gör den 

interkulturella pedagogiken än mer viktigare. Detta för att kunna möta alla skolans elever på 

ett likvärdigt sätt (Lahdenperä 2004). Vidare lägger Lahdenperä fram vikten att som pedagog 

i skolan belysa interkultur. Genom att göra detta kan man skapa kulturella miljöer där man ser 

olika kulturella erfarenheter som resurser. Dessa resurser ses som något positivt utifrån vilka 

ett lärande kan ske (Lahdenperä 2010). Som pedagog lägger Lahdenperä fram att det är viktigt 

med personliga färdigheter, medvetenhet, och didaktiska handlingar. Vikten kring mångfald 

och olika kulturer blir här med andra ord av stor vikt. 

4.2.2 Den interkulturella processen 

Interkulturellt lärande kan enligt Eklund (2008) ses som en utvecklingsprocess utifrån 

förståelse för och en acceptans av olikheter. Genom att ”konfrontera” andra kulturer kan man 
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lära sig att förstå sin egna och inte förkasta den andres. Genom att lära av varandra och 

utvecklas kulturellt kan man med interkulturellt lärande övervinna de kulturella barriärer som 

finns. 

 

Att förhålla sig med ett kritiskt förhållningssätt till sin egen historia och kultur tar Lahdenperä 

(2008) upp. Författaren menar att interkultur handlar om att utveckla en kritisk 

självmedvetenhet. Då till sin egen historia och kultur med dess värderingar. Utifrån detta kan 

man jämföra och problematisera andra synsätt.  

 

Den interkulturella läroprocessen kan vidare delas in i tre olika delar: 

1) Studentaktiv erfarenhetsbaserad undervisning där deltagarnas erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper utgör en viktig del av den interkulturella lärprocessen. 

2) kulturkontrastivt perspektiv där man konfronteras med andra sätt att tänka och värdera så 

att man blir varse om sitt eget sätt att tänka och kategorisera andra. 

3) känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen, där den egna uppfostran och 

kulturen samt samhälleliga förhållanden och betingelser står som referensram för värdering 

och tolkning av andra kulturer och grupper. Dock förutsätter denna metod en ömsesidig 

relation och kräver mycket tid (Lahdenperä 2004). 

 

4.2.3 Det interkulturella perspektivets huvudmål 

Vidare är det av värde att notera vad gäller teorierna om mångkulturalism, är att de 

genomsyras av tanken att etnicitet är synonymt med kulturell identitet. Denna tolkning bidrar 

till att reducera individens komplexa kulturella praktiker och identitet till endast etniska 

komponenter (Lozic 2010). Istället bör man söka att arbeta emot dessa reduceringar vilket 

också är ett av det interkulturella perspektivets huvudmål. Med utgångspunkt från individuella 

särintressen kan samhällsmedborgare skapa konsensus kring vad som skall fungera som 

”gemensamt”. 

 

Idén är att varje individ skall ges rätten att påverka samhället så att individens egna och 

samhällets gemensamma intressen kan gynnas. I ett sådant perspektiv är individen en viktig 

komponent i det samhälleliga maskineriet (Lozic 2010). Detta sätt att se på det går hand i 

hand med det interkulturella perspektivet och genom det kan även elever som befinner sig i en 
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mellanposition, såsom elever födda i Sverige med utländska föräldrar, som har både 

majoritetskulturens kultur samt föräldrarnas etniska kulturer. Det är i detta avseende som 

interkultur fyller sitt största syfte som är att utveckla en interkulturell kompetens hos elever, 

deras reflexiva och kritiska tänkande samt att inkludera de olika gruppernas erfarenheter och 

ett ifrågasättande av den kanoniska kunskapssynen med de demokratiska värdena som grund. 

 

4.2.4 Pedagogens uppgift och kompetens 

Lahdenperä (2008) beskriver en god interkulturell ledare, d.v.s. i detta arbetes fall en 

pedagogisk ledare, som en person med ett genuint intresse för människor och deras 

bakgrunder. Interkulturell kommunikativ kompetens nämns som att ledaren ska vara öppen 

för och lyssna in den kultur man bemöter. Detta utan fördomar och förutfattade meningar. 

Vidare tar Lahdenperä (2008) upp att en interkulturell kommunikativ kompetens består av tre 

olika nivåer eller faser. Medvetenhet, kunskap och färdigheter.  Vidare skriver författaren om 

att kunna betrakta situationer och andra människor utifrån ett ”mellanläge”.  Ett läge där man 

ställer sig utanför sin egen kultur och den andres för att betrakta och behandla situationen. 

 

Sjövall (1994) skriver att pedagoger i skolan bör reflektera över samt ta fram sina egna åsikter 

och tankar i interkulturellt pedagogik. Detta tillsammans med att diskutera med arbetslaget 

om de upplevelser, negativa som positiva, som uppstår i syfte att fastställa vilken grundsyn de 

står för. Författaren går vidare in på att pedagogerna bör ha ett öppet förhållningssätt samt 

våga diskutera om de möten och situationer som uppstår för att komma till en utveckling. 

Både Sjövall och Myndigheten för skolutveckling (Msu 2006) påpekar det viktiga med att 

våga vara nyfiken på varandras kulturer. Det är här pedagogerna behöver interagera med 

föräldrar och elever med öppna och positiva frågor för att visa sitt intresse över deras kultur, 

seder, etnicitet etc. 

4.3 Ett gemensamt kulturarv? 

Kulturarvsdiskussionen hänger samman med en essentialistisk uppfattning om kultur, det vill 

säga om något som är territoriellt och etniskt avgränsat och som anses ha en 

sammanhängande och genealogisk utvecklingslinje. Genealogi innebär en retrospektiv 

historieförmedling där människor för sin självförståelse och orientering i tillvaron konstruerar 

och brukar historia (Lozic 2010). Alltså betyder det att man tolkar sin identitet, vardag och 

intressen genom historien. Det finns därmed en tydlig spänning mellan det interkultur och 

begreppet kulturarv som ligger i kulturarvsbegreppets exkluderande och avgränsande 
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innebörd. Det är just dessa former av avgränsningar som skapar ett ”vi” och ett ”de andra” 

som interkultur försöker att förebygga (Eklund 2008). 

 

4.3.1 Kulturarv och etnocentrism 

I Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? Behandlas förutom diverse olika 

läroböcker och kulturarv även styrdokument och kulturarv. Skolverket belyser här att ”det 

egna” kulturarvet som nämns syftar på det svenska, nordiska, västerländska och de nationella 

minoriteternas kulturarv (Skolverket 2006). I samma rapport tas det upp att läroböcker inte tar 

upp vad ett kulturarv är och problematiserar detta i form av hur ska då eleverna veta vad ett 

kulturarv är? Samma fråga kan tyckas att författarna borde ställa om kulturarv i 

styrdokumenten. Vilka olika kulturarv som framställs är inte otydligt, det egna svenska, 

nordiska, västerländska och de nationella minoriteternas. Men vad ett kulturarv egentligen är 

eller vilken funktion de har kan ses som luddig.  

En annan problematisering av kulturarv och dagens mångkulturella skola framställer 

Nordgren i Vems är historien där författaren lägger fram att: 

 

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). 

 

Den tolkning som kan göras av Nordgrens uttalande om det svenska kulturarvet och hur det 

framställs i skolan är att det råder ett etnocentriskt perspektiv kring kulturarv i skolan där det 

svenska står i fokus. 

 

Lozic går vidare med tanken att begreppet kulturarv har en normativ innebörd och handlar 

därmed om någonting man söker att försvara och hålla fast vid. Detta är något som i ett 

interkulturellt perspektiv blir problematiskt då det interkulturella lärandet ses som en 

dynamisk process snarare än något fast. Dessutom är idén om en majoritetsnorm, som idén 

om ett kulturarv ändå har, något som inte går ihop med interkultur då normen är något som 

måste utmanas och till viss grad omformas till att bli just mer interkulturell (Lozic 2010). 
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Att just det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet kommer i fokus när andra 

kulturarv mer eller mindre försvinner är något som skulle kunna gå emot FN:s 

barnkonvention. De stater som har skrivit under och godkänt FN:s Barnkonvention, såsom 

Sverige, ska se till att barns utbildning ska ha bland annat följande mål: 

 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget 

språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella 

värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;  (Barnkonventionen art. 

29)  

 

Med ovanstående utdrag ur barnkonventionen kan man fråga sig hur pass skolans elevers egna 

språk, värden, ursprungslands värden och kulturella identitet behandlas för att eleven ska 

utveckla en respekt för dessa. Nu kan detta säkerligen vara en tolkningsfråga i hur man utifrån 

läroplan och kursplan/er skapar förutsättningar för att eleven ska utveckla denna respekt. 

Trots allt så nämns det inte i denna artikel i barnkonventionen om detta gäller att alla barn ska 

utveckla en respekt för alla barns identitet, språk mm även om det står i Lpo 94 och Lgr 11 att 

skolan ska sträva efter att varje elev ska respektera andra människors egenvärde (Skolverket 

2009) (Skolverket 2011).  

4.3.2 Kulturarvets funktion 

Att använda kulturarvet som ett redskap är något som Nordgren (2006) instämmer i. Nordgren 

skriver att kulturarvet kan användas som ett verktyg till det förflutna i vilken process man kan 

förstå nuet. Aronsson använder sig av kulturarvet som ett redskap för att fostra individer in i 

vissa värden. Att sprida minoriteters kulturhistoriska värden och skapa förståelse för grupper 

som dessa, såsom samer, tornedaling, romer (reds anmärkning).  

 

I Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kulturdeklaration, förkortat 

Unesco, om kulturarv påpekas det att det är av vikt att skydda, berika och låta kulturarvet 

ärvas generation till generation. Detta ska främja och inspirera en interkulturell dialog samt 

kreativitet (Unesco 2001). 

 

4.3.3 Kulturarv och historieämnet 

I ett mångkulturellt samhälle är idén om ett kulturarv som skall föras vidare något som 

underminerar idén om interkultur. Eklund (2008) menar att i ett mångkulturellt samhälle samt 
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i den mångkulturella skolan, som bygger på det interkulturella perspektivet, skall lärare utgå 

från elevernas gemensamma och individuella erfarenheter i undervisningen. I 

historieundervisningen försvåras detta då begreppet kulturarv syftar till en viss grupps 

gemensamma historia vilket har som resultat att andra grupper hamnar utanför. 

 

Nordgren (2006) menar att kursplanerna talar direkt till ”den svenska läraren och eleven” 

medan invandrare och andra minoritetsgrupper är, per definition, ”de andra”. Vidare hävdar 

han att kursplanerna tycks ge en förstärkt bild av skolan som tar den normerande svenska 

majoritetskulturen för given. Även David Mellberg (2004) riktar liknande kritik gällande det 

kronologiska upplägget av historieundervisningen i kursplanerna och menar att det råder ett 

samförstånd bland lärare om denna kronologi. Detta samförstånd yttrar sig i att man väljer att 

arbeta med de områden man anser vara ”vanliga” i en ”svensk” skola med utgångspunkt i 

läroböckerna. Vidare menar Mellberg att det finns ett återkommande perspektiv bland lärare 

att ”eftersom vi befinner oss i Sverige så bör vi även utgå från ett svenskt perspektiv”, vilket 

är normbaserat och förtydligar de spänningar som finns i kursplanerna för historieämnet. 

Vidare belyser han att kursplanerna trots detta öppnar för en pluralistisk tolkning av historien 

såtillvida att internationalisering och interkulturell förståelse lyfts fram. De gör klart att synen 

på relevant historiekunskap samt identifikationer påverkar de historiska perspektiven. Därmed 

skapas ett utrymme för en mångfacetterad historieförmedling och tolkning 

Ännu ett begrepp som är viktigt att belysa i kulturarvsdiskussionen är kanonisering. 

Begreppet kanonisering syftar till den process som bidrar till att upprätthålla en hegemonisk 

makt över kunskapsproduktionen samt att bevara den enligt Lozic (2010). Detta belyses även 

av Nordgren (2006) som menar att detta framgår tydligt i exempelvis historieböckerna där 

historieberättelsen kan liknas vid en stafettpinne som går från en viss tidsepok till en annan. 

Han menar att den följer en absolut kronologi och en linjär utveckling med fokus på 

Grekland, Rom, kristendomen och den västerländska medeltiden sedan går den vidare till 

världserövringarna, upptäckten av världen, upplysningen, revolutionernas tid och 

imperialismen samt världskrigen för att slutligen avsluta det kalla kriget och perioden 

därefter. Därmed påstår han att läroböckerna bidrar till en kanonisering av historieämnet. 

Denna form av historieskildring beskrivs som den västerländska kanon och är en eurocentrisk 

historieförmedling.  

 

Vidare är historieämnet ett av de ämnen som uttryckligen har ett specifikt ansvar beträffande 

arbetet med värdegrunden vilket förstärker kopplingen mellan, och vikten av, det 
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interkulturella perspektivet i ämnet historia. Denna koppling är tydlig i formuleringen av 

historieämnets syfte i kursplanen för Lpo94 och Lgr11: 

 

“Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 

historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta 

innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 

uppfattningen om framtiden” (Skolverket 2011:172). 

 

Niklas Ammert (2004) delar in begreppet i tre kategorier. I den första skall 

historiemedvetandet utgöra en grund för identitetsbildningen, förståelsen för den egna 

kulturen liksom andra kulturer samt möten mellan dessa. I kategori nummer två fungerar 

historiemedvetandet som tolkningsram för människors agerande samt för de värden och 

principer som ligger till grund för deras handlingar. I den tredje kategorin utgör 

historiemedvetandet den bas ur vilket man kan få förståelse för kontinuitet, förlopp och 

händelser samt hur förändring sker. Vidare menar Ammert (2004) att då läroböcker till stor 

del bygger på läro- och kursplaner kan kritiken för etno- och eurocentrism riktas indirekt till 

styrdokument och kursplaner för historieämnet.  

5. Analys av styrdokumenten 

I detta kapitel kommer vi att belysa hur interkultur uttrycks i värdegrunden för Lpo 94, Lgr 11 

samt kursplanen för historia i de båda läroplanerna. Då det verkar finnas en spänning mellan 

interkultur, kulturarv och etnocentrism, detta då det finns en idé om att kulturarv i sig är ett 

uttryck för etno/eurocentrism, kommer de två sistnämnda också belysas under denna del. 

 

5.1 Grundstenarna i skolans verksamhet  

Utifrån ett medborgar- och samhällsperspektiv motiveras skolämnets förekomst i de 

nationella kursplanerna. I dessa beskrivs också hur ämnet i fråga medverkar till att de mål 

som finns angivna i läroplanen uppnås. I Lpo 94 presenterades ”Mål att sträva mot” vilka var 

de mest centrala för ämnet. I Lgr 11… Nationella kursplaner anger även vilka grundläggande 

kunskaper eleven skall ha i årskurs 5 respektive årskurs 9 i Lpo 94 och Lgr 11 för årskurs 3, 

årskurs 5 och årskurs 9. I både Lpo 94 och Lgr 11 ligger alla dessa mål som grund för betyget 

Godkänd respektive A. 
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För att kunna faställa vilka kunskaper och kvaliteter på dessa som eleven ska utveckla inom 

varje ämne så skrevs kursplanerna. Det som däremot inte står i kursplanerna är hur 

undervisningen ska utformas gällande metod, organisation och arbetssätt. Den lokala skolan 

får med andra ord själva utforma undervisningen och det blir upp till varje lärare att tolka de 

nationella kursplanerna. Kursplanerna och läroplanerna blir grundstenarna i planeringen av 

lärarens undervisning. Värden som är fastställda i styrdokumenten ska genomsyra all 

undervisning i skolans verksamhet. 

5.2 Lpo 94 

I detta kapitel kommer värdegrunden och kursplanen för ämnet historia i Lpo 94 att 

behandlas. Hur interkultur uttrycks i värdegrunden och kursplanen kommer här att behandlas. 

Detta med utgångspunkt ur den frågeställning som finns till grund för detta arbete. Längre 

fram kommer även Lgr 11 att behandlas med tillhörande värdegrund och kursplan. 

Interkultur, kulturarv, etnocentrism och identitet kommer också att som separata begrepp att 

analyseras i  hur de uttrycks i dokumentet. 

5.2.1 Värdegrunden 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Skolverket 2009:3). 

 

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 

(Skolverket 2009:5). 

 

Ovanstående två citat är hämtade från värdegrunden i Lpo 94. Dessa båda utdrag visar hur 

skolan har som uppgift att fostra elever in i ett kulturarv för att formas till vissa värden i 

skolan. Det samhällsliv som nämns i första citatet blir vårt svenska där de nämnda 

grundläggande värdena är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta. Detta utifrån en kristen etik och västerländsk humanism vilket tydligt framgår i 

värdegrunden: 

 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism (Skolverket 2009:3). 
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Värt att påpeka är dock att det även uttryckligt i värdegrunden att skolan ska vara icke-

konfesionell. I värdegrunden för Lpo 94 under ”Mål att uppnå i grundskolan” finns punkterna 

nedan vilka i sig dock förstärker tolkningen av att värdegrunden skulle vara etnocentrisk. De 

båda punkterna visar tydligt att det rör sig om det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarv som ställs mot ”de andra”. För övrigt nämns bara de nationella minoriteterna och 

inte övriga kulturer. 

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 

nordiska och västerländska kulturarv 

• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia, 

 

Även om detta kan kännas etnocentriskt läggs även vikten av det mångkulturella fram och i 

värdegrunden finner man att skolan faktiskt ska vara icke-konfessionell vilket betyder att 

skolan inte ska förespråka någon religion. Istället ska skolan ge plats för de skilda kulturer 

och religioner som elever har. I värdegrunden tas det även upp att undervisningen ” skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Skolverket 2009:3). Vilket i sig öppnar 

upp för det interkulturella perspektivet. Något som däremot öppnar upp för etnocentrismen i 

läroplanen är: 

 

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. 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 (Skolverket 

2009:7). 

 

Kulturarvet som nämns ovan är dock något tvetydligt. Detta begrepp skulle kunna tolkas som 

det gemensamma kulturarvet i ett globalt perspektiv eller det gemensamma kulturarvet i ett 

svenskt perspektiv. Detta i sig gör att man kan styrka tanken om att det skulle vara ett 

globalt/internationellt perspektiv på kulturarvet. Det blir här med andra ord en skillnad på ”vi” 

och ”de” där vi är svenskar och de är icke-svenskar. 
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5.2.2 Kursplanen för ämnet historia 

5.2.2.1 Interkultur 

Kursplanen tar upp att elevens bakgrund och tidigare erfarenheter ska vara utgångspunkt i 

skolans undervisning. Undervisningen handlar samtidigt om att utveckla ett kulturarv som 

förs från generation till generation vilket framgår av följande citat. 

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en 

kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation 

(Skolverket 2000:76). 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 2009:4). 

 

Som man kan läsa i nedanstående citat ur Lpo 94 finner man i historieämnet även tydliga spår 

av att det interkulturella perspektivet kan, och ska, användas för att utveckla en interkulturell 

förståelse genom att använda sig av likheter och skillnader mellan olika kulturer i 

undervisningen. Dessa kulturer är inte bara nationella utan även det mångkulturella inom 

landet ska behandlas såsom de inhemska minoriteternas situation. Det är genom kunskap om 

olika länders historia och sin egna som man genom jämförelser skapar förståelse för vad som 

förenar och skiljer. 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan 

olika kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald. 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. Detta gäller även 

studier av det mångkulturella inom landet och situationen för de nationella minoriteter 

som finns i Sverige (Skolverket 2000:77–78). 
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5.2.2.2 Kulturarv 

I kursplanen för historia i grundskolans senare år finner man att elevens tidigare bakgrund och 

erfarenheter ska vara en av utgångspunkterna i skolans undervisning. Detta samtidigt som 

undervisningen ska handla om att utveckla ett kulturarv som förs från generation till 

generation. Ett kulturarv som tidigare tagits upp i föregående stycke vilket påvisas i detta 

citat. 

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Detta skall utveckla förståelse av nutiden och vara en grund för att anlägga perspektiv på 

framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv 

som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation 

(Skolverket 2000:76). 

 

Att vara medveten om ens egna och gemensamma kulturarv är något som enligt 

formuleringen i kursplanen ska ge eleverna en trygg identitet. Genom att förstå och leva sig in 

i andras värdering och villkor så ska identiteten utvecklas. Men för att kunna föra kulturarvet 

vidare måste de elever med annan kulturell bakgrund få veta sin egen bakgrund, något som 

tydligt framgår nedan. 

 

Gemensam kursplantext för Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 

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 (Skolverket 2000:65). 

 

Mål att sträva mot 

– 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,( 

Skolverket 2000:76) 

 

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 

(Skolverket 2009:5). 
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Även om kursplanen för historia kan tolkas som etnocentrisk finner man att inte enbart 

det egna kulturarvet ska värnas utan att den identitet som skolan ska bidra till att eleven 

utvecklas även innefattar det nordiska, europeiska och även det globala. Som egen 

punkt i ”Mål att uppnå i grundskolan” finner man också ” har utvecklat förståelse för 

andra kulturer,”. 

 

5.2.2.3 Etnocentrism 

Historieämnet ska enligt kursplanen utgå från det som format den personliga och kollektiva 

historiska identiteten. Under ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” finner man att stora delar av 

historieämnet ska behandla den svenska, nordiska, samiska och den europeiska kulturen. Det 

blir här ett tydligt etnocentriskt och eurocentriskt perspektiv, i vilket framgår av citaten nedan, 

där fokus ligger på den svenska läraren och eleven. Ett vi och de perspektiv dyker här upp. 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska och nordiska, inklusive den samiska, samt den 

europeiska kulturen (Skolverket 2000:77). 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

– kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och förändringar i den 

historiska utvecklingen i Sverige, Norden och Europa samt kunna jämföra med andra länder, 

(Skolverket 2000:78). 

 

Kursplanen för historia såsom läroplanen för grundskolan är en aning tvetydliga gällande 

mångkultur och interkultur. Även om kursplanen och läroplanen tar upp att utbildningen ska 

utveckla det interkulturella perspektivet så finns även dessa formuleringar ovan, vilka har en 

etnocentrisk tendens. Å enda sidan är det viktigt att lära utifrån de kulturella skillnader som 

finns och å andra sidan ligger det svenska, nordiska och västerländska i fokus. Det blir här 

som tidigare påpekats ett tydligt vi och de mellan det svenska, nordiska, västerländska och 

”de andra”. Men man kan också se detta som något rimligt och önskvärt att elever i den 

svenska skolan ska lära sig detta med tanke på att de sannolikt ska bo i Sverige i framtiden 

oavsett deras ursprung. Detta för att hjälpa dem att förstå Sverige. 
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5.2.2.4Identitet 

Att eleven ska få förutsättningar till att utveckla sin egna kulturella identitet och få en djupare 

kunskap om denna är något som tydligt framkommer i kursplanen. Det tas upp i citaten nedan 

att elevens egna ursprung med familj, släkt, land, historia är en källa till förståelse för 

människor och deras livsvillkor. Det är genom att undervisningen behandlar olika 

generationers erfarenheter, såsom sin egen släkts, lands etc., kan den egna kulturella 

identiteten utvecklas. Till skillnad från kulturarvet vilken kan tolkas som etno- och 

eurocentrisk så framkommer det att identitet är något som är elevens egna och inte 

majoritetens identitet såsom den ”svenska” eller ”europeiska”. 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Ämnet utgår från det som format den personliga och kollektiva historiska identiteten. 

Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska och nordiska, inklusive den samiska, samt 

den europeiska kulturen. 

 

Eleverna har själva med sin familj, sin släkt, sin hembygd och sitt land en historia. 

Kunskaper om denna ger förståelse för människor och deras livsvillkor under skilda 

epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i nuet och förväntningar 

inför framtiden. Genom att studera historia och knyta ihop generationers erfarenheter kan 

en djupare kulturell identitet utvecklas (Skolverket 2000:77). 

 

År 2000, 1 april beslöt också Sveriges riksdag att de nationella minoriteterna skulle erkännas. 

Samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar skulle få det stöd som behövdes för att 

hålla deras språk vid liv. Därav kom punkten i Lpo 94 under Mål att uppnå i grundskolan ”har 

kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia,” (Skolverket 

2009:12). Värt att tillägga är att läroplanen enbart diskuterar de konventionsskyddade 

minoriteterna, alltså inte andra grupper som har specifika kulturarv. Som tidigare tagits upp 

kan den kulturella identiteten enligt Lpo 94 utvecklas genom att elevernas ursprung används i 

undervisningen. Språket är också för själva minoritetsgruppen av stor betydelse då språket 

även fungerar som bärare av erfarenheter, kunskaper, tradition och kultur (Skolverket, 2010). 

Genom att erkänna de ovanstående minoriteterna öppnar man även upp för interkultur då det 

ovan nämnda uppnåendemålet gäller alla elever i skolan att ta del av.  

 



Författare: 

Ahmed El Daba 

Christoffer Nilsson 

31 
 

5.3 Lgr 11 

I detta kapitel kommer värdegrunden och kursplanen för ämnet historia i Lgr 11 att behandlas. 

Hur interkultur uttrycks i värdegrunden och kursplanen kommer här att behandlas. Detta med 

utgångspunkt ur den frågeställning som finns till grund för detta arbete.  

Såsom under kapitlet Lpo 94 kommer här interkultur, kulturarv, etnocentrism och identitet att 

analyserar. 

5.3.1 Värdegrunden 

Redan i inledningen av Lgr11 under rubriken ”Grundläggande värden” ges ett av de första 

och mest grundläggande idéerna i det interkulturella perspektivet som skall utgöra grunden 

för lärandet, ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket 2011:7). Vidare står det 

under samma rubrik att: 

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Skolverket 2011:7). 

 

De grundläggande demokratiska värderingar som utbildningen skall förmedla och förankra är 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket 

2011:7) vilka också utgör grunden för det interkulturella perspektivet. För att en 

mellankulturell förståelse skall vara möjlig krävs det att man har en gemensam grund och 

referensram (Groth 1998). Dock börjar man urskönja normaliserande tendenser, likt Lpo 94, i 

vidare formulering av värdegrunden i Lgr11. Dessa värden som skolväsendet skall syfta till 

att förankra i eleverna skall ske ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism” (Skolverket 2011:7). Dock betonas det, trots 

formuleringen att undervisningen skall vara icke-konfessionell. Slutligen uttrycks vikten av 

skolans identitetsskapande uppgift i formuleringen: 

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket 

2011:7). 
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Härmed understryks vikten av att varje individ skall ges möjlighet att finna sin plats i 

samhället för att kunna bli en bidragande och fungerande demokratisk medborgare. Dessutom 

betonas skolans specifika uppdrag att motverka all form av rasism, diskriminering och 

förtryck. Detta skall uppnås genom att skapa:  

 

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. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 

hos alla som arbetar där  (Skolverket 2011:7). 

 

Denna formulering är i allra högsta grad ett uttryck för interkultur då förståelse för det egna är 

en vital förutsättning för att få förståelse av det gemensamma (Eklund 2008). Här introduceras 

även begreppet kulturarv för första gången i dokumentet utan att en redogörelse för vad det 

gemensamma kulturarvet är. Framförallt uttrycks interkultur i Lgr11 i formuleringen: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket  

2011:8). 

 

Det är alltså utifrån varje elevs individuella förutsättningar och behov som undervisningen 

skall anpassas efter. Att elevernas egna identitet, erfarenheter etc. får utrymme i 

undervisningen är en av grundpelarna i det interkulturella perspektivet då lärdom om det egna 

skapar förutsättningar för förståelsen av vad som kan anses främmande (Eklund 2008). Den 

identitetskapande aspekten är en viktig del av det interkulturella perspektivet och för lärandet 

i sig samt ett av skolans viktigaste uppdrag som styrks i Lgr 11 med formuleringar som 

”lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (Skolverket 2011:9) och att 

undervisningen skall utgå från: 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för 

ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser (Skolverket 

2011:9). 
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Värdegrundsdelen av Lgr11 är till största del grundat på det interkulturella perspektivet vilket 

ovanstående exempel ger uttryck för. Dock kan man se vissa formuleringar som ger uttryck 

för en motsägelsefullhet, såsom denna: 

 

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 

(Skolverket 2011:9). 

 

Precis som I Lpo 94 uttrycks det att utbildningen handlar om överförandet av ett kulturarv.  I 

Lgr11 är det under rubriken ”Skolans uppdrag” och i denna formulering som man för första 

gången uttrycker den verkliga vikten av begreppet kulturarv i skolans värdegrund. Det är även 

första gången som en spänning mellan det interkulturella perspektivet och begreppet kulturarv 

kommer fram. Även fast begreppet kulturarv inte redogörs för så kan det tyckas vara 

motsägelsefullt ur ett interkulturellt perspektiv på det sätt att interkultur har en 

normutmanande aspekt medan idén om ett kulturarv har en normbevarande aspekt (Lozic 

2010). Vidare om kulturarvet står det i Lgr11 under kunskaps mål att varje elev: 

 

Har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken (Skolverket 

2011:13). 

 

Här uttrycks begreppet kulturarv än en gång. Dock är det inte endast det svenska “kulturarvet” 

utan även det nordiska och västerländska. Framförallt uttrycks det interkulturella perspektivet 

i Lgr11 i vikten man lägger vid lärarens inflytande. Forskning av bl.a. Pirjo Lahdenperä och 

Christer Hedin (2000) visar tydligt att det i stort sätt är läraren som det största av ansvaret 

vilar på som förmedlare av de demokratiska värden och det interkulturella perspektivet.  
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Det är alltså lärarens ansvar, mer eller mindre, att skapa de demokratiska medborgare som i 

ett mångkulturellt samhälle skall leva i tolerans och förståelse vilket framgår tydligt i Lgr11. 

Pedagogen skall vara förmedlare av värdegrunden och aktivt arbeta för att skapa gemenskap, 

tolerans och förståelse i de mellankulturella relationerna för att skapa lärande och kunskap. 

Detta uttrycks tydligt nedan i Lgr11: 

 

Läraren ska 

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet, 

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 

behandling, 

• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen,  

• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbete  (Skolverket 2011:12). 

 

Under riktlinjer i värdegrunden finner man även att skolan ska ”främja elevernas förmåga och 

vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Skolverket 

2011:15). Just detta är ett mål i det interkulturella perspektivet, att eleven skall ha ett ansvar 

och inflytande över sitt eget lärande och arbeta utifrån demokratiska former vilket också 

uttrycks i ”har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former (Skolverket 2011:15). 
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5.3.2 Kursplanen för ämnet historia 

5.3.2.1 Interkultur 

Inledningsvis under rubriken  ”ämnets syfte” uttrycks vikten av historieämnets brobyggande 

karaktär som skall stå till grund för undervisningen vilket bygger på det interkulturella 

perspektivet: 

 

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 

skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få 

förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt  (Skolverket 2011:172). 

 

Vidare bör det i detta sammanhang sägas att med interkulturellt lärande menas det lärande 

som uppstår mellan människor (Eklund 2008). Alltså att våra likheter och olikheter, med 

värdegrunden som utgångspunkt, skapa lärande. Avgörande för att ett sådant lärande skall 

kunna uppstå i de mellankulturella relationerna är att alla elevers bakgrund, identitet, kultur 

etc. kommer till uttryck vilket understryks i värdegrundsdelen av Lgr11. Detta styrks 

ytterligare under samma rubrik samt styrker de interkultur aspekter som finns i kursplanen:  

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska 

berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika 

perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar  

(Skolverket 2011:172). 

 

Här understryks även vikten av undervisningens identitetsskapande aspekt ytterligare.  

 

5.3.2.2 Kulturarv och etnocentrism 

Begreppet kulturarv är något som i kursplanen för historia lyser med sin frånvaro jämfört med 

sin föregångare Lpo 94. Kulturarv ger sig bara till känna i värdegrunden för Lgr 11 endast tre 

gånger jämfört med i Lpo 94 där kulturarv nämns 17 gånger i värdegrunden och kursplanerna.  

 

I det centrala innehåll för historia som ska behandlas i årskurs 4-6 finner man tydliga uttryck 

för etno-, och eurocentrism. Genomgående i kursplanens redogörelse för historieämnets 

centrala innehåll är att fokus ligger på den ”svenska” historian dess möte med resten av 

Europa för att sedan övergå till Sveriges och Europas möte med andra kulturer, detta i en 
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tydlig kronologisk ordning. Undervisningens centrala innehåll skall i årskurs 4-6 bestå av 

tiden kring forntiden och medeltiden fram till cirka 1500-talet följt av norden- och 

Östersjörikets Sverige och perioden mellan cirka 1500–1700-talet och slutligen perioden då 

ökat utbyte sker mellan norden och Europa och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850-

talet (Skolverket 2011). Vidare skall fokus ligga på hur historia används och historiska 

begrepp lyftas fram:  

 

Hur historia används och historiska begrepp  

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i 

våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.  

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och 

häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda 

tider.  

• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, 

källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.  

• Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn 

på deras betydelser  (Skolverket 2011:175). 

 

Det framgår tydligt här att fokus ligger på just Sverige, norden och Europa som 

fastställer en tydlig etno- och eurocentrism i kursplanen vilket ytterligare exempel 

kan vittna om: 

 

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige 

och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika 

människor och grupper  

 

Och: 

 

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad 

handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens 

handelssystem  (Skolverket 2011:175). 
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Samma sak kan även urskönjas i det centrala innehållet för årskurs 7-9. I det centrala 

innehållet går det stegvis från det svenska kulturarvet till det nordiska för att sedan kulminera 

i det västerländska. Det är alltså en tydlig kronologi med fokus på just Sverige, norden och 

Europa. Det centrala innehållet har här sin början i forna civilisationer, från förhistorisk tid till 

cirka 1700 där högkulturernas framväxt står i fokus. Nästa del i kronologin är 

industrialiseringen och perioden mellan 1700 och 1900-tal med dess samhällsomvandling och 

idéströmningar med fokus på Europa. Sedan kommer perioden med imperialismen och de 

både världskrigen mellan perioden 1800-1950-tal. Slutligen är det perioden mellan 1950 fram 

till nutid som behandlas, efterkrigstiden, kalla kriget och globaliseringen (Skolverket 2011).  
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6. Resultat 

I detta kapitel försöker vi att knyta ihop den analys som presenteras i föregående kapitel med 

den litteratur som behandlas under kapitel 4, Litteraturgenomgång. De frågeställningar vi 

hade under arbetes gång, vilka tas upp igen här nedan, kommer också att försöka besvaras i 

detta kapitel. 

 

- Vilket stöd finns det i Lpo 94 och Lgr 11 med tillhörande kursplaner i historia för 

ett interkulturellt lärande? 

- Får interkultur större eller mindre utrymme i den nyare kursplanen Lgr 11? 

- Vilket utrymme ges begreppet  kulturarv i Lpo94 och Lgr 11? 

 

6.1 Genomsyrandet av interkultur 

I både Lpo 94 och Lgr 11 finner man stöd för det ett interkulturellt lärande i olika former och 

uttryck. De tre nedanstående utdrag ur de båda läroplanernas ”Skolans värdegrund och 

uppdrag” tar upp identiska tankar angående ett interkulturellt förhållningssätt. 

 

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. 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. Skolan är en 

social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka 

denna förmåga hos alla som arbetar där (Skolverket 2009:3), (Skolverket 2011:4). 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 

med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 

innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet 

Skolverket (2009:6), (Skolverket 2011:6). 

 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser  (Skolverket 2009:3), (Skolverket 2011:4). 
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Eklund (2008) tar upp en tankegång som passar väl in här där hon skriver att de 

kulturella barriärerna kan övervinnas genom att lära av varandra och utvecklas 

kulturellt. Att ”konfrontera” andra kulturer kan ge utvecklingen att man lär sig förstå sin 

egna bättre och att inte förkasta den andres. Dessutom så menar hon på att för att det 

skall bli möjligt så krävs det att majoritetskulturen som fungerar som norm i samhället 

utmanas. Att utmana majoritetskulturen innebär att man söker att skapa insikt om att det 

är den som fungerar som norm och därmed inte bör tas för givet. Detta skapar i sin tur 

en acceptans för andra minoritetskulturer och det är i detta möte där interkulturellt 

lärande sker. Vidare kan det likväl fungera åt andra hållet, att minoritetskulturer också 

utmanas för att sedan konfronteras med andra. 

 

Under rubriken ”Kunskaper” avser Lpo94 att eleverna ska ha utvecklat en förståelse för andra 

kulturer medan Lgr11 preciserar denna färdighet under samma rubrik och framhäver att 

eleverna ska kunna samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om olikheter och 

likheter gällande kultur, livsvillkor, språk, historia och religion enligt Skolverket. Vikten av 

erkännandet av det som anses vara det egna för att det gemensamma skall bli möjligt uttrycks 

tydligt i Lgr11 med formuleringar som följande: 

 

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. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där  

(Skolverket 2011:7). 

 

Det är alltså specifikt uttryck att elever såväl som andra som vistas i skolans sfär skall vara 

medvetna om den egna kulturen för att det skall vara möjligt att delta i det gemensamma. 

Vikten av detta lyfts fram av samtliga forskare vars litteratur redogjorts för i denna studie vad 

gäller det interkulturella perspektivet. Därmed skapas stora möjligheter för att arbeta med 

interkulturellt lärande i styrdokumenten då de i grund och botten bygger på det interkulturella 

perspektivet det vill säga ett synsätt eller utgångspunkt ur interkultur. 
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6.2 Kulturarv och interkultur, en ständig spänning 

I både Lpo 94 och Lgr 11 läggs en vikt på att förmedla  ett kulturarv som kan tolkas som det 

egna, det vill säga det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet där samhällets 

grundläggande värden även ingår. Med samhällets grundläggande värden menas de värden 

som bygger på den kristna etiken samt de grundläggande demokratiska värdena. Dock är inte 

formuleringen av ett kulturarv helt oproblematisk vad gäller det interkulturella perspektivet. 

Idén om ett kulturarv, eller i Lpo94- och Lgr11:s fall tre stycken, det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet har en normaliserande aspekt och bygger på en idé om en 

hegemonisk kultursyn (Lozic 2010), (Nordgren 2006), (Mellberg 2004), (Ammert 2004). 

Nedanstående utdrag ur är hämtade ur ”Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo 94 och Lgr 

11 och ett etnocentriskt perspektiv kan här tolkas. 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Skolverket 2009:3). 

 

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 

(Skolverket 2009:5)., (Skolverket 2011:9). 

 

Har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 

samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken (Skolverket 2011:13). 

 

Men även om detta kan tolkas etnocentriskt så finns det också fördelar med att förmedla detta 

kulturarv. Unesco påpekar att genom att skydda, berika och låta kulturarvet ärvas generation 

till generation kan en ur interkultur dialog främjas samt kreativitet (Unesco 2001). 

 

Det som framkommer av analysen är att det finns en ständig spänning mellan det 

interkulturella perspektivet i läroplanerna och det etnocentriska som kan tolkas utifrån det 

kulturarv som tydligt uttrycks ska föras vidare från generation till generation. Vidare bör det 

understrykas att det kan anses vara naturligt att det svenska kulturarvet skall vara i centrum då 

vi befinner oss i Sverige, norden och Europa. Dessutom att man inte kan bortse från det 

faktum att något måste fungera som ”det gemensamma”. 
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Dock framkommer av analysen att det finns en ständig spänning mellan det interkulturella 

perspektivet i läroplanerna och det etnocentriska som kan tolkas utifrån de formuleringar av 

begreppet kulturarv som tydligt uttrycks. Samt att idén om att det är något som skall föras 

vidare från generation till generation ger det en hegemonisk och normaliserande aspekt vilket 

yttrar sig i vad det är som skall föras vidare och huruvida det skapar möjligheter för ett 

interkulturellt lärande där alla elevernas historiekultur och historiemedvetande kommer till 

uttryck. Mellberg (2004), Ammert (2004) och Nordgren (2006) belyser detta faktum i den 

tydliga kronologin som framkommer i kursplanerna i både Lpo94 och Lgr11 där den historia 

som formuleras kan liknas vid en stafettpinne med fokus på Sverige, Norden och Europa. 

Vidare menar de att det är denna kronologiskt formulerade historian med fokus på Sverige, 

Norden och Europa som lärare ofta bygger sin undervisning kring samt den som framställs i 

läroböcker. Detta bidrar till att det blir en form av historia som anses ha högre värde med de 

andra hamnar i periferin. 

 

I kursplanen för historia i både Lpo 94 och Lgr 11 finner man tydligt spänningen mellan 

interkultur och etno- och eurocentriska formuleringarna. Dock finns både argument mot det 

etnocentriska i form av det interkulturella perspektiv som lyfts fram i ämnets syfte som 

uttrycker att eleven ska få en bättre förståelse för kulturella sammahang och levnadssätt 

genom att utveckla historiska kunskaper om till exempel människors likheter och olikheter 

(Skolverket 2011). Något som verkligen bygger på det interkulturella perspektivet.  

 

Det etnocentriska perspektivet i ämnet får sin plats i form av det påpekas exempelvis i Lpo 94 

det det uttryckligt står att ämnets väsentliga delar ska vara det svenska, nordiska och den 

europeiska kulturen, även om den samiska också nämns (Skolverket 2009). Detta är något 

som kan tolkas som ett euro-centrerat perspektiv. 

 

Denna interkultur spänning är också något Eklund (2008) tar upp. Författaren lägger fram att 

det exluderande och den avgränsande innebörd som kulturarvet ger är former som skapar ett 

”vi” och ”de andra” som interkultur försöker förebygga.  
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6.3 Kulturarvets utrymme 

Kursplanerna för historieämnet i Lpo94 och Lgr11 är till stor del ett och samma dokument 

med likartade formuleringar. Ämnets syfte och mål är desamma samt att det är samma 

kronologiska formulering av historia som framkommer. Dessa utdrag från Lpo94 visar på de 

starka interkultur aspekterna av kursplanen:  

 

Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en 

kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation 

(Skolverket 2000:76). 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 2009:4). 

 

Det interkulturella perspektivet får därmed till stor del ungefär samma utrymme i de båda 

kursplanerna. Detta exempel från kursplanen för historieämnet och dess syfte i Lgr11 visar på 

detta: 

 

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 

skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få 

förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt  (Skolverket 2011:173). 

 

Dessa formuleringar av ämnets syfte visar på en tydlig och stark interkulturell aspekt av 

ämnet. Syftet med undervisningen av ämnet kan även tolkas som grunden för det och därför 

blir slutsatsen att båda kursplaner bygger på det interkulturella perspektivet. Dock är det i, än 

en gång, i begreppet kulturarv som det framkommer en tydlig problematik vad gäller 

interkultur i kursplanerna för historia. Framförallt gör sig denna spänning gällande i den 

tydliga kronologiska formuleringen av historia med fokus på Sverige, Norden och Europa i 

kursplanernas centrala innehåll. Intressant är här att det mer eller mindre är samma innehåll i 

de båda kursplanerna även om formuleringarna skiljer sig.  
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Själva begreppet kulturarv framkommer mer sällan i Lgr11 än i Lpo94 vilket kan tolkas som 

ett försök att förstärka dokumentets interkultur aspekter. Dock förekommer det inte i 

kursplanen för historia i Lgr11 utan i andra delar av dokumentet där det förekommer endast 

tre gånger varav en gång under rubriken ”skolans uppdrag”:   

 

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 

(Skolverket 2011:9). 

 

Därmed försvinner inte problematiken och spänningen inte då begreppet ändå förekommer. 

Vidare så uttrycks kulturarvet som tidigare nämnts framförallt i den tydliga fokuseringen på 

Sverige, Norden och Europa i den kronologiska formuleringen av historia i Lgr11 och dess 

centrala innehåll. Den fokusering och kronologiska uppbyggnad som finns i båda 

kursplanerna är en kanonisering av historieförmedlingen som visar på en, som tidigare nämnt 

en hegemonisk och normaliserande aspekt vilket skapar en problematik gällande det 

interkultur arbete och undervisning i historieämnet (Lozic 2010). 

6.4 Sammanfattning  

Stöd för det interkulturella i olika former och uttryck finner man  i både Lpo 94 och Lgr 11för 

ämnet historia i värdegrunden och kursplanen. Det finns stora möjligheter för att arbeta 

utifrån det interkulturella perspektivet, alltså ur ett synsätt eller utgångspunkt ur interkultur. 

Samtidigt som interkultur genomsyrar de båda kursplanerna läggs det en vikt på att även 

förmedla ett kulturarv som ska föras vidare från generation till generation. Upplägget av 

kulturarvet i kursplanerna kan tolkas etnocentriskt då det läggs stor vikt på det svenska, 

nordiska och västerländska kulturarvet. Här fokuseras samhällets grundläggande värden, dvs 

de som bygger på den kristna etiken, samt de grundläggande demokratiska värdena. 

 

Själva begreppet kulturarv framkommer mer sällan i Lgr11 än i Lpo94 vilket kan tolkas som 

ett försök att förstärka dokumentets interkultur aspekter. Dock förekommer det inte i 

kursplanen för historia i Lgr11 utan i andra delar av dokumentet där det förekommer endast 

tre gånger varav en gång under rubriken ”skolans uppdrag”:   

 

En spänning mellan det interkulturella perspektivet och det etnocentriska som kan tolkas 

utifrån det kulturarv som tydligt uttrycks finns ständigt närvarande i de båda kursplanerna.  
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Det som också tagits upp i arbetet är den kronologi i vilken det ligger fokus på Sverige följt 

av Norden och Europa. Enligt Mellberg (2004), Ammert (2004) och Nordgren (2006) bidrar 

detta till att det blir en form av historia som anses ha högre värde med de andra hamnar i 

periferin. 

 

Denna interkultur spänning mellan interkultur och kulturarv är också något Eklund (2008) tar 

upp. Författaren lägger fram att det exluderande och den avgränsande innebörd som 

kulturarvet ger är former som skapar ett ”vi” och ”de andra” som interkultur försöker 

förebygga.  

 

Dock finns både argument mot det etnocentriska i form av det interkulturella perspektiv som 

lyfts fram i ämnets syfte som uttrycker att eleven ska få en bättre förståelse för kulturella 

sammahang och levnadssätt genom att uveckla historiska kunskaper om till exempel 

människors likheter och olikheter (Skolverket 2011). Något som verkligen bygger på det 

interkulturella perspektivet.  
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7. Diskussion 

Det som framkommit i detta arbete är att det finns en ständig spänning mellan interkultur och 

begreppet kulturarv och formuleringen av det i de båda undersökta läroplanerna med 

tillhörande kursplaner i historia. Detta var en spänning som vi först inte såg och / eller tänkte 

så mycket på. Genom inläsning på litteratur blev detta uppenbart dock. Framförallt kretsar 

våra tankar kring att beroende på hur man tolkar kulturarv och interkultur kan hinder 

uppkomma såväl som möjligheter skapas. Men vi känner att interkultur ändå får så pass stor 

plats i styrdokumenten att möjligheterna att anpassa undervisningen på det interkulturella 

perspektivet är stora. Då pedagoger har stor frihet i utformningen av undervisningen kan en 

interkulturell lärandemiljö skapas så länge värdegrunden får stort utrymme. Även om det 

finns en spänning mellan begreppen så finns det alltså även möjligheter till att arbeta 

interkulturellt även med hjälp av kulturarvet. Detta på grund av att man måste vara överens 

om vad som skall fungera som ”det gemensamma” för att förstå och använda sig av ”det 

egna”. Dock är en förutsättning för detta är att de hegemoniska aspekterna av begreppet och 

formuleringen av det i kursplanerna inte visar på en sådan tydlig kanonisering som vi anser 

det göra.  

Vad kommer resultatet ha för betydelse för vår yrkesroll? 

Resultatet av denna studie har tydligt visat på att läroplaner i ännu högre grad än vi tidigare 

trott är ett resultat av politiska kompromisser samt att den mångkulturella skolan inte är helt 

oproblematisk. Dessutom att någon perfekt fungerande metod för hur man egentligen skall 

bemöta den växande mångkulturen i den svenska skolan inte finns ännu samt att den kanske 

inte är möjlig. Dock är, anser vi, det interkulturella perspektivet den bästa existerande 

lösningen på den problematiken men att det råder stor förvirring kring själv begreppet bland 

politiker såväl som pedagoger.  

 

För vår framtida yrkesroll har detta bidragit till insikten av vikten att ständigt reflektera över 

sin roll som pedagog och självrannsakan. Vidare vikten av att se problematiken som uppstår i 

ett mångkulturellt samhälle och hur stort ansvar, om inte det största, skolan har gällande 

elevernas identitetskapande och hur stor del av det ansvaret som ligger på pedagogen.  
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