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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen är att studera vilken syn fyra lärare, verksamma inom olika 

skolområden, i och utanför Sverige har kring kulturarv och kulturell identitet i ett 

internationaliserat samhälle. Mina frågeställningar riktar sig till gymnasielärare som är 

inbegripna i distansutbildning i utlandet på ett eller annat sätt och behandlar frågorna: vad 

innefattar det kulturarvsbegrepp som står omnämnt i Lpf 94? Påverkas det skönlitterära 

kulturarv som förmedlas till utlandsstuderande distanselever av den utländska kontext 

eleverna befinner sig i samt hur stärker fyra lärare i och utanför Sverige elevers kulturella 

identitet i svenska skolan? 

Utifrån en enkätundersökning med de fyra lärarna visar det sig att kulturarvet är ett 

mångtydigt begrepp som kan innefatta allt från estetiska konstarter till en mer antropologisk 

syn där kultur är allt vi gör och tänker. Det skönlitterära kulturarv som de fyra lärarna 

presenterar är nationellt/traditionellt och nationellt/samtidsbundet. Lärarna har olika 

uppfattningar om huruvida hänsyn skall tas till den utländska kontext som svenska elever som 

studerar på distans i utlandet befinner sig i, men i praktiken är den internationaliserade 

skolmiljön främst märkbar i svenska skolan i utlandet. Lärarna har delade åsikter om hur man 

stärker elevernas kulturella identitet men är dock överens om att det nationella måste 

prioriteras. Med hänsyn till en ökad internationalisering kan möjligen den mänskliga 

identiteten fokuseras framför den nationella. Ett sätt att tillgodose de behov som elever som 

studerar på distans i utlandet kan ha är att utveckla en global gemensam litteraturhistoria. 

Genom en global gemensam referensram ges elever möjligheten att identifiera sig med fler 

kulturer än enbart den svenskt nationella.   
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1. Inledning  
Med en ökad internationalisering, där nationsgränser börjar suddas ut diskuteras en ny syn på 

undervisning och begrepp i svenska skolan. Idag finns svenska skolan i cirka 70 olika länder. 

Detta faktum kräver att vi diskuterar det nationella kulturarvet och den kulturella identiteten 

med hänsyn till den utländska kontext som utlandsstuderande distanselever befinner sig i.  

Den svenska skolans uppdrag är att förmedla de demokratiska värden som skall 

representera vårt land och vår kultur. Begreppen värde och kultur blir ofta sammanlänkade i 

den offentliga retoriken när kulturarvet omtalas, ett kulturarv som blir mer och mer 

svårdefinierat på grund av dagens mångkulturella samhälle, samt den utländska kontext flera 

svenska elever befinner sig i när de studerar på distans. I Läroplanen (Lpf 94) finns riktlinjer 

för svensk gymnasieutbildning, både inom och utanför Sveriges gränser. Det tas dock ingen 

särskild hänsyn till de elever som lever i en utländsk miljö men som ändå främst skall få ta del 

av den svenska kulturen. I Lpf 94 skriver man att ”eleverna skall få ta del av och ta ställning 

till kulturarvet, ett nationellt, nordiskt, europeiskt och globalt arv” samt att ”skolan skall bidra 

till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt 

svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (Gymnasieskolans 

regelbok, 2004:133) En tydlig bifogad lista över vilka författare/skönlitterära verk som skulle 

kunna representera arven fattas dock.  

 Som blivande gymnasielärare i svenska och religion, anser jag att det är viktigt att veta 

hur man bör förhålla sig till de begrepp som står omnämnda i skolans kursplaner, för att 

senare kunna ta ställning till vad som skall förmedlas till eleverna med hänsyn till den kontext 

de befinner sig i. Med tanke på att vi har flera elever med utländsk bakgrund i svenska skolor 

och svenska elever som studerar på distans i utlandet, är det av intresse att studera vilka 

uppfattningar lärare kan ha kring begrepp som identitet och kulturarv i skolan och i vilken 

grad lärare ser till det nordiska, europeiska och globala kulturarvet. Ett antagande är att de 

lärare som är inbegripna i distansundervisning i utlandet är mer medvetna om vilka behov 

som finns bland svenska elever i utlandet och därmed automatiskt tar hänsyn till den 

utländska kontexten i sin undervisning. Utifrån vad som står i Lpf 94 skall det nationella 

kulturarvet prioriteras för att det stärker elevernas identitet, men huruvida det svenskt 

nationella stärker identiteten hos elever som studerar i en svensk skola i utlandet är dock 

oklart. Eftersom identitet och kulturarv kan förknippas med igenkännedom och referensramar 

blir det nationella kulturarvet problematiskt för utlandselever.  Elever som lär om den svenska 

kulturen men lever i en annan kan få svårigheter att utveckla en trygg identitet. Jag utgår ifrån 

att en ökad internationalisering innebär att vi även internationaliserar utbildningen i skolan. I 
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vilken grad den utländska kontexten kan påverka undervisningen och skönlitterära urval 

utifrån den svenska läroplanen återstår dock att undersöka.  

 Det nationella kulturarvet har redan problematiserats i mångkulturella skolor i Sverige 

och det har bedrivits en hel del forskning kring detta ämnesområde (Lahdenperä 2002; 

Pettersson 2003). Ett exempel på sådan forskning är det globala litteraturprojektet, där 

forskare arbetar för en framtida integrerad litteraturhistoria (Litteraturen i världsperspektiv, 

2006) Eftersom det inte har belysts lika väl hur de som är involverade i svenska elevers 

distansutbildning i utlandet förhåller sig till begrepp som identitet och kulturarv, har jag valt 

att fokusera på detta område i min studie. Jag har inte funnit någon tidigare forskning kring 

hur man kan förhålla sig till kulturarvsbegreppet förhållande till distanselever i utlandet, men i 

forskningsöversikten nedan kommer jag att presentera forskning kring olika perspektiv på 

kultur och vad kulturarvet kan innefatta. 

  

2. Forskningsöversikt och teori 

2.1 Vad är kultur i skolan? 
Kultur är ett mångtydigt begrepp vars definition kan diskuteras utifrån olika perspektiv, nedan 

kommer jag att presentera tre perspektiv på vad kultur kan vara i skolan. 

2.1.2 Antropologiskt perspektiv 
I Lena Aulin-Gråhamns rapport Kultur och estetik i skolan (2003) framhålls det att begreppet 

kultur har fått en ny innebörd. Kultur är allt vi gör och tänker och skolan är en plats för 

människors ”kulturbyggande” och ”identitetsutveckling” (2003:110). Aulin-Gråhamn betonar 

att det har blivit viktigare att ”forma och förändra kulturer än att förändra strukturer i 

samhället eftersom kultur och identitet är segare än organisationer” (2003:110). 

Aulin-Gråhamn företräder ett antropologiskt perspektiv på kultur, där man anser att 

kultur redan finns i skolan och därför inte behöver införas. Kulturen är vårt sätt att leva och 

avspeglar sig i allt vi gör och tänker (1999:99). Aulin-Gråhamn förklarar det antropologiska 

perspektivet på följande sätt: ”Att studera kultur i skolan är att studera skolan som kultur och 

kulturen som skola, att se detaljerna som bildar helheten och helheten som ger förutsättningar 

för detaljerna” (2003:19). 
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2.1.3 Estetiskt perspektiv  
I Lars Anderssons (1999) Skolan och de kulturella förändringarna betonas svårigheten att 

definiera begreppet kultur. Den statliga kulturutredningen slår dock fast att kultur i skolan 

enbart kan betyda ”estetiska processer i barns lärande” (1999:88). Andersson tolkar de 

estetiska processerna som något som skall läras in med alla sinnena. Att lära med alla sinnen 

innebär i det här fallet ”inslag av lust och lek, öppet och sökande sätt att lära in, ett resultat 

som inte är helt planerat och förutsägbart samt att det inte finns ämnesgränser som inte får 

överskridas” (1999:97). Andersson menar att skolans mål är att ”förmedla den goda kulturen”, 

en kultur som finns utanför skolan med hjälp av exempelvis lärare, författare och skådespelare 

ska föras in i skolan (1999:98). Den goda kulturen kan även kallas den estetiska kulturen, som 

enligt Aulin-Gråhamn utgörs av de olika konstarterna: konst, litteratur och teater (2003:18)    

Även i Läroplanen (Lpf 94) kan man se att begreppen estetik och kultur ofta blir 

sammanlänkade. Skolans roll är att ta till vara på historiska och kulturella identiteter, som 

oftast ger sig till känna genom olika konstarter och medier. Tankar, idéer och erfarenheter 

som presenteras genom olika litteratur, konst och film ska ge eleverna förmåga att se 

sammanhang. Aulin-Gråhamn framhäver ofta det sociokulturella perspektivet i sin text, och 

hon menar att det är genom elevernas möte med kultur och estetik som erfarenheter och 

kunskap kan utvecklas (2003:111).   

2.1.4 Demokratiskt perspektiv  
 Andersson tar avstånd ifrån att det skulle finnas en enda giltig definition av kulturbegreppet i 

skolan. Han hänvisar till den danska antropologen Ulla Hasager, som anser att skolans kultur 

består av en ”blandning av kulturelement från olika håll” och därför svår att definiera som 

något entydigt (1999:95). Istället för att använda sig av uttrycket kultur i skolan väljer 

Andersson att anlägga ett kulturellt perspektiv på skolan. Han hänvisar till Henrik Kaare 

Nielson, som hävdar att grundbetydelsen av det kulturella perspektivet utgörs av de 

”betydelser som skapas och förmedlas i sociala sammanhang” (1999:97).  Ett sådant synsätt 

skulle stärka den demokratiska (gemensamma) synen, att kultur är något vi skapar 

tillsammans. Det förefaller dock som om ”det gemensamma” inte är lika med en blandning av 

kulturelement, utan i praktiken likställs med det nationella. 

Andersson problematiserar den demokratiska kultursynen. Ur ett demokratiskt perspektiv 

kan kultur framhålla en gemensamhet och Andersson undrar om skolan är en del av den 

processen (1999:99)? Är skolan en plats där vi kan vara överens och framhålla något 

gemensamt som diskuterats fram under fria demokratiska former? De olika kulturella 
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perspektiven stärker Anderssons teori att det inte går att ge endast en definition av 

kulturbegreppet.  

Andersson diskuterar vilken roll skolan skall ha gentemot de kulturella skillnaderna. Ska 

skolan stå över kulturskillnaderna eller ska de få en given plats i skolarbetet? Med tanke på de 

olika kulturelementen i skolan, kan vi då tala om den gemensamma kulturen eller är det så att 

de olika kulturelementen ska utgöra det gemensamma? Läroplanskommittén definierar kultur 

som något som ”kan ses som medvetande om vad som är gemensamt i en viss krets”, men 

även det som är omedvetet och det vi tar för självklart. Människor är ständigt en del av en 

kultur och genom livet vidareför de denna kultur och utvecklar det vi kallar kulturarv 

(1998:61).  

I skollagen står det att ”[v]erksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar” (Gymnasieskolans regelbok, 2004:14). Dessa 

demokratiska värderingar innebär vördnad för människans egenvärde, respekt för naturen, 

jämställdhet mellan könen samt att arbeta emot all sorts kränkning. Skolans undervisning 

skall utformas efter dessa demokratiska värderingar och skolans demokratiska syn på kultur är 

att ”[s]kolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” (Gymnasieskolans regelbok, 2004:133).  

I Kulturbyggets teori och praktik problematiserar Annette Årheim det gemensamma med 

referens till Pirjo Lahdenperä, som undrar om mångfalden innefattar hela mänsklighetens 

kultur (2002:26). Med en mänsklig kultur menar Lahdenperä till exempel att hänsyn borde tas 

till såväl minoriteter i Sverige som till exempelvis indianers och hinduers sätt att se på och 

lära av naturen. Genom ett bredare perspektiv sätts den mänskliga identiteten istället för den 

nationella i fokus, vilket Lahdenperä menar är eftersträvansvärt i dagens mångkulturella 

klassrum. När nya begrepp som exempelvis mångkulturalism får stor genomslagskraft ger det 

upphov till krav på förändringar i samhället och den mångkulturella situationen öppnar 

därmed upp för nya utmaningar. Globaliseringen både försvagar och förstärker det lokalt 

kulturella.  

Sedan ordet mångkulturalism infördes i nationalencyklopedin under 1990-talet har det 

debatterats kring den ”gemensamma” värdegrunden i svenska skolan. Begreppets betydelse 

signalerar ny anda, kreativitet och samverkan och skapar även nya sätt att se på den 

”gemensamma” värdegrunden och demokratibegreppet (Petersson, 2003:94). I USA och 

Canada, varifrån begreppet mångkulturalism är hämtat är man införstådd med att ett 

mångkulturellt samhälle kräver sociala och politiska förändringar, vilka dessa förändringar är 

förefaller dock vara oklart (2003:95). En klar medvetenhet om att dagens mångfald kräver 
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förändringar uttrycks även i Lpf 94, men i vilken grad och hur den konkret skall påverka 

innehåll och strategier förefaller dock lika oklart för politiker som för lärare (Gymnasieskolan 

regelbok, 2004:133).  

I Peterssons artikel Demokrati, svensklärarutbildning och mångkulturalism (2003) 

problematiseras inte enbart litteratururval och innehåll i förhållande till det ”gemensamma” 

kulturarvet, utan även hur det litterära innehållet från andra länder läses och behandlas i 

skolan. Frågan är med vilken relevans andra kulturers litteratur behandlas i skolan och hur 

läraren bearbetar texten, undervisningsinnehåll och undervisningsstrategier bör styras utifrån 

samtidsbehov och inte utifrån en neutral tradition. Att anpassa undervisningen utifrån 

samtidsbehov kräver en ständig medvetenhet om vilka behov som finns i olika 

skolverksamheter, likväl i det mångkulturella klassrummet som för elever som studerar på 

distans i utlandet (Petersson, 2003:103). Det får inte förglömmas att elever som studerar på 

distans i utlandet lär om det svenska men lever i en utländsk miljö. En sådan tillvaro kan 

kräva särskilda behov för att skapa en trygg identitet och stärka den demokratiska förmågan. 

 Jag har tidigare belyst problematiken kring kulturarv och identitet, men när 

uppmärksammades begreppen i skolan? I avsnittet nedan kommer jag att ge en kort historisk 

beskrivning över begreppens etablering. Med hänsyn till vad som står i Lpf 94 om de olika 

arven kommer jag även diskutera vems kulturarv vi vill förmedla och vad kulturarvet 

innefattar.  

2.2 Vems kulturarv? 

Både i Lpf 94 och i Magnus Perssons artikel ”Kulturella värderingar” (1999) betonas vikten 

av att ”förmedla och förankra demokratiska värden” i svenska skolan (Persson, 1999:116; 

Roth 1998:32). Både Persson och Margareta Petersson (2003) menar att kulturens värdegrund 

är synlig i alla skolämnen men att den framgår tydligast i de humanistiska, exempelvis 

svenskämnet. 

2.2.1 Historik, kulturarv och identitet 
De starka värderingarna kring kultur började redan på 1800-talet då litteraturämnet 

etablerades som eget ämne, men inte förrän under den senare delen av 1980-talet började 

livliga diskussioner om vilken sorts litteratur som skulle förmedlas och representera det 

nationella uppkomma (1999:117). Thavenius (1999) redogör för olika perspektiv på litteratur, 

bland annat klassikerföreträdarna som hävdade att det skulle finnas specifika litteraturlistor 

(1999:67). Klassikerföreträdarna kritiserade hårt litteraturundervisningen i skolan och ansåg 
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att klassiker skulle utgöra det kulturarv som skulle förmedlas till kommande generationer. 

Som exempel på klassiska författare nämndes bland annat August Strindberg, Hjalmar 

Söderberg, Selma Lagerlöf, Gustav Fröding och Erik Axel Karlfeldt.  

Idag påpekar Persson att litteraturundervisningen syftar till att eleverna ska kunna göra 

”välgrundade värdeomdömen” av den litteratur som de ställs inför i skolan (1999:116). Den 

litteratur som ska förmedlas i skolan ska inte heller enbart vara nationell, utan ett av de värden 

som är angeläget för skolan att förmedla är värdet av kulturell mångfald. Det betyder att det 

skönlitterära kulturarvet inte enbart skall innefatta ”det specifikt svenska utan också det 

nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (Werner, 2004: 133). Vad som menas med 

det nordiska, europeiska och det ytterst globala kan dock skilja sig åt beroende på vem som 

tolkar och hur man tolkar Lpf 94. 

I Jan Thavenius Svenskämnets historia relateras begreppet identitet till 1980-talet, 

eftersom det då blev ett nyckelord i skolan och man diskuterade uppväxtvillkor, 

ungdomskultur och sätt att arbeta med undervisningsmaterial i skolan (1999:66). Fokus vid 

arbetet med de lokala arbetsplanerna lades på elevers språk- och kunskapsutveckling, samt 

självkänsla och identitet. Skönlitteraturen fick en ny funktion som identitetsskapare och 

därefter börjades begreppet kultur användas flitigare i skolan. Det skönlitterära kulturarvet 

tenderar dock till att, precis som Lahdenperä nämnt tidigare, begränsas till det nationella. Sett 

ur ett demokratiskt perspektiv borde ett gemensamt kulturarv snarare handla om mänskligt 

identitetsskapande än nationellt. Även Caroline Ljungberg (2005) betonar vikten av en 

fördjupad kunskap om det mångkulturella pedagogiska perspektivet i sin avhandling Den 

svenska skolan och det mångkulturella - en paradox?  Skolans mål borde vara att synliggöra 

identitetsskapandet mer, inte minst för elever med en ”splittrad” kulturell identitet. 

I artikeln ”Kulturell identitet” (1999) problematiserar Andersson den nationella 

identiteten i dagens samhälle. Han frågar sig vad som utgör den nationella identiteten: är det 

något vi ärver, erövrar eller ligger det i vårt språk och traditioner (1999:109)? Den frågan, 

menar jag, är särskilt intressant när det gäller elever som studerar på distans i utlandet. Flera 

av dessa elever bor i ett annat land under en längre tid och kommer i kontakt med en annan 

kultur än den svenska. Att lära om den egna (svenska) kulturen i skolan men att leva i en 

annan kultur (ex. spanska) i vardagliga livet, skulle kunna ge upphov till andra sätt att se på 

den kulturella identiteten samt det egna och gemensamma kulturarvet. Eftersom lärare har 

friheten att planera lektionsinnehåll samt göra egna skönlitterära urval till undervisningen 

utifrån styrdokumenten (dvs. skollag, läroplan och kursplaner etc.), är det av intresse för min 

studie att se vilka uppfattningar kring kulturarv och kulturell identitet som finns bland lärare i 
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skolan. Min egen uppfattning är att den kulturella identiteten främst påverkas av den kontext 

man lever i. Eftersom människor flyttar omkring mer idag kan därför, menar jag, elevers 

identitet påverkas av flera olika kontexter och därmed ökar behovet av ett mer mångsidigt 

kulturarv i skolan.  Nedan kommer jag att presentera hur Läroplanskommittén uttrycker sig 

kring begreppet kulturarv i Lpf 94 och några lärares olika syn på kultur och kulturarv, som de 

presenterats i tidigare forskning. 

2.2.2 Nationellt kulturarv 
Göran Arnman (1983) redogör för några lärares olika inställning till kultur i skolan och 

konstaterar att lärarna har en begränsad syn på kultur. Utifrån tidigare forskning kan även jag 

konstatera att synen på vad kulturarvet innefattar är relativt begränsad bland gymnasielärare 

(Härsing, 2006). Kulturarvsbegreppet förefaller svårdefinierat och likställs gärna med 

begreppen klassiker och kanon bland lärare. Begreppens innebörd i skolan kan dock 

diskuteras utifrån vad som står om kulturarvet i Lpf 94: 
Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas 
genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och 
medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingsgrunder. Skolan skall bidra till att människor får en 
identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också 
det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. (Gymnasieskolans regelbok, 
2004:133)  
                                                                                              

 Att man prioriterar det svenskt nationella kulturarvet i mångkulturella skolor eller för elever 

som studerar på distans i utlandet kan förefallas besynnerligt. Men enligt några 

gymnasielärare vid en tidigare studie kring kanon och kulturarvsbegreppet skulle den 

nationella litteraturen kunna trygga identiteten hos alla elever oavsett bakgrund (Härsing, 

2006). Att använda svensk litteratur som utländska elever kan identifiera sig med, skulle vara 

tillräcklig. En lärare nämner i diskussionen Vilhelm Mobergs Utvandrarna och menar att en 

sådan bok är tidlös och kan relateras till många utländska elevers situationer och därmed 

trygga deras identitet.   

Vissa av de lärare som Arnman redogör för ser kultur som något som kan utveckla 

elevers framtida intressen, exempelvis teater, litteratur och konst (1983:131). Oftast relateras 

kultur till de estetiska konstarterna men olika lärare har olika syn på hur estetiken ska 

behandlas i skolan. En lärare försöker skapa kulturintresse hos eleverna genom att framställa 

det som något ”roligt”. En annan lärare anser att begreppet kultur bör vidgas i skolan och 

därmed ”kunna utgå från de andra sociala skiktens kultur” (1983:133). En del av lärarna 

representerar en kultursyn där man ser kultur i skolan som ”ett sätt att bryta skolans isolering 

från omvärlden” (1983:133).  
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Arnman betonar att skolans kulturförmedlande uppgift är att fungera som ett komplement 

till elevernas tidigare erfarenheter (1983:134). Till skillnad från Arnman anser dock en lärare 

att elever får tillräckligt med kultur utanför skolan, därför behövs inga stora kultursatsningar i 

skolan. Arnman redogör för en grupp av lärare som ser kultur som historia och traditioner. 

Lärarna vill att kulturarvet skall förmedlas så eleverna kan lära sig ”det som är bakom det som 

finns nu” (1983: 137). Lärarna talar om ett historiskt och religiöst kulturarv, där seder och 

bruk representerar kulturarvet. Det förefaller som om kultur i skolan för dessa lärare är 

detsamma som nationella traditioner, exempelvis julfirande och baka pepparkakor. I Lpf 94 

efterfrågas, som redan visats en något vidare definition och i nästa del kommer jag att gå 

djupare in på globaliseringens inverkan på kulturarvet. 

2.2.3 Globalt kulturarv 
Skolundervisningen ska ständigt prövas i förhållande till rådande samhällsförändringar. I 

Läroplanskommitténs Bildning och kunskap tas internationaliseringens inverkan på skolan 

upp som exempel. I Lpf 94 står det att ”ett internationellt perspektiv i undervisningen är 

viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” (Gymnasieskolans 

regelbok, 2004:135). Både det mångkulturella klassrummet i Sverige samt elever som 

studerar på distans i utlandet har bidragit till att begrepp som kulturarv och identitet måste 

omprövas i skolan. En hel del forskning har bedrivits kring begreppens innebörd i förhållande 

till dagens internationaliserade samhälle och globalisering (Lahdenperä 2002; Ljungberg 

2005). 

I licentiatavhandling Medier och identitet: i gymnasisters mångkulturella vardag (2005) 

belyser Annette Årheim begreppet världsmedborgare. Årheim hänvisar till Martha Nussbaum 

som menar att som världsmedborgare fungerar man inte enbart i en mångkulturell kontext, 

utan kan även kritiskt granska det egna, sina traditioner och föreställningar oberoende var i 

världen de konfronteras (2005:14). Nussbaum betonar vikten av att lära om utomeuropeiska 

kulturer och om minoriteter inom den egna minoriteten för att skapa grund för ”vidgade 

gemenskaper och erkännande och medkännande relationer” (2005:14). Begreppet 

världsmedborgare innebär att ”se sig som människa som hör samman med andra människor” 

(Petersson, 2003:102). Med de orden menar Martha Nussbaum att man måste ge efter på det 

lokala och regionala i en globaliserad värld. Tanken är att eleven måste lära sig att bedöma det 

egna i förhållande till det främmande för att kunna stärka sin demokratiska förmåga. Att 

bedöma kräver i det här fallet även att eleven lär sig förstå världen ur den andres perspektiv. 
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Utifrån Nussbaum syn på kultur står begreppen eget och främmande inte åtskilda utan är 

beroende av varandra för en fullkomlig förståelse och helhetssyn (2003:102).  

I Bildning och kunskap betonas vikten av att elever förankras i den egna kulturen, 

historien och språket först, för att kunna utveckla en identitet som senare kan relateras till en 

mer global identitet (1992:60). Skolans budskap blir dock dubbeltydigt då det både kräver en 

förankring i den egna kulturen och vill skapa en identitet som kan relateras till en nordisk, 

europeisk och global identitet. Det dubbla budskapet försvårar dessutom begreppen kulturarv 

och identitet för elever som studerar på distans i utlandet. Kan den svenskt nationella 

förankringen hjälpa dessa elever att förstå den kultur och utländska kontext de befinner sig i 

eller krävs det snarare en mer global förankring för att förstå likheter/skillnader mellan olika 

kulturer? Det får inte förglömmas att det vi lär relaterar vi till vår vardag, och att dessa elevers 

vardag kan te sig annorlunda än den i Sverige.  

Lahdenperä ifrågasätter styrdokumentens innebörd av det ”gemensamma”. Utifrån 

hennes analys av styrdokumenten ”är troligen det egna och det gemensamma kulturarvet 

ungefär samma arv” (Årheim, 2002:26). Det arv som framhålls är det svenska för att det 

enligt läroplanen ger en ”tryggare identitet”. Man kan dock ställa sig skeptisk till hur det 

svenska skönlitterära arvet tryggar identiteten hos invandrare och elever som studerar på 

distans i utlandet. Utifrån tidigare forskning visar det sig att lärare är medvetna om det 

begränsade litteraturutbudet i skolans antologier och att det kan få konsekvenser för 

invandrarelever (Härsing, 2006). Även om vissa lärare anser att antologierna redan har byggts 

ut med fler utländska författare, förefaller det som om det inte vore tillräckligt. Ett större 

globalt litteraturutbud efterfrågas bland lärare och forskare (Härsing 2006; Lahdenperä 2002). 

Det går inte att bortse från att globaliseringen ger upphov till nya frågor kring kulturell 

identitet, förändring och demokrati, vilket i sin tur har en stor betydelse för utbildning och 

skönlitterära urval (Petersson, 2003:93). 

Då läroplanskommittén nämner vikten av en nationell identitet lösgör snarare Lars 

Andersson i sin artikel Kulturell identitet begreppet identitet från nationalitet (1999:109). I det 

”nya klassrummet”, som Andersson benämner det, råder en kulturell ”friställning”. Andersson 

hänvisar till Thomas Ziehe, som förklarar att friställningen innebär att man ”friställs från sitt 

arv och sin miljö och har möjlighet att välja något nytt” (1999:109). Möjligheten  att välja 

något nytt begränsas dock om litteratururvalet prioriteras till det nationella.  

Som jag nämnde ovan bedrivs en hel del forskning kring globalisering och ett exempel 

på forskningsprojekt är Litteraturen i världsperspektiv (2006). Det är ett tvärvetenskapligt 

forskningsarbete där forskare har samlats för att diskutera hur de kan fördjupa kunskapen om 
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litteratur utanför västvärlden (Litteraturen i världsperspektiv, [www] 2006-02-05:1). Projektet 

avser bland annat att ”förbereda för en framtida integrerad litteraturhistoria samt att tydliggöra 

vad som karaktäriserar litterära fenomen i olika kulturer och därigenom kunna ge ett nytt 

perspektiv på västerländsk litteratur och litteraturhistoria” (Litteraturen i världsperspektiv, 

2006-02-05:2). Inom projektet vill man även synliggöra litteraturens specifika egenskaper 

tydligare Projektarbetet Litteraturen i världsperspektiv är uppdelat i tre delar: 1. Notions of 

literary across times and cultures, 2. Literary genres: an intercultural approach och 3. 

Literary interactions in the modern world. Del ett behandlar olika kulturella synsätt på 

litteratur samt litteraturens funktion. Del två tar upp genresystem och problematiken kring att 

jämföra olika kulturers genresystem med varandra. Del tre betonar historiska processers samt 

olika tidsperioders påverkan på litteratur (Litteraturen i världsperspektiv, 2006-02-05). 

Utifrån projektplanen kan man utläsa att den globala litteraturhistorien skulle utgöras av olika 

litteratur från Kina, Japan, Indien, Afrika samt arabisk litteratur (Litteraturen i 

världsperspektiv, 2006-02-05: 4f). Under olika teman och genrer samt utifrån olika perspektiv 

presenteras den globala litteraturens innehåll. Det europeiska sammanlänkas med det 

asiatiska, afrikanska och amerikanska och ger ett mer övergripande perspektiv på 

litteraturhistorien. Ett sådant projekt skulle kunna ha stor betydelse för elever som studerar på 

distans runt om i världen, eftersom de tillåts identifiera sig med fler skönlitterära kulturarv än 

det svenska. 

3. Syfte 
Som jag i forskningsöversikten visat, har kulturarvet i den svenska mångkulturella skolan 

redan debatterats en hel del, men kulturarvet i relation till distansundervisningen i utlandet 

förefaller outforskat. Därför är mitt syfte att studera vilken syn fyra lärare som är inbegripna i 

distansutbildningen har på kulturarv och kulturell identitet och om det skönlitterära urvalet 

blir påverkat av den utländska kontexten som svenska elever som studerar på distans i 

utlandet befinner sig i. 

3.1 Avgränsningar 
För att kunna få svar på mina frågeställningar har jag begränsat mig till att studera en 

gymnasieskola, nämligen en av de två som fått i uppdrag av Skolverket att anordna 

distansundervisning i utlandet.  
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4. Metod och material 
I mitt kapitel om metod och material kommer jag att presentera tre olika verksamheter som 

gymnasieskolan bedriver, samt de lärare som deltagit i studien. Jag kommer även att redovisa 

för hur jag gick till väga med materialinsamlingen och vilket material jag använt mig av.    

4.1 En skola, tre verksamheter 
Idag har vi cirka 600 elever som studerar på distans i utlandet. I och med den ökade 

internationaliseringen fick två skolor i Upplands län uppdraget av Skolverket att bedriva 

distansundervisning för svenska elever som är bosatta i utlandet. Syftet var att undervisningen 

skulle fungera på olika platser oavsett förutsättningar, därmed valde man från början ut fyra 

platser på olika kontinenter. Idag finns det möjlighet att studera på distans i cirka 70 länder. 

Jag kontaktade en av de två skolor i Sverige som bedriver distansutbildning i utlandet. 

Distansutbildningen är en del av gymnasieskolans ordinarie verksamhet och den lokala arbets-

planen ligger som grund även för distansundervisningen. Jag har valt att benämna de tre utval-

da verksamheterna för min studie som gymnasieskolan, distansverksamheten och svenska 

skolan i Spanien (se figur nedan). De informanter som verkar inom de olika skolverksam-

heterna kommer att presenteras med fingerade namn under dessa tre rubriker nedan.1 

 

 
 
                   Gymnasieskolan 

Distans- 
verksamheten 

Svenska 
skolan i…
 

Svenska 
skolan i… 

Svenska 
skolan i 
Spanien 

                                                 
1 Informationen nedan om de olika verksamhetsfälten är hämtad från skolornas hemsidor på internet. Av etiska 
hänsyn väljer jag dock att inte ange internetadresserna i källförteckningen, då dessa röjer skolornas namn och 
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4.1.1 Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan är belägen i Uppland. Cirka 1100 elever studerar vid skolan. Skolan vill 

kännetecknas av att se variation och olikhet som en tillgång. Eftersom regeringen har utsett år 

2006 till ett mångkulturår betonas på skolans hemsida vikten av mångkulturellt perspektiv i 

undervisningen. Målen vid skolan är att öka den mångkulturella sammansättningen av elever 

och arbeta med värdegrundsfrågor som är relaterade till integration och mångkultur. Sedan 

1999 har gymnasieskolan haft Skolverkets uppdrag att anordna distansutbildning för svenska 

gymnasieungdomar utomlands. Den lärare som i denna studie representerar gymnasieskolan 

är Karin 48 år, anställd vid skolan sedan 1994. Hon undervisar i ämnena franska och svenska 

både på gymnasieskolan och vid distansverksamheten. 

4.1.2 Distansverksamheten 
Distansverksamheten är en del av gymnasieskolan som ansvarar för elever som studerar på 

distans, både i Sverige och i utlandet. Skolan erbjuder en distansutbildning på 

naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet, samt enstaka kurser. Att studera på 

distans i utlandet är nästan detsamma som att studera vid gymnasieskolan och ett flertal av 

distanslärarna har även undervisning vid gymnasieskolan. Gymnasieskolan förser för varje 

läsår elever som studerar på distans i utlandet med allt studiematerial de kan tänkas behöva 

och om eleven inte kan hämta det själv skickas det med post. Undervisningen sker via dator 

och eleven erbjuds hyra en sådan av skolan. För att kunna hålla kontakten med sina lärare, 

kunna lämna arbeten med mera ska eleven koppla upp sig till ett databaserat e-postprogram 

First Class. Lars, 48 år är ansvarig för distansutbildningen och även lärare i ämnena engelska, 

svenska och historia. Lars fick anställning vid skolan 2003 och är distanschef sedan tre år 

tillbaka. Ingrid, 40 år är anställd lärare vid skolan sedan 1995 och hon undervisar i ämnena 

musik och svenska. 

4.1.3 Svenska skolan i Spanien 
Enligt skolverket skall en svensk utlandsskola vara likvärdig och jämförbar med en skola i 

Sverige (www.Skolverket) De styrdokument som gäller i Sverige för grundskolan och 

gymnasieskolan ska gälla så långt det är möjligt också för den svenska utlandsskolan. 

Eleverna bedöms utifrån gällande betygskriterier för att de skall ges samma principer och lika 

meritvärde som vid skolor i Sverige. Genom att arbeta efter samma läroplan kan de elever 

som senare kommer tillbaka till Sverige, utan komplikationer gå tillbaka till sin gamla klass 
                                                                                                                                                         
därmed indirekt äventyrar de enskilda lärarnas anonymitet (www CODEX, Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning). 

 13

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


eller gymnasieprogram. De skall ha samma rätt till inträde i skolor som tillhör det offentliga 

skolväsendet, samt antagning till högskola och universitet som elever från skolor i Sverige. 

Det ställs i princip samma krav på kompetens hos de lärare som arbetar på svenska 

utlandsskolor som vid svenska skolor.  

Den utvalda utlandsskolan för min studie är en svensk skola som är belägen i Spanien. 

Eftersom min uppsats i huvudsak berör distansundervisning i utlandet, kontaktade jag rektorn 

vid skolan och frågade om det fanns möjlighet för ett studiebesök. Rektorn svarade ja och vid 

ett tillfälle fick jag möjlighet att besöka skolan, samt samtala med rektorn om 

distansundervisning. Skolan är privat och skolans huvudman är föräldraföreningen. Alla 

föräldrar som har barn på skolan är medlemmar. Föreningen utser en styrelse som är ytterst 

ansvarig för skolans skötsel. Styrelsen tillsätter rektor som leder det pedagogiska arbetet samt 

ansvarar för den dagliga driften. Skolan följer den svenska läroplanen och finansieringen sker 

både med hjälp av elevavgifter och genom statsbidrag. 

Svenska skolan i Spanien erbjuder förskola från 3 år, grundskola år 1-9 enligt svensk 

läroplan samt kompletterande kurser i svenska. Eftersom elever på gymnasienivå formellt är 

elever vid gymnasieskolan i Sverige, har de enbart sin fysiska studieplats vid svenska skolan i 

Spanien. Skolan ingår sedan höstterminen 2003 tillsammans med den Tyska Skolan i 

EuroCampus, en gemensam satsning på ett internationellt ”campus”. Verksamheten drivs i ett 

gammalt palats från sekelskiftet som renoverats och moderniserats. I skolan går cirka 100 

barn och ungdomar med svensk eller tysk anknytning. Undervisningen bedrivs på svenska 

respektive tyska och följer, som sagt, respektive lands läroplan. 

Skolgården är en samlingsplats för elever i alla åldrar och med olika nationaliteter. 

Konversationsspråken mellan eleverna är spanska och engelska. På skolan arbetar man med 

små åldersintegrerade grupper och strävar efter att ge eleverna en individuellt anpassad 

utbildning. De små grupperna ska ge lärarna chansen att se och bekräfta barnen varje dag. 

Tonvikten i undervisningen ligger på att ge varje elev en möjlighet att utvecklas utifrån sina 

speciella förutsättningar. Även om skolans hemsida ger en klar beskrivning av verksamheten, 

är det värt att tillägga att min vistelse vid skolan gav en djupare förståelse av 

distansundervisning i utlandet och hur det är att studera vid en svensk utlandsskola. Karl 52 

år, är rektor vid skolan sedan 2003 och kommer att representera utlandsskolan. Utöver en 

rektors ansvarsområden handleder Karl höstadie- och gymnasieelever som studerar på distans 

vid skolan i alla ämnen.  
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4.2 Materialinsamlingen 
Jag valde att genom e-post kontakta huvudansvarig person, Lars vid distansutbildningen först, 

eftersom mina frågor främst berör lärare som är inbegripna i distansutbildning. För att kunna 

studera om lärare, verksamma inom olika utbildningsområden, kan tänkas ha olika 

uppfattning kring identitet och kulturarv kontaktade jag ytterligare fyra lärare. Lars föreslog 

att jag skulle kontakta Karin vid gymnasieskolan och Ingrid vid distansverksamheten, 

eftersom han trodde att de kunde vara intresserade. Därefter sökte jag efter ytterligare två 

personer vid gymnasieskolan och svenska skolan i Spanien. Vid urvalet i gymnasieskolan såg 

jag till lärarnas ämnen och valde ut de med inriktning mot svenska, eftersom ämnet svenska 

syftar till att bl. a. genom litteratur stärka elevernas personliga och kulturella identitet. Vid 

svenska skolan i Spanien valde jag att kontakta rektorn, Karl eftersom jag ville göra ett 

personligt besök vid skolan och eventuellt ställa ytterligare frågor som berör svenska skolor i 

utlandet. Samtliga kontaktades via e-post och adresserna hittade jag på skolornas hemsidor. I 

slutändan blev det ett bortfall i skola A vilket resulterade i att antalet informanter blev fyra 

istället för fem.       

Jag valde en kvalitativ metod med ostrukturerade enkätfrågor. De ostrukturerade frågorna 

ger öppna svarsalternativ och mitt intresse var att ge informanterna så fria svarsmöjligheter 

som möjligt (Trost, 1993:20). Jag utformade tre olika enkäter, av hänsyn till att frågorna 

riktades till informanter inom olika skolverksamheter.  Enkäternas utformning och innehåll 

skilde sig åt men behandlade i grunden samma sak, informanternas syn på begreppen 

kulturarv och kulturell identitet i skolan. De tre enkäterna skickades sedan ut till de fyra 

lärarna. Den första enkätens frågor (bilaga 1) var avsedda för Karin, som är verksam inom 

gymnasieutbildning i Sverige. Den andra enkätens frågor (bilaga 2) behandlade 

distansutbildning i utlandet och riktade sig dels till Lars, huvudansvarig vid 

distansutbildningen, dels till Ingrid som är lärare vid skolan. Den tredje enkätens frågor 

(bilaga 3) var avsedda för rektorn, Karl, vid den svenska skolan i Spanien. Vid den sistnämna 

skolan gjorde jag även ett personligt besök. Med tanke på att jag har haft insyn i 

gymnasieskolan i Sverige tidigare både som elev och lärarstudent, men inte har någon 

erfarenhet från svensk utlandsskola, föreföll ett studiebesök vid svenska skolan i Spanien vara 

ett komplement för den egna förförståelsen. Jag anser dock att alla tre verksamheterna är 

intressanta för min studie, eftersom de är sammanlänkade när det gäller den gymnasiala 

distansutbildningen i utlandet. Enkäterna distribuerades via e-post, eftersom det dels förenklar 

förfarandet för informanterna, dels gör det enklare att uttyda informanternas svar i 
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materialhanteringen, exempelvis slipper jag tveksamheter på grund av svårigheter att uttyda 

handstil och dyl. 

4.2.1 Metodkritik 
Valet av enkät som metod istället för en kvalitativ intervju kan ha haft sina nackdelar då 

enkäten inte ger samma möjligheter till följdfrågor. En kvalitativ intervju, vars syfte är ”att 

förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut” hade kunnat ge mer reliabilitet i resultaten (Trost, 1993:24). 

Eftersom jag besökte svenska skolan i Spanien och inte de övriga två, kan det ha haft inverkan 

på det slutgiltiga resultatet. Det personliga besöket vid svenska skolan i Spanien gav Karl 

möjligheten att samtala kring enkätfrågorna och direkt ställa frågor om det var något han inte 

förstod. Eftersom de andra informanterna inte fick samma möjlighet kan de ha missförstått 

frågorna, vilket möjligen påverkat det slutgiltiga resultatet.  

För en hög grad av standardisering, som är önskvärd vid de allra flesta sorter av enkäter, 

bör frågeformuläret som skickas ut se likadant ut för alla (Trost, 2001:56). Eftersom jag 

använt mig av något olika enkätfrågor beroende på i vilken verksamhet läraren befinner sig, 

blir det dock en lägre standardisering i undersökningen; frågorna kan möjligen ha fått olika 

innebörd för informanterna ( 2001:57). Samtliga informanter har dock givits möjligheten att 

kontakta mig om något var oklart angående frågorna, men ett besök även vid Gymnasieskolan 

och Distansverksamheten hade möjligen kunnat ge informanterna där möjlighet att utveckla 

sina svar.  

 

5. Resultat 
Informanters enkätsvar kommer att presenteras utifrån studiens enkätfrågor. Resultaten vid de 

olika verksamheterna presenteras i tur och ordning för att ge ett mer överskådligt resultat.2    

5.1 Lärarnas definitioner av kulturarvet 
 
För att kunna studera vilken syn fyra lärare kan ha på kulturarvet fick de ge en egen definition 

av begreppet. Nedan presenteras lärarnas definitioner under den skola de är verksamma inom. 

 
Gymnasieskolan:  

Enligt Karin innefattar kulturarvet ”det i vår historia (kulturhistoria och litteraturhistoria) som  
                                                 
2 I de citerade enkätsvaren har stavfel, interpunktionsfel och mellanslagsfel korrigerats. 
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haft betydelse för hur samhället ser ut idag. Vilka skeden (händelser i historien) och författare 

som har varit betydelsefulla för vår nutid.” 

 

Distansverksamheten: 

Lars vill definiera kulturarv som ”den uppsättning identitetsstärkande erfarenheter 

människorna i ett land/en kulturkrets delar. Det kan handla om litteratur, film, konst, 

historiska händelser, sport, t ex.”  För Ingrid är kulturarvet ”[e]tt arv som ska förvaltas i form 

av sånger vid olika högtider, traditioner, dans, musik, litteratur m.m.” Ingrid betonar att 

”[i]dag innefattar begreppet kulturarv inte bara svensk kultur utan även invandrad kultur.” 

 

Svenska skolan i Spanien: 

Karl beskriver kulturarv som ” [i]déer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som 

fungerar som en gemensam referensram. Kan t ex handla om allt från sport, mat, religion och 

helgdagar till hur vi bemöter varandra i vardagen.”   

5.2 Exempel på skönlitteratur som kan utgöra kulturarvet 
De fyra lärarna fick skriva ner ett antal skönlitterära författare och verk som de ansåg kunde 

vara en del av kulturarvet. Nedan presenteras de skönlitterära listor lärarna uppgav. 

 
Gymnasieskolan (Karin):   Distansverksamheten (Ingrid):                                    

                                                                            
Selma Lagerlöf, Kejsaren av Portugallien (1914)  August Strindberg (1849-1912)                                     
Moa Martinsson, Mor gifter sig (1936)   Hjalmar Söderberg (1869-1941) 
Karin Boye, För trädets skull (1955)                       Jonas Gardell (1963>)                                                  
Gunnar Ekelöf (1907-1968), någon diktsamling Marie Fredriksson (1958>)  
August Strindberg, Röda rummet (1879)  Gustaf Fröding (1860-1911)                                           
Vilhelm Moberg, Utvandrarna (1949)  Nils Ferlin (1898-1961) 
                                                                                       Karin Boye (1900-1941) 
                                                                                       Edith Södergran (1892-1923) 
                                                                                                                                                                 

Distansverksamheten (Lars):                                 Svenska skolan i Spanien (Karl): 
   

Bibeln (300 e. Kr.)                                                    Jonas Gardell En komikers uppväxt (1992)                         
William Shakespeares Romeo och Julia  (1594)       Sara Kadefors Sandor slash Ida (2001) 
Viktor Rydbergs Tomten (1881)                                Magnus Nordin Prinsessan och mördaren              
August Strindbergs Hemsöborna (1887)                    (2003)                                                                 
George Orwells Animal Farm (1945)                     Paulo Coelho Alkemisten (1988) 
William Goldings Flugornas herre (1954)         Johann Thydell I taket lyser stjärnorna  

(2003)                                                                  
                                    Jostein Gaarder Apelsinflickan (2004)                               
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5.3 Nationellt, nordiskt, europeiskt eller globalt arv 
En av de frågor som de fyra lärarna fick besvara i enkäten var om det kulturarv som de låter 

eleverna ta del av, samt ta ställning till är ett nationellt, nordiskt, europeiskt eller globalt arv.  

 
Gymnasieskolan: 

Det kulturarv som Karin förmedlar är i första hand ett ”nationellt, nordiskt och europeiskt och 

i mån av tid även globalt vilket givetvis är en brist. Jobbar man med ett tema så är givetvis 

hela världens författare representerade. [Hon] tror det är svårt att hoppa över den kultur som 

de själva är en produkt av. Av erfarenhet vet [hon] att ju mer man reser ju viktigare är det att 

ha kunskap om sin egen kulturhistoria och faktiskt kunna redogöra lite för den.” Karin 

hänvisar till den kända tyska poeten Friedrich Hölderlins ord: ”Men det som är eget måste 

läras in lika mycket som det som är främmande”. Som exempel på olika arv nämner Karin 

nationellt: Selma Lagerlöf, August Strindberg, nordiskt: Henrik Ibsen, Edith Södergran, HC 

Andersen, europeiskt: Virginia Woolf, Franz Kafka, William Shakespeare, Jane Austen, 

Emile Zola och globalt: Fjodor Dostojevskij, V.S Naipul, Monica Ali, Nadime Gordimer, 

John Maxwell Coetze, Gabriel Garcia Marquez och Pablo Neruda. 

 

Distansverksamheten: 

Lars anser att kulturarvet är ”[p]rimärt nationellt och europeiskt, i andra hand nordiskt och i 

sista hand globalt.” Ingrid betonar att man måste förmedla både det nationella, nordiska, 

europeiska och globala arvet. Hon anser dock att de är ”dåliga på det globala kulturarvet i 

svenskkurserna. Vi koncentrerar oss på nordiskt samt europeiskt /amerikanskt kulturarv med 

några få undantag...Bibeln, de gamla grekerna, Swift, Defoe, Voltaire, romantiska författare 

m.m. fram till nutiden där massor med nya svenska samt nordiska författare finns med.”  

 

Svenska skolan i Spanien: 

Karl anser att miljön på svenska skolan i Spanien påverkar barnen och inställningen hos 

lärarna. Han menar att innehållsmässigt är det lärarna på distansutbildningen som styr 

utbildningens innehåll och att ”[d]et svenska nationella är klart genom Lpo”.  Heterogeniteten 

bland människor, barn med svenska, engelska, danska, norska och spanska som modersmål 

och olika kulturella bakgrunder är stor, vilket enligt Karl ”underlättar flödet av intryck på 

skolan”. Personligen anser Karl att det är ”ett starkt europaprespektiv” på skolan. Utöver de 

författare/verk som Karl nämnt tidigare anser han att Michael Endes Momo, Ernst 

Hemingways Den gamle och havet, Graham Greens Tionde mannen också är en del av det 
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kulturarv som bör förmedlas. Karl menar dock att ”[d]et viktiga är att barn och ungdomar 

läser” och att ”[d]et spelar mindre roll vilka författarna och titlarna är, att utveckla ett intresse 

och engagera sig är viktigt.”  

 

5.4 Hur stärks den kulturella identiteten? 
En av enkätfrågorna behandlade hur lärarna arbetar för att stärka elevernas personliga och 

kulturella identitet genom svenskundervisningen. Nedan kommer jag att redovisa de fyra 

lärarnas svar. 

 
Gymnasieskolan: 

Enligt Karin är det viktigt att ”eleverna har kunskap om sitt eget litterära kulturarv”, därför 

tror hon det är viktigt ”att känna till de svenska och västeuropeiska författarna som speglar vår 

kultur för att kunna ta till sig de utomeuropeiska författarna.” Karin betonar att ”[n]är det 

gäller litteratur jobbar [hon] mycket  med  boksamtal, närläsning  och reflektion utifrån vissa 

citat och  teman (tidstypiska eller tidlösa) som tas upp i romanen/ dikten.” 

 

Distansverksamheten:  

Lars svarar att ”[d]e arbetar efter de nationella målen för utbildningen, annars inget särskilt”. 

Ingrid som är musiklärare menar att ”[i] musikkursen Estetisk verksamhet får eleverna i ett 

block redovisa den musikkultur som råder där de bor. I SvC får eleverna skriva en 

turistbroschyr om det ställe där de bor. I SvA görs miljöbeskrivningar men visst kunde det bli 

bättre i SvB-kursen.” Ingrid tillägger dock att ”vi har en otrolig kulturskatt i de elever som t 

ex bor i Afrika eller någon annan stans. Vi har möjlighet att ta del av deras kunskaper på ort 

så att säga men har inte gjort det fullt ut. Jag ska faktiskt ta upp detta då vi träffas i vår 

revideringsgrupp i vår. Vi ändrar kurserna varje år.” 

 

Svenska skolan i Spanien: 

Karl menar att den nationella identiteten stärks naturligt hos eleverna eftersom ”vi följer 

svensk läroplan och jobbar mot Sverige.” Han understryker att ”[i] skolan uppmärksammar 

och relaterar vi till händelser i Sverige t ex helger och traditioner. Det som föräldrar ofta 

önskar är att barnen lär sig spanska och får möjlighet att integreras i spanska samhälle. Den 

kulturella identiteten blir naturligt internationell för barn som vistas i flera länder och reser 

mer än vanligt. Respekt och förståelse är begrepp som genomsyrar det vi gör i skolan.” Karl 
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menar att svenska skolan i Spanien ”har nära kontakt med tyska skolan och samarbetar med 

en engelsk skola, samt har kontakt med spanska skolor.” 

                                                                                                                                   
5.5 Kulturarv i utländsk kontext 
För att kunna studera det skönlitterära hänsynstagandet till distans elever i utlandet fick de 

fyra lärarna redovisa om de tar hänsyn till elevernas kontext när de gör de skönlitterära 

urvalen till svenskundervisningen. 

 
Gymnasieskolan:  

Karin anser att det är självklart att hänsyn skall tas till elevernas olika bakgrunder och när 

”det gäller den litteratur som skrivs idag kommer det så många nya böcker i Sverige med 

unga författare som har en anknytning till mer än en kultur. Det finns en mängd intressanta 

samtida författare att läsa som ex. Jonas Hassen Khemiri, John Ayvide Lindqvist , Margareth 

Baktiari m fl.” 

 

Distansverksamheten: 

Lars påpekar att de har uppdraget att arrangera gymnasieundervisning som är så lik den vid 

gymnasieskolan som möjligt och att ”eleverna är betjänta av att ta del av det nationella 

kulturarvet”. Lars betonar att man från distansverksamheten inte kan ”ta hänsyn till kulturen 

[på] de många olika platser” som utlandseleverna befinner sig. Ingrid beklagar att det 

”[t]yvärr [är] samma litteratur men [att man] diskuterar möjligheter att eleverna ska få välja 

fria böcker”. Hon tillägger att hon skulle vilja ”lägga in en uppgift (liksom i ESV) där 

eleverna får redovisa kulturarv på plats. Det är otroligt uppskattat i musikkursen!” 

 

Svenska skolan i Spanien: 

Karl anser att något särskilt hänsynstagande till distanselever i utlandet i stort sett inte behövs. 

Han menar att ”[e]tt europeiskt kanske globalt perspektiv är det som gäller här sen är det att 

känna sina ”rötter", föräldrars och släktingars ursprung .” 

 

5.6 Gymnasieskolans kulturarv 
 
Lars påtalar att det finns en materialförteckning och att den grundar sig på de böcker elever 

vid gymnasieskolan läser, och ”den är utarbetad av svensklärarkollektivet, på grundval av 

 20



vilka verk elever gillar och lärarna bedömer vara del av kulturarvet och lämpliga för olika 

typer av bearbetning. Listan är sedan modifierad av de tre svensklärare som arbetar på 

distans”. Lars skickar med ett exempel på hur en sådan materialförteckning kan se ut: 

 
 Svenska A för SP  

och enstaka kurs 
 Praktisk handbok i Svenska 
 SAOL 
 Sprängaren  
 Ett Ufo gör entré 
 Kejsaren av Portugallien 
 Novellkompendium SvA-kopior skickas som pdf-fil i FC 
 Färdlektyr 

 Svenska A för NV  Praktisk handbok i Svenska 
 SAOL 
 Diverse texter -NVSvA 

o Novell- Saga för morgondagen 
o En saga för morgondagen (artikel) 
o Den postdarwinistiske odalmannen(artikel) 
o Än har drömmen inte kraschat (artikel) 
o Månen styr jordens klimat (artikel) 

 Sprängaren 
 Paradisets barn  
 Ett Ufo gör entré 
 Novellkompendium-SvA-kopior skickas som pdf-fil i FC 
 Färdlektyr 

 Svenska B  Litteraturhistoria 
 Antologi 1 
 Antologi 2  
 Antologi 3  
 Språkorientering  
 Kvinnor och äppelträd (Martinsson) 
 Det går an (Almqvist) 

 Svenska C  Diverse texter- SvC 
 Skriftlig och muntlig kommunikation 

 Svenska –Litteratur och 
litteraturvetenskap 

 Bok: Litteratur och litteraturvetenskap 
 Processen (Kafka) 

 Svenska – Litterär gestaltning  Skapande skrivande 
 Färdlektyr 2003 

 

Ingrid skriver att hon har använt sig ”av teman som finna på skolan men en del [eget] med”. 

Hon skickar med ett exempel på tema litteraturhistoria: På jakt efter kärleken.  

Temauppgiften kräver att eleverna skall ta del av tre olika antologier och därigenom få 

kännedom om följande författare och texter: Bibeln (Höga visan, Kärlekens lov), Sapfo 

Plejaderna sjunkit, Gudars like, Sannerligen, jag ville dö, Catullus Låt oss leva!, Ovidius 

Pyramus och Thisbe, Bediér Tristan och Isolde, Petrarca Kärleken, Boccaccio Masetto och 

nunnorna, Villon Ballad om kärlekens dårskap, Balladen om Ebbe Skammelsson, Burns Min 

älskling, Stagnelius Resa, Almquist Varför kom du på ängen?, Runeberg Den enda stunden, 

De Maupassant Smycket, Baudelaire Kadavret, Ibsen Ett dockhem, Strindberg Otur, 

Benedictsson Giftemål på besparing, Fröding En kärleksvisa, Söderberg Sotarfrun, Lawrence 

Lady Chatterleys älskare, Södergran Dagen svalnar, Taube Rosa på bal, Lindegren Arioso 

och Åkesson Äktenskapsfrågan. Förutom dessa skall eleverna läsa hela Hjalmar Söderbergs 

bok Doktor Glas samt läsa in personfakta kring Hjalmar Söderberg och August Strindberg. 

Temauppgiften På jakt efter kärleken tar upp texter från skilda epoker. 
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 För att elever som studerar på distans i utlandet skall få tag på den litteratur som 

distansutbildningen kräver skickas allt material till eleverna med post.  Ingrid påpekar att de 

har en lista som tar upp de traditionella verken men att de ”försöker att ta in mycket nytt och 

gärna svenskt men också utländskt!” Hon påpekar även att ” [e]ftersom vi skickar ut bokpaket 

blir vi väldigt styrda men vi skulle vilja öka valfriheten..” 
Karl visar vid mitt besök i skolan i Spanien upp ett mindre skolbibliotek, som är en 

ytterst liten samling av både nationell och västeuropeisk litteratur, samt upplagsverk. Utifrån 

min egen erfarenhet erbjuder inte det lokala stadsbiblioteket på orten något större 

litteraturutbud på engelska och ännu mindre på svenska. Därmed är de verk som främst läses 

och bearbetas skickade från distansutbildningen i Sverige.   

 

6. Analys 
Nedan kommer jag att väga mina resultat gentemot tidigare forskning och problematisera det 

kulturarv som står omnämnt i Lpf 94, med särskild hänsyn till elever som studerar på distans i 

utlandet. De frågor jag använt mig av i resultatdelen kommer att analyseras i tur och ordning 

nedan.   

Som tidigare forskning redan påpekat är kultur ett mångtydigt begrepp och utifrån en 

tidigare studie kring lärares syn på kanon och kulturarv förefaller kulturarvet vara 

svårdefinierat. Tidigare forskning försöker klargöra innebörden av kultur i skolan genom att 

studera begreppet ur olika perspektiv: antropologiskt, estetiskt och demokratiskt perspektiv. 

Om man relaterar de fyra lärarnas enkätsvar till de tre olika perspektiven, kan man se 

skillnader i lärarnas syn på vad kultur i skolan kan vara. Karin och Lars framhåller ett i 

huvudsak estetiskt perspektiv på kultur och kulturarv, medan Ingrid och Karl representerar en 

mer antropologisk syn. Både Karin och Lars betonar de estetiska konstarternas betydelse. 

Ingrid påpekar istället att kulturarvet även innefattar en ”invandrad kultur” och Karl vidgar 

ytterligare perspektivet, då han fastslår att kulturarvet innefattar allt från sport, mat, religion, 

helgdagar till hur vi bemöter varandra i vardagen. Både i den statliga kulturutredningen, vars 

definition av kultur i skolan enbart kan betyda ”estetiska processer i barns lärande” och i Lpf 

94 sammanlänkas kultur i skolan främst till de estetiska konstarterna: konst, litteratur och 

teater (Anderssons,1999:88). Lars och Karl framhåller dock även ett demokratiskt perspektiv 

genom att betona att kulturarvet fungerar som en gemensam referensram i ett land eller kultur. 

Även om synen på vad kulturarvet kan innefatta skiljer sig åt bland de fyra lärarna, kan man 

urskilja att desto längre ifrån Gymnasieskolan man kommer, desto mer antropologisk syn 
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förefaller lärarna att ha; kulturarvet är inte längre begränsat till enbart det estetiska utan 

innefattar allt vi gör och tänker.   

Lars Andersson redogör för skolans mål att ”förmedla den goda kulturen”, en kultur som 

finns utanför skolan men som med hjälp av lärare, författare, och skådespelare ska föras in i 

skolan (1999:98). De fyra lärarna ger exempel på skönlitterära författare och verk som kan 

representera kulturarvet i skolan. Karin och Lars presenterar ett nationellt/traditionellt 

kulturarv och utifrån de författare som de nämner, kan man dra paralleller till de 

litteraturlistor över klassiska författare som klassikerföreträdarna ansåg skulle utgöra 

kulturarvet för kommande generationer på 1800-talet. Båda lärarna menar liksom 

klassikerföreträdarna att August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Selma Lagerlöf och Gustav 

Fröding hör till ett omistligt kulturarv. Ingrid och Karl redovisar också ett nationellt, men mer 

samtidsanknutet kulturarv. 

Att de skönlitterära verk som de fyra lärarna noterat som viktiga främst är nationellt 

bundna är möjligtvis en följd av det som står i Lpf 94, att ”en trygg identitet och medvetenhet 

om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder”. Utifrån mina resultat visar det sig att lärarna är medvetna om att det 

nordiska, europeiska och globala litterära arvet inte får samma utrymme som det nationella. 

Karin betonar tidsbristen och därmed måste det nationella prioriteras. Det är dock fortfarande 

en oklarhet om det svenskt nationella arvet kan trygga alla elever i svenska skolan. I en 

tidigare studie kring gymnasielärares syn på kanon och kulturarv i skolan anser en lärare att 

nationella skönlitterära verk skall kunna fungera för elever med en annan bakgrund än den 

svenska. Det handlar snarare om att arbeta med tidlösa skönlitterära verk, som elever med 

utländsk bakgrund och kanske även elever som studerar på distans i utlandet, kan relatera till.  

De fyra lärarna är överens om att elever som studerar på distans i utlandet, likväl som 

elever som studerar i Sverige, främst skall ta del av det ”egna” nationella kulturarvet. Karin 

och Lars, som presenterat ett traditionellt/nationellt kulturarv betonar att det är det nationella 

kulturarvet som främst stärker elevernas kulturella identitet, oavsett i vilken utländsk kontext 

de befinner sig i, eftersom kännedom om det egna, d.v.s. svenska och västeuropeiska arvet 

skapar bättre förutsättningar för att kunna ta till sig utomeuropeiska kulturarv. Karl 

understryker att identiteten blir naturligt internationell i hos elever som studerar på distans i 

utlandet. Det är inte utan rätt som Andersson problematiserar ”det egna kulturarvet” och 

frågar sig vad som utgör den nationella identiteten. Är det något vi ärver, erövrar eller ligger 

det i vårt språk och traditioner? För elever som studerar på distans i utlandet kan den 

kulturella identiteten möjligen vara mer mångfacetterad, eftersom de har bott på olika platser 
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och i olika kulturer och därmed krävs det att identitetsskapandet synliggörs mera. Om man 

friställer begreppet identitet från nationalitet skulle det kunna ge eleverna möjligheten att 

identifiera sig med fler än en kultur.  

Den demokratiskt ”gemensamma” kultursynen i Lpf 94 problematiseras av tidigare 

forskning som menar att det ”gemensamma” i praktiken är detsamma som det ”egna” 

nationella i dagens skola. Det nationella fokuseras för att det enligt Lpf 94 ger eleverna en 

trygg identitet men man kan fråga sig vad det ”gemensamma” egentligen innefattar. Både 

Pirjo Lahdenperä (2002) och Margareta Petersson (2003) betonar att den gemensamma, 

mänskliga kulturella identiteten kan stå i fokus istället för den egna nationella. Huvudtanken 

är att man främst skall se sig som människa och utifrån det stärka sin demokratiska förmåga. 

Med tanke på att vi har så många elever med utländsk bakgrund i Sverige och svenska elever 

som studerar på distans i utlandet känns en mänsklig kulturell identitet högst aktuell i svenska 

skolan. 

 Globaliseringen kräver en omprövning av begreppen kulturell identitet, förändring och 

demokrati. Globaliseringen kräver dessutom att vi ser över de författare/skönlitterära verk 

som skall representera kulturarvet och förmedlas till våra elever, oavsett i vilken kultur de 

befinner sig i. Både forskare och Läroplanskommittén efterfrågar en mer internationaliserad 

undervisning, men i praktiken är den knappt märkbar. Utifrån de listor som de fyra lärarna 

presenterar kan man inte se något större hänsynstagande till den kultur som elever som 

studerar på distans i utlandet befinner sig i. Karin anser dock att det är en självklarhet att man 

ska ta hänsyn till elever med olika bakgrunder och påpekar att genom dagens bokmarknad har 

man möjligheten att erbjuda unga författare som har anknytning till mer än en kultur. Lars 

anser dock att det vore problematiskt att ta hänsyn till den specifika kulturen de olika 

utlandseleverna befinner sig i, eftersom uppdraget är att arrangera gymnasieundervisning som 

är så lik den vid gymnasieskolan i Sverige som möjligt. Ingrid och Karl vill dock anknyta 

undervisningen till den aktuella platsen så gott det går. Skolmiljön för eleverna i svenska 

skolan i Spanien bli automatiskt internationell eftersom det sker ett samarbete med tyska, 

engelska och spanska skolan, men Ingrid anser att man skulle kunna anknyta undervisningen i 

Svenska B mer till den kultur där eleverna befinner sig och låta elever som studerar på distans 

få möjligheten att välja fria böcker.  

Karl betonar att genom samarbetet mellan de europeiska skolorna försöker man ta 

tillvara på kulturella högtider, svenska likväl som spanska. Svenska skolan i Spanien värnar 

lite extra om de svenska traditionerna eftersom dessa blir mer exotiska i den utländska 

kontexten.  
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Enligt Petersson bör dock undervisningsinnehåll och strategier styras mer utifrån 

samtidsbehov och inte utifrån en neutral tradition. Ingrid och Karl presenterar ett antal 

samtida utländska författare och Karin ger exempel på författare som har anknytning till mer 

än en kultur. Ingen tidigare forskning har dock klarlagt vilka skönlitterära författare och verk 

som kan stärka den kulturella identiteten hos elever som studerar på distans i utlandet. En 

tidigare studie kring gymnasielärares syn på kulturarv, visar enbart att nationella verk skulle 

kunna trygga identiteten hos elever med utländsk bakgrund i skolan i Sverige, eftersom 

litteratururval som exempelvis Vilhelm Mobergs Utvandrarna anses tidlösa och inte kulturellt 

bundna (Härsing, 2006). Utifrån den materialförteckning över författare/skönlitterära verk 

som elever som studerar på distans i utlandet skall ta del av i svenska B-kursen, förefaller inga 

av urvalen vara särskilt anpassade till den utländska kontext eleverna befinner sig i. I 

materialförteckningen för svenska B-kursen finner man få hela skönlitterära verk och jag 

antar att de traditionella skönlitterära verk som lärarna räknat upp tidigare är utdrag ur de tre 

olika antologierna som står nämnda i materialförteckningen. Jag kan även anta att en del av de 

skönlitterära verken som står med på de fyra lärarnas listor är fria val eller klassuppsättningar.  

I Jan Thavenius Svenskämnets historia talar man om skönlitteraturens roll som 

identitetsskapare (1999:66). Om skönlitteraturen har en sådan viktig roll i skolan borde de 

skönlitterära urvalen till undervisningen granskas, vare sig det gäller svenskundervisning i 

Sverige eller i utlandet. Den ökade internationaliseringen kräver dessutom att vi utvecklar en 

ny litteratursyn i skolan. Det står redan i Lpf 94 att ”ett internationellt perspektiv i 

undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” 

(Gymnasieskolans regelbok, 2004:135). Nu krävs det att dessa ord omvandlas till praktik. Vi 

har sett tecken på att en förändring redan håller på att ske med hjälp av det pågående projektet 

Litteraturen i världsperspektiv. En framtida integrerad litteraturhistoria kan vara svaren på 

många av de frågor kulturarvet kräver för elever som studerar på distans i utlandet. De fyra 

lärarna förefaller dock inte överens om att en ökad internationalisering kräver att man tar 

hänsyn till den utländska kontext som elever som studerar på distans i utlandet befinner sig i. 

En ökad internationalisering kräver förändringar, vare sig det gäller nya riktlinjer i Lpf 94 

eller att förmedla en mer global litteraturhistoria. I diskussionsavsnittet nedan kommer jag att 

diskutera mina resultat utifrån de frågeställningar som ställts. 
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7. Diskussion 
 Den främsta anledningen till att skolan förmedlar ett så ensidigt svenskt skönlitterärt 

kulturarv i svenska B-kursen, är skolans prioritering av ett nationellt kulturarv, som enligt Lpf 

94 skall stärka den kulturella identiteten. En annan begränsning är den tidsbrist som lärare 

upplever som ett problem för att kunna förmedla en mer global kulturhistoria i 

svenskundervisningen. Utifrån skolans läroplaner är det inte svårt att sätta likhetstecken 

mellan identitet och nationalitet. Något som är svårare att förstå är att det inte diskuteras mer 

bland lärare vilka konsekvenser det kan ge utländska elever i svenska skolan eller svenska 

elever som studerar på distans i utlandet. Med tanke på den internationalisering som ökar i 

samhället och den mångfald av kulturer som finns i skolan, borde man snarare fokusera den 

mänskliga kulturella identiteten. Nationsgränser börjar suddas ut mer och mer och i 

demokratin talar vi om det ”gemensamma”, så frågan är varför vi fortfarande saknar ett 

globalt perspektiv i svenskundervisningen?  

Den demokratiska kultursynen förutsätter att vi skapar en kultur tillsammans och jag vill 

tro att en sådan gemensam kultur består av flera kulturelement. Som jag nämnt tidigare kräver 

en mångfald av kulturer förändringar. Vad sådana förändringar innebär för den enskilde 

läraren i olika skolmiljöer och de skönlitterära urvalen skulle vara intressant för fortsatt 

forskning.  

Som jag nämnde tidigare så finns möjligheterna för lärare att vidga det globala kulturella 

perspektivet på skolan genom friheten att göra egna skönlitterära urval till undervisningen. Att 

se till varje skolverksamhets skönlitterära behov istället för att utarbeta en mall för alla skolor, 

oavsett miljö och kultur, skulle bättre kunna tillgodose behoven hos de elever som befinner 

sig i en utländsk miljö, menar jag. Det krävs ett större hänsynstagande när man bedömer 

skönlitterära urval till elever som studerar på distans i utlandet. Med hänsyn till den utländska 

kontexten kan vi möjligen bättre stärka den kulturella identiteten hos dessa elever, nationell 

likväl som global. Om vi fortsätter att prioritera det nationella framför det ”gemensamma” 

globala finns risken att både elever med utländsk bakgrund i svenska skolan och elever som 

studerar på distans i utlandet får en splittrad kulturell identitet. Det ensidigt nationella 

kulturarvet kan möjligen hindra elever från att få identifiera sig med andra kulturarv. Som 

påpekats tidigare så behöver inte globaliseringen enbart försvaga det svenskt nationella utan 

kan även förstärka det i vissa sammanhang. Den situation som elever som studerar på distans i 

utlandet befinner sig i, leder till att skolan vill värna extra mycket om de nationella högtider 

man har i Sverige, exempelvis blir Luciafirandet en särskild festlig högtid i svenska skolan i 

Spanien. Det förefaller som om de nationella traditionerna automatiskt blir en del av 
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skolmiljön trots att de inte specifikt står omnämnda i Lpf 94. Även de nationella verken kan få 

en ny betydelse i en mångkulturell miljö.  

Som en tidigare studie visat, kan nationella verk som Vilhelm Mobergs Utvandrarna ha 

en relevans för elever med en annan bakgrund än den svenska. (Härsing, 2006). En sådan 

teori har idag blivit praktik med regissören Farnaz Arbabis nya teateruppsättning av 

Utvandrarna på Ringsbergsteatern i Växjö. Svensk historia blir högst aktuell igen men med 

rollinnehavare som inte längre är svenskar utan utgörs av en mängd olika nationaliteter. 

”Nya” Utvandrarna har blivit en bomb i ett ”segregerat” Sverige och busslaster med 

ungdomar går till Växjö från orter där främlingsfientligheten breder ut sig (www. Smp). Att 

våga tänka globalt kan därmed även stärka det nationella och användningen av de nationella 

verken.   

Den blandning av kulturelement som råder i en svensk skola i utlandet i och med 

samarbetet med andra utlandsskolor och lokala spanska skolor, kan automatiskt skapa en 

internationell skolmiljö för eleverna. Undervisningen internationaliseras dessutom, då 

föräldrar efterfrågar att eleverna i svenska skolan i Spanien skall integreras bättre i den 

utländska kultur de lever i. Men trots elevernas behov och föräldrars efterfrågan saknas dock 

fortfarande det internationella perspektivet i en del av lärarnas materiallistor och i det 

skönlitterära urval som ska representera kulturarvet. 

Kan det vara så att lärare vid gymnasieskolan och distansverksamheten inte är medvetna 

om att elever som studerar på distans i utlandet kan ha en mångfacetterad kulturell identitet, 

som kan kräva särskilda behov. Jag skulle vilja våga påstå att en studie av detta slag kan ha en 

betydelse för att öka medvetandet bland lärare. En lärare vid distansverksamheten betonar att 

hon vid nästa revideringsgrupp skall diskutera ett större hänsynstagande till elever som 

studerar på distans i utlandet i svenska B-kursen. Att börja diskutera kulturarvsproblematiken 

med hänsyn till elever som studerar i utlandet, kan väcka nya tankar bland lärare och så 

småningom även leda till en förändring. Rektorn vid svenska skolan i Spanien är medveten 

om vilken betydelse ett internationellt campus kan ha för eleverna och är inte negativ till ett 

mer europeiskt/globalt perspektiv i undervisningen. Han är dock fortfarande styrd av den 

materialförteckning distansverksamheten utformat för gymnasieelever på distans i utlandet. 

När det gäller elever med utländsk bakgrund i svenska skolan i Sverige så har det svenskt 

nationella kulturarvet fått mycket kritik. Kan det vara så att elever som studerar på distans i 

utlandet inte har uppmärksammats tillräckligt för att kunna påverka skönlitterära urval till 

svenskundervisningen? Möjligen skulle elever som studerar på distans i utlandet kunna känna 

sig en aning avskärmade ifrån oss andra, liksom den kontakt som eleverna har med sina lärare 
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vid distansverksamheten genom dator. Kanske är den kontakt eleverna har med sina lärare för 

opersonlig för att kunna ge lärarna en klar bild över vilka behov dessa elever egentligen har 

och om det krävs extra hänsynstagande vid skönlitterära urval för att kunna stärka deras 

identitet. Alla de fyra lärarna framhåller ett kulturarv som både kan relateras till ett svenskt 

nationellt- och västeuropeiskt arv. Utifrån ett sådant synsätt kanske det egna arvet skulle 

kunna stärka identiteten hos de svenska elever som studerar på distans i Västeuropa. Frågan 

hur man skall stärka identiteten hos de elever som exempelvis befinner sig i Afrika eller i 

Sydamerika kvarstår dock.    

Forskare har påbörjat ett globalt litteraturprojekt och förhoppningsvis kan detta projekt 

bli en grund för en global referensram, inte minst för de elever som studerar på distans i 

utomeuropeiska länder. Med ett globalt gemensamt kulturarv skulle den mänskliga kulturella 

identiteten fokuseras framför den nationella, både i Lpf 94 och i praktiken, vilket skulle kunna 

vara till stor fördel för elever som studerar utomlands. Precis som Margareta Petersson 

betonar i sin artikel Demokrati, svensklärarutbildning och mångkulturalism med hänvisning 

till Martha Nussbaum, är ”kunskap om det icke västerländska ett krav för att förstå hur 

gemensamma syften förverkligas under olika villkor” ( 2003:102).  

7.1 Slutsats 
Utifrån mina enkätresultat kan jag konstatera att de fyra lärarna representerar tre olika 

kulturperspektiv på kulturarvet i Lpf 94. Karin, lärare vid gymnasieskolan och Lars, ansvarig 

vid distansverksamheten representerar det estetiska perspektivet på kultur i skolan och Ingrid, 

lärare vid distansverksamheten och Karl, rektor vid svenska skolan i Spanien en mer 

antropologisk kultursyn. Lars och Karl framhåller dessutom ett demokratiskt perspektiv på 

kulturarvet. Utifrån ett sådant perspektiv är kulturarvet en referensram, identitetsstärkande 

erfarenheter människor i ett land eller i en kulturkrets delar. Det estetiska perspektivet på 

kulturarvet innefattar de olika konstarterna och ur det antropologiska perspektivet innefattar 

kulturarvet allt från litteratur, mat och sport till vardagliga händelser. För Karin, Lars och 

Karl är kulturarvet nationellt bundet, endast Ingrid betonar att kulturarvet även innefattar en 

”invandrad kultur”. Att lärarna ansvarar för olika utbildningsområden kan ha påverkat 

resultatet, då det förefaller som om ju längre ifrån man kommer den traditionella 

gymnasieskolan desto större behov har lärarna av en mer globalt anpassad undervisning. Det 

svenska kulturarvet tycks dessutom få en mer exotisk prägel i utlandsskolan, än den 

europeiska kultur eleverna lever i, vilket blir problematiskt ur läroplanens nationella 

perspektiv. 
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Utifrån mina resultat blir det skönlitterära kulturarvet inte påverkat av någon utländsk 

kontext i någon vidare mening. Lärarna kan dock ha olika uppfattningar när det gäller vilken 

hänsyn som skall tas till den utländska kontext elever som studerar på distans i utlandet 

befinner sig i. Exempelvis anser Karin att det borde vara en självklarhet att hänsyn skall tas 

till den utländska kontext eleverna befinner sig i, medan Lars betonar att de inte kan ta hänsyn 

till alla utländska kulturer. Ingrid anser dock att man borde anpassa undervisningen och ta 

tillvara på kulturskatter som finns bland dessa elever. Hos de flesta av lärarna uppfattar jag en 

önskan att ta hänsyn till alla elevers kulturella bakgrund och miljö, men det internationella 

perspektivet i undervisningen visar sig tydligast i praktiken i svenska skolan i Spanien.  

Det förefaller som om uppdraget från Skolverket, att utforma en distansutbildning i 

utlandet som är så lik den svenska gymnasieutbildningen i Sverige som möjligt, begränsar 

hänsynstagandet till den kontext eleverna befinner sig i. I Lpf 94 står det att det internationella 

perspektivet i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang, men ändå begränsar lärarnas nationella tänkande det globala skönlitterära 

urvalet. 

 Det skönlitterära kulturarv som skall förmedlas och stärka elevernas kulturella identitet i 

gymnasieskolan, distansverksamheten och svenska skolan i Spanien styrs efter en 

materialförteckning som är utarbetad av svensklärarkollektivet på gymnasieskolan i Sverige. 

Det är värt att tillägga att dessa lärare inte personligen träffar eleverna som studerar på distans 

i utlandet, utan enbart har kontakt via dator. Urvalet grundar sig på vilka verk elever gillar och 

lärarna vid skolan bedömer vara del av kulturarvet och lämpliga för olika typer av 

bearbetning. Utifrån materialförteckningen kan man se att hela svenska B-kursen utgörs av 

antologier och att de få hela verk som finns med är nationella. Rektorn vid svenska skolan i 

Spanien betonar att eleverna främst skall ta del av den litteratur som gymnasieskolan kräver 

och därefter presenterar han alternativa verk som friläsning. I den lista över författare och 

skönlitterära verk, som enligt de fyra lärarna skulle kunna representera kulturarvet, finner man 

traditionella/nationella verk i gymnasieskolan, distansverksamheten och samtida/nationella i 

svenska skolan i Spanien och distansverksamheten. Karin framhäver dock att det finns ett 

flertal intressanta, unga författare som har en anknytning till mer än en kultur och skulle 

kunna vara användbara. Ingrid använder sig av ”världens” författare vid temaarbeten, men för 

övrigt prioriteras de nationella författarna, vare sig det gäller gymnasieundervisning i Sverige 

eller i distansundervisning i utlandet. 

Den kulturella identiteten likställs ofta med den nationella identiteten och därmed 

fokuserar de fyra lärarna det nationella kulturarvet. Att lärarna fokuserar det nationella som 
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grund för en trygg identitet har dock sin förklaring i Lpf 94, enligt vilken kännedom om det 

egna kulturarvet skall ge en trygg identitet som senare kan relateras till andra kulturarv. Det 

egna kulturarvet kan i mån av tid även innefatta det västeuropeiska arvet, enligt lärarna. Med 

hänsyn till elever som studerar på distans i utlandet anser dock Ingrid att undervisningen 

borde anpassas mer till den utländska kontext eleverna befinner sig i. Karin redogör för ett 

antal böcker som är skrivna av samtida utländska författare och menar att ett mer globalt 

skönlitterärt urval i undervisningen kan ge elever chansen att känna igen sig och stärka den 

kulturella identiteten. Ingrid försöker anknyta sina uppgifter till den plats/kultur elever 

befinner sig i, men upplever ändå att de finns behov av att anpassa undervisningen mer i 

svenska B-kursen.  Lars anser dock att de riktlinjer som finns i Lpf 94 är tillräckliga för att 

stärka identiteten hos de elever som studerar på distans i utlandet, vilket givetvis gör hans 

arbete mer oproblematiskt. Ett sätt att tillgodose behoven bättre hos elever som studerar på 

distans i utlandet skulle kunna vara att utveckla en mer personlig kontakt mellan lärare och 

elev. Genom en mer personlig kontakt skulle lärarna vid distansverksamheten kunna bli mer 

uppmärksamma på elevernas kulturella behov och lättare kunna anpassa undervisningen. 

Man saknar ett internationaliserat perspektiv på svenskundervisning och skönlitterära i 

materialförteckningen, men man kan se att öppenheten gentemot andra kulturarv blir tydligare 

ju längre bort man kommer från den traditionella gymnasieskolan i Sverige. Karl betonar att 

det är viktigt med en internationell skolmiljö för eleverna, samtidigt som det är viktigt att 

känna till sina egna ”rötter” och släktingars ursprung. Enligt Karl stärks den 

nationella/nordiska identiteten naturligt hos eleverna eftersom de följer Lpf 94 och den 

europeiska/globala identiteten stärks genom den internationella miljön på skolan.  

Fortsatt forskning ur ett elevperspektiv skulle vara intressant i jämförelse med 

lärarperspektivet. Vad innefattar exempelvis kulturarvet för elever i en utlandsskola och hur 

upplever eleverna kulturarvsförmedlingen? Känner eleverna som studerar på distans i utlandet 

att de har några särskilda behov som inte tillgodoses av den materialförteckning som 

utformats och vilken kulturell identitet anser eleverna själva att de har?  
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Gymnasieskolan     Bilaga 1 
 
Jag vore tacksam om du ville utveckla dina svar och resonemang så mycket som 
möjligt. Jag vill även betona att det är dina personliga åsikter som är 
intressanta i den här studien, alltså inte din tolkning av Lpf 94. 
 
 

Kön:  
________________________________________________________________________ 
 

Född:  
________________________________________________________________________ 
 

Vilket år tog du lärarexamen (eller annan examen)? 
  

________________________________________________________________________ 
 

I vilka ämnen är du lärare/rektor? 
  

________________________________________________________________________ 
 

Hur länge har du varit verksam lärare? 
  

________________________________________________________________________ 
 

När fick du anställning vid gymnasieskolan?  
 

________________________________________________________________ 
 
 

1. Hur skulle du definiera begreppet kulturarv?  
 
 
 
2. Vilka verk skulle kunna tänkas ingå i det kulturarv som du vill 

förmedla? Ge exempel på 5 författare och verk. 
 

  
3. I Lpf 94 står det att ämnet svenska syftar till att stärka elevernas 

personliga och kulturella identitet. Hur arbetar du på 
gymnasieskolan för att stärka den kulturella identiteten hos 
eleverna? 
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4. Det står i Lpf 94 att svenskämnet skall ge eleverna möjlighet att ta del 

av och ta ställning till kulturarvet. Är det kulturarv som du låter 
eleverna på gymnasieskolan ta del av samt ta ställning till ett 
nationellt, nordiskt, europeiskt eller globalt arv? 

5. Vilka författare skulle kunna utgöra det nationella, nordiska, 
europeiska och globala kulturarvet? Ge exempel på några.  

 
 

6. Borde det kulturarv som står omnämnt i Lpf 94 ta hänsyn till elever 
med utländsk bakgrund samt elever som studerar på distans vid 
svenska skolan i utlandet? 
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Distansverksamheten    Bilaga 2 
  
Jag vore tacksam om du ville utveckla dina svar och resonemang så mycket som 
möjligt. Jag vill även betona att det är dina personliga åsikter som är 
intressanta i den här studien, alltså inte din tolkning av Lpf 94. 
 
 
Kön: 
___________________________________________________________________________ 
 
Född: 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilket år tog du lärarexamen (eller annan examen)? 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
I vilka ämnen är du lärare?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur länge har du varit verksam lärare/rektor?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
När fick du anställning vid distansverksamheten?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

1. Hur skulle du definiera begreppet kulturarv? 
 

2. Vilka skönlitterära verk skulle kunna tänkas ingå i det kulturarv som 
du vill förmedla? Ge exempel på 5 författare och  verk.  

 

3. I Lpf 94 står det att ämnet svenska syftar till att stärka elevernas 
personliga och kulturella identitet. Hur arbetar du på 
distansutbildningen för att stärka den kulturella identiteten hos de 
elever som studerar på distans i utlandet? 

 
4. Det står i Lpf 94 att svenskämnet skall ge eleverna möjlighet att ta del 

av och ta ställning till kulturarvet. Är det kulturarv som du låter 
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eleverna som studerar på distans i utlandet ta del av samt ta ställning 
till ett nationellt, nordiskt, europeiskt eller globalt arv? 

 
5. Vilka författare/verk skulle tänkas kunna utgöra det nationella, 

nordiska och europeiska samt det globala kulturarvet? Ge exempel 
på några.  

 
 

6. Med tanke på att de elever som studerar på distans i utlandet växer 
upp/bor i en annan kultur än den svenska och kan bära med sig ett 
annat kulturarv än det svenska är det intressant att studera om det 
kan påverka det skönlitterära urvalet till svenskundervisningen för 
dessa elever. Tar du hänsyn till den aktuella platsen/kulturen när du 
gör de skönlitterära urvalen till svenskundervisningen eller 
förmedlar du samma kulturarv till alla distanselever, oavsett var de 
bor? 

 
7. Hur vet eleverna som studerar på distans i utlandet vilken sorts 

skönlitteratur som ska läsas in för att nå upp till kursplanens mål? 
Finns det någon bestämd lista över skönlitterära verk som de ska ta 
del av, i så fall hur ser den ut? 

 
 

8. Om det finns en bestämd lista över skönlitterära verk som elever som 
studerar på distans i utlandet ska ha läst in, vem har utformat den 
och varför är just dessa författare/verk listade? 

 

9. Hur får elever som studerar på distans i utlandet tag på den 
skönlitteratur som distansverksamheten kräver att de skall ha läst in 
för att kunna nå upp till kursplanens mål? 
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Svenska skolan i Spanien    Bilaga 3 
 
Jag vore tacksam om du ville utveckla dina svar och resonemang så mycket som 
möjligt. Jag vill även betona att det är dina personliga åsikter som är 
intressanta i den här studien, alltså inte din tolkning av Lpf 94. 
 
Kön: 
___________________________________________________________________________ 
 
Född: 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilket år tog du lärarexamen (eller annan examen)?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
I vilka ämnen är du handledare? 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Hur länge har du varit verksam rektor/handledare?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
När fick du anställning vid svenska skolan i Spanien? 
___________________________________________________________________ 
 
Hur många elever studerar för tillfället på distans och får handledarskap vid svenska 
skolan? 
___________________________________________________________________________ 

 
 Är det elever som en längre tid bott i Spanien och studerat vid svenska skolan eller  har 
de nyligen flyttat till Spanien och blivit elever vid skolan?  
 
 

1. Hur skulle du definiera begreppet kulturarv? 
 

 
2.  Vilka skönlitterära verk skulle kunna tänkas ingå i det kulturarv 

som du vill förmedla till de elever som studerar vid svenska skolan? 
Ge exempel på 5 författare och verk. 

 
3. I Lpf 94 står det att ämnet svenska syftar till att stärka elevernas 

personliga och kulturella identitet. Hur arbetar du på svenska skolan 
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för att stärka den kulturella identiteten hos de elever som studerar på 
distans? 

 
 

4. Det står i Lpf 94 att svenskämnet skall ge eleverna möjlighet att ta del 
av och ta ställning till kulturarvet. Är det kulturarv som du låter 
eleverna som studerar på distans i svenska skolan ta del av samt ta 
ställning till ett nationellt, nordiskt, europeiskt eller globalt arv? 

 
5. Vilka författare/verk skulle kunna utgöra det nationella, nordiska, 

europeiska och globala kulturarvet? Ge exempel på några.   
 

 
6. Med tanke på att eleverna vid svenska skolan i Spanien växer upp 

i/bor i en annan kultur än den svenska anser du att det bör beaktas 
då man talar om kulturarvet? 

 
 

7.  Kompletterar handledare vid svenska skolan med lokal eller annan 
utländsk skönlitteratur till svenskundervisningen? Om ja, ge exempel 
på några skönlitterära författare/verk som fungerar som 
komplement. 
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