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1. Sammanfattning 

Uppsatsen diskuterar frågan hur skolans syn på kultur har förändrats genom åren. Vidare på 

vilket sätt detta har skett i praktiken. Uppsatsen går igenom den förändringsprocess som skett 

från slutet av 1960-talet och några år in å 2000-talet.  

 

Uppsatsen visar att de förändringar som skett till stor del varit ett resultat av politiska direktiv, 

främst genom läroplanerna och statliga kultursatsningar. Den största förändringen har dock 

inte varit ett resultat av politiska pekpinnar, utan av politiska möjligheter. Senare läroplaner 

har öppnat upp för en mer målstyrd verksamhet vilket har lett till att pedagoger har använt 

kulturen som redskap för att uppnå de mål som fastställts i läroplanerna för alla ämnen.   

 

2. Inledning och bakgrund 

“We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are 

members of the human race.  And the human race is filled with passion. Medicine, law, 

business, engineering these are all noble pursuits, and necessary to sustain life. But poetry, 

beauty, romance, love, these are what we stay alive for…”
1
  

 

Stycket är från den klassiska scenen i ”Döda poeters sällskap” där Mr. Keating, läraren i 

engelska, precis innan han har bett eleverna riva ut förordet i läroboken.  

Vi bör ställa oss frågan om kulturen har möjliggjorts av allt annat vi gör, studier, yrken eller 

något annat som vi till vardags fyller tiden med, eller om det är så att det är kulturen som i 

någon mån har möjliggjort allt annat? Behöver det ena vara ett resultat av det andra och är 

skillnaden mellan det vi upplever som kultur och icke kultur glasklar? Vad är kultur och på 

vilket sätt möter vi kulturen i vår vardag. 

 

Att ge sig in i och se hur skolan påverkar kulturen är ett alldeles för stort, om än alls möjligt, 

forskningsområde inom ramen för en C-uppsats. Frågan är om det alls är möjligt att studera.  

 

Därför valde jag att istället se hur kulturen och skolan har följts åt inom ramen för den 

obligatoriska skolan. Att jag valde just denna förändringsprocess, skolan/kulturen, har sin 

förklaring till att jag ville belysa och studera ett historiskt skeende och en historisk 

förändringsprocess då historia är ett av mina ämnen som kommande lärare. En historisk 

inriktning på skolan föll sig då naturligt.  

                                                
1 http://www.peterweircave.com/dps/script.html 2006-01-12 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa på vilket sätt kulturen har mött skolan, eller hur skolan har 

mött kulturen, de senaste 30 åren. Syftet konkretiseras i frågeställningar: 

 

 Har synen på kultur förändrats över tid? 

 Hur har synen på kultur i skolan förändrats över tid? 

   Varför/varför inte har synen förändrats över tid? 

 På vilket sätt har ev. förändringar i praktiken påverkat skolan/undervisningen 

 jämfört med förr och nu? 

 

4. Källpresentation 

Den litteratur som belyser kulturen i skolan kan kategoriseras i tre till fyra olika genrer, 

beroende på hur gränsen dras mellan dem. 

 

I den litteratur som redogör för de beslut som ligger till grund för hur skolan arbetar med 

kultur finner vi framförallt de olika läroplanerna som förekommit genom åren. Uppsatsen tar 

upp läroplanerna från 1969, 1980, 1994 och läroplanen för förskolan 1998. Därtill berör 

uppsatsen också läroplanen från 1962. Innehållet i dessa läroplaner får sitt eget utrymme i 

uppsatsen. Till läroplanerna skrivs det också bilagor eller ”kommentarmaterial”. 

Kommentarmaterialet har varit svårt att nå i bibliotekens samlingar. Vid flera tillfällen ”ska” 

biblioteken ha dessa i sina arkiv, men efter en förfrågan saknas dessa. Dock har några sådana 

bilagor kunnat beaktas till uppsatsen. Dessa har då inte fört uppsatsen framåt utan snarare gett 

samma underlag som övrig litteratur som bara beskriver ett skeende eller en 

infallsvinkel/pedagogik (se nedan). Vidare har vi här också de propositioner som regeringen 

lagt till riksdagen när det gäller skolan och kulturen. Propositionerna kan också vara det 

bakomliggande beslutet innan en läroplan antas. Flera propositioner gäller också riktade 

kultursatsningar som direkt eller indirekt berör skolan, även hur skolan ska organiseras, 

drivas, ägas, etc, kan finna sin källa i en proposition från riksdagen. Här finner vi bla. de 

beslut som låg till grund för grundskolans kommunalisering.  

Till uppsatsen har i denna kategori av litteratur förutom läroplanerna även 

regeringspropositionerna 1978/79:143, 1978/79:180, och 1984/85:209 använts som källa. 

Dess innehåll framkommer senare i uppsatsen. I den allmänna litteraturgenomgången inför 

uppsatsen har även andra propositioner bearbetats/lästs. Alla dessa propositioner har använts 
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aktivt i arbetet. Också andra propositioner har gåtts igenom, som tex. 1998/99:114 som tar 

upp kulturarvet, 1998/99:115 som tar upp ungdomars allmänna villkor eller 1998/99:121 som 

inriktar sig på skolan. Att göra en heltäckande genomgång av regeringspropositioner som 

berör skola – kultur – ungdomar mellan åren 1970-2005 skulle vara omöjligt i en uppsats av 

detta omfång. Urvalet av propositioner har dels varit när jag aktivt har sökt efter en uppgift, 

som jag genom annan litteratur vet ska finnas i en propposition, och dels varit slumpartat. 

Sannolikt finns det relevanta regeringsbeslut som uppsatsen har förbisett av det skäl att det 

varje år från regeringen läggs ett hundratal propositioner. Även om sökningen avgränsas till 

på förhand relevanta departement, tex. kultur och utbildningsdepartementet, hamnar urvalet 

på 10-20 propositioner årligen.2  

 

Utöver litteratur som skildrar de faktiska besluten, eller är direkta direktiv från regeringen, 

finns också litteratur där skolan, kulturen eller någon annan problematik utreds. Några SOU, 

statens offentliga utredningar, har fått ligga till grund för uppsatsen. Också annan forskning 

som belyser närliggande problematik har sökts. Inom området har ytterst lite skrivits, som 

belyser själva förändringen inom skolan och kulturen. Istället har desto mer skrivits i den 

tredje kategorin litteratur som beskriver olika pedagogiska metoder kopplade till kultur. 

 

En ytlig genomgång över detta har skett inför uppsatsen. Den stora poängen med att gå 

igenom litteratur som beskriver pedagogiska modeller är att därigenom få upp ”spår” på 

annan relevant forskning. Bland ”kommentarmaterialet” som är kopplade till läroplanerna kan 

nämnas ”Grundläggande språkliga färdigheter” – Tala3, som publicerats av Sö 1985 och tar 

upp det talade språket och dess användning i skolan. Infallsvinkeln kan tyckas så pass 

självklar att den tas för given, men materialet tar upp hur språket spelar roll i undervisningen. 

Utöver detta har en handfull kommentarmaterial gåtts igenom. Tex. – Skriva4 och – Läsa5. 

Dessa har ungefär samma innehåll som – Tala.  Skolöverstyrelsen har vidare publicerat andra 

skrifter som tar upp berörda ämnesområden. Sö diskuterar och redogör för resursfördelningen 

i skolan i kommentarmaterialet ”Resursfördelning i kommun och rektorsområde”6. 

                                                
2 www.riksdagen.se alt http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=34   
3 Grundläggande språkliga färdigheter –Tala. Kommentarmaterial Lgr 80, SÖ:s Publikation 1985:3, 
Skolöverstyrelsen. 
4 Grundläggande språkliga färdigheter –Skriva. Kommentarmaterial Lgr 80, SÖ:s Publikation 1983:3, 
Skolöverstyrelsen. 
5 Grundläggande språkliga färdigheter –Läsa. Kommentarmaterial Lgr 80, SÖ:s Publikation 1986:12, 
Skolöverstyrelsen. 
6 Resursfördelning i kommun och rektorsområde. Kommentarmaterial Lgr 80, SÖ:s Publikation 1982:4, 
Skolöverstyrelsen. 
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Beröringspunkter mellan detta och uppsatsen finns då materialet kortfattat diskuterar ”SIA-

reformen” (se senare i uppsatsen). Dock tillförde inte materialet något relevant för uppsatsen. 

Av de genomlästa kommentarmaterialen var ”Det fria studievalet”7 det mest matnyttiga. 

Skriften ger en fördjupad syn i hur Lgr 80 ser på det fria studievalet och hur detta kan 

appliceras i skolan. Dock berör de inte exakt uppsatsens frågeställning och ligger inte till 

grund för hur det faktiskt förhåller sig i skolan. Dock skapar skriften en förförståelse som till 

övrigt material och litteratur är relevant.   

 

Övrig litteratur som studerats inför uppsatsen är litteratur som beskriver arbetet med kulturen i 

skolan. ”Den musiska människan” 8 tar upp det praktiska arbetet med barnkultur och beskriver 

även processen med detta i andra länder, tex. från dåvarande Leningrad och Los Angeles. 

”Tematisk undervisning”9, beskriver hur man kan arbeta tematiskt med undervisningen. 

Boken är teoretisk men visar det praktiska pedagogiska tillvägagångssättet. För att skapa en 

förförståelse, för vad tematisk undervisning innebär och hur det med fördel går att integrera 

den tematiska undervisningen i skolan, är boken bra.  

 

”Barn och leksaker i lek och lärande”10 visar hur det med leksakers hjälp går att lära sig saker. 

Boken i sig var inte direkt relevant för uppsatsen som sådan men gav många infallsvinklar 

som gick att studera i annan litteratur. Dock visar boken också på en process, en 

förändringsprocess, när det gäller synen på leksakernas betydelse.  

 

5. Metod 

5.1 Avgränsningar och definitioner 

Jag har valt att avgränsa arbetet genom att belysa svensk kulturpolitisk utveckling i förskolan 

och skolan från slutet av 1960-talet fram tills dags dato. Initialt var tanken att endast belysa 

utvecklingen från 1980-talets början fram till år 2000. Att jag valde att vidga tidsperspektivet 

och låta en större tidsperiod ligga till grund för syfte, frågeställningar och resultat beror på att 

mycket av det som hände på kultursidan i svensk grundskola hade sitt förspel redan under 

1970-talet. Den svenska skolan under 1970-talet präglades i sin tur av den läroplan som 

bestämdes 1969, Lgr 69. Därför faller det sig naturligt att börja med att belysa vilken roll 

                                                
7 Det fria studievalet. Kommentarmaterial Lgr 80, SÖ:s Publikation 1980:5, Skolöverstyrelsen. 
8 Björkvold, Jon-Roar, Den musiska människan, Runa förlag 1991 
9 Nilson, Jan, Tematisk undervisning, Studentlitteratur 1997 
10 Melson, Anders och Svensson Krister, Barn och leksaker i lek och lärande, Liber, 2005   
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kulturen haft i den svenska grund- och förskolan sedan 1960-talets slut. Vid något tillfälle 

kommer även en kort reflektion ske från 1962 års läroplan, för att kunna följa utvecklingen i 

sin fulla kontext.  

 

Något exakt ”slutdatum” för tidsperioden finns inte. Slutet på den tidsrymd som studeras är 

något flytande. Detta av två skäl; den litteratur som är skriven i ämnet har några års 

eftersläpning. Vad som sker idag har ännu inte till fullo hunnit dokumenteras i litteratur och 

utredningar. De muntliga källor som ligger till grund för arbetet lever och verkar i nuet, och 

många av deras synpunkter, åsikter och faktakunskaper är i högsta grad aktuella. 

 

Jag har vidare valt att fokusera studien på den kommunala grundskolan och förskolan. Att jag 

har utelämnat friskolorna är på grund av tre skäl. Då friskolorna är en relativt ny företeelse är 

deras verksamhet inte lika dokumenterad i litteraturen. Friskolorna är heller inte någon 

enhetlig skolform. Vad som gäller för en friskola behöver inte alls gälla på en annan friskola, 

därför går det inte att säga att det förhåller sig si eller så inom friskolorna. Den kommunala 

skolan är mer enhetlig och jämförbar. Därtill var antalet friskolor så pass litet eller obefintligt 

fram till friskolereformen i början av 1990-talet, att det inte skulle gå att jämföra friskolorna 

idag med hur det förhöll sig på 1970- och 1980-talen. Dock, sett ur ett helhetsperspektiv, är 

det intressant att se hur friskolorna arbetar med kultur i skolan, både jämfört med de 

kommunala skolorna och ur ett tidsperspektiv. Jag har ändå valt avgränsa mig till det omfång 

jag har dokumenterat. Därmed inte sagt att det är ointressant att studera friskolorna, snarare 

tvärtom. 

 

Kulturbegreppet är inte entydigt och jag har valt definiera kultur i detta sammanhang som 

”skapande kultur”. Dvs. kultur som är ett resultat av musik, dans, teater, bild, drama eller 

andra skapandeprocesser. Uppsatsen stöter också på kulturbegreppet i den mening man menar 

nationell och etnisk kultur. Det framgår då av sammanhanget att det då är denna kultur som 

avses. Ibland går kulturbegreppen in i varandra, men i uppsatsens syfte, frågeställningar och i 

resultat-delen är det den skapande kulturen som avses om inget annat anges. Det är den 

skapande kulturen och dess roll i skolan som uppsatsen behandlar.  

 
5.2 Genomförande 

Till grund för arbetet ligger en litteraturgenomgång baserad på läroplaner, statliga utredningar 

och regeringspropositioner. Detta för att fastställa den politiska intentionen av svensk 
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kulturpolitik i skolan. Svårigheten med detta är att faktiskt hitta alla relevanta beslut och 

utredningar. Det har därför, av naturliga skäl, varit lättast att gå igenom läroplanerna för 

skolan under tidsperioden.  

 

I redogörelsen av politiska beslut, utredningar och framförallt läroplaner, har det fallit sig 

naturligt att använda citat för att lyfta fram det mest väsentliga. Citaten kan uppfattas som att 

de används i överkant i sitt omfång, men citatens karaktär, essens och vikt anser jag är 

motiverade för att få en heltäckande bild av vad som skett. Till offentliga publikationer 

kommer också information och fakta från andra författare att tas till vara. Begränsningen i 

detta är att det förmodligen finns mycket litteratur i ämnet som helt enkelt gått mig förbi. En 

bok som diskuterar kulturen i skolan kan till synes handla om något helt annat och är därför 

lätt att missa. Urvalet av litteratur har skett genom bibliotekssökning på relevanta sökord, 

kultur, skola, kulturpolitik, skolpolitik, musiskt lärande, estetiskt lärande, förskola, etc. 

Dessutom har litteratur, som andra böcker har som referenser eller källor, i så stor omfattning 

som möjligt härletts till den ursprungliga källan och en genomgång av dessa har skett om så är 

möjligt.  

 

Till stöd för undersökningen har jag valt att intervjua fyra personer med olika perspektiv på 

kulturens roll i skolan. Detta som ett komplement till litteraturen. Urvalet av intervjupersoner 

är begränsat till personer verksamma i Norrköping, detta av praktiska skäl. Intervjuresultaten 

blir då jämförbara och kan komplettera varandra. Resultatet av detta blir att det blir lite 

”Norrköpingsperspektiv” på resultatet. Detta är också resultatets svaghet. Det är möjligt att 

resultatet hade blivit ett helt annat om man intervjuat personer från andra kommuner. Därför 

kan jag inte säga att intervjuresultatet med säkerhet är signifikant för hur det förhåller sig i 

hela landet.  

 

Kenneth Holmberg har ett förflutet inom skolan sedan 1993. Holmberg var anställd som 

projektledare av kultur & fritidskontoret i Norrköping under perioden 2001 till 2003 för att 

samordna, utveckla och leda den verksamhet som startade i grundskolorna med olika 

kulturarbetslag bestående av pedagoger inom musik, drama och bild. Numera är Holmberg 

förskolechef på Äpplets och Körsbärets förskolor i Norrköping. Min namne, Per Wingren är 

sedan ett antal år rektor för Kulturskolan i Norrköping. Kulturskolan är en vidareutveckling 

från den tidigare Kommunala musikskolan. Stephan Andersson är rektor på Diamanten, en F-
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5 skola. Diamanten ligger i Ringdansen, mer känt som Navestad, i Norrköping. Marinella 

Rolfart, är dramapedagog på Diamantens skola. Eleverna känner henne under namnet ”Mico”. 

 

5.3 Resultatbearbetning 

I resultatredovisningen har litteraturens slutsatser ställts mot intervjuresultaten och tvärt om. 

Trots att en studie av detta omfång inte kan vara heltäckande är min intention att ändå få en  

signifikant bild av vad som skett i skolan när det gäller synen på och användandet av kultur i 

olika former under den tidsperiod undersökningen gör gällande. Resultatets slutsatser 

diskuteras i ett avslutande kapitel.  

 

6. Historisk skolbakgrund  

Ett av de mest avgörande enskilda besluten rörande svensk utbildningshistoria är antagligen 

beslutet om den allmänna folkskolans införande 1842.11 Vid denna tid var Sverige ett 

utpräglat bondesamhälle. Den stora massutvandringen till Nordamerika tog sin början och 

landet hade fortfarande en ståndsriksdag. Det kommunala självstyret infördes 1962 och några 

år senare fick landet en tvåkammarriksdag.  

 

Till skolan kopplades en ”normalplan” 1878 och en ”folkskolestadga” infördes 1886. 

Skolsystemet byggdes successivt ut och flera skolreformer skedde sedan folkskolan infördes.  

Vid mitten av 1900-talet fanns det i praktiken två parallella skolsystem, dels det kommunala 

realskolan och de statliga läroverkan. Beslut fattades 1950 om att de båda skolsystemen skulle 

integreras och 1962 beslutades att grundskolan skulle införas. Införandet av den obligatoriska 

grundskolan av praktiska skäl skedde successivt och sedan 1970 talets början har i praktiken 

hela landet haft den nioåriga grundskolan. Grundskolan hade inledningsvis ett statligt 

huvudmannaskap, men sedan ett beslut 1989 har kommunerna huvudmannaskapet för skolans 

lärare.  

 

Sedan 1962 har fyra läroplaner för skolan sjösatts för skolan, 1962, 1969, 1980 och 1994. 

Därtill kommer 1998 års läroplan för förskolan. Parallellt med att skolan har förändrats över 

tid har också lärarutbildningarna förändrats.   

   

                                                
11 Till hela kap 6 har valda delar av Richardson, Svensk utbildningshistoria och Egidius, Skola och utbildning 
använts.  
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7. Resultat 

I följande kapitel kommer i huvudsak tre aspekter belysas som tillsammans kommer att ligga 

till grund för uppsatsens resultat. Inledningsvis är det en genomgång av grundskolans 

läroplaner från 1969 och framåt. Dess syfte är att visa hur läroplanerna direkt och indirekt har 

reglerat skolornas roll och förhållande till kulturen. Vidare kommer en genomgång av 

offentliga utredningar, propositioner och annan litteratur att göras. Detta för att se vilka 

direkta satsningar avseende kulturen som riksdag och regering har gjort. Det skrivna 

källmaterialet kompletteras avslutningsvis med intervjuer av personer. Resultaten av 

läroplanerna, utredningarna, propositionerna, övrig litteratur och intervjuerna analyseras 

sedan i kapitel 8. Resultatanalys.   

 

7.1 Läroplaner och kulturen 

Sedan 1969 har tre läroplaner tagits i bruk. De har tagits med lite mer än tio års mellanrum, 

och går under benämningarna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Det är endast läroplanerna för det 

obligatoriska skolväsendet som har granskats – och i den senaste läroplanen har inte 

läroplanen för friskolorna varit en del av genomgången. Läroplanerna har gåtts igenom dels 

rent allmänt om hur de är uppbyggda och dess syn på kultur ur olika synvinklar, dels 

ämnesspecifikt. Inte heller läroplanerna skiljer sig alltid åt i sina benämningar av vad som 

menas med ”kultur”. Oftast framgår det i sammanhanget om det är kulturen, den nationella 

eller etniska kulturen, som avses eller om det är den skapande kulturen som åsyftas. I några 

fall flyter begreppen ihop och författarna till läroplanerna har antagligen inte tänkt på 

distinktionen dem emellan. I genomgången av läroplanerna har jag dels försökt lyfta fram vad 

de i sig säger om kulturen som sådan (vilken innebörd vi än väljer att lägga i begreppet som 

sådant) och dels se om de använder kulturen ämnesövergripande eller som ett redskap, ett 

pedagogiskt verktyg, för att kunna tillgodogöra sig andra ämnen.  

 

7.1.1 Läroplan för grundskolan Lgr 69 

Läroplanen från grundskolan 1969, Lgr 69, lyfter inte särskilt in kulturen som en integrerad 

del i de övriga ämnena i skolan, även om det indirekt förekommer i några ämnen. Dock 

betonar Lgr 69 kulturens plats och betydelse i skolan. Läroplanen betonar samspelet mellan 

hem-skola-samhälle. Lgr 69 medvetandegör också den förändrig i samhållet som eleverna 

kommer att möta och betonar att eleverna måste ha förutsättningar att möta samhållets 

framtida krav.  



      
 

11 

 

 Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att skolan med sitt arbete inte endast 

 fullgör en funktion, som svarar mot samhållets aktuella behov, utan på lång sikt blir en positivt 

 skapande kraft i samhällsutvecklingen.12 

 

Med det inte sagt att läroplanen från 69 tappar perspektiv på det historiska arvet och dess 

betydelse. Läroplanen skriver också: 

  

 Skolan ska ge eleverna perspektiv på samhällets föränderlighet för att de bättre ska förstå 

 förhållanden i vår tid och förvalta det värdefulla från gången tid.13  

 

Lgr 69 lyfter å ena sidan fram individen, att var och en ska erbjudas en skola som möter 

individens behov, men också att alla elever ska ha en gemensam referensram. Läroplanen 

lyfter här fram kulturbegreppet, men menar då inte kultur i den meningen som uppsatsen 

behandlar – bild, musik, skapande, teater mm, utan Lgr 69 diskuterar växlingar i 

kultursituationen, dvs. växlingar i social miljö och/eller samhållets förändring över tid.14  

 

Läroplanen poängterar att jämte grundläggande färdigheter i språk och matematik ska skolan 

också ge eleverna en vidgad kännedom om naturens och kulturens värld. Också i detta 

sammanhang är det kulturer som åsyftas, men Lgr 69 skriver också att: 

 

 Estetisk-praktiska ämnen och fysisk fostran utgör väsentliga inslag i skolans utbildning.15 

 

För att möjliggöra detta betonar läroplanen vikten av valfrihet i skolan och möjlighet till ”fritt 

valda arbeten”. Dessa valda aktiviteter ska utformas efter elevernas intressen och inte efter 

framtida studie och yrkesambitioner. 16  

 

Lgr 69 fastslår att skolan måste främja en aktiv kulturmiljö i landet, och att detta inte endast 

ska ske genom att uppmuntra till ”fortsatta bokliga studier”. Läroplanen lyfter fram vikten av 

att stimulera ett aktivt friluftsliv, slöjd, teckning, hobbyverksamhet etc. När Läroplanen 

diskuterar vikten av dessa ämnen/färdigheter är det ur perspektivet att ämnena ska läsas 

parallellt med andra skolämnen, som egna ämnen eller egna företeelser, inte att vi använder 

                                                
12 Lgr 69, s 11 
13 Ibid. 
14 Lgr 69, s 12, 17, 28. 
15 ibid, s 12 
16 Ibid.  
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kulturen som redskap i de övriga ämnena. Läroplanen belyser vikten av att eleverna ska 

utveckla sinnet för eget skapande.17 Fritidsverksamhet ses som ett komplement till skolan. 

Läroplanen argumenterar för vikten av elevråd, föreningsliv och skapandet av skoltidningar. 

Demokratins principer och respekten för det fria ordet fastslås. Tex. säger läroplanen att 

förhandsgranskning av en skoltidning inte får ske.18  

 

Lgr 69 har valt ut några ämnen som inte är egna skolämnen utan ska integreras i övrig 

undervisning. Till dessa hör inte ”kulturämnen”, utan de ämnen som ska lyftas in i befintliga 

ämnen är; Ekonomiska frågor, familjefrågor, internationella frågor, konsumentfrågor, 

könsrollsfrågor, miljövårdsfrågor, samlevnadsfrågor, trafikundervisning samt 

narkotika/tobak/alkohol.19 

 

Men vid en genomgång av läroplanens olika ämnen, ser vi att i de språkliga ämnena, 

engelska, tyska och franska lyfts inslag in av kultur i undervisningen. Detta genom 

dramatiseringa samt sång och musik som ett sätt att lära sig språket. Detsamma gäller 

tillvalsämnet finska.20 I ämnet svenska ingår också inslag av dramatisering i undervisningen.21 

 

I de renodlade ”kulturämnena”, såsom musik, bild, konst, slöjd och teckning definieras vad 

som ingår.  

 

I teckningsämnet säger målbeskrivningen att syftet med undervisningen i teckning är att 

tillvarata elevernas lust att uttrycka sig i bild och ska inriktas på att allsidigt utveckla deras 

skapande förmåga. Läroplanen stadgar vilka moment eleverna ska arbeta med när det gäller 

teckningsämnets olika infallsvinklar. Vidare säger också läroplanen att eleverna ska besöka 

muséer och utställningar. 22 

 

Också målbeskrivningen för ämnet slöjd är snarlikt ämnet teckning. Eleven ska utvecklas 

estetiskt och praktiskt. Ämnet ska också bidra till elevens medvetenhet i konsumentfrågor. 

Materialens egenskaper och dess ekonomiska värden ingår i ämnet. Ämnet poängterar också 

                                                
17 Ibid. 
18 Lgr 69, s 32 
19 Lgr 69 s 45-55. 
20 Lgr 69, s 142, 202 och 215. 
21 Lgr 69, s 132. 
22 Lgr 69, s 151. 
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elevens personliga intresseområden. Slöjdproduktionen är det medel som används för att 

uppnå ämnets ställda mål.23  

I musikämnet sägs att musikundervisningen ska berika elevernas liv i och utanför skolan samt 

skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse dels genom aktivt musicerande, dels 

genom lyssnande till musik. Den praktiska erfarenheten betonas. Någon direkt koppling till 

andra ämnen uppges inte.24  

 

Konst är ett ämne som Lgr 69 tar upp som ett tillvalsämne. I ämnets målbeskrivning står det 

att: 

 Undervisningen i konst har till uppgift att utveckla elevernas förutsättningar att uppleva och 

 förstå olika konstnärliga uttrycksformer...//…Det ska stimulera till en fortlöpande och aktiv 

 kontrast med kulturell verksamhet i det nutida samhället.  

 

Vidare skriver läroplanen att: 

 

 Undervisningen i tillvalsämnet konst bör i första hand ge eleverna tillfälle att fördjupa insikter 

 och utöka färdigheter, som de tillägnat sig inom olika obligatoriska ämnen. 

 

Här bygger läroplanen en bro mellan andra ämnen och ämnet konst. Men konsten är inte ett 

hjälpmedel i andra ämnen utan de andra ämnena är ett hjälpmedel i konsten. Det är 

kunskaperna i de andra ämnena som ska tillgodogöras i ämnet konst – inte att konsten ska 

vara ett redskap i andra ämnen.  

 

I ämnet ”fritt valt arbete” ges skolan, personal och elever stor frihet att själva utforma 

aktiviteterna inom ramen för ämnet. Syftet med ämnet är att: 

 

 Beaktas att detta får en klar anknytning till elevernas intressen och inte utformas så att 

 synpunkter rörande valets betydelse för framtida studie- och yrkesambitioner får avgörande 

 inflytande.25 

 

Ämnet får inte användas som stödtimmar eller på annat sätt utöka den tid som ges till de 

obligatoriska ämnena. Dock får ämnet gärna stimulera elevernas intresse i idrott, musik, 

teckning och slöjd eller i andra ”manuella” arbeten.26 

                                                
23 Lgr 69, s 156. 
24 Lgr 69, s 146-150 
25 Lgr 69, s 219 
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7.1.2 Läroplan för grundskolan Lgr 80 

Lgr 80 skiljer sig något från Lgr 69. Lgr 80 är lite mer lättläst och överskådlig, men 

innehållsmässigt är skillnaden inte så stor. Varje ämne gås igenom och mål, riktlinjer, 

kursplaner och timplaner redovisas. Varje ämne disponeras efter upplägget; syfte, mål, 

huvudmoment och riktlinjer. 

 

I Lgr 80 fastslås det redan inledningsvis att: 

 Skolan kan göra många viktiga insatser på det kulturella området. Ansvaret att förverkliga de 

 kulturpolitiska uppgifterna vilar på skolans alla ämnen. Ett speciellt ansvar har dock de ämnen 

 som har till uppgift att utveckla elevernas uttrycks- och kommunikationsförmåga i en strävan att 

 skapa en god barn- och ungdomskultur.27  

 

Lgr 80, skriver sedan att det främst är ämnena svenska, bild, musik, slöjd och idrott som har 

detta ansvar. Läroplanen rekommenderar också tema/studiedagar i drama och film. 

Läroplanen lyfter i förbigående även upp arbetet i ”tema”, där biblioteken anges som en viktig 

resurs. Lgr 80 säger också att skolan är ett kulturcentrum som inte ska begränsas till den 

obligatoriska undervisningen. Lgr 80 anger konserter, teaterföreställningar, filmvisningar, och 

konstutställningar som lämpliga aktiviteter. Syftet med detta är att låta alla barn få ta del av 

kulturutbudet. Vidare förespråkas en samverkan mellan det fria organisationslivet och den 

kommunala musikskolan. Lgr 80 öppnar för att kulturarbetare kan vara delaktiga i skolans fria 

aktiviteter och i andra ämnen. Inom ramen för fria aktiviteter kan eleverna utveckla sitt 

intresse för kultur. Lgr 80 lyfter därtill fram att det framförallt är lämpligt att dramatisera, 

eller genom kulturens redskap bearbeta, frågor rörande mobbning, alkohol och narkotika. 28    

 

I läroplanens riktlinjer för tillvalsämnen stadgas det att de kurser som erbjuds ska utgöra en 

fördjupning eller intresseprofilering av ett eller flera ämnen. Detta gäller dock inte kurserna i 

språk som tillval. Kulturen anges inte särskilt här, men läroplanen exemplifierar hur man tex. 

kan använda slöjd i samspelet med andra ämnen.29  

 

                                                                                                                                                   
26 Ibid.  
27 Lgr 80, s 26. 
28 Lgr 80, s 26-27. 
29 Lgr 80 s 35 
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I Lgr 80:s kursplaner lyfts kulturen in på ungefär samma sätt som i Lgr 69. De ämnen som till 

sin natur innehåller moment kopplade till kultur tar upp detta i respektive kursplan. I 

språkämnen öppnas för dramatiseringar i syfte att lära sig språket/språken.30  

 

I ämnet bild betonas att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att självständigt skapa 

bilder. Vidare att kunna kommunicera med bilder och kritiskt granska andras bilder. Ämnet 

ska också väcka intresse och respekt för värden i egen och andras konst.31 Vidare skriver 

läroplanen att: 

 Eleven ska vänja sig att efterfråga en bra barn- och ungdomskultur. 32 

 

Idrottsämnet beaktar kulturutövandet att utveckla färdigheter genom dansen i alla tre stadier, 

låg-, mellan- och högstadiet. Om syftet är att lära sig dansa som ett moment i hälsa eller om 

det är för att skapa förståelse för andra kulturer och dess dans framgår dock inte. Dock skriver 

läroplanen att det ska ingå att lära sig svenska och utländska danser samt lära sig improvisera 

egna danser.  

 

I ämnet musik ligger det i ämnets natur att utöva olika former av kultur. Eleven ska kunna 

spela instrument, dramatisera och skapa egen musik.33 Också kunskap om andra länders 

kulturer och förmåga att dramatisera detta genom teman belyses. Läroplanen lyfter under en 

särskild rubrik också fram: ”Musiken i samhället och världen”. I detta stycke säger läroplanen 

att: 

  

 Musiken ska inte studeras isolerat utan ses mot bakgrund av den kultur den utvecklar.34 

 

Även i slöjdämnet ligger det i ämnets natur att använda sig av moment som faller inom 

kulturens ramar. Eleven ska, enligt Lgr 80, kunna utveckla sin skapande förmåga genom 

praktiskt arbete och få handlingsberedskap i sitt vardagsliv.35 Vidare säger Lgr 80 att: 

 

 Eleven ska få kännedom om kulturarvet inom slöjdens områden. 36 

 

                                                
30 Lgr 80, valda delar. 
31  Lgr 80, s 69, 70. 
32 Lgr 80, s 70 
33 Lgr 80, s 108 ff. 
34 Lgr 80, s 111. 
35 Lgr 80, s 129. 
36 Lgr 80, s 129. 
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Lgr 80 säger också inom ramen för slöjdämnet att: ”i samverkan med andra ämnen studera 

olika levnadsförhållanden och kulturer från förr och nu avseende kläder ting och miljö”. Här 

ligger innebörden i kulturbegreppet inte i första hand i den skapande kulturen utan i första 

hand i kulturer från olika tider och miljöer. Begreppsinnebörden mellan kultur och kultur är 

flytande. I Lgr 80 finns också en skrivelse om vad kulturtraditionen betyder. Även om ämnet 

slöjd i första hand är ett ämne för skapande kultur så belyser den också kulturtradition och 

olika kulturer ur ett etniskt perspektiv.37 

 

Detta poängteras också i Lgr 80 ang. hemspråk; att olika länders kulturer (dvs. den kultur/land 

hemspråket avser) ska kompletteras med inslag från slöjdundervisningen. Ämnet hemspråk 

knyter även an till bilden, musiken och hemkunskapen. Också här är begreppet flytande och 

tvetydigt om det är skapande kultur eller kulturell kultur som avses. I sammanhanget flyter det 

ihop och spelar ingen större roll för läroplanens betydelse/mening.38 

 

I språkämnena lyfter Lgr 80 fram dramatiseringar för att lära sig språket. Detta i alla tre 

stadier i grundskolan. Dock; när det i ämnet engelska specifikt talas om kultur, är det inte den 

skapande kulturen, utan den engelska kulturen som åsyftas. Detsamma gäller tillvalsämnena 

tyska och franska.39  

  

I ämnet svenska poängteras det dramatiserande inslaget särskilt: 

 

 Dramatisk verksamhet ska ingå som en viktig del i arbetet.40 

 

Förutom den kultur andra har skapat, genom böcker och andra litterära verk, ska eleverna 

kunna skapa och producera egna texter och litterära verk utifrån den nivå som gäller för varje 

stadie i skolan.41  

 

I svenska som andraspråk anger inte Lgr 80 specifikt att kulturella moment ska ingå som 

redskap i lärandet, men den betonar att det är viktigt att lära sig den svenska kulturen i form 

av musik och litteratur. Detta för att både kunna känna gemenskap med människorna i Sverige 

                                                
37 Lgr 80, s 131, 132. 
38 Lgr 80, s 149.  
39 Lgr 80, s 76-84. 
40 Lgr 80, s 135. 
41 Lgr 80, s 139. 
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och samhörighet med sin ursprungskultur. Här används skapande kultur, dvs. litteratur och 

musik, för att lära känna nationell/etnisk kultur.  

 

7.1.3 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleverksamhet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 

94, har en helt annan struktur än de föregående läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80. Lpo 94 

fokuserar mer på vad eleven ska ha uppnått för mål och inte hur målen ska uppnås eller vad 

eleverna ska läsa för att uppnå målen. I läroplanens kursplan/betygskriterier står följande: 

 Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de 

 kunskapskvaliteter som undervisningen ska utveckla och anger därmed en ram inom vilken val 

 av stoff och metoder ska göras lokalt.42 

Detta är ganska signifikant för hur hela läroplanen/kursplanen resonerar kring skolan och 

lärandet. Lpo 94 skriver inte vilken roll skapande kultur ska ha eller hur den ska integreras i 

undervisningen. Däremot lyfter den in kunskap om kultur/kulturer.  

 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.43  

 

Läroplanen tar här upp kultur, men likt de tidigare läroplanerna är det i detta sammanhang 

nationell/etnicitetisk kultur och inte den skapande kulturen. Men i detta ligger en 

underförstådd mening att förstå även annan skapad kultur. Läroplanen fortsätter: 

 

 Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

 som är viktig att utveckla…44 

 

Här är läroplanens mening inte lika tydlig om det uteslutande är det nationella kulturarvet 

eller om det också förstås en skapande kultur riktat till eleven. Klart är i alla fall att läroplanen 

anser kulturen som sådan som viktig, men inte definierar exakt vad som åsyftas och vilken 

delaktighet eleven ska ha, relaterat till det nationella kulturarvet, annat än att det ska finnas en 

koppling.   

                                                
42 www.skolverket.se 2005-12-20 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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I övrigt lägger läroplanen stor fokus på att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

behov och förutsättningar. Skollagens 1 kapitel 2§ stadgar i detta sammanhang att 

utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men läroplanen förtydligar 

detta med att likvärdig inte betyder att utbildningen ska vara likadan eller utformas på samma 

sätt. Inte heller att skolans resurser måste fördelas lika. Lpo 94 betonar just att eftersom alla 

elever är olika och undervisningen ska anpassas efter varje elevs unika förhållanden – och för 

att det finns olika vägar att nå målen – kan utbildningen inte utformas lika. Men den ska vara 

likvärdig.  

Eleverna garanteras, enligt Lpo 94, en delaktighet i planeringen och utvärderingen av 

undervisningen. Genom detta kan och ska eleverna kunna ta ansvar och få inflytande. Lpo 94 

lyfter fram följande:  

 Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta  

 kunskaper…//…Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

 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. Skolan ska därvid vara ett 

 stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 

 samarbete med hemmen. 

 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan ska sträva efter att 

 erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.45 

 

Notera de sista två meningarna i citatet från Lpo 94. Läroplanen lyfter här fram lekens 

betydelse och även daglig fysisk aktivitet som hörnstenar i lärandet. Exakt vad skolorna ska 

göra inom ramen för detta anges inte, bara att det ska ske. Lpo 94 argumenterar vidare för att: 

 

 Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 

 varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 

 erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

 förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

 helhet 

 ….//… 
 Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

 verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

                                                
45 Ibid. 
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 utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 

 hör till det som eleverna ska tillägna sig.46  

 

I dessa stycken argumenterar läroplanen väldigt tydligt för kulturens inslag i undervisningen. 

Inte heller här säger den exakt vad som ska göras utan bara att det är något som ska ingå i 

undervisningen. Sammantaget med läroplanens andra delar ankommer det på varje skola att 

utforma detta på det vis som passar den, och framförallt passar eleverna.  

 

Läroplanen ställer sedan upp olika mål som eleverna ska ha uppnått efter genomgången 

grundskola. Bland dessa finns flera som på olika sätt knyter an till andra kulturer och till 

skapande kultur: 

 

 Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: [ i urval]  

 - har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 

 samhällets kulturutbud,  

 - 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,  

 kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 

 möjligt som språk, bild, musik, drama och dans,  

  har utvecklat förståelse för andra kulturer,47 

 

Det kan tilläggs att det även i sameskolan, den för samiska skolor särskilda läroplanen, finns 

mål uppsatta specifikt för den samiska kulturen. Eleverna där ska vara förtrogna med det 

samiska kulturarvet. I detta ligger [enligt min tolkning] både förtrogenhet med den samiska 

kulturen ur ett historiskt perspektiv och även ur ett kulturellt skapande perspektiv.  

 

Till Lpo 94 finns det för varje ämne särskilda kursplaner och betygskriterier. I dess inledning 

anges följande: 

 

 Uppdelningen i ämnen är ett sätt att organisera utbildningens innehåll, men avsikten är inte att 

 skapa gränser mellan dem. Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig 

 och meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer. 

 

                                                
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Om en skola väljer att integrera kulturen och kulturellt skapande i olika ämnen är detta något 

den utan problem kan göra, bla. med stöd utifrån ovanstående skrivning.  

 

Kursplanen för ämnet bild skriver om bildens betydelse för kommunikation och skapande. 

Den lyfter perspektivet och pratar inte bara om förmågan att kunna göra en bild, utan också 

om den bakomliggande betydelsen att behärska bilden som medium. Kursplanen skriver att 

bilden (bildämnet) har betydelse för vägen att nå kunskap och personlig utveckling. 

I läroplanens kursplan för ämnet bild sägs följande: 

 

 Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande.48  

 

Även om det inte står i klartext har kursplanen en andemening om bildens betydelse för 

skolans övriga lärande. Vidare skriver kursplanen om bildens roll i det moderna samhället och 

dess betydelse för kommunikation. I målen för grundskolan ska eleven kunna framställa olika 

typer av bilder samt även förstå och känna till bilden i en kulturhistorisk kontext.  

 

Också i ämnet musik redogör kursplanen för dess funktion och betydelse historiskt och i den 

kultur vi lever i. Kursplanen knyter även an till ämnet bild och konstaterar att det är två 

ämnen/uttrycksformer som ofta följs åt och kompletterar varandra.  

 

 I dagens internationella ungdomskultur förenas musik och text, ofta i kombination med bild, till 

 nya uttrycksformer som speglar och påverkar den växande individens livssyn. 49 

 

Inte helt oväntat lyfter den också fram musikämnet som en hörnsten i kulturen. Musikens 

betydelse för det kognitiva medvetandet tydliggörs också: 

 

 Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetande nivåer och utgör ett viktigt 

 redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna intryck samt för 

 gestaltning och förmedling av idéer och tankar.50 

Med detta bygger läroplanen en bro till andra ämnen, genom att möjliggöra användning av 

musik i all undervisning. Denna innebörd finns också i kursplanens mål: 

 

                                                
48 www.skolverket.se, kursplanen för ämnet bild. 
49 www.skolverket.se kursplanen för musik. 
50 Ibid. 
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 – blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar 

 förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och 

 rörelse, 

 – utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som 

 redskap för skapande i olika former. 

 

Kursplanens skrivelser för ämnet idrott och hälsa tar, på liknande sätt som tidigare kursplaner, 

upp rytmen och dansen som ett moment. Dock inte i samma utsträckning som tidigare. 

Momentet finns dock med både som mål och som bedömningsgrund för de olika 

betygskriterierna. I de skrivelser som handlar om kulturella traditioner åsyftas i första hand 

traditioner som att vistas i naturen samt miljövård.  

 

I språkliga ämnen tar Lpo 94 upp kopplingen till framförallt nationell/etnisk kultur, tex. att 

eleven ska känna till saker om den engelska eller amerikanska kulturen. Det anges inte som i 

tidigare läroplaner att man kan/ska använda dramatiseringar för att lära sig språket. Dock; det 

finns ingenting i läroplanen som förhindrar detta. Men det anges inte särskilt i kursplanen som 

ett redskap för ämnet.51  

 

I kursplanen för det svenska språket poängteras kulturens betydelse mer än i den engelska 

motsvarigheten. Dels görs det för att poängtera språkets betydelse för kulturen, men också för 

den skapande kulturen.   

 Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med 

 anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och 

 värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för 

 människor med olika kulturell bakgrund.52 

 

Här förenas ”skapande” kultur med ”nationell” kultur. De två kulturbegreppen integreras i 

varandra och precis som i ämnena bild och musik ligger det i språkämnens natur att genom 

ämnets karaktär skapa något – antingen en bild eller litterär text. 

 

I kursplanen för hemspråk betonas särskilt kulturens betydelse för att lära sig språket i fråga. 

För att lära sig språket används skriftlig kultur, litterära texter, för att i sin tur lära sig den 

nationella kulturen och därmed också lära sig språket. Det skiljs inte på kulturbegreppen i den 

                                                
51 www.skolverket.se kursplan för engelska. 
52 www.skolverket.se kursplan för svenska. 
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meningen, men får ändå olika betydelse utifrån vilket perspektiv som frågan beaktas. Bla. 

skriver kursplanen följande om hemspråksundervisningen:  

 

 Litteraturen och den muntliga traditionen bär inte bara en stor del av det kulturella arvet 

 utan förmedlar även kunskaper. 53 

 

Vidare skriver läroplanen:  

  

 Den egna kulturkretsens musik, sånger och visor, rim och ramsor är viktiga delar av kulturarvet 

 och därmed i ämnet.54 

 

I orienteringsämnen diskuteras också kulturen. Främst är det dock kulturarv som åsyftas och 

inte den skapande kulturen. Detta diskuteras i olika ordalydelser beroende på ämnets art i 

både de naturorienterade och samhällsorienterade ämnena. Kulturen används inte som redskap 

i undervisningen, utan ur ett perspektiv av förståelse, på vilket sätt kulturen ur olika aspekter 

påverkat naturvetenskapen, eller vilken betydelse den har för samhällsvetenskapen och dess 

kontexter. Den ”skapande” kulturen diskuteras, men då utifrån hur den påverkar vår samtid 

och inte med hänsyn till hur den används som metod i undervisningen.  

 

7.1.4 1998 års läroplan för förskolan 

Fyra år efter det att Lpo 94 kom att gälla, som visserligen också hade inslag och riktade sig till 

förskolan, kom en särskild läroplan för förskolan, Lpfö 98. 

 

Lpfö 98 har den genomgående andemeningen av barnens upplevelser att grunden för lärandet 

ska bygga på barnens förutsättningar och behov. Redan inledningsvis i stycket som handlar 

om förskolans värdegrund skriver läroplanen att:  

 

 Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser…//…  

 Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. 55 

 

                                                
53 www.skolverket.se kursplan hemspråk 
54 Ibid. 
55 http://www.skolverket.se/skolfs?id=572 alt www.skolverket.se 
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Synen på barnens upplevelser och den egna skapande förmågan präglar hela läroplanen. 

Ovanstående två meningar, som visserligen inte helt hänger ihop utan är tagna från olika 

stycken är väldigt signifikanta för läroplanens sätt att se på barns utveckling och lärande.   

 

Likt andra läroplaner och från andra samanhang där barn diskuteras i relation till kultur, har 

begreppet kultur olika betydelse. Lpfö 98 använder begreppet med dess vida betydelse utan 

att det blir oklart vad man i den givna meningen menar:  

 

 I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som 

 att överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en 

 generation till nästa.56  

 

Barnens eget skapande lyfts här fram genom ett tydligt verktyg till lärandet. Leken och 

aktiviteten är ledord genom hela läroplanen.  Leken och det lustfyllda lärandet ska stimulera 

barnen till fantasi och inlevelse. Leken ska användas till att lösa problem och användas som 

redskap för att uttrycka sig. Läroplanen lyfter fram det tematiska lärandet för att skapa ett 

mångsidigt och sammanhängande lärande.  

 

Läroplanen menar vidare att uttrycksformer som bild, sång, dans, musik och drama 

tillsammans med språket är grunden för barns utveckling och lärande. I detta ligger också 

barnens möjlighet att forma och konstruera saker med material och tekniska leksaker. Den 

nya tekniken, såsom multimedia, förespråkas i lärandeprocessen.  

 

I ett av läroplanens mål för barnen står följande: 

 - känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,57 

I detta ligger tre saker. Trots att det till synes bara tar upp två. Respekten för andras kulturer 

är lättast att särskilja. I delaktigheten i sin egen kultur ligger både att vara en del av den 

kulturella miljön, men också att vara delaktig i skapandet av kulturen. Läroplanen 

sammanväver återigen kulturbegreppens olika innebörd. Barnens skapande lyfts tydligare 

fram i följande mål: 

                                                
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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 - utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

 erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,58 

 - utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

 tekniker, 59 

Avslutningsvis bygger läroplanen för förskolan en bro över till den obligatoriska grundskolan. 

Även om förskolan och grundskolan är två skilda skolformer och har olika uppdrag är ändå 

deras samband tydligt. Förskolans arbetslag ska: 

 - utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och 

 samverka med dem60 

Denna bro är nödvändig, och den innebär inte bara en kommunikation mellan förskola och 

grundskola, utan mycket av det arbetssätt som förekommer i förskolan återkommer sedan 

direkt eller indirekt i grundskolan.  

 

7.2 Kulturhistorik för barn och ungdomar 

Den kulturhistoriska genomgången kommer att ske utifrån två perspektiv. Dels vad som 

erbjuds barn och ungdomar där dessa är betraktare av kulturen, dvs. teaterbesök, 

dansuppvisningar mm. Detta kapitel går under benämningen ”Kort kulturinstitutionell historik 

för barn och ungdomar”. Kapitlet där de själva utövar kulturen och på något sätt själva är 

delaktiga, går under benämningen ”Ungdomars kulturaktivitet i ett kort historiskt perspektiv”. 

Att respektive kapitel benämns som ”kort” är inte för att de är korta i sig, utan för att de 

beaktar ett kort historiskt perspektiv. Båda kapitlen tar upp skeenden från 1970-talet fram till 

mitten av 1990-talet.  

  

Sedan den offentliga sektorns expansion från 1970-talet och fram tills början av 1990-talet, 

ökade antalet elever i förskolan 3-4 gånger. Detta gör att när vi i faktiska tal studerar antalet 

aktiviteter för barn i de lägre åldrarna måste beakta att även om antalet aktiviteter för 

kulturbetraktelse eller eget utövande har ökat, måste detta sättas i relation till andelen barn vid 

varje tillfälle. En ökning av aktiviteter med, låt oss anta tex. 100 procent, innebär de facto en 

halvering av aktiviteterna per barn då antalet barn under samma period i förskolan ökat 3-4 

                                                
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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gånger. I den litteratur som gåtts igenom verkar det som att detta beaktats och att om det har 

angetts en ökning så är det också en faktisk ökning per barn och inte bara en ökning i faktiska 

tal. 

 

1985 fattade riksdagen beslut om förskola för alla barn.61 Målsättningen var att denna skulle 

varar fullt utbyggd i början av 1990-talet. Detta beslut bidrog också till förskolans expansion 

fram till 1990-talets början, jämfört med tidigt 1970-tal.  

 

7.2.1 Kort kulturinstitutionell historik för barn och ungdomar 

I en regeringsproposition från slutet av 70-talet betonades vikten av kulturpolitiska insatser 

för barn och ungdomar. Det är främst den skapande verksamheten som har lyfts fram och det 

är genom kulturinstitutionernas försorg denna satsning ska ske, enligt bla. nämnda 

proposition.62  

 

De beslut som fattades angav inte vilka metoder som skulle användas för att uppnå dessa 

prioriteringar. Detta ligger lite i linje med den läroplan för grundskolan som trädde i kraft 

långt senare, Lpo94, där målen anges, men inte metoderna. Dock skedde under 70-talet och 

framåt ekonomiska satsningar för barn och ungdomars kultur, både från statligt, kommunalt 

och landstingskommunalt håll. 63  

 

Det av staten instiftade kulturrådet har i två olika program (1989 och 1994) lyft fram vikten 

av en sammanvävd satsning mellan kulturen och skolan. Rådet menade att det var i skolan 

som kulturen kunde nå barn och ungdomar och att det bör ske integrerat med övrig 

skolverksamhet.64  

 

I den statliga kulturutredningen från 1995 konstateras att de privata och ”fria” kulturutövarna i 

större utsträckning än de offentliga institutionerna inriktar sig mot barn och ungdomar. Med 

detta inte sagt att institutionerna inte når (nådde) barn och ungdomar, utan att de fria 

kulturutövarna lägger en större del av sin verksamhet mot den målgruppen än vad de 

offentliga institutionerna gör.65  

                                                
61 Proposition 1984/85:209 
62 Proposition 1978/79:143 
63 Ibid. 
64 Kulturprogram för barn och ungdom, Statens kulturråd, 1994. SOU 1995:85 
65 SOU 1995:85 s 599. 
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Att de fria kulturutövarna riktar en förhållandevis stor del av sin ”kulturproduktion” till barn 

och ungdomar, beror enligt kulturutredningen på att bidragsreglerna är utformade så att 

teaterföreställningar riktade till barn och ungdomar ger mer i anslag. När det gäller de 

offentliga institutionernas utbud av teater riktad till barn och ungdomar från början av 80-talet 

och framåt har å ena sidan antalet uppsättningar ökat, men å andra sidan antalet 

föreställningar minskat. Sammantaget har det totala utbudet av teateruppsättningar riktade till 

barn varit ungefär konstant under 1980-talet – även om formen och utbudets art har varierat.66 

 

Även om det totala utbudet av teater och dansföreställningar har varit ungefär oförändrat har 

andelen faktiska besök ökat sedan andra halvan av 1970-talet och fram under 1980-talet till 

1990-talets början. Detta kan bla. förklaras med att ökningen främst skett i de yngre 

åldersgrupperna och att detta i sin tur är ett resultat av den utbyggda förskolan. Relativt sett är 

det de fria dansgruppernas föreställningar som haft minst besökare. Även om dessa besök i 

faktiska tal nästan har fördubblats under perioden.67 

 

Utbudet av litteratur riktad till barn och ungdomar har mellan åren 1973 och 1993 varit 

ungefär oförändrad i utgivna volymer, men i utgivna titlar har utbudet ökat. Bibliotekens 

verksamhet riktad till barn och ungdomar har också ökat under hela 1980-talet.68  

 

En mycket stor del av barn och ungdomar besökte i början av 1990-talet ett bibliotek. En 

markant ökning har skett sedan 1970-talet.69 Detta ligger också i linje med de riktlinjer som 

angavs i Lgr 80, där det stadgas att skolbiblioteken bör vara öppna hela dagen under skoltid 

och att de bör vara öppna för självständiga studier.70     

 

Läroplanen rekommenderar också skolan som mötesplats för kulturinstitutionernas 

verksamhet.71 Detta kan också förklara varför fler elever tagit del av olika former av 

kulturutbud.  

 

 

 

                                                
66 SOU 1995:85. s 600. 
67 SOU 1995:85. s 601. 
68 SOU 1995:85. s 600. 
69 SOU 1995:85 . s 602 
70 Lgr 80, s 22. 
71 Lgr 80, s 22. 
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7.2.2 Ungdomars kulturaktivitet i förskola och skola i ett kort historiskt perspektiv 

Enligt en slutsats i ”Småbarnens kultur och mediebarometer” 72 ägnar sig ungefär hälften av 

alla barn upp till åtta år sig åt att själva rita och måla. Någon skillnad på socialgrupp eller 

föräldrars utbildningsnivå finns inte. Men när det gäller användandet av böcker har det skett 

en minskning från 1884 till 1992. Från att i mitten av 80 talet ha haft en frekvens på ca 85 

procent, bland barn som dagligen möter boken, har detta till 1992 minskat med ca. tio 

procentenheter. Främst är det här barn till lågutbildade föräldrar som i mindre utsträckning än 

tidigare dagligen möter boken som medium. 

 

Läsandet bland åldersgruppen 9-14 år har under samma period minskat något, men ökar sedan 

sett över tid bland ungdomar upp till 24 års ålder. I åldersintervallet 9-14 år har nästan hälften 

av barnen spelat ett instrument under det senaste året (1993/94) och ungefär 15 procent har 

sjungit i kör. Efter det att barnen fyllt 15 år minskar de egna musikaktiviteterna. Ungefär 

samma förhållanden gäller barn och ungdomars tecknande/målande. Den obligatoriska 

skolundervisningen i dessa ämnen är inte inräknad.73  

 

Kulturutredningen74 konstaterar att barn och ungdomar i ganska hög grad mellan åren 1974-

1994 ägnat sig åt egen skapande kultur i olika former. Utredningen ser ett samband mellan 

satsningar i kommunala musikskolan och motsvarande aktiviteter. Utredningen konstaterar 

också att aktiviteterna minskar och att barnens kulturutövande minskade i början av 90 talet. 

Detta samtidigt som neddragningar i de kommunala budgeterna på dessa områden skedde. 

Utredningen vill dock ha det förbehållet att det inte säkert går att fastställa sambandet mellan 

minskade anslag och minskat utövande.75   

  

Förskolornas kulturaktiviteter för barn är svåra att jämföra under den aktuella perioden. 

Faktiska museibesök eller teaterbesök är lättare att jämföra än den verksamhet där barnen är 

utövare av kulturen. Dels är det svårt att finna underlag för aktiviteterna, men främst är de 

aktiviteter som skett svåra att jämföra med varandra, inte minst för att kulturlivet i förskolan 

skett med stor variation. Verksamheterna har utvecklats olika och är därför svår att jämföra 

och göra kvantitativa mätningar av. 76  

                                                
72 Filipson L, Nylöf G, ”Småbarnens kultur och mediebarometer”, 1994., valda delar. 
73 SOU 1995:85. s 603 
74 SOU 1995:85 
75 SOU 1995:85s 604.  
76 Gandin K, Göthson H, Rapport om kultur i förskolan 1994-1994, 1994, valda delar. 
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Under 1970-talet och 1980-talet diskuterades behovet av en enhetlig läroplan för förskolan. 

Det var först med den nuvarande läroplanen, Lpfö 98, som en sådan infann sig, och då gjordes 

ett val att inte tala om vad i kulturväg barnen ska få ta del av, utan det var likt läroplanerna för 

skolan målen som var de viktiga – inte vägen dit. Så inte heller idag är det möjligt att göra 

någon rättvis jämförelse mellan vad och i vilken omfattning som förskolan ägnar sig åt 

skapande kultur.  

 

Men under 1978 kom det politiska signaler om att samarbetet mellan förskolan och 

kulturinstutitionerna skulle öka, detta genom den sk. ”Barnkulturpropositionen”. Detta 

välkomnades av både kulturarbetare och personal i förskolan. Kulturarbetare såg sin chans att 

nå förskolan och personalen i förskolan fick avlastning när det gällde den kulturpedagogiska 

biten i förskolans verksamhet.77  

 

Statens kulturråd skrev i en rapport 1982 om vikten av barnens estetiska skapande och om 

dess vikt för barns utveckling.78 Rapporten följdes upp några år senare med ett regeringsbeslut 

som avsatte särskilda medel till utveckling inom barnomsorgen där kulturen fick en betydande 

del av medlen. I kulturrådets rapport slås fast att det estetiska skapandet ses som ett 

förhållningssätt till allt lärande. 79  

 

Under 1980-talets senare hälft blev kommunernas ekonomier sämre samtidigt som den övriga 

arbetsmarknaden var överhettad. Detta ledde till att utbildad och erfaren personal lämnade 

förskolorna. Som ett resultat av detta försökte kommunerna höja yrkets status och satsade på 

fortbildning. I många kommuner skapades resurspersoner med inriktning på 

kulturpedagogiska uppgifter. Detta möjliggjordes bla. genom anslag från staten. Resultatet 

blev en ny satsning på kulturverksamhet i förskolan, trots att ekonomin på många håll blev 

kärvare.80  

 

1990 lade Civildepartementet fram ett kulturprogram för barn och ungdomar. Detta placerade 

fokus på barns kulturutveckling och fungerade som motpol till ekonomiska besparingar i 

början av 1990-talet.81   1990-talets besparingar gjorde att Socialstyrelsen fick i uppdrag att 

                                                
77 Proposition 1978/79:143 
78 Kultur i förskolan, rapport från kulturrådet 1982:5 
79 SOU 1995:85, s 607 
80 SOU 1995:85 s 607 
81 Kulturprogram för barn och ungdom, Civildepartementet, 1990. 
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utvärdera och undersöka på vilket sätt besparingarna i offentlig sektor påverkat barn och 

ungdomar. Socialstyrelsen fann att det uppstått kvalitetsskillnader inom barnomsorgen. Detta 

resulterade i en insikt om den enskilde pedagogens/anställdes roll när det gällde att förmedla 

kultur eller kulturupplevelser till barnen och att kulturen är en integrerad del av verksamheten. 

Av de besparingar som skett är det framförallt den ”betraktande” kulturen som fått stryka på 

foten – inte barnens eget utövande.82  

 

En av förra seklets största förändringar inom skolområdet var, förutom de läroplaner som med 

10-15 års mellanrum verkställdes i skolan, kommunaliseringen av grundskolan 1991. Tidigare 

hade grundskolan styrts av statliga regleringar. Nu, efter kommunaliseringen, 

decentraliserades inflytandet över skolan. Och i och med läroplanen 1994 kom skolan allt mer 

att målstyras.83 

 

Redan i 1962 års läroplan betonades vikten av kännedom om naturen och kulturen. Detsamma 

kom att fastslås i 1969 års läroplan. Kulturmedvetandet har således funnits i flera läroplaner 

innan en mer aktiv och målmedveten satsning skedde – främst under 1970 och 1980 talen. 84  

 

Oberoende av i vilken omfattning och i vilken form läroplanerna tagit upp kulturen, har 

inriktningen varit att alla barn i skolan ska ha samma möjligheter. Det betyder inte att samma 

resurser ska tilldelas till alla barn/skolor utan att alla, oavsett var vi bor och vilka 

förutsättningar vi har, ska ha samma möjligheter att ta del av skolans verksamhet. Detta 

oavsett om det handlar om kultur eller andra ämnen. 

 

1974 lanserades begreppet ”SIA”, ”Skolans inre arbete” i en offentlig utredning. Det handlade 

om skolans arbete och om hur skolan på olika vis dels skulle fylla vardagen med aktiviteter 

och dels hur skolan skulle möta dagens/framtidens olika krav som mötte eleverna. Mycket 

fritidsverksamhet skulle ske inom skolans ramar, däribland kulturverksamhet, och besluten 

om hur detta skulle ske skulle decentraliseras. 85  

 

Tankegångarna från 1974 års utredning lade grunden för en regeringsproposition som kom 

några år senare. I den betonas vikten av att genom olika konstarter ge uttryck för mänskliga 

                                                
82 Barns villkor i förändringstider. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1994:4 
83 Lpo94. 
84 Lgr 62 och Lgr 69. 
85 SOU 1974:53  
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känslor och att alla elever i skolan ska komma i kontakt med kulturyttringar. Dessutom ska 

eleverna av skolan erbjudas en fördjupning om de önskar att utveckla sina kulturella 

intressen.86 

Under 1980-talet skedde ett flertal riktade insatser för kultur i skolan i olika former. 

Utbildningsdepartementet, kulturrådet och skolöverstyrelsen; filminstitutet, rikskonserter, 

riksutställningar och riksteatern gjorde alla satsningar mot grundskolan. Flera av dessa 

insatser var att erbjuda eleverna kulturupplevelser och inte alltid att låta eleverna själva utöva 

eller skapa egen kultur.87   

 

1991 ersattes skolöverstyrelsen med ett nytt verk. Skolverket fick i huvudsaklig uppgift att 

utvärdera skolan, men inte att styra skolan. Därmed kunde skolor och kommuner inom ramen 

för läroplanen utveckla sin egen väg att nå de kulturella målen.88 

 

Utbildningsdepartementet följde 1986-1991 upp den tidigare satsningen som hade gjorts 

några år tidigare med en riktad insats kallad ”Kultur i skolan”. Satsningen innebar nära 

samarbete mellan den enskilda skolan och lokala kulturinstitutioner. I utvärderingen från 

projektet föreslogs ett ökat tillval för skolelever med möjlighet att fördjupa sig kulturellt och 

en generell satsning på stimulering av skolans kulturverksamhet. 89  

Kulturutredningen ”Tjugo års kulturpolitik” konstaterar att det är svårt att få en samlad bild 

över kulturutövandet i skolan. Detta av olika skäl, utformandet av kultursatsningarna har 

decentraliserats och ingår ofta i andra ämnen och särredovisas inte alltid. Dessutom sysslar 

skolorna med olika former av kultur vilket gör att deras verksamheter inte alltid går att 

jämföra.90 

 

7.3 Intervjuresultat 

Då de fyra personer som intervjuats dels har olika bakgrund/befattningar och perspektiv och 

dels har intervjuats på olika sätt – är inte intervjuerna helt jämförbara. De ska snarare ses som 

att de kompletterar varandra. De övergripande frågorna under intervjuerna har varit desamma, 

men frågorna har utformats olika och ställts på olika sätt, se Bilaga Intervjuguide. Svaren 

                                                
86 Proposition 1978/79:180 
87 SOU 1995:85, s 612 
88 Lgr 69, Lgr 80 och Lpo94 
89 Skolöverstyrelsen, Kultur i skolan. Sö R 90:27 / SOU 1995:85, s 614 
90 SOU 1995:85, s 614 
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kommer att ske både som referat och som citat. Intervjuerna skedde dels via e-post och dels 

via personliga möten.91  

Alla fyra som intervjuades fick den frågan om hur kulturen har förändrats över tid i skolan, 

och sedan följdfrågor om hur kulturen ser ut idag inom skolan.  

 

Holmberg beskriver den skolkulturella situationen så att det förekom mycket inbjudningar 

från teatrar och andra kulturinstitutioner tidigare under 1980 talet. Kulturinstitutionerna hade 

årligen återkommande arrangemang som skolorna/klasserna inbjöds till. Under slutet av 80-

talet kom även kulturen till skolorna. Holmberg exemplifierar detta med att Östgötamusiken 

besökte Norrköpings skolor. 

 

Holmberg menar att barnen tidigare i första hand var betraktare av kulturen. De tog del av vad 

andra hade skapat och deras medverkan var i form av publik.  

 

Wingren exemplifierar hur skolorna också under 1980-talet hade verksamhet där eleverna var 

utövare av kulturen. Då var det enligt Wingren vanligt med kompanjonlärare i musik som 

besökte klasserna.  

 

Anderssons bild av skolan under 1980-talet var att det ofta var stora administrativa enheter 

med en rektor. All verksamhet inom en skola skedde mer eller mindre likadant. 

 

Holmberg berättar vidare att när kulturen var schemalagd som en elevaktivitet så var eleverna 

själva utövare. Kulturens integration i andra ämnen var större i de lägre årskurserna och i de 

äldre årskurserna blev kulturen mer avskild från andra ämnen.  

 

På frågan om det skett någon förändring av vad det gäller skolans syn på kulturen sett över tid 

svarar Holmberg; 

  

 - Nej ,ingen avgörande skillnad i synsättet,  men många skolor främst de 

 med lägre åldrar arbetar tematiskt och ämnesövergripande och ser kulturen som ett medel 

 inte en metod.  

                                                
91Andersson; Intervju på Diamantens skola/ Norrköping 2005-11-18 
 Holmberg; Intervju via mail konversation v.5 2005 
 Rolfart; Intervju på Diamantens skola/Norrköping 2005-11-02 
 Wingren; Intervju på Kulturskolans kansli/Norrköping 2005-10-11 
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Wingren beskriver en förändring som skedde i början av 1990-talet. Minskade ekonomiska 

resurser gjorde att skolorna fick ta en allt större kostnad av kompanjonlärarna och då 

minskade nyttjandet. 

När andra såg de ekonomiska svångremmarna som ett ”hinder” lyfter Andersson fram en 

annan aspekt. När mycket av verksamheten decentraliserades skapades ett utrymme att göra 

olika på olika skolor.   

 

Hur detta togs tillvara, gestaltar Rolfart genom att berätta hur det förhöll sig på den skola hon 

jobbar på, samma skola som Andersson är rektor på; 

 

 På skolan har vi en hög kulturell medvetenhet. Ledningen på skolan är intresserad av kultur och 

 vi hade många samma bakgrund från en tidigare enhet där vi jobbade mycket med kultur och 

 man tog med sig mycket därifrån. Det föll sig naturligt att jobba på ett liknande sätt i den nya 

 enheten. , intresserad ledning.  

 

På följdfrågan varför det skett förändringar svarar Holmberg att orsaken främst är av 

ekonomiska skäl: 

 

 - De förändringar som skedde under nittiotalet var främst av ekonomisk art, skolorna fick 

 mindre med pengar och resor till kulturinstitutioner blev för dyra och 

 bortprioriterades. Vissa skolor valde ändå att satsa så det blev skillnader beroende vilken skola 

 man gick på, så principen om likvärdig utbildning kanske fick sig en törn. 

  

Infallsvinkeln, ”Vem bestämmer hur skolan ska arbeta med kultur?” besvarar Andersson med 

att det operativa ansvaret har skolan själv. Denna åsikt delas också av Wingren som säger att: 

 

 Det är kultur och fritidsnämnden som ger oss uppdraget, eller ger oss pengarna. Innehållet rår 

 vi själva över. Vi skapar själva den kultur vi erbjuder och hur vi  gör det rår inte politikerna 

 över. Det uppdrag vi har är riktat. Det vi gör stöds dock av politikerna. 

 

När det sedan gäller organisationen för den verksamhet Wingren bedriver är detta styrt av 

politiker som beslutade att ”Musikskolan” skulle bli en ”Kulturskola”. Wingren poängterar 

dock att det är ett politiskt direktiv att verksamheten ska vara ämnesövergripande. Då tex. 

genom den uppsökande verksamhet som kulturskolan bedriver.  
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I detta ligger också svaret på frågan: Vem bestämmer ”att” det ska vara kultur, och vem 

bestämmer ”vad” kulturen ska innehålla? 

 

Wingren förtydligar detta när vi diskuterar innehållet i kulturen och vilket uppdrag skolorna i 

praktiken står inför; 

 

 Från 1960 talet var verksamheten inriktad på sångklasser. Sedan instrumental verksamhet och 

 nu sedan musikskola och nu slutligen kulturskola. Vår verksamhet måste matcha andra häftiga 

 upplevelser. Vår verksamhet konkurrerar med barnens TV/dataspelande. Det vi gör måste 

 matcha detta.     

 

Hur kulturen integreras i undervisningen förklarar Wingren med att det är ett politiskt beslut 

att kulturen ska vara ämnesövergripande men återkommer till att hur man gör detta är upp till 

varje skola att själv avgöra och att innehållet i kulturskolans uppsökande verksamhet avgörs 

av kulturskolan i samråd med den skola som besöks. Den uppsökande verksamheten fungerar 

ofta som en introduktion till ett ämne/tema som skolan arbetar med. Inledningsvis är eleverna 

betraktare av kulturen när Kulturskolan besöker en skolklass.  

 

Hur skolan integrerar kulturen i undervisningen rent praktiskt beskriver Rolfart och 

Andersson. Andersson pratar om den inspiration som den finska läroplanen har gett många 

lärare som arbetar med kultur i skolan. Även om den finska läroplanen inte gäller i Sverige så 

öppnar den upp för ett nytt sätt att se på kulturen i skolan och på hur det går att arbeta. 

Utgångspunkten för Diamantens skola beskriver Andersson som: 

 

 Vår skola är mångkulturell, men vi skapar ur detta en egen kultur. Kultur och skapandet av 

 kultur ger delaktiga barn, och personal. 

 

Andersson förklarar att han inte tycker det är någon mening med att ha kulturaktiviteter där 

varje nationell kultur på skolan visar upp sig. Han menar att då skulle tex. chilenarna komma 

och titta på den chilenska kulturen och syrianerna skulle komma och titta på den syrianska. 

Förmodligen skulle de inte betrakta varandras kulturer på det sätt det var tänkt. Då menar 

Andersson att det är bättre att skapa något gemensamt där alla är delaktiga och där gensvaret 

bland föräldrar och andra blir större. 

 

Andersson och Rolfart poängterar båda att kulturen är ett verktyg i undervisningen. 
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Hur de rent konkret använder sig av kulturen i undervisningen exemplifierar Rolfart:  

 

Mycket av motoriken, tex balansövningar, kan ske genom kulturella övningar såsom dans eller 

dramat. Barnen lär sig samarbeta och detta lär barnen sig genom nästan all kultur verksamhet, 

skriv amanus, måla dekorer etc.  

 

Rolfart beskriver sedan vilket förhållningssätt skolan har till eleverna. Skolan har en tydlig 

nisch mot kultur, men de vill ändå inte tvinga någon att vara med på det sätt skolan arbetar. 

Rolfart menar att om det ska vara någon mening med att integrera kulturen i undervisningen 

på det sätt man gör, går det inte att tvinga eleverna. Eleverna måste erbjudas en delaktighet. 

De erbjuds olika ”kulturella moment” som är integrerade i undervisningen. Skolan sätter 

årligen upp teater- och musikföreställningar. I detta ingår att skriva manus, sy kläder, måla 

dekorer, skapa musik, skriva sångtexter, samarbeta, ljud och ljus mm. Rolfart förklarar att om 

eleverna känner sig tvingade till det de gör, fungerar det inte att tro att de ska gå att använda 

momentet i undervisningen. Gillar inte någon att skriva manus, så är det tex. ingen idé att tro 

att eleven ska lära sig någon svenska om han eller hon tvingas till skrivandet till pjäsen. 

Framförallt blir det inget bra manus. Alla dessa moment som tillsammans skapar teatern och 

musiken är moment som kan användas i den ”vanliga” undervisningen.  

 

När jag frågar om något ämne får ge avkall för att hinna med allt detta svarar Rolfart att de 

inte väljer bort något, utan att allt skolan gör kompletterar och är integrerat i den vanliga 

undervisningen. Frågan följs upp med finansieringen, hur skolan finansierar sin verksamhet. 

Om den får några extra anslag för sin kultursatsning. Rolfart menar att skolan i princip inte 

har några extra anslag för detta: 

  

 Vi får inga extra pengar. Detta ryms inom den ordinarie budgeten. Vi ”håller på med skola”. Allt 

 vi gör är skola. 

 

Det senare var ganska signifikant för Rolfart i intervjun, att poängtera att det är skola de håller 

på med, och inte något utöver skolan. Att hela kultursatsningen är integrerad och en form för 

att bedriva skola och inte något som på något vis ligger i konflikt med det som traditionellt 

avses med skolundervisning. Formen och innehållet är annorlunda, men målen uppfylls 

genom det valda arbetssättet, menar Rolfart.   
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När vi har diskuterat hur lärare och elever arbetar lyfter jag frågan om hur föräldrarna ser på 

Diamantens sätt att arbeta. Rolfart är väldigt säker i sitt svar när hon säger att föräldrarna 

gillar sättet Diamanten arbetar på. Hon ger flera exempel på hur föräldrar har visat sin 

uppskattning till skolan och dess metodik. Bla. säger Rolfart: 

 

Vi har inga konflikter med föräldrarna om hur vi arbetar. Föräldrarna är ofta stolta över sina 

barns arbete på skolan, de kommer på uppvisningarna.  

 

Andersson är inne på samma linje, men frågan gäller då vad politikerna, dvs. beställarna, 

säger och om de har några synpunkter. Men Andersson menar att har inte har fått några 

synpunkter från politiskt håll om den verksamhet och den metodik de använder sig av.  

 

Avslutningsvis ger jag ett påstående till Andersson, att jag hade en föreställning om att det 

generellt är så att det tidigare var eleverna som var betraktare av kulturen, men att eleverna 

idag generellt på skolorna är utövare av kulturen och att skolorna allt mer integrerar kulturen i 

undervisningen. Andersson håller inte med mig om att det är så generellt, men säger: 

  

 … om verkligheten var som du beskrev, skulle jag vara jätteglad…  

 

8. Resultatanalys  

I redovisningen av ”svaren” på de ställde frågeställningarna utifrån undersökningen med 

litteraturen och intervjuerna, kommer jag att lyfta ut en frågeställning i taget och sammanfatta 

de resultat som är relevanta för respektive frågeställning.    

 

Den inledande frågeställningen ”Hur har synen på kultur i skolan förändrats över tid” måste 

först besvaras utifrån frågan har det skett en förändring. Att det har skett en förändring 

bekräftas av litteraturen och de intervjuade genom den förändringsprocess de beskriver. Detta 

givet, kan frågan hur synen förändrats över tid, ställas. 

  

Kulturen har haft en plats i alla de jämförda läroplanerna, men på olika sätt. Läroplanerna från 

60-talet tog upp kulturen, men som en egen pusselbit i undervisningen. I vilken mån och på 

vilket sätt man under 1960- och 1970-talen lät kulturen göra intrång i skolan kan vi 

naturligtvis inte läsa ut av läroplanerna. Rimligt är att verkligheten på ett ungefär 

återspeglades i då gällande läroplaner. Hur kulturens plats i skolan de facto såg ut behöver ju 
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inte per automatik vara överensstämmande hur synen på kultur var. Frågan är ju också vems 

syn man ska beakta. Lagstiftarens eller skolan/lärarens? Initialt får det beaktas att det är 

lagstiftarens syn som redogörs, då detta ger sig i uttryck i läroplanerna. 

 

 Att kulturen hade en viktig roll i skolan slogs fast i läroplanen från 1969. Vi ser här från 1969 

att medvetenheten om kulturen var tydlig. Det sätt som kulturen skulle få plats i skolan skulle 

ske genom fritt valt arbete. Man poängterade också vikten för det egna skapandet. Fortfarande 

var kulturen något som till stora delar var vid sidan av den vanliga undervisningen.  

 

Till nästa läroplan ser vi en förändring där man stadgar att det åligger skolans alla ämnen att 

verka för att de kulturpolitiska målen ska uppnås. Vidare lyfter man in begrepp som tema-

studiedagar riktade mot dans och teater mm. Syftet med detta var inte bara att man skulle låta 

barnen ta del av kulturen, utan det fanns också ett socialpolitiskt mål. Man ville ge alla samma 

möjlighet att ta del av kulturen och kulturutbudet. Aktivt ville man också att barnen skulle 

vänja sig att efterfråga kultur. 

 

Inom undervisningen öppnar man allt tydligare upp för att använda kulturen som inslag för att 

lära sig moment i det ordinarie ämnet. Då främst i språkämnena, i ämnet svenska poängteras 

det särskilt.  

Under 1980-talet ser vi också enligt de olika utredningar som lagts fram att barnen fick 

betrakta mycket kultur i form av teaterföreställningar och annat där barnen var betraktare av 

kultur som andra hade skapat. Då var ”betraktandet” ofta föreställningar som sattes upp 

centralt på någon kulturinstitution, men den saknade ofta kopplingar till skolundervisningens 

ämnen.  

 

Den kommunala musikskolan har också inneburit att eleverna inte bara betraktat kulturen, 

utan allt mer också skapat kultur. De förhållanden som undersökts i uppsatsen gäller 

Norrköping, där den kommunala musikskolan övergick till en kulturskola. Vissa inslag i 

kulturskolan är fortfarande av betraktande karaktär, men kulturskolans stora verksamhet är att 

låta eleverna utöva kultur. Denna verksamhet har funnits hela tiden, även då man var en 

renodlad musikskola, men man vyerna har vidgats och man är inte lika hårt fokuserad på bara 

musik, även om det i första hand är i musiken eleverna själva är utövare och i den övriga 

kulturen betraktare. 
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I 1994 års läroplan stadgas inte kulturen särskilt mer än att man konstaterar att den är viktig 

och är en del av det gemensamma kulturarvet och att det ska ingå i skolan. Men man säger 

inte hur det ska ingå. Man lämnar detta väldigt öppet. Med 1994 års läroplan är skolorna 

väldigt fira att utforma sin verksamhet fritt, bara de uppnår målen. I målen har också kulturen 

sin plats, men man stadgar inte att det ska vara ett redskap på vägen dit som man gjort i andra 

läroplaner. Läroplanen öppnar upp gränserna mellan ämnen och då innebär detta också att 

kulturen kan ha en flytande roll mellan dem.  

 

Orsaken till varför synen på kultur har förändrats är det svårt att finna något enhetligt svar på. 

Man kan peka på att det är bakomliggande politiska beslut som har påverkat läroplaner och 

andra satsningar på kulturen. Uppsatsen har gett flera exempel på skeenden under den 

studerade perioden där politiska beslut har varit avgörande. Läroplanerna är det tydligaste 

exemplet på detta. Riktade satsningar på kulturen och SIA reformen är också resultat av 

politiska beslut. Den bakomliggande frågan, varför har då politikerna beslutat att göra dessa 

satsningar/kursändringar finner sig obesvarat. Om politiker/beslutsfattare har beslutat om en 

kultursatsning i skolan så innebär detta att synen på kulturen i skolan har förändrats i skolan. 

Att synen i skolan har förändrats är ett resultat av politiska prioriteringar. Detta svarar på 

frågan varför det skett en förändring i skolan. Men inte varför de som står för förändringen 

har ändrat sin syn. Skulle detta vara ett resultat av ”tidsandan”, kommer nästa följdfråga; 

varför har tidsandan ändrats. Detta gör att frågan för att följas upp, måste besvaras i många 

olika led. För varje led ökar dessutom osäkerheten orsak-verkan. För uppsatsens 

vidkommande är det rimligt att nöja sig med att synen i skolan har ändrats om ett resultat av 

politiska beslut och satsningar.   

 

Även på senare år, när politiska beslut påverkar skolan i mindre omfattning än tidigare vad 

det gäller skolans innehåll, är detta också ett resultat av politiska beslut. Skolans syn på 

kulturen påverkas först av politiska direktiv som styre skolan åt ett visst håll. Senare läroplan 

styr inte skolan lika detaljerat och då är det inte längre närvaron av politiska beslut som styr, 

utan frånvaron av dem. Men det är ändå ett politiskt beslut att vara ”frånvarande”. Detta gör 

att lagstiftaren direkt eller indirekt med sin närvaro eller frånvaro har styrt förändringen.   

 

Den intressanta frågan ur ett elevperspektiv är på vilket sätt dessa förändringar i praktiken har 

påverkat undervisningen sett över tid. 
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Från 1960-talet och fram tills 1980 års läroplan skedde det visserligen förändringar i synen på 

kultur, som avspeglade sig i skolan. Men förändringen var inte så stor. De handlade om 

styrning och hur kulturen skulle användas. Som något fristående från övriga ämnen och sedan 

mer och mer att den skulle integreras i övrig undervisning. Under 70- och 80-talet skedde 

flera aktiva kultursatsningar riktat mot skolan med varierande utfall. I läroplanerna från 1960- 

talet så stod det vilken roll/förhållande skolan och kulturen skulle ha. Under 80-talet så skedde 

det medvetna satsningar riktade mot skolan och läroplanerna tryckte mer och mer på att 

kulturen skulle användas som pedagogiskt redskap i flera ämnen. Musikskolan expanderade 

och barnen var både utövare och betraktare av kulturen. 

 

Den största förändringen möjliggjordes efter läroplanen 1994 som var mer målstyrd och där 

visserligen kulturen har en aktiv olats. Men läroplanen möjliggjorde för en skola som 

Diamanten i Norrköping att nästan till 100 procent integrera kulturen i all undervisning. De 

flesta skolor har inte gjort som Diamanten, men den stora förändringen är att möjligheten till 

detta finns. För att medvetet överdriva kan man säga att ju mindre skolorna styrs av 

kulturpolitiska mål och ju mer frihet de har att styra sin verksamhet, ju mer kultur kan de ha i 

skolan.  

 

9. Diskussion 

Oavsett vilken förändringar som sker bör man ställa sig frågan, varför sker de? Är en 

förändring en enskild händelse eller hänger de ihop med en större förändring där den 

betraktade förändringen bara är en liten del i ett större sammanhang. Under den tidsperiod 

uppsatsen belyser förändringarna inom skolans och kulturen, skedde mycket annat i Sverige. 

Vi gick från ett industrisamhälle på högvarv, med stigande tillväxt och en expanderande 

offentlig sektor till ett samhälle med ekonomisk kris under 70-talen och 90-talen. Spelade 

dessa förändringar någon roll i vad det gällde synen på kulturen och skolan? Att vi under 

läroplanernas sjösättande 1980 och 1994 hade borgerliga regeringar vilket i en historisk 

kontext inte tillhör det vanligast förekommande i Sverige, hade detta någon inverkan? Om det 

hade någon inverkan, var det samma samhällsvindar som lade grunden för de borgerliga 

regeringarna som färgade läroplanerna, eller är det de borgerliga regeringarna som färgat 

läroplanerna? Spelar den politiska majoriteten i riksdagen någon avgörande roll när det gäller 

hur skolan och kulturen samverkar? Detta är infallsvinkar som uppsatsen inte har gett sig in i 

att försöka besvara. Uppsatsens fokus ligger på vad som har hänt, och inte det bakomliggande 
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varför det har hänt. Det senare är minst lika intressant och kan tänkas vara ett uppslag för 

vidare forskning.  

 

Hur stor del har kulturen själv påverkat skeendet i skolan? Har det funnits någon allmän 

kulturtrend som smittat av sig i läroplaner och där kulturtrenden därigenom förstärkts genom 

dess intrång i skolan? Eller är det skolan som har startat en förändringsprocess som sedan 

efter att den passerat skolan färgar av sig i det allmänna kulturlivet? Dessa frågeställningar är 

också intressanta.   

 

När man gör en undersökning så ska man alltid vara källkritisk. Läroplanerna skriver en sak, 

de statliga utredningarna belyser en verklighet och rektorer berättar hur det förhåller sig. Är 

denna verklighet densamma som eleverna upplever? När en pedagog försäkrar att den 

verksamhet de bedriver tillfullo har sanktion från föräldrar, är det så? Säkerligen har otaliga 

föräldrar gett sin sanktion till det skolan gör. Men är varje ny förälder som gör detta, ett 

”bevis” på at det är så. Man kan jämföra detta med Poppers tes om huruvida det finns svarta 

svanar. För varje vit svan man hittar, är det ett bevis på att alla svarar är vita och att det inte 

finns några svarta svanar? Nej, inte enligt Popper. Ska man ta reda på vad föräldrarna 

eleverna och andra tycker om en verksamhet måste man ju också aktivt leta efter de som ev. 

inte håller med om det som sker.  

 

Ska man sedan vara självkritisk till sin egen undersökning måste man ställa sig frågan, är de 

resultat som presenterats rimliga? Ja, jag anser det. Undersökningen är inte heltäckande, och 

det finns säkert aspekter som inte beaktats. Men resultaten är inte så kontroversiella och inte 

heller så detaljerade att felaktigeter i detaljer avgör resultatet. Uppsatsen har belyst en 

förändringsprocess, denna förändringsprocess har i olika mån bekräftats på olika sätt i 

undersökningen.   

 

Är den färändring som skett i skolan och dess syn på kultur, bra? Det är naturligtvis 

subjektivt. Den nya läroplanen och konkurrens med friskolor gör att kommunala skolor kan 

profilera sig väldigt hårt med kulturinriktning. Även om skolan som profilerat sig hårt i 

riktning mot kulturen, ger eleverna möjlighet att välja i vilken omfattning de vill vara med, 

ska man ställa sig frågan; är valet reellt eller endast nominellt? Eleven kan säkert välja i 

vilken omfattning han/hon vill medverka i ett skeende, men hur stor är den reella möjligheten 

att ta ställning till konceptet som sådant? Om eleven går på en skola med stor kulturinriktning 
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eller en skola med nästan obefintlig inriktning och där läroplanen ger möjlighet till båda 

alternativen för respektive skola att profilera sig. Men vilket möjlighet har eleven att byta 

skola i praktiken? Även om det är betydligt lättare för elever och föräldrar att byta skola 

numera, också mellan de kommunala kan man ändå ställa sig frågan eller ha i beaktande att 

det kanske inte alltid är ett val till skolans profil som är avgörande. Utan närhet och var 

kompisarna går spelar sannolikt en stor del.  Detta är inget argument för eller emot vare sig 

skolornas möjlighet att profilera sig eller ett inlägg i möjligheten at byta skola, utan bara ett 

konstaterande att bakom skolans, institutionen skolan, val av profil och användandet av kultur 

i undervisningen finns det elever och att dessa elevers inställning inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med skolans val av nisch. Men, det samma gäller naturligtvis det omvända. 

När skolan valt ett ickeval, att inte ha en inriktning, finns det självklart elever om vill ha en 

mer aktiv satsning på kultur, fotboll eller vad det nu kan vara.  
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• Informera om uppsatsens syfte, att personen inte kommer att avkodas.  

• Intervjupersonens bakgrund och nuvarande och tidigare arbetsuppgifter. 

• Inledande diskussion om kulturbegreppet 

• Har synen på kultur i skolan förändrats över tid? 

• Hur har synen på kultur förändrats över tid? 

• Varför har synen på kultur förändrats över tid? 

• På vilket sätt har läroplaner, statliga, kommunala eller andra styrdokument påverkat 

skolans relation till kulturen? 

• På vilket sätt har ekonomin påverkat hur skolan arbetar med kulturen? 

• Hur arbetar man i praktiken med kultur i skolan, då och nu? 

• Vilken relation har kulturen med anda ämnen i skolan, då och nu? 

• Vilka konflikter, vilket motstånd finns det i skolornas sätt att arbeta med kultur? 
 
• Övrigt, specifikt för den intervjuandes profession och relation till kulturen   

 


