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Abstrakt	  

 

Denna diskursanalys har sin bakgrund i min frustration över att inte förstå användandet av ordet 

kulturarv i skolans styrdokument och i andra texter och medier. Syftet med arbetet är att bidra till 

diskussionen om kulturarv i läro- och kursplaner samt i skolundervisningen, speciellt i bildämnet.  

I uppsatsen diskuteras användningen av ordet/begreppet kulturarv i skolans styrdokument från 1969 

och framåt, hur ett antal människor inom skolvärlden använder begreppet samt hur dessa människor 

menar att läroplansformuleringarna om kulturarv bör återspeglas i bildundervisningen. Det 

empiriska materialet består förutom styrdokumenten av transkriptioner av intervjuer, texter från 

kommunala hemsidor och Riksantikvarieämbetets hemsida.  

 

I resultatet syns en diskursiv kamp mellan begreppen kultur och kulturarv. Kulturarv tycks 

användas synonymt med kultur, och det framgår att både intervjupersoner och skolans 

styrdokument hanterar begreppet kulturarv på ett osäkert sätt. Styrdokumenten tycks definiera det 

som immateriella värden men hanterar det även som om det gällde materiella värden. De använder 

kulturarv för att tala om en egen kultur eller specifik kultur men kultur för att tala om andra/andras 

kultur/-er, vilket får en särskiljande verkan. I de senaste läroplanerna finns en specifik mening, som 

inte kunnat tolkas: "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet...". Slutsatsen är att ordet 'kulturarv' i de flesta fall bör bytas ut mot 'kultur' i 

styrdokumenten. Kulturarv är ett urval av kulturella tillgångar, och Riksantikvarieämbetet vill 

betona att urvalet förändras med tiden, men för många uttolkare låter kulturarv som något 

ålderdomligt eller något stelnat, likt en kanon att bevara och hävda som "sitt". 

 

 

Nyckelord: Kulturarv, kultur, bildämnet, diskursanalys, diskursteori, läroplan, kulturarvsdiskurs, 

kulturdiskurs. 
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1	  Introduktion	  

1.	  1	  Inledning	  

Alla skolämnen ska präglas av läroplanens övergripande mål.1 I nuvarande läroplan kan man läsa 

följande:  
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 
utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.2 

Möjligen finns en definition av kulturarv i läroplanen, nämligen i detta citat: ”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.”3 I läroplanen används begreppet ytterligare en 

gång, nämligen där man påbjuder att eleven ska få ”kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska 

och västerländska kulturarvet”. I nuvarande kursplan för bild nämns inte ordet kulturarv, däremot 

formuleringar om ”olika kulturer”. Hur ska då bildämnet förhålla sig till kulturarv? 

1.2	  Bakgrund 

Sedan år 2003 arbetar jag som bildlärare på en kulturskola, och där behöver jag varken 

lärarlegitimation, följa läroplanen, ge omdömen eller sätta betyg. Jag har ändå följt med i 

diskussionerna kring läroplanen och kursplanen i bild. Jag har också arbetat några terminer som 

bildlärare på högstadiet. Till min utbildning hör, förutom lärarexamen och en fil. kand. i etnologi, 

en del högskolepoäng i historia med mera. Bland mina intressen finns lokal historia, lokal identitet 

och språk. Jag har styrelseuppdrag i Sollerö hembygdsförening och Dalmålsakademin. Jag stötte på 

begreppet kulturarv 1998 i slutstadiet av min utbildning till lärare i musik och svenska. Den nya 

läroplanen, Lpo 94, höll då på implementeras i skolorna.4 Samtidigt studerade jag etnologi vid 

Institutet för folklivsforskning. Vi diskuterade där grundligt kulturbegreppet, däremot inte alls 

begreppet kulturarv, som jag alltsedan dess ställt mig undrande till, eftersom det ofta tycks 

användas synonymt med kultur.  

                                                
1 Telefonsamtal 2014-11-11 med Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket. 
2 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7. Hämtad 2015-01-109 
från http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser. I fortsättningen kommer jag att använda förkortningen 
Lgr 11. 
3 Ibid., s. 9. 
4 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo 
94 Lpf 94, Stockholm. Hämtat 2015-03-20 från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31298. 



 5 

1.3	  Syfte	  	  

Syftet med mitt uppsatsarbete är att bidra till diskussionen om kulturarv i läro- och kursplaner samt 

i skolundervisningen, speciellt i bildämnet.  

1.4	  Frågeställningar	  

Övergripande frågeställning är hur kulturarv används inom skolvärlden. För att undersöka 

kulturarvsbegreppets användning har jag sökt svar på följande frågor: 

• Hur definieras begreppet kulturarv i de undersökta texterna och av informanterna?  

• Hur anser informanterna och textförfattarna att kulturarv hanteras i skolans bildämne, och 

hur anser de att det bör hanteras? 

• Hur har användningen av kulturarvsbegreppet utvecklats i skolans styrdokument?  

1.5	  Empiri	  

Det empiriska materialet består av texter och intervjuer. Av skolans styrdokument har jag valt att 

analysera alla läroplaner och kursplaner i bild från 1969 fram till vår nuvarande läroplan Lgr 11. 

(Se bilaga 1.) Övrigt text- och undersökningsmaterial som analyserats är: 

- Riksantikvarieämbetets (RAÄ) hemsida, Kulturarv.5 
- Mora kommuns hemsida, Hembygd och kulturarv.6 
- Mora kommuns hemsida, Kultur och bibliotek.7 
- Mora kommun, Nämnd- och bolagsplan 2015. För- och grundskolenämnd.8 
- Transkription av intervju med Gunilla Prüzelius, undervisningsråd på Skolverket 2015-01-06. 

(Se intervjuguide, bilaga 2.) 
- Transkription av telefonintervju med en bildlärare för skolår 4 - 6. (Se intervjuguide, bilaga 4.) 
- Skriftliga svar i mejlintervjuer med Hans Örtegren, Anders och Pia Bohlin, från den sistnämnda 

även några muntliga svar per telefon. (Se intervjufrågor, bilaga 3.) 

Till empirin bör också räknas den litteratur som anträffats i mitt sökande på de svenska databaserna 

DiVA, uppsatser.se och Libris (samt i vissa litteraturreferenser) efter kulturarvsbegreppets 

användning, historia och definition.9 I källförteckningen återfinns endast den litteratur som kommit 

till konkret användning i mitt arbete. 

                                                
5 Hämtat 2015-01-31 respektive 2015-05-02 från http://www.raa.se/kulturarvet/  
6 Hämtat 2015-04-27 från http://www.mora.se/Uppleva--gora/Kultur/Hembygd-och-kulturarv/ 
7 Hämtat 2015-05-01 från http://www.mora.se/Uppleva--gora/Kultur/ 
8 Hämtat 2015-05-01 från http://mora.se/Barn--utbildning/ 
9 http://liu.diva-portal.org/; uppsatser.se; http://libris.kb.se. 
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1.6	  Urval	  och	  avgränsning	  

Det finns en mycket stor mängd texter om kulturarv från ungefär två decennier tillbaka. Eftersom 

min undersökning gäller svensk skola har jag sökt svensk litteratur. I själva diskursanalysen har jag 

begränsat mig till ett antal myndighetstexter, som definierar kulturarvsbegreppet och/eller 

diskuterar kulturarv inom det obligatoriska skolväsendet (inte för-, sär- och specialskola). Till 

intervjuerna har jag gjort ett strategiskt urval av informanter, som är väl insatta i sina respektive 

områden. Min undersökning tar inte upp hur grundskoleeleverna tolkar kulturarv och hur de "tar 

emot" undervisning kopplad till kulturarv.  

1.7	  Metod	  och	  tillvägagångssätt	  

1.7.1	  Metod	  

Till den diskursteori jag ansluter mig till i denna studie (se nedan) knyts den metod, som kallas 

diskursanalys.10 Jag har genomfört en diskursanalys av kulturarvsbegreppet i texter och 

transkriptioner av intervjuer.  Vid analysarbetet studerades det empiriska materialets 

språkanvändning för att utkristallisera formuleringar som anknyter till mina frågeställningar. Inom 

humaniora och samhällsvetenskap används framför allt kvalitativa metoder eftersom man där oftast 

analyserar förhållanden som inte går eller är svåra att mäta kvantitativt.11 Den kvalitativa öppna 

intervjun som metod tillåter att samtalen flödar friare och kanske ger upplysningar, som inte 

kommer fram genom en strukturerad intervju med fördefinierade svarsalternativ. Jag har genomfört 

två sådana intervjuer, en "öga mot öga" med intervjupersonen och en per telefon. Vid båda 

tillfällena hade jag intervjuguider att utgå ifrån.12 Jag har också ställt frågor via e-post med tre 

informanter, som inte gått att nå på annat sätt. De fick alla samma frågor. För att undersöka 

kulturarvsbegreppets användning både inom och utanför skolans värld har jag genomfört en 

litteratursökning. 

1.7.2	  Tillvägagångssätt	  

Som bildlärare på högstadiet var läroplanen och kursplanen i bild en del av mina arbetsredskap, och 

jag förberedde mig genom att åter läsa dessa texter. Nästa steg i arbetet var att kontakta Skolverket, 

                                                
10 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2014) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur. 
11 Birgitta Kullberg (1996/2014) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, 56ff. 
12 Se bilaga 1 respektive 4. 
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där jag fick intervjua ansvarigt undervisningsråd på Skolverket, Gunilla Prüzelius. Hon var ny på 

sin post och hade inte svar på alla mina frågor, men hon fungerade som "grindvakt" (gatekeeper) 

och hjälpte mig alltså vidare till rätt personer och hänvisade till vissa texter.13 Det var svårt att hitta 

äldre läroplaner och kursplaner. Inte förrän långt in i arbetet fick jag vetskap om att man via 

Göteborgs universitets hemsida kan nå alla Skolverkets läroplaner, kursplaner och 

kommentarmaterial från 1969 och framåt i digitalt format.14 Jag har haft mejlkontakt med Hans 

Örtegren, Anders Marner och Pia Bohlin, vilka alla på ett eller annat sätt har medverkat i 

formulering av den nya kursplanen i bild.15 De svarade på mina intervjufrågor via mejl. Med en 

bildlärare har jag genomfört en telefonintervju. Under arbetets gång blev jag varse det nödvändiga i 

att diskutera inte bara begreppet kulturarv utan även kultur. Alltså vidtog ett arbete för att utröna 

hur kulturbegreppet använts efter att jag avslutade mina etnologistudier 1998. Jag har placerat 

denna diskussion under rubriken Teori och tolkningsram, eftersom den tillhör förutsättningarna för 

mina möjligheter att senare tolka hur begreppet kulturarv används. 

1.8	  Teori	  och	  tolkningsram	  

1.8.1	  Kulturbegreppet	  

Det kulturbegrepp som var vedertaget under min etnologiutbildning handlade om olika gruppers 

gemensamma föreställningar, normer och uttryckssätt och användes på samma sätt inom 

kulturantropologin. Detta synsätt har i efterhand kommit att beskrivas som "kultur som ordning".16 

Synsättet sågs så småningom problematiskt, när man insåg att kulturen är föränderlig. Den 

neoliberala politiken med dess inriktning på individen avspeglade sig enligt Mats Lindqvist i 

vetenskapen och filosofiska diskussioner, och "ordningsupplösande kulturdefinitioner började 

lanseras, som i till exempel kulturbygge eller kultur som process".17 Kulturbegreppet har rentav 

                                                
13 Kullberg (1996/2014), s. 144. 
14 Göteborgs universitet: https://gupea.ub.gu.se/simple-
search?query=skolverkets+l%C3%A4roplaner&submit=S%C3%B6k 
15 Pia Bohlin, lektor på Konstfack, och Hans Örtegren, lektor på Umeå universitet, var med i den arbetsgrupp, 
som arbetade fram kursplanen, medan Anders Marner, docent på Umeå universitet, tillhörde en referensgrupp, 
vars uppgift var att ge återkoppling på olika kursplaneutkast. Källa: Skolverket: Bild Ämneskompendium. Daterat 
2009-06-26. Marner hade förberett kursplanearbetet med en promemoria, daterad 2008-09-26. Båda dessa 
dokument är Skolverkets interna arbetsmaterial, som inte får spridas. Marner och Örtegren medverkade också i 
skolutvärderingen år 2003: Anders Marner, Hans Örtegren  &Christina Segerholm (2005) Nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): bild, Stockholm: Skolverket. 
16 Lindqvist, Mats (2010) "Kulturbegreppet och diskursanalysen", i: Kulturella perspektiv 2010, årg. 19, s. 30. 
17 Ibid., s. 34 
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tonats ned i etnologin under det begynnande 2000-talet och ersätts ofta av begrepp som 

representation och reflexivitet eller diskurs.18 En diskussion om kulturbegreppet pågår. Lindqvist 

menar att kultur alltid är någon sorts gemenskap som kräver en viss beständighet för att fungera och 

att man därför återigen kan börja använda "kultur som ordning", nu när den starkt polariserade 

debatten lagt sig (om stabilitet - instabilitet, ordning - oordning, homogenitet - heterogenitet etc).19 

Jag konstaterar att jag i min studie kan använda min "gamla" definition om gemensamma 

föreställningar, normer och uttryckssätt (som även resulterar i fysiska föremål), och i fortsättningen 

kommer jag att benämna detta kulturbegrepp etnologins kulturbegrepp. 

Människor vill gärna uttrycka sig estetiskt, och dessa uttryckssätt ingår som en del av (det 

etnologiska) kulturbegreppet. I svenskan används ordet kultur även för konstarterna (motsvarande 

engelskans arts och spanskans artes), vilket gör att man inte alltid vet vad som avses. I min analys 

kommer jag att använda begreppet konstarter. 

1.8.2	  Socialkonstruktionism	  

Denna undersökning utgår ifrån socialkonstruktionistisk grund, det vill säga enligt den 

kunskapsteori och ontologi som utgår ifrån att forskaren inte kan hitta en objektiv sanning.20 

Varken individer, företeelser eller fysiska ting har någon opåverkbar "inre essens" utan förändras i 

kontakten med andra och/eller förstås i relation till andra och därmed också till den tid man lever i. 

Det vi skapar, det vill säga vår kultur, våra kunskaper och även våra identiteter, är en produkt av ett 

socialt samspel. 

1.8.3	  Diskursanalys	  

Många socialkonstruktionister använder sig av diskursteori för att studera kultur och samhälle.21 

Diskurs betyder samtal, men i ett större perspektiv - "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)".22 Till exempel använder man ibland termerna "medicinsk diskurs" 

                                                
18 Ibid., s. 35 
19 Lindqvist (2010), s. 39. 
20 Vivien Burr (1995) Social Constructionisms, London: Routledge, 3ff; Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2009) 
Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod, Malmö: Liber, s. 240. Det är viktigt att hålla isär termerna 
"socialkonstruktionism" och "socialkonstruktivism", "för att inte få positionen förväxlad med Piagets 
konstruktivistiska teori", enligt Winther Jørgensen & Phillips (2014), s. 11. 
21 Winther Jørgensen & Phillips (2014), s. 11. 
22 Ibid., s. 7. 
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eller "politisk diskurs". Diskursteorin består av olika grenar och angreppssätt och innefattar både 

teori och metod. Det viktiga i alla angreppssätten är att det är diskursen som är föremål för analys, 

inte någonting "verkligt" som skulle ligga bakom. Jag ansluter mig principiellt till Laclau & 

Mouffes diskursteori, som säger att "diskursen är fullständigt konstituerande för vår värld" och att 

alla sociala fenomen kan analyseras med diskursbegreppet.23 Även om individen är determinerad 

av strukturer har hon också möjlighet att förändra. Den så kallade kritiska diskursanalysen, med 

Norman Fairclough som upphovsman, anser att det också finns "icke-diskursiva praktiker", som 

visserligen ursprungligen är diskursivt konstituerade men som sedan blivit stelnade sociala 

strukturer, till exempel institutioner eller förhärskande ideologier, som påverkar den diskursiva 

praktiken.24 Jag accepterar detta synsätt och har arbetat utifrån detta. Ett exempel på en stelnad 

struktur som påverkar det diskursiva fältet är museivärlden, vars artikulation av 

kulturarvsbegreppet påverkar andra institutioner.  

Inom diskursteorin finns några begrepp som jag har använt som analysverktyg. En diskurs består av 

moment: ord eller tecken, vilka fastställts till sin betydelse. Det viktigaste momentet, som de andra 

kretsar kring, kallas nodalpunkt.25 Detta kan exemplifieras med historiska händelser som återges 

olika inom museivärlden, politiken och skolvärlden. Dessa olika diskurser kanske alla har Gustav 

Vasa som nodalpunkt, men då artikulationen kring (sättet att tala om) denna historiska person 

skiljer sig åt, kallas nodalpunkten Gustav Vasa i detta fall en flytande signifikant.26 De moment som 

omgärdar nodalpunkten och talar om hur just den diskursen ska tolkas kallas med ett gemensamt 

ord för ekvivalenskedja. 

Som forskare är jag själv del av en eller flera diskurser, som antagligen påverkar hur jag utför min 

analys, vilket innebär att rapportens transparens är viktig. En del av orsaken till val av uppsatsämne 

är att jag i min subjektposition upplevt en diskursiv kamp mellan begreppen kultur och kulturarv. 

Som etnolog har jag tillägnat mig begreppet kultur, men nu måste jag acceptera användningen av 

ett nytt begrepp. I enlighet med Lacans subjektteori är min motor att "finna mig själv" i 

diskurserna.27 Winther Jørgensen & Phillips ger tipset att använda historien eller andra kulturer för 

                                                
23 Ibid., s. 25 och 42. 
24 Ibid., s. 66ff 
25 Ibid., s. 33ff. 
26 Ibid., s. 35. 
27 Ibid., s. 50. 
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att ifrågasätta sina egna självklarheter.28 Det jag kunnat göra i denna diskursanalys är att gå tillbaka 

historiskt för att undersöka kulturarvsbegreppets historia, tolkning/-ar, utveckling och användning, 

inom och utanför skolans värld. 

1.8.4	  Läroplansteori	  

Läroplanerna har blivit viktigare än tidigare, dels eftersom lärarna så tydligt ska följa 

betygskriterierna, dels för att läroplanerna är lättillgängliga digitalt för föräldrar och andra, som 

därmed kan kontrollera skolverksamheten. Läro- och kursplaner är föreskrifter, som alla 

skolpolitiker, skolledare och lärare ska följa. Avsikten är att de svenska skolorna ska vara likvärdiga; 

samma planer gäller över hela landet.29 Ändå tolkas de olika; närsamhället har stort inflytande.30 

Därför är det intressant för mig att inte bara analysera styrdokument (formuleringsarenan) utan även 

hur en bildlärare tolkar dem (transformerings-arenan).31 I undersökningen ingår dock inte att studera 

hur bildundervisningen i verkligheten hanterar läroplanens formuleringar om kulturarv 

(realiseringsarenan).32  

De ideal som läroplanerna bygger på kallas läroplanskoder.33 Efter andra världskriget har den 

rationella läroplanskoden varit förhärskande. Den betonar att eleverna ska ha nytta för framtiden av 

skolans innehåll, att de ska vara aktiva kunskapssökande och behärska metoder för att söka ny 

kunskap. Denna läroplanskod bygger på progressivismen, den pedagogiska rörelse som menar att 

skolan ska ge barnen redskap för att söka kunskap, gärna genom praktisk och experimenterande 

verksamhet samt att undervisning delvis är en "förhandling mellan läraren som vägledare och under-

lättare och elevens intressen och riktade uppmärksamhet.34 Jag ställer mig bakom progressivismen, 

och även en annan filosofisk riktning som spelat och spelar roll i diskussionen kring läroplaner och 

pedagogik, nämligen den kritiska teorin. Med den granskas de diskursiva praktikerna, det vill säga 

                                                
28 Ibid., s. 44. 
29 Lpo 94 innebar visserligen en större lokal frihet, delvis även Lgr 80, men detta var undantag i svensk 
läroplanshistoria. Ibid., s. 8 och 129. 
30 Ibid., s. 16 och 56f. 
31 Göran Linde (2012), Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, Lund: Studentlitteratur, upplaga 3:1 s. 64. 
32 Ibid. 
33 Ibid., s. 39ff. 
34 Ibid., s. 35. 
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"vem som säger vad, vem som får tala, vem som lyssnar, vad som anses tillåtet att tala om, vad som 

aldrig sägs och hur olika utsagor gillas eller ogillas, belönas och bestraffas etc".35  

1.9	  Tidigare	  forskning	  

Kulturarv diskuteras inom många discipliner, till exempel inom antropologi, historia och 

turismforskning, vilket avspeglar sig i en sökning på svenska avhandlingar i DiVA, som presenterar 

715 titlar innehållande ordet 'kulturarv'.36 Såvitt jag vet finns dock ingen avhandling om hur 

kulturarv introducerats och/eller hanterats i skolpolitiken eller skolan.37 Vid Linköpings 

Universitets Tema Kultur och samhälle (Tema Q) finns flera forskare, som diskuterat kulturarv i 

skolsammanhang, och till dem återkommer jag i avsnittet om kulturarvsbegreppets historia och 

definition. En hel del högskolestudenter har författat uppsatser om hur kulturarv hanteras inom 

olika skolämnen, exempelvis slöjd och historia, dock inte bild.38  

2	  Bearbetning	  och	  analys	  

Följande avsnitt innehåller först en genomgång av kulturarvsbegreppets historia och definition. 

Därefter beskriver jag analysarbetet. Eftersom jag ville se hur begreppen kultur och kulturarv 

användes i förhållande till varandra har jag genomfört två diskursanalyser, en avseende 

användandet av begreppet kultur och en om kulturarv. Sist i avsnittet avhandlar jag det empiriska 

materialets formuleringar om skolans hantering av kulturarv. 

                                                
35 Ibid., s. 36. 
36 Ett par exempel: Joakim Andersson (2008), Skilda världar. Samtida föreställningar om kulturarvsplatser, 
Linköpings universitet: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle. 
Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten; Hillström, Magdalena (2006), Ansvaret för kulturarvet : Studier i det 
kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919, 
Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle. 
Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. 
37 Jag har i DiVA gått igenom samtliga avhandlingar, som kom upp på sökordet 'kulturarv',. 
38 Jag har i DiVA gått igenom samtliga uppsatser, som kom upp på sökordet 'kulturarv'. 
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2.1	  Kulturarvsbegreppets	  historia	  och	  definition	  

Det första belägget av ordet kulturarv i det svenska språket är från år 1887, det andra från 1935.39 

Dessa belägg och nutidens användning har det gemensamt att man ser kulturarv som något i en 

kultur som ärvs av senare generationer.  

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika kulturuttryck, materiella 
som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella symbolvärden och utnämns därför till kulturarv.40 

Följande citat anger att det begrepp som föregick kulturarv var 'kulturminnesvård: "I betänkandet 

/år 1921/ föreslogs ett utökat statligt engagemang i kulturminnesvården (idag skulle vi säga 

kulturarvs- eller kulturmiljöarbetet)."41 Kulturarvsbegreppet började användas sparsamt i 

museivärlden under 1970-talet, men först kring 1990 hamnar det "i kulturpolitikens mitt i ett försök 

att orientera och mobilisera i en svårmanövrerad samtid".42 Begreppet flyttade in från museivärlden 

till andra områden, bland annat läroplanerna, och är ett exempel på så kallad intertextualitet, där ett 

begrepp överförs från en diskurs till nya områden.43 Peter Aronsson på Tema Q anger att den 

vetenskapliga diskussionen kring kulturarvsbegreppet startade tämligen omgående efter dess 

politiska introduktion i kulturmiljömålen 1988.44 Inom skolvärlden har det inte förts någon 

liknande diskussion, enligt K G Hammarlund på Tema Q.45 

I utredningen Ny kulturpolitik 1972 talade man om kulturarvet i singularis, som om det fanns ett 

enda kulturarv. Detta hade dock förändrats i 1996 års kulturproposition, så att man då såg olika 

kulturarv, till exempel kvinnornas eller den unga generationens kulturarv.46 Numera talar man om 

kulturarv som något föränderligt: "kulturarv som social konstruktion och som något som skapas i 

                                                
39 Svenska Akademiens ordbok på nätet: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Hämtat 2015-01-31 
40 Stefan Bohman (1999) "Kulturarvsinstitutionerna och det demokratiska arvet", i Demokratins estetik, 
Demokratiutredningens forskarvolym IV. SOU 1999:129, s. XX. 
41 Riksantikvarieämbetet (2014) Organisation av kulturminnesvården. Hämtat 2015-05-02 från 
http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/riksantikvarie-
curman-trodde-pa-museerna/organisation-av-kulturminnesvarden/. 
42 Annika Alzén & Peter Aronsson (2006) "Förord", i Annika Alzén & Peter Aronsson, Demokratiskt kulturarv? 
Nationella institutioner Universella värden Lokala praktiker, Linköpings universitet, Tema Q Skriftserie, opaginerad sida. 
43 Winther Jørgensen & Phillips (2014), s. 13. 
44 Peter Aronsson (2006) "Demokratiskt kulturarv - Nationella institutioner Universella värden Lokala praktiker", i 
Annika Alzén & Peter Aronsson (2006), Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner Universella värden Lokala 
praktiker, Linköpings universitet, Tema Q Skriftserie, s. 77. 
45 K G Hammarlund (2006) ""En trygg och demokratisk identitet på basis av det historiska arvet" - kulturarv och 
historia i den svenska skolan", i Annika Alzén & Peter Aronsson (2006), Demokratiskt kulturarv? Nationella 
institutioner Universella värden Lokala praktiker, Linköpings universitet, Tema Q Skriftserie, s. 91-99. 
46 Ibid. 
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processer".47 Sven Nilsson, skriver att 'den statliga kulturarvsdiskursen /---/ beskriver en rörelse 

från förvaltningen av ett i huvudsak materiellt kulturarv till ett "mjukt" kulturarvsbruk' innehållande 

moment som upplevelse, kulturbruk, värdebruk, identitet, mångkultur, minne och mening.48 Redan 

1987 hade man tonat ned det ålderdomliga i kulturarvsbegreppet, och med dagens synsätt inbjuds 

"till betydligt vidare möjligheter (för alla människor) att ifrågasätta men också att vara delaktiga när 

det gäller att peka ut/definiera vad som är kulturarv".49  

Den första läroplan som använde begreppet kulturarv var Lgr 80 med formuleringar dels om att 

skolan måste ta tillvara kulturarvet hos elever med annat hemspråk än svenska, dels om "det rika 

kulturarv som finns i svenska och utländska bilderböcker, bokillustrationer, affischer, filmer, TV-

program etc."50 

2.2	  Kultur	  i	  skolans	  styrdokument	  

Som jag konstaterat i avsnitt 1.8.1 används begreppet kultur på två olika sätt, dels enligt etnologins 

kulturbegrepp, dels konstarter. I skolans styrdokument används båda betydelserna, och i analysen 

urskiljer jag en diskursiv kamp dem emellan. Väldigt många gånger är det svårt att förstå vilken 

betydelse som avses, exempelvis i följande 

ordalydelser: 

- Bildens ökande mångfald /---/ förändrar snabbt 
bildningsstrukturen inom kulturområdet...51 

- Arbetslivet och den kulturella verksamheten i en bygd 
kan vanligen /---/ studeras oberoende av årstiden.52 

Av de drygt 350 beläggen för momentet 'kultur' i 

styrdokumenten står konstarter för uppskattningsvis 

en fjärdedel. Kring nodalpunkten konstarter finns en 

ekvivalenskedja av betydelsebärande moment som exempelvis följande: 

                                                
47 Riksantikvarieämbetet (2015) Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. Hämtat 2015-05-02 från 
http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/, s. 67 
48 Sven Nilsson (2006), '"Järnålder - överlevnadsstrategier för kulturarvsinstitutioner", i Annika Alzén & Peter 
Aronsson (2006), Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner Universella värden Lokala praktiker, Linköpings 
universitet: Tema Q Skriftserie, s. 62. 
49 Riksantikvarieämbetet (2015), s. 67 
50 Lgr 80, s. 73. 
51 Skolverket (2000a) Kursplaner betygskriterier Grundskolan 2000, Stockholm: Fritzes, s. 9. 
52 Lgr 69, s. 69. 
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- Undervisningen skall anknyta till aktuella företeelser i konst och kulturliv...53 
- kulturpedagogiska aktiviteter, som /---/ handhas av /---/ museer, bibliotek, konstcentra...54 
- omfattningen av sin kulturkonsumtion...55 
- Eleven har god kännedom om aktuella verksamheter inom bild- och kulturområdet.56 

Kring nodalpunkten etnologins kulturbegrepp består ekvivalenskedjan av moment som 

- olika samhällens och kulturers traditioner.57 
- Studium av konst och bruksting från olika kulturer och skilda tider.58 
- bilder från olika/skilda tider och kulturer59 
- aktivt ta till vara deras kulturarv.60 
- skapa förståelse för /---/ samisk tradition och kultur.61 
- Det här är skrivningar som ger uttryck för centrala medborgerliga kompetenser av vikt för demokratin, 

yttrandefriheten och den kulturella mångfalden.62 

Majoriteten av momenten inom diskursen etnologins kulturbegrepp handlar om kulturell 

kompetens i form av tolerans och förståelse för andra kulturer.63 

2.3	  Kulturarvsdiskurser	  i	  skolans	  styrdokument	  

Kanske ska man inte förvänta sig begreppsdefinitioner i läroplaner, men det finns inte heller någon 

definition eller diskussion av kulturarv i det kommentarmaterial som finns. Kan man då hitta olika 

diskurser inom användningen av kulturarvsbegreppet? Möjligen. Där finns inte de två diskurserna 

etnologins kulturbegrepp respektive konstarter, som konkurrerar med varandra, eftersom kulturarv 

inte någonstans beskrivs vara eller betyda konstarter. När konstarter nämns i samband med 

kulturarv är det som en del av kulturen: 

- uppsöka och använda det rika kulturarv som finns i svenska och utländska bilderböcker, bokillustrationer, 
affischer, filmer, TV-program etc64 

                                                
53 Lgr 69, kursplanen i teckning, s. 151. Här menar jag att sammanhanget gör att kulturliv bör placeras inom 
diskursen konstarter. 
54 Lgr 69, Supplement Teckning, s. 15. 
55 Lgr 80, s. 74. 
56 Skolverket (2000a) Kursplaner betygskriterier Grundskolan 2000, s. 12. 
57 Ibid., s. 10. 
58 Lgr 69, s. 151. 
59 Lgr 69, s. 9; Lpo 94 Kursplanen i bild, s. 4; Skolverket (1996) Sameskolan Kursplaner, timplan och kommentarer, 
s. 11 och 13; Skolverket (2000b) Kommentarer till kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000, s. 8; 
Skolverket (2008) Kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000. Reviderad version 2008, s. 8; Lgr 11, flera 
gånger på s. 21-29; Skolverket (2011b) Kommentarmaterial till kursplan i bild, s. 16 och 20; Skolverket (2011c) 
Läroplan för sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet (2011), s. 22, 23 och 24. 
60 Lgr 80, s. 14. 
61 Lgr 69 Supplement Sameskolor, s. 22. 
62 Skolverket (2011b), s. 8. 
63 Visuell kultur betraktar jag som en delkultur av den stora (etnologiska) kulturen, populärkultur, barn- och 
ungdomskultur likaså, även om allt detta kan uttryckas i olika konstarter. 
64 Lgr 80, s. 73. 
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- Bild och bildkonst /---/ är en viktig del av det kulturarv skolan skall förmedla.65 

Helt klart är att kulturarv används inom en diskurs, som rör kompetens inom det egna kulturarvet 

eller ett specifikt kulturarv. Vi kan kalla den diskursen egen kultur. I ekvivalenskedjan runt egen 

kultur som nodalpunkt syns moment som exempelvis följande: 

- Elev med annat hemspråk än svenska... /---/ Skolan måste /---/ aktivt ta till vara deras kulturarv.66 
- Sameskolan ansvarar för att varje elev /---/ är förtrogen med det samiska kulturarvet.67 
- Sameskolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången sameskola /---/ har fått kunskaper om och insikt i 

det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet...68 
- Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola /---/ har fått kunskaper om och insikt i det 

svenska, nordiska och västerländska kulturarvet...69 
- Bildkonsten är en del av vårt kulturarv...70 

Om det sedan finns en diskurs som handlar om kultur i allmänhet beror delvis på hur man tolkar två 

formuleringar, som återkommer i flera av skolans styrdokument. Det första är: 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 
utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.71 

Formuleringen "delaktighet i det gemensamma kulturarvet" är svårtolkad. Menas det svenska, 

europeiska eller möjligen något personligt som skulle vara något annat än "det egna kulturarvet"? 

Eftersom det är ett kulturarv man är delaktig i bör det enligt min mening inrymmas i diskursen egen 

kultur. Den andra formuleringen är 

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.72

 

 

Här rör det sig om ett kulturarv, vilket som helst, i ett slags epistemologisk ståndpunkt, och det kan i 

så fall sägas hamna i en diskurs som handlar om kulturell kompetens (kulturell enligt etnologins 

                                                
65 Utbildningsdepartementet (1994) Kursplaner för grundskolan. Hämtat 2015-04-03 från 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30959, s. 4; Skolverket (1997) Sameskolan Kursplaner, timplaner och 
kommentarer 1996. Hämtat 2015-04-03 från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31155, s. 11; Skolverket (2000b) 
Kommentarer till kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000, s. 8. 
66 Lgr 80, s. 14. 
67 Lpo 94, s. 10. 
68 Skolverket (2011c) Läroplan för sameskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 14. 
69 Lgr 11, s. 13. 
70 Utbildningsdepartementet (1994) Kursplaner för grundskolan, s. 5; Skolverket (1997) Sameskolan Kursplaner, 
timplaner och kommentarer 1996, s. 13. 
71 Lpo 94, s.5; Skolverket (2006) Lpo 94, s. 3f; Lgr 11, s.7; Skolverket (2011c) Läroplan för sameskolan 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7. 
72 Lpo 94, s. 7; Skolverket (2006) Lpo 94, s. 5; Lgr 11, s. 9; Skolverket (2011c) Läroplan för sameskolan 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 9. 
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kulturbegrepp, inte kompetens inom konstarterna).73 Jag benämner nodalpunkten för denna diskurs 

allmän kulturell kompetens. Moment som åskådliggör denna diskurs är 

- Skolan är förmedlare av samhällets kulturarv.74  
- Bild och bildkonst /---/ är en viktig del av det kulturarv skolan 

skall förmedla.75  

Det finns en betydelseskillnad mellan det sista citatet ovan 

och meningen "Bildkonsten är en del av vårt 

kulturarv...".76 Det som gör skillnaden är ordet "vårt" som 

placerar den meningen i diskursen egen kultur. Här syns 

således en antagonism mellan diskurserna egen kultur och 

allmän kulturell kompetens, varav den första står för 29 

belägg och den andra 5. 

Jag konstaterar att kulturarvsbegreppet i styrdokumenten används för att beteckna antingen kultur 

eller en del av kultur. Varför används då inte istället begreppet kultur? 

2.4	  Informanternas	  och	  hemsidornas	  kultur-‐	  och	  kulturarvsdiskurser	  	  

2.4.1	  Informanterna	  

Hans Örtegren, Anders Marner och Pia Bohlin har antingen varit med i författande av läroplaner 

eller kursplaner och bör alltså räknas in i formuleringsarenan, det vill säga där styrdokumenten 

produceras. När jag ställer frågor om kulturarv, använder de i sina svar båda begreppen kultur och 

kulturarv. När de talar om kultur rör de sig inom diskursen etnologins kulturbegrepp, inte 

konstarterna. När de talar om kulturarv rör de sig inom diskursen allmän kulturell kompetens, inte 

egen kultur. Hans Örtegren definierar kulturarv som "/d/e traditioner och materiella kvarlevor som 

förknippas med en viss kulturkrets", och han konstaterar att det är oklart "vilkas kulturarv" det är 

fråga om.77 Hans utsaga om "det egna kulturarvet" och "det gemensamma kulturarvet" kan dock 

tolkas som tillhörande egen kultur: "Mitt eget kan vara peruanskt om jag har en relation till den 

                                                
73 Epistemologi betyder kunskapsteori och handlar om hur man lär sig. 
74 Skolverket (2000) Grundskolan Kommentarer till kursplaner och betygskriterier, s. 7. 
75 Skolverket (2000b) Kommentarer till kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000, s. 8. 
76 Utbildningsdepartementet (1994) Kursplaner för grundskolan, s. 5; Skolverket (1997) Sameskolan Kursplaner, 
timplaner och kommentarer 1996, s. 13.  
77 Mejlsvar 2015-04-01 
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kulturen. Det gemensamma gäller den svenska kontexten i vid mening, men icke personlig."78 Om 

detta säger Pia  Bohlin: "Att det står det gemensamma kulturarvet kan tolkas som att det handlar om 

en exkludering av andra kulturer. Men det är inget jag vill slå fast som en sanning."79 Jag 

återkommer med en diskussion om detta under rubriken Tolkning och resultat. Gunilla Prüzelius, 

som är ny i sin tjänst på Skolverket, uttrycker själv sin osäkerhet om vad kulturarv innebär men 

tycks vara inne på diskursen etnologins kulturbegrepp, när hon svarar "allt vad gäller människors 

sätt att tänka och skapa i alla kulturer".80 

Bildläraren, som befinner sig på tolkningsarenan och ska realisera styrdokumentens intentioner, har 

inte tidigare reflekterat över begreppen och rör sig osäkert genom diskurserna. När hon ska 

kommentera kulturarv i läro- eller kursplaner säger hon att "man ska kunna känna till /.../ bilders 

budskap och utformning genom tider och kulturer", och då rör hon sig inom etnologins 

kulturbegrepp/allmän kulturell kompetens och konstarterna. Under intervjun definierar hon först 

kultur och kulturarv enligt diskursen etnologins kulturbegrepp i formuleringen "Kultur, det anser 

jag är det som sker runt omkring oss just nu. Men ett arv, det är ju liksom något som har funnits 

med förr". Men sedan ändrar hon sig: 

Alltså, kultur för mig, det är /.../ skapande på något sätt, vad det nu än må vara, film eller bild eller skulptur /.../ 
Men arv, å andra sidan, det är ju liksom hela samhället vi lever i... 

Då placerar hon istället kultur inom konstarterna och kulturarv inom etnologins kulturbegrepp. En 

sådan uppdelning har ingen annan av informanterna gjort. Hon försöker också reda ut 

läroplansformuleringen "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet" 

men går bet: 

Medvetenhet om det egna... /---/ men det är ju, anser jag, ens egen närmiljö då /---/ fast det blir ju också... det blir 
ju tvetydigt det där... /---/ man är ju delaktig både i sitt eget och i omvärldens... /---/ Nä, jag... Jag har inte 
analyserat det så noga. Jag kan inte säga... 

 

2.4.2.	  Riksantikvarieämbetets	  och	  Mora	  kommuns	  hemsidor	  

Riksantikvarieämbetets, RAÄ, hemsida med rubriken Kulturarv använder sig inte av ordet kultur 

mer än i ordsammansättningar: kulturarv, kulturmiljöer och kulturlandskap. Följande formulering 

uppfattar jag som RAÄ:s definition av kulturarv: 
                                                
78 Ibid. 
79 Mejlsvar 2015-03-30 
80 Intervju 2015-02-15 
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Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, 
konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och 
kulturlandskap som överförs från generation till generation. /RAÄ:s fetstil. Nytt stycke:/Vad som betraktas 
som kulturarv förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar.  

Denna text uppfattar jag däremot som en god definition av kultur. Här återkommer för mig i min 

subjektsposition den diskursiva kampen mellan begreppen kultur och kulturarv, eftersom det inte 

talas om ett urval ur kulturella företeelser/tillgångar. Titeln på RAÄ:s nya dokument 

Kulturhistorisk värdering och urval ger vid handen att deras kulturarvsbegrepp ändå innebär ett 

urval av kultur (enligt etnologins kulturbegrepp), en tolkning som stöds av de exempel som 

presenteras i citatet ovan. RAÄ talar inte om någon specifik kultur, vilket gör att dess 

kulturarvsuppfattning hör till diskursen allmän kulturell kompetens. 

På Mora kommuns hemsida kan man välja att gå in på fliken Kultur och bibliotek som följs av en 

kort text med konstarter som diskurs (med moment som kulturutbud, Konst runt Siljan, Musik vid 

Siljan etc). I menyn till vänster finns fler moment inom samma diskurs, men även Hembygd och 

kulturarv. Under denna rubrik återkommer i stort sett samma text som hos RAÄ med samma 

sammansatta ord: kulturarv, kulturmiljöer och kulturlandskap. Men ordet kultur finns också här i 

följande fras, som jag placerar inom diskursen etnologins kulturbegrepp. Här är det tydligare att 

kulturarvet är en del av kulturen: "All kultur bär spår av sin tid, men kulturarvet reser sig ovanför 

tiden"81 I Mora kommun finns inte längre någon uttrycklig skolplan. Det jag kan hitta om planer för 

skolan via Mora kommuns hemsida är Nämnd- och bolagsplan 2015. För- och grundskolenämnd. 

Där förekommer momentet kultur tre gånger, och alla ingår i diskursen konstarterna:82 

- Strategiska mål: Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum 
- Nämndmål: Skolan skall aktivt verka för att ge barn och elever ett rikt kulturutbud. 
- alla barn i grundskolan deltar i minst en kulturaktivitet/läsår 

 

2.5	  Hantering	  av	  kulturarv	  inom	  skolan	  och	  bildämnet	  

Läroplanerna efter 1980 anvisar inte undervisningsmetoder utan överlämnar ansvaret för hur 

undervisningen ska skötas till lärarprofessionen. I läro- eller kursplanerna finns ingen definition av 

                                                
81 http://mora.se/Uppleva--gora/Kultur/Hembygd-och-kulturarv/ 
82 Mora kommun (2014) Nämnd- och bolagsplan 2015. För- och grundskolenämnd, s. 13. Hämtat 2015-05-01 från 
http://www.mora.se/Documents/PDF-filer/Barn-%20och%20utbildningsf%C3%B6rvaltningen/Namnd-
%20och%20bolagsplan%202015.pdf 
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kulturarv och ingen formulering om hur kulturarv ska hanteras i skolan, ej heller i 

kommentarmaterialet till kursplanerna. Jag har till informanterna ställt frågan "Hur är det tänkt att 

kulturarv ska hanteras i bildämnet?". Pia Bohlins svarade att styrdokumenten idag är "öppna för 

tolkning och konkretisering", vilket gör att kulturarvet kan "betyda olika saker beroende på var man 

arbetar och vilka elever man /har/. Kulturarv kan vara svenska/nordiska som det står i läroplanen 

men naturligtvis också beröra kulturarv utifrån ett mångkulturellt perspektiv.83 Hans Örtegren 

menar att man ska "uppmärksamma sammanhang i vilka bilder skapas och vilka traditioner och 

sociala, kulturella och för den delen personliga omständigheter som spelar in för oss som skapar 

och tolkar.84 Anders Marner svarar så här: 

Man ska analysera och kritiskt granska det. I bild ska man behandla : ” Samtida konst och dokumentärbilder 
samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur 
bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.” Dvs förfluten tids bilder ska 
uppmärksammas i undervisningen.  Men på vilket sätt? En annan formulering i /skolår/ 7-9 är: ”Återanvändning 
av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.” Jag tolkar det så att eleven själv 
ska använda det sk kulturarvet  och ge det en ny roll i ett samtida sammanhang.  

Marners första citat kommer från kursplanens avsnitt om bildanalys. Även Gunilla Prüzelius menar 

att kulturarvet ska behandlas där samt att urvalet nog är upp till lärarna. Hon säger vidare "Jag tror 

att man hamnar i det historiska. Det tror jag man gör."85 Det gör även bildläraren: 

/D/et är ju bara att titta på alla konstnärer och konstverk som dom har lämnat efter sig. Och om man tar till 
exempel arkitektur och sånt, så det är klart att det finns mycket historia, i miljön som vi både lever i och som 
finns runtomkring oss i andra länder och kulturer och så vidare.86  

I den senaste kursplanen i bild är begreppet kulturarv borttaget. Gunilla Prüzelius gav beskedet 

(som hon fått från sin företrädare på posten) att man "gjort ett medvetet val att tona ner det. Man 

ville se bild mer som kommunikation."87 Pia Bohlin svarar på min fråga att det inte var någon 

diskussion om detta. "Det var direktiv från Skolverket."88  

3	  Tolkning	  och	  resultat	  

Gemensamt för alla texter och informanter är tanken att kulturarv är något som ärvs av nästa 
                                                
83 Mejlsvar 2015-03-30 
84 Mejlsvar 2015-04-01 
85 Intervju 2015-02-15 
86 Telefonintervju 2015-03-30 
87 Intervju 2015-02-15. Jfr Skolverket (2011b) Kommentarmaterial till kursplanen i bild, s. 6. 
88 Telefonsamtal 2015-03-30 
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generation. Den "officiella" definition som existerar är den på Riksantikvarieämbetets hemsida. 

RAÄ:s ordval angående kulturarv påvisar både materiella och immateriella uttryck, men 

läroplanerna talar enbart om immateriella uttryck i de fyra ord man möjligen kan tolka som deras 

definition – värden, traditioner, språk, kunskaper, vilket jag tror är utan avsikt, eftersom både Lgr 

80 och Lpo 94 talar om kulturarv i form av bilder. 

Jag har konstaterat att kulturarv används för att beteckna både kultur och en del eller ett urval av 

kultur. Riksantikvarieämbetets definition av kulturarv motsvarar det jag tolkar som kultur, 

samtidigt som ämbetet talar om en urvalsprocess.89 Exemplen visar att det pågår en diskursiv kamp 

emellan begreppen, och artikulationen är osäker både i texter och bland informanterna. I många 

fall, eller kanske alla, skulle man kunna byta ut ordet kulturarv mot kultur i styrdokumentens texter.  

Riksantikvarieämbetet betonar att kulturarv är något föränderligt, men detta syns inte i 

läroplanernas skrivningar. Självklart är kulturarv föränderligt, eftersom kultur är föränderlig, och 

kulturarv är ett urval av kultur. Informanterna tolkar, helt logiskt, kulturarv som något förflutet. Det 

finns ett logiskt problem i att RAÄ med flera framställer kulturarv som något annat än något 

förflutet.  

Min viktigaste slutsats från analysen är att ordet kulturarv framför allt används i läroplanerna för att 

tala om en egen eller specifik kultur - svensk, nordisk, västerländsk, samisk eller (i ett enda fall, i 

Lgr 80) kulturen hos elever med annat hemspråk än svenska. Ordet kultur används när man talar 

om andra/andras kulturer (i de fall där man inte menar konstarter). Se följande exempel:  

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, inklusive det samiska, samt 
västerländska kulturarv, 

• har utvecklat förståelse för andra kulturer,90 
 

Man kan se hur en diskussion förts mellan läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11. I den senare fanns mot-

svarande åtskillnad mellan kultur och kulturarv, men man har bytt ut förståelse mot kunskaper, tagit 

bort vårt samt infogat det samiska i en egen punkt tillsammans med de andra minoritetsspråken:  

• har fått kunskaper och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande 

                                                
89 Riksantikvarieämbetet (2015) Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet Hämtat 2015-05-02 från 
http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/. Definition av kulturarv finns på s. 12. Diskussionen om urval är 
utgångspunkt för hela dokumentet. 
90 Lpo 94, s. 10. 
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kunskaper om de nordiska språken, 
• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och 

tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia, ... 91 

Att man med kulturarv åsyftar en egen kultur talar också ordvalet insikt för, eftersom det är svårt att 

få insikt i andra kulturer, varom man istället kan inhämta kunskap.92 

I de båda läroplanerna finns en formulering som jag vill presentera här som en oklarhet, nämligen 

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

som är viktig att utveckla..." Varken "det egna kulturarvet" eller "det gemensamma kulturarvet" är 

konkretiserat eller förklarat i läroplanerna.93 Informanterna har olika förslag på tolkningar. Pia 

Bohlin är orolig att formuleringen kan tolkas som att det handlar om en exkludering av andra 

kulturer.94 Min tolkning är att det gemensamma kulturarvet avser den kultur som eleven delar med 

människor han/hon har omkring sig här och nu, medan det egna kulturarvet avser individens 

ursprungskultur, oavsett om han eller hon befinner sig i den nu eller inte. Men den intervjuade 

bildläraren tolkar det precis tvärtom: 

Det gemensamma det är ju typ hela, hela världen, alltså hela... Saker som har hänt, saker som folk har lämnat 
efter sig... alltså i stort, om man säger... Men att det man har närmast, det är typ dalahästar /---/ Det som är nära 
en, med dalakurbits och hela det här som är riktigt nära 

Jag kan således konstatera att läroplanen använder kulturarvsbegreppet på ett otydligt sätt. 

Detsamma anser även Harald Runblom, professor i historia, som kritiserar läroplanernas och 

läroböckers användning av kulturarvsbegreppet: 

Förvånansvärt nog finns ingen diskussion om begreppet kulturarv i någon av de granskade läroböckerna. Hur 
ska eleverna då veta vad detta är?95 

                                                
91 Lgr 11, s. 13f. 
92 Samma bruk av 'kultur' respektive 'kulturarv' finns också i regeringens proposition 1992/93:220 En ny läroplan för 
grundskolan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. 
Hämtat 2015-05-15 från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-
199293220-En-ny-laropla_GG03220/?text=true, s. 15 och Bilaga 1, s. 5 
93 Jag menar också att meningsbyggnaden i formuleringen är olycklig; den är skriftspråklig och kan utläsas som att 
"det egna" är något för sig, ett substantiverat adjektiv som inte hänger ihop med "det gemensamma kulturarvet". En 
mer förståelig formulering "för gemene man" vore "Medvetenhet om både det egna kulturarvet och det gemensamma 
ger en trygg identitet som...", även om detta ändå inte förklarar vad varken det ena eller det andra kulturarvet är för 
något.  
94 Mejlsvar 2015-03-30. 
95 Skolverket (2006) I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 
kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Skolverket, Rapport 285, s. 20. 
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4	  Slutdiskussion	  

Ordet kulturarv hörs ofta idag, och enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet vore det kanske 

märkligt om inte detta återspeglades i läro- och kursplaner. Anledningen till den frekventa 

användningen är säkerligen ett mänskligt behov av att söka sin kulturella identitet i en tid av 

globalisering och folkförflyttningar. Människor vill känna tillhörighet, och det är när ens kultur 

hotas som man upptäcker den.96 "Tänk på att bevarandet av något uppkommer just när det hotas."97 

Jag ifrågasätter en användning av ordet kulturarv i något slags vetenskapligt anslag, eftersom det så 

ofta blandas ihop med och används synonymt med kultur, kanske för att kultur känns ogripbart 

stort. Att man lanserat begreppet kulturarv gör dock det hela mer förvirrat; efterleden -arv talar om 

att det handlar om det förflutna, samtidigt som kulturarvsinstitutionerna försöker trolla bort 

efterleden och istället betona föränderlighet.98  

Det förefaller mig märkligt att använda ordet kulturarv för att tala om en egen eller specifik kultur 

(företrädesvis den samiska) men ordet kultur för att tala om andra/kulturer. Det blir ett särskiljande. 

Kulturarv är för mig kulturella företeelser/tillgångar, som ärvs av kommande generationer - inom 

vilken kultur som helst. Inom projektet Agenda kulturarv genomfördes en undersökning om 

politikers attityder till kulturarv. Där framkom att "/i/ngen definition på kulturarv tycks vara känd 

eller accepterad av beslutsfattare" samt att de hade problem med att beskriva kulturarvs betydelse i 

samhället.99 Dessa svårigheter kan bero på att begreppet ännu är så färskt; det är helt enkelt "ett idé- 

och frågekomplex som inte är inövat i den kulturpolitiska retoriken".100 Symtomatiskt är att ordet 

kulturarv inte står att finna i min upplaga av Nationalencyklopedin från år 1993.101 Det pågår en 

diskursiv kamp, och medan den kampen pågår finns där många osäkra uttolkare på transfor-

meringsarenan, däribland de lärare som staten gett ansvaret att realisera läroplanens intentioner. 

                                                
96 Anthony P Cohen (1982) Belonging. Identity and social organisation in British rural cultures, Manchester, Great 
Britain: Manchester University Press, s. 6ff. 
97 Mejlsvar 2015-04-01. 
98 Qaisar Mahnood vill till och med använda begreppet som ett verb, "kulturarva". Källa: Radioprogrammet Stil 2015-
03-29. 
99 Agenda kulturarv (2002) "Politikerundersökning - december 2002", Hämtat 2015-01-31 från 
http://agendakulturarv.raa.se/opencms/export /agendakulturarv/sidor/arkivskap /dokumentarkiv.html. 
100 Keith Wijkander (1999), "Kommentar" till Svante Beckmans artikel "Kulturarv och identitet", i Annika Alzén & 
Magdalena Hillström (red.) Kulturarvet, museerna och forskningen. Rapport från en konferens. Riksbankens  
Jubileumsfond & Gidlunds Förlag, s. 89. 
101 Nationalencyklopedin (1993), Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. 
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Jag har kommit fram till att läroplanernas hantering av kulturarvsbegreppet är osäkert och ogenom-

tänkt. I en del av skrivningarna är det oproblematiskt, till exempel i formuleringen "det rika kultur-

arv som finns i svenska och utländska bilderböcker"; i många andra fall (eller alla) kan det bytas ut 

mot 'kultur'. Ett exempel är meningen "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar". Där menar jag att det borde stå kultur i stället. Jag 

föreslår också att man tar bort "det gemensamma", eftersom i princip ingen förstår vad som avses. 

De flesta av de artikelförfattare jag stött på konstaterar att det är oklart vilket, vilka eller vilkas 

kulturarv som ska värnas och att detta ställer till problem, när tolkningen ska överföras till praktiskt 

arbete.102 En farhåga, enligt mitt sätt att se, är att läroplanens formuleringar om kulturarv medför att 

lärarna tror att de ska välja ut och undervisa om vissa specifika kulturella tillgångar, det vill säga 

(med Göran Lindes ord) använda symboliskt våld genom att "till del bestämma över andras världs- 

och livsåskådning".103 Riksantikvarieämbetets Qaisar Mahmood säger i en tidningsintervju att 

oklarheten har lett till att "/k/ulturarvsbegreppet har använts i syfte att stärka berättelsen om en 

nationalstat med en enda etnisk befolkning".104 Risken finns för ett "vi- och dom-perspektiv", att 

kulturarvsbegreppet används i syfte att utesluta "de andra", att "vårt kulturarv" eller "kulturarvet" 

speciellt av nationalister tolkas som "det svenska", att det bildas en myt om något etniskt svenskt 

och homogent som egentligen inte existerar.105 

I själva verket /.../ finns ingen homogen svenskhet. Sverige har alltid varit präglat av mångfald vad gäller livsstil, 
språk och religion. Exempelvis talades tjugo språk i Sverige på stormaktstiden, och de flesta talade tyska.106 

Kulturarv handlar om det förflutna, men risken är att det endast associeras till det ålderdomliga, 

vilket jag anar i svaren från Gunilla Prüzelius och bildläraren, vilka tror att skolans hantering av 

kulturarv hamnar i historia. K G Hammarlund menar att vi under vår uppväxt och skolgång mött ett 

institutionaliserat kulturarv med ursprung i den svenska nationella identitet som konstruerades 

kring sekelskiftet 1900. Detta "stelnade" perspektiv gör att vi blickar bakåt och har svårare att se det 

kulturarv vi är i färd med att skapa just nu. Han visar hur kulturarvet därmed blir "givet och fixerat 
                                                
102 Ett exempel är K G Hammarlund (2006), '"En trygg och demokratisk identitet på basis av det historiska arvet" - 
Kulturarv och historia i den svenska skolan', i Annika Alzén & Peter Aronsson (2006), Demokratiskt kulturarv? 
Nationella institutioner Universella värden Lokala praktiker. Linköpings universitet, Tema Q Skriftserie, s. 91-98. 
103 Linde (2012), s. 8. 
104 Yvonne Nenander (2013), "Jakten på en ny svenskhet", i Bygd och natur 4/2013. 
105 Jfr diskussionen om mytbegreppet i Winther Jørgensen & Phillips (2014), s. 47. 
106 Nenander (2013), s. 12f, där hon refererar till Qaisar Mahmood. 
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en gång för alla" genom att citera vår förre utbildningsminister Jan Björklund som i en debattartikel 

gav exempel på vad som kan kallas kulturarv, även om ministern själv inte använde just det ordet:  

Ämnet [historia] ger oss en kulturell identitet, som fungerar som ett kitt i vår sociala samhällsgemenskap. Den 
heliga Birgitta, Vallonbruken, Freden i Brömsebro, Vasaskeppets undergång, Tåget över Bält, sammanbrottet 
vid Poltava, Linnés katalogisering, utvandringen till Amerika och unions- upplösningen är exempel på 
företeelser som skapar samhörighet...107 

Dennis Atkinson konstaterar att skolans bedömningsdiskurs gör att dessa stelnade mönster visser-

ligen är lätta att mäta, men att detta kan krocka med elevens eget ontologiska varande och lärande-

process. Han menar att man borde undvika bedömning utifrån stelnade mönster och istället se läran-

de som möten, där stelnade mönster kan utmanas.108 Björklund och Atkinson står för olika 

epistemologiska ståndpunkter. Björklund tycks tro, i positivistisk anda, att det finns tidlösa fakta-

kunskaper eller sanningar som ska förmedlas till eleverna. Atkinson, liksom jag, är socialkonstruk-

tionist; skolan, eleverna och samhället förändras, varför skolans främsta mål bör vara att utrusta 

eleverna med redskap för att söka kunskap och förståelse, enligt den rationella läroplanskoden. Ett 

viktigt redskap är reflektion, och jag menar att skolan ska medvetandegöra eleverna om att alla har 

ett förflutet i form av kultur och historia och diskutera "hur detta förflutna produceras och hanteras i 

nuet. /---/ Genom denna kulturarvssyn kan förhållandet att nuet är ett resultat av då och att framtiden 

skapas i nuet, lyftas fram som grund för ett aktivt ställningstagande, inte som en konsekvens av 

dåtida händelser".109 

Vid definition och kodning av kulturarv har ideologi och olika maktcentra en mycket stor 

betydelse. Mellan dessa maktcentra fortgår under tidernas lopp en kamp om tolkningsföreträde.110 

Det vore intressant att analysera läroplanernas formuleringsarena utifrån ett maktperspektiv med 

                                                
107 Citerat från K G Hammarlund (2006), '"En trygg och demokratisk identitet på basis av det historiska arvet" - 
Kulturarv och historia i den svenska skolan', ingår i Annika Alzén & Peter Aronsson (2006), Demokratiskt 
kulturarv? Nationella institutioner Universella värden Lokala praktiker. Linköpings universitet, Tema Q Skriftserie, 
s. 92. Hammarlund själv refererar till Björklund, Jan: ”Dags att göra historia till kärnämne”, odaterad debattartikel på 
http://www.svenskhistoria.se/debatt/13.html, men debattartikeln är borttagen från sidan. 
108 Dennis Atkinson (2011) Art Equality and Learning. Pedagogies Against the State, London: Goldsmiths 
University of London, s. 112. 
109 Anders Högberg (2008), "Kulturarv och skolan - en kommentar", i Nils Andersson (red.), Historieundervisning 
och identitet i det mångkulturella klassrummet. Aktuellt om historia 2008:1, Skriftserie utgiven av Historielärarnas 
Förening, s. 20f. 
110 Stefan Bohman (2005), "Den minsta, gemensamma nämnaren. Eller - hur ser vårt kunskapsfält ut?", i 
Kulturarvens dynamik. Linköpings universitet: Tema kultur och samhälle. Skriftserie 2005:2, s. 199ff. Stefan 
Bohman definierar fem olika maktcentra, nämligen den politiska och officiella makten, professionella kulturarvs-
förvaltare (museianställda etc), allmänheten, ekonomiska intressenter samt den offentliga kultursektorn (media etc). 
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hjälp av Michel Foucaults maktteorier och diskursanalys.111 Enligt kritisk teori bör man ställa 

följande fråga: När Pia Bohlin (se s. 19) svarade "Det var direktiv från Skolverket", vem eller vilka 

var det då som hade bestämt? 

 

 	  

                                                
111 Formuleringen "ett bestämt sätt att tala om" antyder att någon eller några bestämt; det handlar alltså om makt. En 
filosof som grundligt bearbetat hur maktförhållanden bygger upp diskurser är Michel Foucault (1993) i Diskursens 
ordning, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion. Enligt Foucault och de diskursteoretiker som följer hans 
tankar är individen determinerad av strukturerna, men makten är inte bara negativ utan ska förstås "som produktiv: 
makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter". Se Winther Jørgensen & Phillips (2014), s. 20 och 25. 
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Bilaga	  2	  Intervjuguide	  inför	  samtal	  med	  Gunilla	  Prüzelius	  

- Vad gör ett undervisningsråd? 

- I läroplanens övergripande mål, i den allmänna delen, står att "Medvetenheten om det egna 

och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar." Det är 

ju så att det som står där ska gälla för alla ämnena i skolan. Hur tycker du man ska jobba med 

kulturarv i bildämnet? 

- Hur ska man tolka "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar"? 

- Hur tror du att lärare tolkar det som står i läroplanen om kulturarv? 

- Vet du när begreppet kulturarv kom med i läroplanen? 

- Hur hittar jag regeringsbeslut med mera? 

- Vilka personer bör jag intervjua? 
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Bilaga	  3	  Intervjufrågor	  till	  Pia	  Bohlin,	  Anders	  Marner	  och	  Hans	  Örtegren	  

 

 

• Hur definierar du kulturarv?  

• Hur gick det till när begreppet kulturarv infördes i läroplanen? Fanns särskilda skäl till att 

begreppet började användas i läroplansdiskussionerna? Varifrån kom begreppet? Var det 

politiker, skolfolk eller andra som introducerade begreppet i detta sammanhang? 

• Kan du berätta något om eventuella diskussioner om begreppet? 

• I den tidigare kursplanen i bild nämndes kulturarv, men det har tagits bort. Hur gick 

diskussionen där? 

• Hur är det tänkt att kulturarv ska hanteras i bildämnet? Ska man arbeta annorlunda vad gäller 

kulturarv nu jämfört med när den gamla kursplanen gällde? 

• I läroplanen står "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger 

en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig 

in i andras villkor och värderingar" [min kursivering]. Hur ska det kursiverade tolkas?  
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Bilaga	  4	  Intervjuguide	  inför	  samtal	  med	  bildlärare	  	  

 

Intervjun skedde per telefon 2015-03-30 

Bildläraren undervisar i åk 4-6 

 

Intervjufrågor: 

• Tror du att det står något om kulturarv i läroplan eller i kursplan i bild? 

• Hur definierar du kulturarv? 

• Är kulturarv någonting du tänker på i din bildundervisning? 

• Så här står det i läroplanen: "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar." Kan du tolka det på ditt eget sätt, med 

dina formuleringar? 

• Det står också så här: "Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 

och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk och kunskaper - från en generation till 

nästa." Hur tycker du den formuleringen ska inverka på skolarbetet? Vad kan man göra? 

• Om utbildning och fostran i djupare mening är en fråga om att föra vidare och utveckla ett 

kulturarv, då har läroplanen fyra ord där: värden, traditioner, språk, kunskaper. Är det nånting 

där du tycker fattas, om man ska betrakta det som en definition? 

• Finns det något som inte är kulturarv? 

 
 


