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Mångkultur, något nytt i skolan? 

En kvalitativ textanalys av den svenska nioåriga grundskolans läroplaner. 

 

Årtal: 2014                                                             Antal sidor:37 

 Studien syftar till att undersöka den förändring som skett i grundskolans 
läroplaner mellan 1962-2011, vad gäller formuleringar om och kring arbetet 
med mångkultur. Syftet har besvarats genom frågeställningarna: Vad utmärker 
de enskilda läroplanernas synsätt på mångkultur? Vilka förändringar har skett i 
grundskolans läroplaner under de senaste femtio åren, vad gäller synsättet på 
mångkultur? Metoden som använts för att komma fram till ett resultat var av 
kvalitativ art. En tidigare beprövad analysmodell har använts och kategoriserat 
det mångkulturella i läroplanerna enligt tre nivåer. Målnivå, regelnivå och 
verksamhetsnivå. Resultatet visade på en tydlig utveckling av de mångkulturella 
formuleringarna i skolans styrdokument, men på en avsaknad av metoder för 
att genomföra dem. Resultatet visar att retoriken i läroplanerna ligger i samtid 
med hur samhället har sett ut under läroplanens formulerande. Det syns i 
studiens resultat en vilja att göra mångkultur till något universellt accepterat. 
Sverige är en demokrati, varpå demokratiska värden måste värderas och 
prioriteras högt.  
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1 Inledning  

Vi lever i en global värld. För några månader sedan välkomnade min hemkommun 
tvåhundra asylflyktingar till ett gammalt hotell. Någon vecka efter deras ankomst, 
sprayades ”GO HOME” utanför hotellet. Efter helgen var de hotfulla orden borta, 
parkeringen utanför hotellet pryddes nu av orden ”DON’T GO HOME”. En skolklass 
hade reagerat och skrivit det nya budskapet på asfalten. I den lokala tidningen stod 
det att eleverna hade pratat om främlingsfientlighet i skolan och sedan bestämt sig 
för en motaktion.   

I samband med det senaste valet i september 2014 har Sverigedemokraterna portats 
från vissa skolor. Jimmy Åkesson har vänts ryggen på ett antal torg i Sverige. Vi ser 
motstånd mot ett vi- och dom-tänk på sociala medier, i grupper på Facebook, i 
hachtags på Instagram och Twitter. Motståndet vittnar om viljan att alla ska få vara 
med, få vara delaktiga. Vi vill ha tillgång till mångkultur.  

Den här studien syftar till att lyfta det mångkulturella ur skolans läroplaner över tid. 
Vad vill Skolverket att skolan ska jobba med idag och hur har de velat att skolan ska 
arbeta med det mångkulturella samhället tidigare? 

Begreppet mångkultur, bör för den som följer det mediala flödet inte vara någon 
nyhet. Ändå kan det vara svårt att förstå vad det egentligen betyder och vilken 
innebörd det har för oss. Begreppet i skolsammanhang präglas av ett elevperspektiv, 
där individens behov till kultur kan sättas i centrum. Ett skolperspektiv, där skolan 
hela tiden utmanas och prövas inför ett samhälle i förändring, där diskussionen idag 
präglas av ett öppet och välkomnande klimat, för alla. Ett samhällsperspektiv, som 
berör diskussonen om vad elever ska lära sig i skolan. Vad finns i den plan som styr 
deras lärande när samhället ställs inför något som inte längre vill ses som 
monokulturellt? 

Det historiska perspektivet i studien kommer användas då det centrala begreppet ofta 
presenteras som relativt nytt. Studien kommer belysa utvecklingen av det 
mångkulturella. Lundgren (2012, s. 130) skriver att hundrafyrtio språk representeras 
i skolan och att det är arton procent av alla elever i skolan som har ett andra språk. 
Det är de här eleverna som ofta, om inte alltid blir med det mångkulturella samhället. 
De här eleverna, skriver Lundgren (2012, s.130) har haft sin egen kursplan i svenska 
som andraspråk i enbart 18 år. I relation till hur länga människor har invandrat till 
Sverige kan arton år tyckas vara kort tid.   

Att studera begrepp som idag är högst aktuella i skolans läroplaner. Ett jämförande, 
historiskt perspektiv bör öka vår förståelse för samhällets och skolans ställning till 
mångkultur idag.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka den förändring som skett i grundskolans 
läroplaner mellan 1962-2011 vad gäller formuleringar om och kring arbetet med 
mångkulturalitet.  

1.2 Frågeställningar  

Syftet besvaras genom frågeställningarna: 
- Vad utmärker de enskilda läroplanernas synsätt på mångkultur? 
- Vilka förändringar har skett i grundskolans läroplaner under de senaste 

femtio åren, vad gäller synsättet på mångkultur? 

1.3 Disposition  

Uppsatsen disponeras på följande sätt. Kapitel 2 Litteratur och tidigare 
forskning, presenterar ämnesområden och forskning som redan gjorts inom 
ämnets ramar. Det kapitlet avslutas med en modell för hur mångkultur kan 
förstås i relation till läroplansteori. Därefter följer kapitel 3 som presenterar den 
metod och det utvalda material som används i studien. Följer kapitel 3 gör 
resultatkapitlet 4, där läroplanerna presenters i referatskrift.  Kapitel 5 Analys, 
ställer resultatet mot den modell som skapats med utgångspunkt ur litteraturen. 
Diskussionskapitlet som fått nummer 6, presenterar resultatet ur ett samhälls- 
och skolperspektiv. Studien avslutas med förslag på kommande studieområden 
och en referenslista.  
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2 Litteratur och tidigare forskning 

Nedan följer ett antal av de namn i skolvärlden som har forskat, studerat och 
skrivit om mångkultur och läroplansteorier.  

2.1 Styrdokument 

Nedan presenteras styrdokumentens funktion i skolan, dess syfte och utveckling 
i svensk skolhistoria. Begreppet mångkultur presenteras som en del av helheten 
och kort i relation till de risker som kan uppstå när svåra begrepp och 
situationer inte problematiseras i teorin. 1962 beslutade riksdagen om den nya 
grundskolan som skulle ersätta de skolformer som fanns sen tidigare. 1962 kom 
den första läroplanen för grundskolan. Det nya styrdokumentet betonade vikten 
av att se elevernas olikheter och deras individuella behov. Skolan skulle bli en 
skola för alla.  
 
Styrdokumenten som finns i skolan uttrycker politiska avsikter att styra skolan. 
Berg (2003, s. 156) hävdar att dokumenten i många fall inte ses som konkreta 
riktmärken av de som är verksamma i skolan. Allt för ofta, menar Berg att 
dokumenten innehåller politiska kompromisser som bildats i politiken under 
förhandlingar. För den enskilda skolan kan det ibland därför vara svårt att 
förstå vikten av alla regler och riktmärken.  
 
I styrdokument framställs mångkultur som något eftersträvansvärt, något 
positivt. Tyvärr menar Granstedt (2010, s. 26) att problematiken sällan, om så 
aldrig framställs i dessa sammanhang. För vi vet att mångkultur sällan är något 
problemfritt. Begreppet innehåller enligt henne motsättningar, fördomar, 
rasism, utanförskap, men också olikheter, möjligheter och nytänkande.  
 
Linde (2012, s. 127) skriver att mitten av 1900-talet influerades av en diskussion 
om en gemensam bottenskola. Skillnader mellan elevers sociala status och 
klasstillhörighet skulle motarbetas i skolan, varpå alla barn i Sverige skulle få 
samma grund att stå på. Ett beslut mellan de borgerliga partierna och 
Socialdemokraterna fattades om att Sverige skulle få en nioårig grundskola. 
Linde (2012, s. 127) presenterar läroplanen för grundskolan 1962 vars utseende 
liknar dagens läroplan. Den innehöll mål och riktlinjer, timplaner och 
anvisningar för varje enskilt ämne, tolkningsutrymmet var stort. Det viktiga var 
att det fanns ett nationellt sammanhållet innehåll, men att lärarna gavs 
utrymme att tolka den. 1969 kom den första redigeringen, 1980 följde nästa, 
1994 redigerades den igen och bytte namn från Lgr till Lpo, för att 2011 
redigeras igen och byta tillbaka till namnet Lgr.  
 
Det finns en viss skillnad mellan synen på läroplanen och dess kursplaner, 
hävdar Linde (2012, s. 130). Läroplanen syftar till att verka livslångt och 
allmängiltigt. Kursplanerna är enligt författaren mer begränsade och 
formulerade på ett sätt så de går att checka av i det dagliga arbetet. Linde (2012, 
s. 137) presenterar läroplanernas disposition med en förordningstext, följt av ett 
kapitel om skolans värdegrund och uppdrag. Det kapitlet behandlar i 
läroplanerna, normer, värden, kunskaper, elevers ansvar och inflytande, skola 
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och hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden, bedömning och 
betyg samt rektorns ansvar. Linde (2012, s. 143) poängterar att ingen läroplan 
skrivs för evinnerlig tid. Samhället förändras och skolan med det.  

2.2 Läroplansteori 

Läroplanen bestämmer innehållet, men vilka teorier som styr läroplanens 
ursprung och framväxt kan ibland kännas främmande. Nedan presenteras 
teorier som format och riktat de svenska läroplanerna över tid. En framtidsteori 
presenteras också, då skolan är i ständig förändring i relation med samhället.  
 
Svaret ”därför” motiverar sällan elever att genomföra uppgifter i skolan, då det 
ofta talas om syften till varför saker genomförs i skolan. Varför gör man si och 
varför gör man så? Ett svar som inte allt för sällan får besvara frågan är, ”för det 
står i läroplanen.” Den som läst läroplanen är medveten om de ibland luddiga 
formuleringarna och om dess öppenhet för tolkning. Linde (2012, s.7) frågar sig 
vad som är giltig kunskap och vem som har makten över kunskapen. Utifrån 
dagens läroplaner skulle svaret på frågan bli Alliansen, då det var de som senast 
genomförde en reform av skolans läroplaner.  
 
En läroplansteori är, enligt Linde (2012, s. 100) vad som väljs ut som giltig 
kunskap i skolan, men också om vilka processer som verkar på olika nivåer i 
systemet och att det påverkar vilket innehåll som lyfts fram. Läroplansteorier 
kan ha olika fokus. Linde (2012, s. 12-20) skriver att teorin kan fokusera på 
ämnet, samhället, undervisningen, ramfaktorn, läroboken eller läraren. Teorier 
om läroplaner är dock mer än olika fokus.  
 
Det finns också olika koder med läroplaner, det vill säga vad målet med 
läroplanen är. Den klassiska läroplanskoden, sammanfattats enligt Linde (2012, 
s. 39) som den som handlar om bildning av människor. Där det finns ett 
eftersträvansvärt ideal att uppfylla. Linde (2012, s. 39-41) skriver vidare om den 
realistiska läroplanskoden som behandlar den vetenskapliga förståelsen av 
världen. Han presenterar den moraliska koden som betonar ingjutandet av 
moral och lojalitet, den rationella koden som fokuserar på det nyttigtänkande 
och den aristokratiska koden som vill särskilja elever genom utbildning. Det vill 
säga att vissa elever inte är välkomna på att vissa skolor.  
 
Det finns som tydliggjorts många olika aspekter att studera och granska 
läroplaner på. Vid studier av läroplaner granskas enligt Linde (2012, s. 8) 
formulering, transformering och realisering. Han menar också att det är av 
värde att studera den diskurs där läroplanen finns.  
 
Linde (2012, s. 24) anser att formuleringen av läroplanen beskriver hur 
verkligheten är konstruerad. Vad som är kunskap och vad som är kunskapens 
ursprung, dess grund och giltighet. Här finns också ett intresse att fundera på 
om kunskap är rationell eller empirisk. Etik och samhällets organisation nämns 
också som viktiga delar av formuleringen av läroplanen. Linde (2012, s.24) 
menar att människosynen ofta är det som styr hur läroplaner konstrueras. 
En formulerad text tolkas. Att läroplaner tolkas och transformeras är ingen 
hemlighet bland skolans lärare. Linde (2012, s. 66) skriver att en ny läroplan 
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kan ses som ett sätt att vilja reformera skolan. Transformeringen av den nya 
läroplanen styr skolan på nya vägar. Författaren menar att det är många 
faktorer som verkar avgörande i transformeringen av läroplaner. Linde (2012, s. 
66) nämner tre olika faktorer: Statens föreskrift, lärarens tolkning och elevens 
mottagande.  
 
Linde (2012, s. 73) hävdar att i transformeringen av läroplaner realiseras det 
som står skrivet. Det som staten bestämt och formulerat, tolkas av lärare som 
arbetar för att elever ska nå upp statens satta mål. Elevens mottagande, vilja och 
motivation styr det arbete och den information läraren förmedlar för elevens 
chans och möjlighet till kunskapsinläring. Linde (2012, s.73) menar att 
realiseringen av läroplanen handlar om kommunikation och aktivitet i 
klassrummet. Linde (2012, s. 25) skriver att den kommunikation som ofta pågår 
i klassrummen följer mallen, läraren frågar, eleven svarar, läraren reagerar på 
det eleven svarat. Relaterat till det Linde (2012, s. 35) skriver om aktuella 
läroplansteorier är den typ av retorik i klassrummet inte vad som eftersträvas. 
Han skriver att den pragmatiska läroplansteorin, med bland annat John Dewey 
som frontfigur är vad som präglat skolan de senaste femtio åren. Linde menar 
att undervisningen ska vara framtidsinriktad, ha insikt i att sanningar kan 
ändra sig, ge elever redskap att söka kunskap. I det här klassrummet är läraren 
vägledande och upprätthåller elevers intresse. I en retorik som går ut på att 
svara rätt på frågor, utveckas inte elevers redskap för kunskapssökande. Linde 
(2012, s. 75) poängterar vikten av att bryta det mönstret. Han nämner 
grupparbeten och individuella skrivinlämningar som gynnande arbetssätt för 
elevers utveckling. Där tränas de i att möta andra i en dialog där de inte 
förväntas sitta inne med ett korrekt svar som jakas eller nekas. Linde menar att 
de situationerna sällan existerar i andra sammanhang än i klassrummet.  
 
Läroplansteorier är inte beständiga. Linde (2012, s. 48-53) klargör för de teorier 
som han tror kommer påverka framtida läroplaner. Perennialism, nyliberalism 
och den moraliska läroplanskoden. Perennialism handlar om att utbildningen i 
skolan endast ska beröra det som är beständigt. Linde (2012, s. 49) anser att 
skolans uppdrag inom den här teorin då blir att förmedla fasta kunskaper, för 
att skapa ordning och reda i skolan. Han nämner litteraturhistoria, filosofi och 
naturkunskap som exempelämnen. En läroplan påverkad av perennialismen 
lägger inte fokus på dagens aktualiteter. Den nyliberala läroplansteorin 
presenteras av Linde (2012, s. 50) med begreppen mångfald, valfrihet, 
decentralisering och privatisering. Något som kanske inte idag direkt styr 
läroplanen, men helt klart är en del av skolans vardag. Han menar att det 
offentliga tvingas bemöta allmänhetens krav och efterfrågan.  
 
Avslutningsvis presenterar Linde (2012, s.51-53) den moraliska läroplanskoden, 
som redan är en del av läroplanen. Författaren betonar dock vikten av att 
tillämpa demokratisk kultur i skolan. En läroplan inspirerad av moralisk 
läroplanskod lär inte bara ut om demokrati, utan låter demokrati bli en aktiv 
process. Författaren skriver att det handlar om att synliggöra vem som talar, 
vad det talas om, vem yttrar sig, vem lyssnar och hur bemöts det som sägs? I 
den moraliska läroplanskoden tas det fasta på att eleven är en individ med 
tankar, idéer, förhoppningar och undran. Eleven går i skolan för att söka svar på 
sina funderingar, få ge uttryck för sina känslor och har rätt att bemötas med 
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intresse. Skolan ska förmedla social kompetens, empati, förmåga att lyssna och 
leva i ett mångkulturellt samhälle. Krav som ställs på elever idag.  
 
Skolinspektionen (2012) skriver att kommunaliseringen av skolan kom att 
ändra styrningen utav den. Vid decentraliseringen av skolan skulle skolan 
avregleras, den tidigare detaljregleringen skulle inte längre styra verksamheten. 
Skolan kom i samband med det är att bli en målstyrd verksamhet.  

2.3 Mångkulturens framväxt 

Mångkultur kan ses som ett relativt nytt begrepp. 1970-talet kan ses som en 
start för de mångkulturella diskussionerna. Det kom barn och elever till skolan 
och till vuxenutbildningen som hade ett annat modersmål än svenska. Det 
krävde en ny politik. I det här avsnittet kommer den politiska debatten kring 
begreppet presenteras.  

I ett dokument från Skolverket (2006, s. 3) står det att mångkultur länge 
relaterades och kopplades ihop med språk. Det sattes gärna ett lika med tecken 
mellan mångkultur, det som idag heter svenska som andraspråk och 
modersmålsundervisning. Idag har vi sett att mångkultur är så mycket mer än 
ett annat språk.  

Granstedt (2010, s. 22) skriver att det funnits forskning i mångkulturella frågor 
i skolan seden 1970-talet. Starten kom under 60-talet, då många barn i skolan 
hade ett annat modersmål än svenska. Pedagoger såg att det fanns ett behov av 
ett ämne för de elever som inte hade svenskan med sig från grunden då många 
invandrarelever hade svårt att klara av skolan. Granstedt (2010, s.22) skriver att 
debatten framförallt handlade om hur elever på bästa sätt skulle lära sig 
svenska. Pedagogerna ville åt den mest språkutvecklande undervisningen. 
 
Studier har visat, att både svenska och internationella att elever med ett annat 
modersmål än det officiella språket i landet har sämre studieresultat än elever 
som har språket som sitt modersmål, skriver Granstedt (2010, s.22). En stor del 
av de här eleverna slutar skolan utan fullständiga betyg och författaren 
presenterar olika faktorer till det här fenomenet. En förklaring skulle kunna 
vara att det finns ett akademiskt glapp mellan majoritetseleverna och eleverna 
som tillhör olika minoritetskulturer. Hon presenterar också att många elever 
som tillhör minoritetskulturer ofta utsätts för rasism och diskriminering. 
Granstedt (2010, s. 23) skriver att det är viktigt med pedagoger som arbetar för 
ett mångkulturellt klassrum, där det är nolltolerans mot rasism.  
 
Granstedt (2010, s. 35) berättar att under 1960-talet kom invandringen till 
Sverige att ändras. Från att tidigare enbart handlat om arbetsinvandring kom 
nu människor på flykt till Sverige. Det innebar en ny invandringspolitik. 
Arbetskraftinvandrare hade snabbt fått assimilerats in i det svenska samhället, 
men nu kom människor som inte kunde betraktas som direkt arbetskraft och 
politiken kom att behöva ändras.  
 
I dokumentet från Skolverket (2006, s. 14-18) går det att läsa om 
mångkulturens framväxt i svensk politik och skola. Skolverket presenterar som 
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Granstedt (2010) att 1960-talet präglades av en ny invandringspolitik. 1950-
talets politik benämns ha ett utlänningsperspektiv. Politiken som bedrevs hade 
ett assimilerande tänk. Invandrarna skulle bli som svenskar var. 1970 blev 
årtalet då det istället talades om invandringspolitik, politikerna tog avstånd från 
assimilering och började tala för kulturell pluralism. Under 1990-talet kom 
integrationspolitiken. Alla skulle bli delaktiga och visionen var att få bort ett ”vi 
och ett dom” tänk. Lpo94 anses av Skolverket (2006, s. 16) vara den första 
läroplanen som tydligt uttryckte det mångkulturella klassrummet. Under 2000-
talet har det mångkulturella arbetet utvecklats i arbetet mot rasism och 
främlingsfientlighet. 

2.4 Begreppet mångkultur 

 
Roth (1998, s. 11) anser att definitionen kring mångkultur ibland kan tyckas 
otydligt. Det finns vissa människor som menar att mångkultur enbart handlar 
om en mångfald av olika etniska och religiösa folkgrupper. Andra talar om 
mångfald även där det finns en gruppidentitet utifrån kön, region, ålder, klass 
och sexuell läggning.  

Skolverket (2006, s. 8) presenterar teorin om kritisk mångkultur.  

Beakta och engagera sig med det nuvarande, med framtiden men också med historien. 
Mångkultur i stort, men också den enskilda individen och dess relation till samhället, 
förstås både ur ett nutida och ur ett historiskt perspektiv. (Skolverket, 2006, s. 8). 

Att se och arbeta med mångkultur på det kritiska sättet kan tyckas komplext och 
mycket övergripande. I den kritiska teorin om och kring begreppet handlar det 
om att se alla möjligheter och vägar. Blundas det för en del, till exempel den 
historiska, blir det svårt att se och förstå den helhet som måste finnas för 
mångkulturens skull. 

2.5 Dom där andra  

I debatten kring mångkultur pratats det ofta om ett vi och om ett dom. Här 
presenteras behovet av en mångkulturell diskussion och en acceptans i skolan. 
Stereotypa föreställningar hör inte hemma i Sverige idag, varken i läromedel, i 
vardagliga samtal eller under genomgångar.  
 
Sverige är mångkulturellt. Granstedt (2010, s. 11) skriver i sin avhandling att 
människor har invandrat till Sverige sedan efterkrigstiden. Då som resultat av 
arbetsbrist i Sverige, nu som resultat av den oro som finns i världen.  
Granstedt (2010, s. 14) presenterar siffror som ofta presenteras i media som 
varningssignaler. Av eleverna som slutade grundskolan 2009, var det 9% av 
elever med svensk bakgrund som saknade behörighet till att börja gymnasiet. 
För elever med utländsk bakgrund var siffran 25%. Det borde ringa en 
varningsklocka hos politiker. Inte enbart hos de politiker som ansvarar för 
skolan, utan hos alla politiker. Att var fjärde elev med utländsk bakgrund inte 
når upp till målen i årskurs nio är inget att skryta med, men absolut något att 
skylta med. Att det finns en mängd olika förklaringar till resultaten är allmänt 
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känt hos dem som arbetar i skolan, men det krävs en förändring för att vända 
trenden.  
 
De där andra? Vi kan fråga oss vilka de är. Granstedt (2010, s. 15) anser att 
Sverige blir allt mer främlingsfientligt. Valet i september 2014 vittnar om precis 
samma sak, när Sveriges tredje största parti faller inom ramen för vad många 
människor benämner som främlingsfientligt. På skolor finns ofta något 
Granstedt (2010, s.15-16) presenterar som osynligt rasism. Blickar och 
utanförskap. Synen på andraspråk som någon specialundervisning och inte som 
ett eget ämne, med egna lektioner dit de som har ett annat modersmål går 
istället för på svensklektioner.  
 
Granstedt (2010, s.25) menar att mångkulturism är ett sätt att undvika 
stereotypa föreställningar om ”de där andra” utan att förenkla kultur och 
etnicitet. Hon skriver att det handlar om att se den problematik som kan uppstå 
som en helhet. Elever är individer, de har en kultur och bär på en etnicitet, men 
det går inte att skilja det ena från det andra. Granstedt (2010, s.25) hävdar att 
det inte finns någon neutral utgångspunkt när det talas om mångkultur. Hon 
skriver att det inte finns något kulturellt universellt. Allting har ett historiskt, 
kulturellt och individuellt perspektiv. I relation till det här, handlar det om att 
se maktrelationer.  Det genom att tydliggöra vad det är som gör att vissa 
kulturer är mer accepterade och tolererade än andra.  
 
Mattlar (2009) presenterar i sin artikel, som är en sammanfattning av en studie 
han gjort att i mötet med kulturer som inte är svenska förstärks ofta det svenska 
så mycket att det inte finns plats för andra kulturer. Mattlar har i sin studie 
studerat läromedel i svenska som andraspråk och upptäckt att läromedelen ofta 
riktar sig mot den mångkulturella gruppen från majoritetssamhället. Han har 
också sett att mångkultur ofta saknas i läromedlen. De svenska 
minoritetskulturerna är inte presenterade i läromedel och Mattlar (2009) ser 
det som ett problem. Han menar att det blir svårt att öppna upp ett samhälle 
som stängt igen gentemot sina egna minoritetskulturer.  
 
Att mångkultur inte representeras i läroböckerna är en sak som inte 
representeras i samhället. Det är givet när det kommer till författarna i den här 
studien. Mattlar (2009) skriver att den nuvarande integrationspolitiken 
grundades under 1970-talet. Det handlade inte enbart om att erkänna 
minoritetskulturer, utan även om att aktivt främja dem. Politiken skulle ta ett 
steg från assimilation. Bara för att människor kom till Sverige behövde de inte 
bli svenska och tillhöra den svenska kulturen. Idag ser politiken annorlunda ut. 
Mattlar (2009) presenterar moskéer, synagoger och assyriska ortodoxa kyrkor 
som grannar till den protestansiska kristna kyrkan. Mångkulturen finns mitt 
bland oss och är inget vi kan blunda för. I fysisk form kan det emellertid tyckas 
oproblematiskt, men det sociala är det sällan fullt så enkelt som byggnader 
”next door”.  
 
Mattlar (2009) skriver att införlivandet av nya kulturer i ett samhälle med lagar 
som vilar på demokratisk grund och kristna värderingar kan ställa till problem. 
I Sverige är det inte accepterat med arrangerande barnvigslar. Debatten kring 
burka blossar ofta upp. I Sverige får läkare omskära pojkar, men Mattlar (2009) 
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ifrågasätter det och relaterar till individens integritet och valfrihet. Den svenska 
värdegrunden blir ifrågasatt, men i skolan är det läroplanen som gäller. Alla 
barn i Sverige omfattas av skolplikten och de styrdokument som följer med den. 
Det betyder i mångkulturens tecken enligt Mattlar (2009) att undervisningen är 
icke-konfessionell, att simning är en del av idrottsundervisningen och att 
sexualkunskapsundervisningen är lustbejakande för båda könen. Områden som 
för andra kulturer kan vara främmande och rent utav förbjudna.  Mattlar 
(2009) frågasätter om majoritetsamhället verkligen har makt att i 
mångfaldensnamn tillåta en utveckling som strider mot de värderingar som 
anses som allmängiltiga i ett demokratiskt samhälle. Förekomsten av de här 
värdekonflikterna är ständigt närvarande i skolan och något som vittnar om den 
komplexitet som uppstår i det mångkulturella samhället, som alla vill värna om, 
men som bjuder på dilemman utan enkla svar.  

2.6 Mångkultur i skolan 

Det mångkulturella är som tidigare nämnt en given del i samhället idag. Skolan 
speglar den verkligheten och nedan presenteras siffror i skolsammanhang som 
ökar förståelsen för ett tankesätt där vi öppnar upp för andra kulturer än den 
svenska, med skolan i fokus.  

Roth (1998, s. 9) anser att skolan har fått en centralplats i debatten om det 
mångkulturella samhället. Skolan har ett ansvar i medborgarfostran där vikten 
av demokrati och oliktänkande väger tungt i ett mångkulturellt samhälle. Roth 
(1998, s. 12) hävdar att skolan kan betraktas som samhället i miniatyr. I skolan 
utsätts barnet ofta för första gången i en organiserad verksamhet för olika 
kulturmöten. I det här mötet, menar Roth är det vanligt att värderingskonflikter 
uppstår. Lärare, föräldrar och elever med skilda åsikter blir aktörer på en arena 
där de ska samsas och samspela i och kring en läroplan som vilar på bestämda, 
men tolkningsbara värderingar. Dessutom presenterar Roth (1998, s. 12) det 
faktumet att alla gått i skolan och därför besitter goda kunskaper om att kunna 
uttrycka om den. Värderingar, som enligt honom inte alltid är de som stämmer 
överens med vad som skolan faktiskt arbetar med.  
 
Att vara mångkulturell i Sverige handlar om att se saker ur andra perspektiv än 
det svenska, normativa. Lorentz (2009, s. 7) tar upp problemet med att tala om 
skolan i bestämd form. Han menar att vi inte kan förutsätta att skolan är samma 
skola överallt. Det finns alltså ingen bestämd skola och lyfter vi vår blick från 
den skola som det talas om, upptäcks det ganska snabbt att skolan inte alls ser 
likadan ut. 
 
I tio år har mångkultur i skolan framhävts som något nödvändigt. Lorentz 
(2010, s. 176-177) skriver att skolan bör förändras och förnyas till en plats där 
alla är lika mycket välkomna, oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning eller 
nationell tillhörighet. Författaren menar att vissa skolledare inte upplever 
ämnet som nödvändigt, varpå det kan bli svårt att förverkliga förändringen.  
 
Lorentz (2009, s.21) tydliggör att det i Sverige bor ungefär 9 miljoner 
människor. En och en halv miljon av de här människorna är födda utomlands, 
två miljoner har utländsbakgrund. Tillsammans representerar de tvåhundra 
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olika kulturer. Att inte tala om ett mångkulturellt samhälle är i sammanhanget 
ett skämt. Författaren ifrågasätter om det är sanningen i skolan, om det 
mångkulturella verkligen återspeglas i den dagliga verksamheten. Roth (1998, s. 
13) anser om att skolan ofta förknippas med attitydpåverkan, 
kunskapsförmedling, identitetsskapande och socialisation. I relation till Lorentz 
kan vi fråga oss om det verkligen är så att olika perspektiv lyfts i de uppdrag 
som skolan associeras med.  
 
Mångkultur relateras oftast till begrepp som globalisering och interkultur. 
Lorentz (2009, s. 27) skriver att globalisering handlar om att avståndet till 
världen har minskat. Det speglas i de tvåhundra kulturerna som finns 
representerade i Sverige. Det interkulturella arbetet är ett resultat av det här. 
Lorentz (2009, s. 24) menar att arbetet handlar om kunskap och förverkligande 
av ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa. 
 
Skolverket (2006, s. 3) presenterar skolans nyckelroll i samhällets 
integrationsarbete, vilket inte är så enkelt alla gånger. Den offentliga och 
politiska retoriken är svår att verkställa i skolans vardag, då begreppet i 
debatten sällan problematiseras. Mångkultur finns i skolan och det 
mångkulturella arbetet ska gynnas och eftersträvas, men vilka problem och 
hinder som kan uppstå i verksamheten saknas i debatten hos de utomstående 
aktörerna.  
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2.7 Modell för att förstå begreppet mångkultur och dess 
relation till läroplansteori 

Begreppet mångkultur i sig innehåller motsättningar, fördomar rasism, 
utanförskap, olikheter, möjligheter och nytänkande, vilket kommer återspegla 
sig i hur läroplanen tolkas och används. Nedan presenteras en modell för hur 
mångkultur i relation till läroplansteorier kan ses.  

2.7.1 Mångkultur ur ett läroplansperspektiv 

Utifrån den genomgångna litteraturen finner jag att mångkultur i relation till 
olika läroplansteorier kan förstås på följande sätt. De övre kategorierna, som 
presenterar olika sätt att se på mångkultur påverkar tolkningen av läroplanen. 
Synen som läraren har på läroplanen uppgift, påverkar i sin tur tolkningen av 
begreppet mångkultur. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende av tolkningen av 
mångkultur och den teori som används vid granskning av läroplanen.  

 

Sätt att se mångkultur på 

 

Att mångkultur är något 
att eftersträva, något 
nödvändigt och en given 
del av samhället som 
representeras i 200 olika 
kulturer i Sverige. 

 

 

Mångkultur visar sig på 
olika sätt. Både i fysisk 
form och i emotionella 
situationer. Att leta efter 
något kulturellt universellt 
är lönlöst, kultur kommer 
aldrig bli neutralt. 

 

 

Sverige blir mer 
främlingsfientligt. Det 
finns ofta maktrelationer 
mellan majoritetskulturen 
och minoritetskulturerna, 
som måste studeras och 
diskuteras för en total 
acceptans av alla 
människor.  

 
 
 

Sätt att förstå läroplansteorier på 
 
 
Vad som står i läroplanen berör det eleven ska bära med sig hela livet. 
 
 
Läroplanen avspeglar det omgivande samhällets politik. Samhället förändras, varpå 
läroplaner inte är beständiga.  
 
 
Statens formuleringar, lärarens tolkning och elevers sätt att motta läroplanens 



 12 

formuleringar på påverkar iscensättandet av läroplanen i verksamheten. Läroplanen 
är öppen för relationell tolkning.  
 
 
 
 
 

3 Metod 

I det här kapitlet sammanförs teorier om textanalyser. Den metod som kommer 
användas vid sökandet av svaren på syftet och frågeställningarna kommer 
presenteras. Hur studien genomförts kommer också att presenteras. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om studiens valditet och reliabilitet.  

3.1 Dokumentanalys 

Studien är en kvalitativ studie. Stukát (2005) benämner metoden som 
innehållsanalys. Andra författare använder sig av andra begrepp så som 
textanalys, dokumentanalys, men innebörden är ungefär den samma. Stukát 
skriver att det handlar om att analysera den vanliga texten, se vad som gömmer 
sig i textens innehåll. I den här studien kommer begreppet dokumentanalys 
användas, för att titulera metoden. Berg (2003) har utformat en 
dokumentanalys för just läroplaner. Det kommer ligga till grund för den metod 
som kommer användas på de valda läroplanerna. Berg (2003, s. 155) skriver att 
dokumentanalys används vid analys av offentliga dokument, varpå metoden 
passar bra att använda till styrdokument. Dokumentanalys lämpar sig också vid 
jämförande studier av fler dokument.  
 
Att kursplaner är öppna för tolkning är något verksamma inom skolan kan enas 
om. Vi frågar oss vad Skolverkets formuleringar innebär i praktiken och hur de 
ska förvekligas tillsammans med eleverna. I den här studien är det, det 
mångkulturella som ska lyftas fram.  
 
Patel och Davidsson (2011, s. 68) skriver, som kan tyckas givet att svaret på den 
frågeställningen en studie har söks i den urkund eller källa där skribenten 
väntar sig finna svaret. I den här studiens fall, handlar det då om att söka svat i 
läroplaner. Patel och Davidsson (2011, s. 68) skriver också att olika 
frågeställningar kräver olika källor. Det finns alltså olika metoder för att söka 
svar på sina frågor, varpå en av dem är att använda sig av dokument. 
Nedtecknade eller tryckta. 
 
En av de svåraste uppgifterna vid en studie, menar Patel och Davidsson (2011, s. 
69) är att avgränsa sitt syfte. Författarna skriver att det ofta finns ett stort 
intresse för ämnesområdet, varpå det kan vara svårt att begränsa vad det är som 
studien ska behandla. De påpekar att tiden är det främsta hindret. En studie 
genomförs oftast inom en begränsad tidsram och kan därför inte vara allt för 
stor. Vid avgränsning av en studie görs en mängd val. Patel och Davidsson 
(2011, s. 69) skriver också att skribenten måste passa sig för att välja material 
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som endast stödjer de idéer som skribenten har med sig från början. Skribenten 
får inte personligen vinka eller snedvrida resultatet. I den här studiens fall, som 
begränsat inom ramen för mångkultur i läroplaner över tid, kan inte ett vinklat 
urval av källan för resultatet göras. Hade studien däremot behandlat medias syn 
på mångkultur, hade skribenten behövt vara noggrann med att visa alla sidor av 
begreppet. Att enbart presentera arktikar om mångkultur relaterat till rasism på 
skolor hade inte varit rättvist för begreppet.  

3.2 Analysmetod 

Berg (2003, s.160-161) presenterar en dokumentanalys som tidigare använts vid 
läroplansanalyser. Den analysen innehåller sex olika nivåer. Det vill säga att 
läroplanerna i den studien granskats ur sex olika perspektiv. Ideologiskt, 
innehållsligt, regelmässigt, ämnesmässigt, den interna samt den externa 
verksamheten. Berg (2003, s. 162-163) nämner betydelsen av en noggrann och 
detaljrik analys vid läroplansanalyser. Han menar att de olika delarna kan 
särskiljas från sitt sammanhang och därmed ge en tydlig bild över vad de står 
för.  
 
Modellen som kommer användas i den här studien är Bergs komprimerade 
modell av sin egen sex-stegs modell. Eftersom studien behandlar ämnet 
mångkultur och begreppets utveckling i skolan de senaste femtio åren, kommer 
modellen vid analysen ha en mer översiktsfunktion än att visa på utvalda 
detaljer. Det för att jämförelsen ska bli så tydlig som möjligt. Dessutom finns 
det nivåer i Bergs sex-stegsmodell som det inte kommer finnas underlag för i 
det material som analyserats. Ett exempel på det är ämnesnivån, eftersom 
ämnet redan är utvalt ur sitt sammanhang. Berg (2003, s. 160) skriver att 
ämnen sorteras in i den nivån och att nivån behandlar direkta och indirekta 
skrivningar inom ett visst ämne. Något som inte är aktuellt i den här studien. 
 
Bergs reviderade analysmodell presenteras på (2003, s. 166).  
 
Tabell 1 
 
Målnivå Regelnivå Verksamhetsnivå 
Vad? Skall! Hur? 
Vad ska skolan göra? Direkta påbud i 

läroplanen.  
Hur ska skolan genomföra 
sina mål? 

Skolans fostrande uppdrag. 
Skolans utvecklande 
uppdrag. 
Allmänna mål 

 Vardagsarbete. 
Externa relationer, 
föräldrar, andra skolor, 
samhället.  

 

3.3 Urval och material 

Linde (2012, s. 11) presenterar tanken kring läroplansfilosofi, det vill säga vilka 
ideologier som ligger till grunden för läroplanen. Linde skriver att det handlar 
om vad som är gott att veta, vad som anses som moraliskt. Det handlar om 
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samhällsnytta och effektivitet. Linde (2012, s. 12-19) presenterar sex olika 
dominerande områden inom läroplansfilosofi. Där studier av läroplaner ofta 
hamnar inom någon av dessa. Ämnesfokus, samhällsfokus, fokus på 
undervisningen, fokus på ramfaktorer, fokus på läroboken eller fokus på 
läraren. Den här studien faller inom ramen för det Linde benämner som 
samhällsfokus. Linde (2012, s. 14) skriver att vid läroplansstudier med 
samhälleligt fokus studeras samhällets dominerande mönster och hur det 
reproduceras i skolan. I den här studien är det fokus på mångkultur, vilket är ett 
samhälleligt fenomen som har påverkat skolans styrdokument.  
 
Studiens urval omfattar som tidigare nämnt fem läroplaner. Lgr62, Lgr69, 
Lgr80, Lpo94 och Lgr11. Den första nämnda läroplanen är den första läroplanen 
som publicerades i samband med att den nioåriga grundskolan infördes. Att 
göra en avgränsning där från de tidigare läroplanerna som funnit när skolan såg 
annorlunda ut blev ett naturligt val.  

3.4 Genomförande 

Då studien genomfördes skrevs analysen av läroplanerna först för hand. Jag 
skapade analysmodellen på papper och satt sedan med en läroplan i taget och 
antecknade de formuleringarna som hade anknytning till mångkultur under de 
olika rubrikerna, målnivå, regelnivå och verksamhetsnivå. På så vis fick jag en 
tydlig överblick över de mångkulturella formuleringarna i läroplanerna. Efter 
genomgången av alla läroplaner renskrevs materialet i uppsatsdokumentet. För 
enkelhetens skull redovisades resultatet under rubriker tillhörande varje 
läroplan och inte i tabellform, som det ser ut i 3.2 Analysmodell.  Rubrikerna är 
dock de samma som i analysmodellen. 
 
Nedan presenteras ett exempel på hur analysen av materialet har gått till. 
 
Lgr80 – Regelnivå 

I Lgr80 (1980) står det också att skolan aktivt skall verka för invandrarnas inkludering i 
samhällsgemenskapen.  

 
Jag har då vid genomgång av Lgr80 funnit en formulering som talar om att 
skolan aktivt skall verka för invandrares inkludering i samhället. På grund av 
skall-formuleringen hamnar den under regelnivå-rubriken.  
 
De formuleringar som valts ut har gjort det på basis av det som finns under 
rubriken 2. Litteratur och tidigare forskning. Begrepp som kultur, minoritet, 
språk, hemspråk, religion, etnicitet, solidaritet, demokratiska värden, 
modersmål, internationell, traditioner och kulturarv är begrepp som närvarat 
vid analysen av läroplanerna. Begrepp som relateras till och går hand i hand 
med mångkultur.  
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3.5 Valditet och reliabilitet 

Stukát (2005, s. 125-126) skriver om begreppen valditet och reliabilitet som i 
uppsatssammanhang anses vara högst relevanta. Validitet omfattar studiens 
förmåga att mäta det den säger sig ska mätas. Det handlar kort sagt om att 
undersöka det som presenteras i studiens syfte och frågeställningar, om 
studiens trovärdighet.  Stukát (2005, s. 126) presenterar reliabilitet som 
studiens mätnoggrannhet. När reliabiliteten undersöks i en studie studeras 
studiens tillförlitlighet och kvaliteten på det mätinstrument som används.  
 
I den här studiens fall handlar valditeten om huruvida mångkulturen studeras i 
de läroplaner som studien säger sig ska omfatta och den utveckling som skett. 
Från 1962-2011. Totalt fem stycken. Reliabiliteten berör den komprimerade 
modellen som Berg (2003) använt sig av vid tidigare studier av 
läroplansanalyser och hur den används vid sökandet av resultatet.  
 
Kvantitativa studier bygger på skribentens tolkning av materialet, vilket kan ses 
som en osäker och inte helt sanningsenlig metod. En tolkning är en subjektiv 
upplevelse av något. Stukát (2005, s. 126) presenterar en modell som han kallar 
”test-the- rest.” Den innebär att materialet efter resultatet testas en gång till. 
Det har genomförts i den mån av tid som funnits, citat har kontrollerats och de i 
tabellen uppskrivna citaten och referaten har kollats upp vid renskrivning av 
materialet. 
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4 Resultatredovisning 

Under resultatredovisningen presenteras analyserna av läroplanerna i tur och 
ordning. De presenteras utefter de rubrikerna som angetts i modellen. 

4.1 Lgr62 

Lgr62 är som nämnt den nioåriga grundskolans första läroplan. Vad gäller 
resultatet utifrån den analysmodell som presenteras i 3.2 Analysmodell, finns 
det inte mycket material att hämta i läroplanen. I den allmänna delen av 
läroplanen finns det inga ord eller formuleringar som direkt kan relateras till 
mångkultur.  

4.1.1 Målnivå 

Det står i Lgr62 (1962) att elever ska ges goda uppfattningar om moraliska 
normer i ett samhälle där människor lever tillsammans. Rättvisa, ärlighet, 
hänsyn och tolerans är begrepp som presenteras i sammanhanget.  

4.1.2 Regelnivå 

Vad gäller formuleringar med skall-satser om mångkultur finns det inga sådana 
formuleringar i Lgr62. 
 

4.1.3 Verksamhetsnivå 

En av grundskolans syften är att så långt det överhuvudtaget är möjligt bereda alla 
uppväxande, oberoende av bostadsord och andra yttre villkor, reell tillgång till lika 
utbildningsmöjligheter (Lgr62, 1962,  s. 14) 

 
Läroplanen från 1962 efterfrågar i citatet en skola där alla elever är välkomna. 
Det ska inte spela någon roll var eleven kommer från, var eleven växt upp, utan 
alla elever ska ges samma chans till en likvärdig utbildning. 
 

4.2 Lgr68 

Lgr68 (1968), är grundskolans andra läroplan där kristendomsundervisningen 
blivit religionsundervisning. Det skrivs också om vikten av att arbeta med 
interkulturella frågor, för förståelse för omvärlden.  
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4.2.1 Målnivå 

Under målnivån, finns i Lgr68 (1968)  uttryckssätt om skolan som en viktig del 
av samhället. Skolan ska enligt Lgr68 (1968) utgöra en funktion för samhällets 
behov.  

Dessutom är hon en samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella 
gemenskapen. (Lgr68, s. 10) 

Citatet ovan presenteras i ett sammanhang där eleven ska sättas i centrum, men 
också öva och träna på att ta det internationella ansvaret. Det presenteras som 
en del av samhällets gemenskap.  
 
I Lgr68 (1968) skrivs det att växlingar i kultursituationen kräver ett lämpligt, 
beprövat innehåll i skolan. Det vill säga att det kulturella innehållet i 
undervisnigen alltid ska vara aktuellt. I läroplanen står det också att skolan ska 
främja en aktiv kulturmiljö i Sverige.  
 
Verklighetsanknytningen i undervisningen betonas också i Lgr68 (1968). 
Medias framställning av omvärlden, u-länder, konflikter och dess orsaker, den 
globala användningen av resurser och ”rasproblem” behöver, enligt Lgr68 
(1968) problematiseras och bearbetas i skolan. Det för att världen ska kunna 
identifieras på ett mer objektivt sätt av eleverna, utan medias ibland negativa 
framställning av omvärlden. 
 

4.2.2 Regelnivå 

Här presenteras de skall-satser som i Lgr68 (1968) ska representera det 
mångkulturella perspektivet i 1968 års läroplan. 

Jämte grundläggande språk- och räknefärdigheter skall skolan ge eleverna en vidgad 
kännedom om naturen och kulturens värld. (Lgr68, 1968 s. 12). 

I citatet ovan ställs det krav på skolans utbildning som något mer än enbart 
språk och matematik. Skolan ska också ge eleverna kunskap om naturen och 
kulturens värld.  
 
Att ge eleverna som gick i skolan när Lgr68 användes, kännedom om andra 
kulturer syns också i det nedan presenterande citatet. Det framgår att skolan 
ska ge unga människor förståelse för andra människors livsvillkor i andra 
samhällen. Eleverna skulle tränas i att ha förståelse för andra. Det skulle enligt 
läroplanen öka goda relationer och internationell samverkan.  

Skall utvecklingen kunna främja och befästa fred och frihet bland folk och skänka allt 
bättre livsbetingelser åt människorna, måste skolan bland de unga skapa ökad förståelse 
för människans liv och villkor inom andra, längre bort liggande samhällsbildningar lära 
den inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och internationell samverkan. 
(Lgr68, 1968, s. 15). 

Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan. (Lgr68, 
1968, s. 42). 
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Citatet ovan presenteras i ett sammanhang om objektivitet. Det vill säga att 
skolan ska vara objektiv. Inga föräldrar får känna sig osäkra att lämna sina barn 
i skolan, skolan ska vara fri från värderingar i sin retorik. 
 

4.2.3 Verksamhetsnivå 

Precis som Lgr62, använder Lgr68 sig av formuleringen:  

En av grundskolans syften är att så långt det överhuvudtaget är möjligt bereda alla 
uppväxande, oberoende av bostatsord och andra yttre villkor, reell tillgång till lika 
utbildningsmöjligheter” (Lgr68, 1968, s. 11). 

 
I Lgr68s formuleringar finns en vilja om objektivitet och saklighet.  Läroplanen 
anser att vid jämförande beskrivningar av olika samhällsuppfattningar eller 
livsåskådningar krävs det objektivitet. Läroplanen menar att skolan inte får tala 
om vad som är rätt eller fel, när eleven skapar sin identitet. 

4.3 Lgr80 

I läroplanen från 1980 finns tydliga mål med vad skolan ska göra och hur målen 
ska genomföras. Det finns också en del direkta påbud som talar om vad skolan 
ska göra för det mångkulturella gynnandet. 

4.3.1 Målnivå 

I Lgr80 (1980) står det att skolan inte ska sträva efter att göra alla barn 
likadana. Det poängteras också att skolan har ett särskilt ansvar för barn och 
unga som tillhör olika minoriteter. Barn är inte likadana och ska heller inte bli 
det.  
 
Rätten till modersmålsundervisning nämns i Lgr80 (1980). I läroplanen 
poängteras elevens möjlighet till att utveckla sin tvåspråkighet. Undervisningen 
motiveras i läroplanen genom elevers rätt att få utveckla samhörighet med 
hemkulturen.  
 
Under målnivån finns också behovet av förståelse för internationella 
förbildelser. Läroplanen presenterar förbindelserna som extra tydliga i SO-
ämnena, bild, musik och litteratur. Lgr80 (1980) betonar samhällets 
internationella beroende, det internationella kontakter och det internationella 
samarbetet. Det står också i läroplanen att elever ska känna samhörighet med 
andra minoritetsgrupper.  

Skolan måste göra eleverna medvetna om att människor lever under olika ekonomiska, 
sociala och kulturella förhållanden och att motsättningar därigenom kan uppkomma 
mellan olika grupper. (Lgr80, 1980, s. 36) 

Citatet ovan vittnar om att öppna upp elevers ögon för den verklighet som finns 
utanför det svenska samhället. Eleverna ska se och förstå att alla människor inte 
lever på samma sätt och att krockar mellan olika folkgrupper kan uppstå. Citatet 
ovan kan relateras till en annan formulering som passar in under målnivån 
kring mångkultur i Lgr80 (1980). Nämligen målet att vidga elevers 
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verklighetsuppfattning. Läroplanen poängterar att verkligheten är mer än 
samhället och naturen. Verkligheten i Lgr80s mening innehåller också 
känsloupplevelser, kultur, livsåskådning och ideal av olika slag.  
 

4.3.2 Regelnivå 

De direkta påbud som finns i Lgr80 (1980) berör vikten av att alla ska ha lika 
tillgång till utbildning i grundskolan. Det finns alltså i läroplanen ingen skillnad 
på vem som ska få eller inte få utbildning. Alla ska ha rätt till grundskola.  
 
Lgr80 (1980) betonar också betydelsen av olika åsikter och rätten att få yttra 
dem. I läroplanen står det både att skolan ska utveckla egenskaper hos eleverna 
som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans och att 
skolan skall vara öppen för skiljaktiga värderingar och åsikter.  
 
I Lgr80 (1980) står det också att skolan aktivt skall verka för invandrarnas 
inkludering i samhällsgemenskapen.  
 
1980 års läroplan innehåller också kravet på att en planering vid varje 
rektorsområde skall redovisas i en arbetsplan. Där ska skolan markera sitt 
lokala ansvar och en av riktlinjerna är: 
 

Internationell solidaritet och fredsfostran. (Lgr80, 1980, s. 61).  

Här lyfts närvaron av det internationella, solidariska perspektivet. 
 

4.3.3 Verksamhetsnivå 

Kvar av Lgr80 är nu hur dessa krav och mål ska genomföras. Frågan är hur 
skolan ska genomföra och arbeta med mångkultur enligt Lgr80. 
 
Lgr80 (1980) presenterar nödvändigheten av att vara saklig och allsidig. Det 
finns många områden där det föreligger olika uppfattningar, varpå det är 
skolans uppgift att vara objektiv. I samband med den objektiva skolan 
presenteras också tryggheten föräldrarna ska känna när de lämnar sina barn i 
skolan. De ska inte behöva oroa sig över eventuell påverkan från skolan för 
förmån av någon uppfattning som de inte delar med skolan.  
 
Läroplanen betonar samverkan mellan olika skolenheter vid överlämning från 
exempelvis förskolan och skolan, särskilt nämns då betydelsen av en god 
samverkan när det handlar om elever med ett annat modersmål än svenska. En 
samverkan ska också finnas mellan hem och skolan, där läroplanen från 1980 
ser en betydelse hos invandrande föräldrar. Att få dem delaktiga i skolan ger 
enligt Lgr80 (1980) en internationell kännedom hos andra elever. Det talas 
också om en samverkan mellan alla lärare, för att underlätta för de elever som 
inte har svenska som modersmål. I Lgr80 (1980) står det att hemspråksläraren 
ska närvara vid ”sina” elevers utvecklinssamtal. 
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Att språket ofta har en avgörande funktion vid mötet med andra kulturer visar 
sig i Lgr80 (1980). Där rätten till studiehandledning på sitt eget modersmål 
presenteras, men också: 
 

I skolor med många barn från språkliga minoritetet är det inte minst viktigt att det finns 
läromedel och litteratur också på elevernas hemspråk. (Lgr80, 1980, s. 55). 

 

4.4 Lpo94 

En stor skillnad mellan Lpo94 och dess föregångare är att Lpo94 sidmässigt är 
hårt reviderad. Från omkring åttio sidor till sjutton. Formuleringarna i Lpo94 
skiljer sig också från sina föregångare, skall-satserna är många, många fler. 
Varpå regelnivån kring mångkultur får många punkter att checka av. Däremot 
finns det ytterst få formuleringar som talar om hur skolan ska göra för att nå 
upp till de krav som ställs på den. I Lpo94 nämns också kulturell mångfald för 
första gången i grundskolans historia som ett begrepp.  

4.4.1 Målnivå 

I Lpo94 (1994) nämns som skrivet kulturell mångfald som begrepp för första 
gången i skolan historia. 

Det svenska samhälles internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höra krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. (Lpo94, 1994, s. 4). 

Det finns från skolverkets sida krav på att människor som lever i en värld där 
kulturell mångfald existerar att människor inser att vi alla inte värderar på 
samma sätt.   
 
Lpo94 (1994) betonar vikten av en medvetenhet och ett ansvar för det 
gemensamma kulturarvet. Det skrivs att skolan är en social och kulturell 
mötesplats. I mötet med människor måste elever och personal på skolan stärka 
förmågan att ta det kulturella ansvaret. Det betyder inte att det enbart är det 
svenska som skolan ska värna om. Skolan bär enligt Lpo94 (1994) ett ansvar 
över den gemensamma kulturen. I Lpo94 (1994) skrivs det också att människor 
i en kulturell värld måste utveckla förståelse för den kulturella mångfalden. De 
tydliga nationsgränserna suddas ut, när människor av olika anledningar väljer 
eller tvingas bo någon annanstans och kräver enligt läroplanen det 
gemensamma ansvaret. 

Utbildning och fostran, som är en stor del av skolans uppdrag presenteras i 
Lpo94 (1994) i en djupare mening som att eleven ska utveckla och överföra 
kulturarv, värden, traditioner, språk och kunskap och att det här arbetet måste 
ske i samarbete med hemmet. Här lyfts språk som en självklar del av utbildning 
och fostran, då hemmet har en viktig del i elevens språkutveckling, vare sig det 
handlar om svenska eller ett annat modersmål.  
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4.4.2 Regelnivå 

Listan på skall-satser i Lpo94 blir lång, även om det här enbart handlar om 
satser som rör mångkultur.  
 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisktillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning. […] Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lpo94, 1994, s. 3).  

Enligt Lpo94 (1994) får ingen diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet, 
sin religion eller någon annan trosuppfattning. Kunskap, aktiva insatser och en 
öppen diskussion benämns som de metoder som ska fungera i situationer då 
fördomar kan förekomma. 
 
Andra skall-satser i Lpo94 (1994) kan sammanfattas som följande. Att 
undervisningen skall vara saklig så föräldrar ska känna trygghet att skicka sina 
barn till skolan. Skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för 
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 
gruppen. Läraren skall öppet redovisa och diskutera olika värderingar och 
uppfattningar. Skolan skall ansvara för den kulturella miljön. Skolan skall ge 
eleven ett påtagligt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisnings- 
innehåll oavsett vad eleven har för etnisk tillhörighet, religion eller 
trosuppfattning. Skolan skall också utveckla kontakter med det kulturliv som 
kan berika den lärande miljön. Rektorn har också uppdrag som formuleras i 
Lpo94 (1994), som hör ihop med det mångkulturella samhället. Rektorn skall 
utveckla internationella kontakter och se till att skolpersonalen får kännedom 
om de internationella överenskommelserna Sverige har.  
 

4.4.3 Verksamhetsnivå 

Hur alla dessa påbud och mål skolan ska uppfylla ska bli verksamhet i den 
pågående verksamheten finns det inte lika många formuleringar om. Lpo94 
(1994) presenterar det interkulturella perspektivet som en metod för att se sig 
själv i det globala samhället. Det betyder att människor behöver förbereda sig 
för att ta kontakt över kultur och nationsgränser. Ordagrant formulerar sig 
läroplanen som nedan: 
 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. […] Ett 
internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 
med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det internationella perspektivet 
innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Lpo94, 
1994, s.6). 

   

4.5 Lgr11 

Många av formuleringarna som skrivs i Lgr11 är formuleringar som finns i 
Lpo94. Lgr11 innehåller få formuleringar som talar om hur skolan ska göra för 
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att genomföra sina mål. Det finns många formuleringar som berättar om vad 
skolan mål är och påbudsformuleringar som poängterar vad skolan ska göra. 
Både minoritetskulturer i Sverige och förståelse för andra kulturer benämns 
som viktiga mål att ha uppnått vid avslut av grundskolan. 
 

4.5.1 Målnivå 

Lgr11 (2011) presenterar i sin inledning betydelsen av att: 
 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingarna. (Lgr11, 2011, s. 2).  

 
Lgr11 (2011) synliggör det svenska samhällets internationalisering och växande 
rörlighet. Att samhället utvecklats i en internationaliserad värld ställer enligt 
läroplanen höga krav på människors förmåga att leva med andra kulturer och 
de olika värden som följer med den här utvecklingen. Det ställs krav på 
människor som lever tillsammans i en kulturell mångfald, en förmåga som 
elever måste utveckla i den skola som ska forma framtidens vuxna medborgare. 
 
Det finns också mål i Lgr11 (2011) om att skolan ska utveckla delaktiga elever i 
det gemensamma kulturarvet. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 
människor som möts där måste lära sig att ta ett gemensamt ansvar för att 
förstå andras villkor och värderingar. 
 
En annan viktig del i det mångkulturella arbetet på skolor idag är enligt Lgr11 
(2011) är att eleverna utvecklar förståelse för den egna kulturella mångfalden i 
landet. Eleverna ska kunna leva sig in i och förstå andras situationer. Lgr11 
(2011) skriver också om att eleverna ska förbereds för de täta kontakterna som 
sker i samhället, både över nations- och kulturgränser.  
 

4.5.2 Regelnivå  

Något som följer med från Lpo94 till Lgr11 är formuleringen kring att ingen i 
skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, samt att bemötandet av 
främlingsfientlighet och intolerans mot vissa grupper eller kulturer ska mötas 
med kunskap, diskussion och aktiva insatser.  
 
I Lgr11 (2011) står det att alla som arbetar i skolan ska samarbeta för och 
medverka till att eleverna utvecklar känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar över andra människor. Det krävs enligt läroplanen människor som är 
solidariska och känner samhörighet även om de inte delar samma kulturella 
bakgrund för att ett mångkulturellt samhälle ska fungera.  
 
Lgr11 (2011) betonar att skolan ska ta ansvar över elevens kunskap och insikt i 
det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, de nationella 
minoriteterna, judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar 
deras kultur, språk, religion och historia. Lgr11 (2011) ser också att skolan ska ta 
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ansvar över att elever kan samspela i möten med andra människor med 
utgångspunkt från sina kunskaper om likheter och olikheter i olika människors 
livsstilar, kultur, språk, religion och historia. Det står också i läroplanen att alla 
som arbetar i skolan ska verka för att utveckla ett arbete med det kulturliv som 
pågår utanför skolans väggar.  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgående grundskola: 

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 
samt fått grundläggande 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, (Lgr11, 2011, s. 6-7). 

Citatet ovan visar exempel på de skall-formuleringar som faller inom ramen för 
läroplanens mål om mångkultur.  
  
Förståelse för andra människors kultur, språk, religion och historia passerar 
som en röd tråd genom vad skolan skall göra enligt 2011 års läroplan. Eleven 
ska enligt Lgr11 (2011) känna till likheter och olikheter mellan kulturer för att 
kunna interagera med andra i det mångkulturella samhället.   
 

4.5.3 Verksamhetsnivå 

Lgr11 (2011) presenterar att all undervisning bör ta avstamp i övergripande 
perspektiv. Ett av de perspektiven är det internationella perspektivet. Vid 
användning av det internationella perspektivet ska eleven tränas i att se sin egen 
verklighet ut ett globalt perspektiv.  

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 
med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet 
innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Lgr11, 
2011, s. 9-10).  
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5 Analys  

Resultatet av studien visar, precis som litteraturen och den tidigare forskningen, att 
det har skett en stor utveckling i det mångkulturella arbetet. Från ett knappt 
närvarande till något vi inte kan välja eller inte välja att ha. Mångkultur är en 
självklar del av samhället. Skolans objektivitet följer som en röd tråd genom alla 
läroplaner. Där föräldrarnas trygghet i att lämna sina barn i skolan utan att de ska 
påverkas till någon åsikts förmåns skull har presenterats och fortfarande presenteras 
som ett argument. Svaret på forskningsfrågorna kommer ta avstamp i modellen som 
återfinns i 2.7 Modell för att förstå begreppet mångkultur och dess relation till 
läroplansteori.  

Utifrån de två frågeställningarna som studien ska besvara, kan materialet visa 
tre upptäckter. Det ena är läroplanens aktualitet i sin tid, det vill säga att 
retoriken i läroplanen påverkas av samhällets yttre faktorer och den politik som 
förs i Sverige. Läroplanerna visar också tydliga mål och riktlinjer för vad skolan 
ska göra, men är sämre på att tala om metoder för förverkligandet av tanken 
kring den gynnande mångkulturella utvecklingen och arbetet i skolan. Den 
tredje upptäckten som gjordes under genomförandet av studien var behovet av 
en objektiv skola. Från grundskolans uppkomst till dagens skolas läroplan 
betonas den objektiva undervisningen, där ingen elev ska påverkas eller 
propageras för någon ståndpunkt utan har rätt att skapa sig en egen uppfattning 
och egna värderingar.  

5.1 Vad utmärker de enskilda läroplanernas synsätt på 
mångkultur? 

De enskilda läroplanerna utmärker den mångkulturella politik och debatt som i 
sin tid varit och är aktuell. Linde (2012, s. 7) skriver att läroplansteori handlar 
om vad som är giltig kunskap och vem som har makten över den. Berg (2003, s. 
156) skriver i sin tur att skolans styrdokument är en politisk kompromiss. I det 
här sammanhanget syns en närvaro av båda påståendena. Kunskapen om att 
skolan styrs av folkvalda politiker, som driver sin tro på den bästa skolan 
påverkar givetvis det fokus som styrdokumenten har. Det finns en politisk 
närvaro i formuleringarna av läroplanerna under de senaste femtio åren och i 
utvecklingen som skett i skolan. 

5.1.1 Lgr62 

Läroplanen från 1962 innehåller formuleringar som talar om att skolan ska vara 
öppen för alla barn. Något som Linde (2012, s. 127) presenterar som syftet med 
skolreformen för en allmän nioårig grundskola. Lgr62 (1962) ska ge alla elever 
samma möjligheter. Hänsyn, tolerans, rättvisa och ärlighet är ord som nämns i 
samband med skolans mål. Relaterat till modellen 2.7, kan det mellan raderna 
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tyckas finnas en vilja att skolan ska eftersträva ett mångkulturellt arbete. Att 
mångkultur inte alls var lika utbredd då som nu är givetvis en faktor till de 
avsaknade formuleringarna, målen och metoderna som ska forma det 
mångkulturella samhället.  

5.1.2 Lgr68 

I Lgr68 (1968) står det att det kulturella, aktuella ska vara närvarande och att 
det ska finnas en verklighetsanknytning i undervisningen. Eleverna ska lära sig 
att problematisera media och deras ibland vinklade bild av omvärlden. De ska 
också få kännedom om kulturens värld och få förståelse för andra människors 
livsvillkor. Ur ett mångkulturellt perspektiv, där vi ser på mångkultur som något 
eftersträvansvärt, något nödvändigt och en given del av samhället som 
representeras av 200 olika kulturer i Sverige, finns det likheter mellan 
formuleringarna i 1968 års läroplan och ett av uppsatsens synsätt på 
mångkultur. Se modellen, 2.7 Modell för att förstå begreppet mångkultur och 
dess relation till läroplansteori ruta ett. En ökad medvetenhet om andra 
människor i och med en ökad närvaro av fler kulturer blir ett eftersträvansvärt 
ämnesområde i skolan. Det internationella synsättet som presenteras i Lgr68 
(1968) ger i modellen, 2.7s bemärkelse ett närvarande av mångkultur i 
grundskolans andra läroplan.  

Det finns också en närvaro av det andra sättet att förstå mångkultur på, som 
presenteras i modellen, 2.7. Påståendet om att mångkultur inte är universellt 
och att kultur inte är något neutralt uppfylls genom läroplanens påvisade 
förståelse om att det finns olikheter i människors kulturer.  

5.1.3 Lgr80 

I läroplanerna som följer sextiotalets reform av skolan kommer efter tolv år en 
förändring av läroplanen Lgr68. Lrg80 (1980) visar på stora förändringar i det 
mångkulturella synsättet, texten betonar det särskilda ansvaret skolan har för 
elever med en annan kultur eller ett annat modersmål. Det finns en vilja att 
främja mångkulturella relationer, tvåspråkighet och utveckla inkluderingen av 
invandrarna. Det finns som sagt en retorik som talar för ett öppet kulturellt 
klimat. Resultatet av det kan speglas i sättet att se på läroplansteori som ett 
resultat av det aktuella samhället och dess politik. 

Granstedt (2010, s. 26) skriver att styrdokumenten sällan lyfter de problem och 
de motsättningar som skolan ställs inför i och med det breda kulturella 
spektrum som finns i skolan. Styrdokumenten är fulla med mål, men innehåller 
inte alls lika många konkreta metoder som berättar hur didaktik och pedagogik 
ska bli mångkulturellt och främja minoritetskulturer, kulturer som ibland står 
helt emot varandra. Vad gäller de tre centrala sätten att se på läroplansteori som 
lyfts i den här studien, är det ingen av de tre som lyfter någon form av metodik. 
Ett synsätt som speglas i studiens resultat, där de tre senaste läroplanerna är 
innehållslösa på metodiska formuleringar. 

Att 1980 års läroplan innehåller en främjad retorik för mångkulturen, bekräftas 
av Granstedt (2010, s. 22) där 70-talet presenteras som starten för den 
mångkulturella forskningen. Lorentz (2012, s. 143) poängterar just att 
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läroplaner inte skrivs för det evinnerliga, här bevisas det påståendet. Skolans 
självklara del i samhället bevisas genom de reformer den genomgår i och med 
de samhälsutvecklingar som sker. Något som också presenteras i modellen 2.7, 
där ett av de tre viktiga påståendena inom läroplansteori just handlar om 
läroplanens föränderlighet i relation till samhällets förändringar och dess 
politik.  

I Lgr80s (1980) formuleringar som kan relateras till det mångkulturella finns 
också ett krav på modersmålslärarens närvaro vid andraspråkselevers 
utvecklingssamtal. Det poängteras också i läroplanen att vid samverkan med 
hemmet eller tidigare skolform, ska det läggas extra fokus på elever med ett 
annat modersmål än svenska. Lgr80 (1980) önskar också litteratur och 
läromedel på de representerade språken som finns i skolan. Att det läggs stor 
fokus på språket relateras till Skolverket (2006, s. 3) som skriver att språk och 
mångkultur ofta syns tillsammans. Det finns en nära relation mellan andra 
kulturer och andra språk, varpå det givetvis ofta hamnar i samma 
diskussionsforum. Det efterfrågas i Lgr80 (1980) en samhörighet med 
minoritetskulturer och en förståelse för kulturkrockar. Ur modellens 2.7 
perspektiv som talar om att en kulturell universelltanke inte är möjlig, visar 
Lgr80 (1980) en förståelse för människors olikhet och deras behov av att få vara 
det. Kultur är inte neutralt och läroplanen visar det genom sina formuleringar 
som påverkas av de pågående samhällsförändringarna som sker.  

5.1.4 Lpo94 

En upptäckt som gjordes vid resultatets framställning var att 1994 års läroplan 
till sidantalet var hårt reviderad. Skolan blev som Skolinspektionen (2012) 
presenterar målstyrd och inte regelstyrd. Metodikansvaret föll nu på lärarna, 
vilket kan vara en förklaring till att formuleringarna tillhörande 
verksamhetsnivå blir allt mer mager.  

Fjorton år efter den andra reformen av grundskolans första styrdokument var 
det 1994 dags igen. I Lpo94 (1994) benämns kulturell mångfald för första 
gången som ett eget begrepp. Skolverket (2006, s.16) skriver just det och 
benämner Lpo94 som den första riktiga mångkulturella läroplanen. Samhället 
är nu internationellt, något som lyser igenom i den retorik som förs i 1994 års 
läroplan. Eleverna ska ha insikt i att människor inte är lika. De ska ta ett ansvar 
över det gemensamma kulturarvet, där det talas om värden, traditioner och 
språk. Det språkliga ansvaret har skolan tillsammans med hemmet. Något som 
blir nytt för elever i skolan under den här reformen är uttalandet av noll- 
tolerans mot diskrimingering. Ingen får diskrimineras eller utsättas för 
kränkande behandling på grund av sin etnicitet, religion eller annan 
trosuppfattning. Ett krav som blir viktigt i en skola där människor är olika och 
som lyfts i det andra påståendet om hur vi kan se på mångkultur i modellen, 2.7. 
Mångkultur är inte universellt och kultur är inte neutralt.  

Granstedt (2010, s. 22) skriver att elever är utsatta i skolan, lärare måste ha 
nolltolerans mot rasism för att komma till bukt med problemet. Forskare och 
författare inom det mångkulturella området, har uttryckt att Sverige blir mer 
främlingsfientligt och att det krävs diskussioner av maktstrukturer mellan 
minoritets- och majoritetskulturer. Lpo94 (1994) formulerar sig så att 
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”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser” (Lpo94, 1994, s. 3).  En formulering som visar 
att skolan har ett ansvar att arbeta med vad som är aktuellt. Att ha insikten och 
förståelsen för allas lika värde ligger i kunskap som eleven bör bära med sig hela 
livet. Ett påstående som presenteras i modellen 2.7 som ett sätt att se 
läroplansteori på, läroplanens formuleringar innehåller vikten av det livslånga 
lärandet. I det här fallet även som ett sätt att se mångkultur på, där det tredje 
påståendet i modellen 2.7 tar upp behovet och betydelsen av att studera de 
maktrelationer som finns i ett Sverige som bli mer främlingsfientligt.  

Lpo94 (1994) poängterar också skolans ansvar över den kulturella miljön och 
betydelsen av det kulturella samarbetet mellan skolan och det kulturliv som 
finns i samhället. En formulering som kan relateras till Linde (2012, s. 24) som 
diskuterar huruvida kunskap är empirisk eller rationell. I Lpo94s formulering är 
närvaron av den empiriska kunskapen är ett faktum. Ett av sätten att se 
mångkultur på enligt modellen 2.7 är genom studier av maktrelationer mellan 
minoritets- och majoritetskulturer. Något som i skolan kan förverkligas genom 
just ett empiriskt arbetssätt.  

5.1.5 Lgr11 

Dagens läroplan borde spegla det samhälle som vi lever i idag. Hur mycket 
samhället hann ändrats under de 17 år som Lpo94 användes är en diskussion 
som kanske främst diskuterats i skolors personalrum. Var en ny läroplan, igen 
verkligen nödvändigt? Berg (2003, s. 156) skriver att styrdokument är politiska 
kompromisser som är svåra för skolan att iscensätta. Kanske är de tre senaste 
reformerna under trettio år, något som i verksamheten blir tungt att genomföra. 
Speciellt i relation till Bergs påstående. Ett påstående som Skolverket (2006, s. 
3) bekräftar när de skriver att det är svårt att verkställa politisk retorik i skolans 
vardag. Om Lgr11 (2011) enbart är en politisk kompromiss mellan partierna i 
den nya regeringen som blidades 2006, eller något som var nödvändigt i och 
med att samhället förändrats, är kanske svårt att säga. Dessutom finns det olika 
åsikter om huruvida det var nödvändigt eller inte, men Lgr11 (2011) presenterar 
det månkulturella arbetet i skolan på följande sätt: 

I Lgr11 (2011) belyses de mänskliga rättigheterna och deras närvaro i skolan, 
demokratiska värden och internationalisering som ställer krav på människor 
som lever i ett mångkulturellt samhälle. Skolan presenteras i Lgr11 (2011) som 
en kulturell mötesplats, där eleverna ska förberedas för de kontakter de 
kommer stöta på i samhället över nations- och kulturgränser.  Det finns i 
relation till modellen och rutorna kring vad läroplansteorier säger här en 
närvaro av att läroplanens mål är något som eleven ska bära med sig hela livet. 
Verklighetens existens i läroplanens formuleringar är också närvarande. 
Lorentz (2009, s. 2) skriver att globaliseringen av världen har gjort att 
avstånden mellan oss minskar, ett fenomen som leder till att alla människor 
måste ta ansvar och förbereda sig på de förändringar som sker i samhället. 
Något som Lgr11 (2011) här visar sig ta ansvar över.  

Lgr11 (2011) poängterar att skolan inte får vara en plats, för diskriminering eller 
kränkande behandling.  Precis som i Lpo94 (1994) är det öppenhet och 
diskussion som ska vara de motverkande krafterna mot främlingsfientlighet. 
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Ordet solidaritet nämns i Lgr11 (2011). Ett ord som i allra högsta grad hör 
hemma i ett mångkulturellt sammanhang. Solidaritet mot andra. För att nå upp 
till det mångkulturella solidariska samhället benämns det internationella 
perspektivet som en metod. Skolan har ett ansvar över det svenska, nordiska, 
västerländska kulturarvet, men också över nationella minoriteter. Redan 1998 
skrev Roth att skolan skulle ha en fostrande roll i det mångkulturella samhället. 
Det syntes i den dåvarande läroplanen och speglar så tillika även dagens 
aktuella läroplan. Skolan har tagit ett ansvar över det mångkulturella samhället, 
utifrån den här studiens sätt att se på mångkultur på. Där mångkultur 
presenteras som något eftersträvansvärt, icke neutralt som tyvärr kan visa sig 
genom främlingsfientlighet gentemot vissa grupper.  

5.1.6 Sammanfattning  

Läroplanerna utmärker olika tidsepoker i samhällets historia. Lgr62 står för en 
ny reformerad skola, som tillät alla elever att utbilda sig. Grundskolan gav alla 
samma chans. Lgr68 svarar på det som saknades i den första läroplanen. Synen 
på skolan som en del av samhället där undervisningen ska ha 
verklighetsanknytning och kulturell närvaro. Lgr80 står för en stor förändring 
vad gäller det kulturella i skolan. Skolan fick ett ansvar över minoritetselever. 
Skolan skulle vara öppen för olika värderingar och verka aktivt för inkludering 
av invandrare. 1994 kom begreppet för första gången in i läroplanen. I och med 
att samhället ansågs som interkulturellt var den kulturella mångfalden ett 
faktum i skolan. I Lpo94 betonas ett ansvar över det kulturella arvet. Lgr11 talar 
om skolan som en kulturell mötesplats och ett ansvar över kultur, allt från den 
svenska till de minoriteter som finns representerade. Eleverna ska förberedas 
för de möten som de kan ställas inför över nations- och kulturgränser. Något 
som är en del av den verkliga vardag vi dagligen kommer i kontakt med. 

5.2 Vilka förändringar har skett i grundskolans läroplaner 
under de senaste femtio åren, vad gäller synsättet på 
mångkultur? 

Linde (2012, s. 143) menar att styrdokument inte skrivs för evinnerlig tid. Det 
speglas i studiens resultat. Från att varit en skola nästan utan formuleringar om 
det mångkulturella samhället och arbetet kring det. Till att bli en skola som 
anses vara en kulturell mötesplats, där det internationella perspektivet ska 
genomsyra allt arbete i skolan.  

Tittar vi på modellen som skapades för förtydligandet av den tidigare 
forskningen och litteraturen. Där tidigare forskning och litteratur kring 
mångkultur, ställdes mot de författare som i den här studien presenterar 
läroplansteorier. Skapades tre rutor för förståelsen av begreppet mångkultur 
och tre rader för förtydligandet om vad läroplansteorier vill säga. Studeras 
läroplanerna tillsammans med hjälp av tabellen syns det, som det andra 
påståendet i läroplansteorin säger, att läroplanen visar det samhället och den 
politik som förts när läroplanen varit aktuell. Det är redan konstaterat att varje 
läroplan är en läroplan av sin tid. Tillsammans uppfyller alla det objektiva 
kravet som presenteras i ruta två, där mångkultur anses vara något som kan visa 
sig på olika sätt, men att det är svårt att hitta något universellt.  
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Det finns en tydlig utveckling av det objektiva arbetets betydelse i skolan. Alla 
läroplaner nämner föräldrarnas trygghet som ett argument för den opåverkade 
skolan i frågor där eleven och hemmet har rätt att ha sina egna åsikter, 
värderingar och tankar.  Från att ha varit det enda objektiva mätbara i relation 
till mångkultur. Till att idag, med 2011 års gällande läroplan tala om ett 
kulturellt ansvar hela vägen från det svenska till minoritetskulturerna i Sverige. 
Att skolan förmedlar andra värden än enbart de svenska skapar en skola som 
inte tar ställning utan visar på ett behov av en mångfald av människors olika 
värderingar.  

Det är allmänt känt att skolan ska fostra demokratiska medborgare som ska 
vara förberedda på vad som komma skall i livet. Den första raden som uttolkas 
ur läroplansteorin i modellen är att läroplanens mål ska vara något eleven bär 
med sig hela livet. Det står ur det mångkulturella perspektivet i Lgr11 (2011) att 
skolan ska förbereda eleverna på det kommande kulturella möten de kan 
komma att ställas inför. Varpå det finns en närvaro både av läroplansteorin, 
men också av det mångkulturella perspektivet, där mångkultur är något 
eftersträvansvärt och nödvändigt. En formulering som inte syns i de andra 
läroplanerna. Kriteriet om att mångkultur är något eftersträvansvärt och 
nödvändigt syns även i de andra läroplanerna, men har utvecklats från 1968 års 
formulering om en kulturell närvaro till att idag vara ett självklart perspektiv i 
undervisningen.  

I modellen för att förstå mångkultur presenteras en ruta som mest relateras till 
det mångkulturella samhället idag. Nämligen påståendet om att Sverige blir mer 
främlingsfientligt och att maktrelationerna mellan olika kulturella grupper 
måste studeras och diskuteras. Förekomsten av det arbetet syns redan i Lgr68 
(1968) där läroplanen efterlyser en internationell förståelse. En formulering 
som fortfarande är en del av arbetet och fortfarande är en viktig del av det 
samhälle som vi lever i. Om inte ännu viktigare, då attityden mot invandrare 
hårdnat i den politiska debatten. Ett påstående som kanske speglar sig i att det 
mångkulturella arbetet fortfarande är så närvarande i skolan. Den kulturella 
mångfalden ökar, men inte solidariteten mot människor som kommer från 
andra kulturer och nationaliteter än vad för oss tycks vara accepterat.  

Ett sätt att studera, se och förstå läroplansteorier är ur modellen 2.7 rad om att 
statens formuleringar, lärarens tolkning och elevers sätt att motta läroplanens 
formuleringar påverkar iscensättandet av läroplanen i verksamheten. Det är 
inget som kan bevisas eller besvaras i den här studien, men att tolkningen av 
statens formuleringar och elevens sätt att ta emot lärarens tolkning påverkar 
läroplanens iscensättande är ändå värt att lyfta. Läroplaner är tolkningsbara och 
det finns idag inga tydliga riktmärken för hur tolkningarna ska genomföras. Det 
finns i läroplansteorin en förståelse för verklighetens avgörande av hur 
läroplanens tolkningar kan förverkligas i verksamheten. Det påverkas givetvis 
av de samhälleliga förändringar som sker, både i samhället som stort, men 
också i den gruppen som undervisas. Mångkultrens närvaro i skolan har haft 
och kommer att få olika förutsättningar. Det visar sig i läroplanernas 
formuleringar, som tolkas ur det läroplansteoretiska perspektivet. Där livslångt 
lärande, samhällets aktualitet och tolkarens tolkning spelar roll. Mångkultur är 
föränderligt, precis som samhället, dess politik och utbildningen av de som ska 
tolka och iscensätta mångkultur i sina klassrum.  
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6 Diskussion  

Studiens resultat kan ses ur skoldebattens heta fråga om det är nödvändigt att ändra 
läroplanen så ofta som den har ändrats de senaste trettio åren. I samband med 
samhällsutvecklingen som betonas i studien kan det tänkas finnas ett behov av att 
omformulera vissa delar i och med att samhället ändras och utvecklas och skapar nya 
teorier om vad som ska anses som giltig kunskap i skolan. Om utgångspunkten är att 
skolan ska vara en del av samhällets helhet, krävs det att skolan utvecklas men också 
utvecklar samhället i samma riktning som förändringens vindar blåser åt. Delar av 
litteraturen presenterar de svårigheter det kan vara att iscensätta läroplaners 
formuleringar i en verklighet som inte ser ut som i teorin. Det kan ibland vara svårt 
att göra verklighet av formuleringar som alla gånger inte är så enkla att tolka. Här 
syns en närvaro av de svårigheter som uppstår när teori och praktik ska 
sammanföras. Kanske kan det ha att göra med den metod som avsaknads i 
läroplanerna. Det är svårt att veta hur alla mål och måsten ska bli en del av 
verksamheten. Något som borde lyftas ur ett samhällsperspektiv. Där politiken idag 
har en avgörande roll för regelnivån i skolan, men som i ljuset av studiens resultat 
kan tyckas lämna ansvaret för genomförandet helt på skolan. 

Tittar vi på resultatet ur ett skolperspektiv kan förståelsen för lärarnas frustration i 
media och i lärarrum öka. Det sker en förändring, som när den väl rotat sig och blivit 
en självklar del av vardagen ska förändras igen. Forskningen visar som tidigare 
nämnt att det har med samhällets förändringar att göra, i de nya styrdokumenten 
saknas metoder för genomförandet av de nya målen.  Det är svårt att genomföra 
politiska kompromisser som formulerats på sätt som är svåra att förstå och iscensätta 
i den komplexa verkligheten. Vi frågar oss vad det egentligen innebär att ha ett 
internationellt perspektiv? Eller hur lärarna på 80-talet skulle göra för att inkludera 
minoritetseleverna? Resultatet av de få formuleringarna som under de senaste två 
läroplanerna rör verksamhetsnivån ökar förståelsen för den frustration som kan 
uppstå i och med nya förändringar som saknar medel och metoder för sina 
genomföranden. Verkligheten är mer komplex än tolkningsbara formuleringar om 
hur mångkultur ska gynnas i svensk grundskola som inte presenterar de svårigheter 
och motgångar som kan uppstå i vardagen.  

Styrdokument är en självklar daglig närvarande del av skolan.  En ökad förståelse för 
deras betydelse i skolan, i samhället och i deras utveckling, kan förhoppningsvis leda 
till en ökad förståelse av den verksamhet där så många har sin arbetsplats, både 
elever, lärare och annan personal. Skolan speglar det komplexa samhället. Där 
människor från många kulturer, etniciteter, länder, nationaliteter och religioner ska 
samspela och interagera med varandra. Att mångkultur har blivit en självklar del av 
skolan borde leda till att mångkultur och människors olikheter blir en självklar del av 
samhället också. Att människor accepteras för att de är människor och inte döms ut 
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efter vad de tror på eller varifrån de kommer. Något som politiken idag tyvärr visar 
prov på. Det gör närvaron och betydelsen av läroplanens formuleringar 
betydelsefulla. Skolan ska fostra demokratiska medborgare och främlingsfientlighet 
accepteras inte i skolan, varpå värderingen om alla människor lika värde borde vara 
en självklar del av samhället utanför skolan. De senaste två läroplanerna besvarar 
främlingsfientlighet med öppenhet och diskussion. Det borde därför bli en självklar 
del av samhället också.  

Avslutningsvis vill jag påstå att det finns en tydlig vilja att göra mångkultur till något 
självklart. Litteraturen säger oss att kultur inte är universellt, men i den globaliserade 
världen kanske mångkultur kan bli det. En gemensam värld där kunskapen som 
förmedlas enligt läroplanen är något som eleven införlitar sig med hela livet och 
representerar det samhället som är eftersträvansvärt och nödvändigt när tvåhundra 
kulturer ska komma överens och leva tillsammans i Sverige. Där alla, tack vare den 
demokratiska religionsfriheten har rätt att yttra sig både fysiskt och emotionellt och 
de motsättningar som möter mångfalden möts med diskussion och öppenhet.  

6.1 Pedagogisk relevans 

Jag påstod i min inledning att studier av aktuella begrepp ur ett jämförande, 
historiskt perspektiv kunde öka vår kunskap och förståelse för hur samhället 
sätt ut och i vilken riktning det utvecklats. Jag står fast vid det. Studiens 
pedagogiska relevans ligger i en ökad förståelse för framväxten kring den 
mångkulturella debatten inom skolans väggar. Dagens läroplan visar på en 
självklar närvaro av den mångkulturella närvaron i skolan, men trots 
läroplanens självklara synssätt får vi inte glömma bort det som sker runt i kring 
oss. Vi kan inte ta acceptansen av ett interkulturellt samhälle förgivet, skolan 
måste aktivt arbeta för ett samhällsklimat där människor tar hand om och 
värnar om varandras olikheter.   

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

När styrdokument tolkats ur ett teoretiskt perspektiv finns det ett interesse att 
se hur teorin fungerar i praktiken. Det vore intressant att intervjua lärare som 
varit verksamma länge i skolan och se hur de personligen ser på utvecklingen. 
En annan intressant studie vore att studera hur lärare i praktiken arbetar med 
mångkultur. Finns det mångkulturella perspektivet konstant närvarande eller är 
det något som behandlas under särskilda dagar? 

6.3 Metoddiskussion 

Alla studier har sina för- och nackdelar. En kvalitativ studie som den här visar 
en tolkning. Den visa min tolkning av mångkultur i läroplanerna, som sedan fått 
spegla det resultat som jag kommit fram till. Att genomföra dokumentanalyser 
av kvalitativ typ, jämfört med en analys av kvantitativ typ ger till viss del olika 
resultat. Hade den här studien syftar till att räkna förekomsten av ord, som valts 
ut i relation till mångkultur hade studiens resultat troligen sett annorlunda ut. 
Jag tänker framförallt på Lgr62 vars mångkulturella innehåll är mycket fattigt, 
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men som i sin tolkning ändå kan vändas till ett första försök att utrycka ett 
behov av en interkulturell förståelse i skolan.  
 
Läroplaner är dokument som i sin hemmiljö och verksamhet ständigt tolkas i 
sin helhet. Jag har under min tid i skolan aldrig stött på någon lärare som 
räknar förekomsten av ett särskilt ord i läroplanen för att komma fram till hur 
viktigt arbetet kring det ordet är i jämförelse med andra ord. Det vardagliga 
arbetet med läroplanen får därför motivera mitt metodval av 
dokumentanalysen.  
 
Desto mer man kan om ett ämne desto lättare är det att vara kritisk, 
ifrågasättande, öppen och inneha förståelse för och till ämnet. Efter 
genomförandet av studien känner jag att vissa saker hade kunna genomförts på 
ett annat sätt. Mest för att underlätta och tydliggöra arbete för mig själv. En sak, 
som jag funderat på efteråt är att det hade varit lättare att genomföra en nivå i 
taget istället för en läroplan i taget. Eftersom studien dels har ett jämförande 
perspektiv hade förändringarna över tid nog varit lättare att se vid en mer direkt 
jämförande metod. Tiden mellan analyserna av läroplanen hann bli ganska lång 
och krävde ganska många tillbaka blickar.  
 
Studier ställs alltid i någon form av trovärdighetsstrålkastarljus. Det vill säga att 
vi frågar oss hur det är med valditeten och reliabiliteten och om studiens 
resultat verkligen är sant.  Valditeten handlar om att studien ska mäta det den 
påstår sig att göra. Något jag påstår att min studie gör. Materialet som används 
är det materialet som kan besvara det syfte som studien har. Vad gäller studiens 
reliabilitet, är mätinstrumentet som använts tidigare beprövat och innehåller 
definitioner och förklaringar på vad i läroplanen som hör till vilken nivå. Varpå 
jag bedömde att mätinstrumentet höll hög kvalité.  
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