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1 Inledning 

Sverige är idag ett land med en befolkning som representeras av människor med rötter i olika 

språk, nationer, kulturer och religioner. En lyckad integration är en viktig förutsättning för att 

vi alla ska kunna leva i ett och samma land. Det handlar om möten mellan människor – att 

öppna upp för en förståelse för varandras olikheter men också för att synliggöra de 

allmänmänskliga likheter som finns på denna jord. Framförallt handlar det om att kunna 

respektera och acceptera varandra. Att vi lever i ett flerkulturellt samhälle märks inte minst i 

skolan och här spelar svenskämnet en viktig roll. Som svensklärare bör jag ha tänkt igenom 

hur jag förhåller mig till de kulturer som finns representerade på skolan, inte minst den 

svenska och det är här denna studie blir relevant. 

 

I Sverige jobbar man från olika håll och kanter för en fungerande integration genom att få 

kunskap och förståelse för de relativt, för Sverige, nya kulturer och folkslag som idag finns 

representerade i landet. Alltsedan 60-talet har Sverige berikats med folk och kulturer från 

främst Medelhavsområdet, Asien, Sydamerika, Afrika, Öst- och Mellaneuropa. Vi lever i ett 

land med både första, andra och tredje generationens invandrare där mer än var tionde 

invånare är född utomlands.1 Det som tidigare inte har behövt ifrågasättas, såsom den svenska 

kulturen och det svenska kulturarvets värde, blir nu mer aktuellt än någonsin. Åsikterna kan 

variera, men det intressanta är att titta på hur vi idag, i en alltmer internationaliserad skola, 

förhåller oss till den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i svenskämnet. 

 

De socialantropologiska och socioekonomiska disciplinerna har länge intresserat sig för 

kulturmöten. Denna forskning används i studien för att kunna diskutera den svenska kulturen 

och det svenska kulturarvets värde i svenskämnet. Studien ger svensklärarnas syn på 

betydelsen av att synliggöra den svenska kulturen utifrån det svenska litterära kulturarvet.  

 

 

                                                 
1 Statens invandrarverk, 1997, ”Mångfald och ursprung: rapport från ett multietniskt Sverige”, s.38. 
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1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vad svensklärare anser att det har för 

värde att förmedla det svenska litterära kulturarvet i vårt flerkulturella samhälle. Det 

underordnade syftet är att undersöka om svensklärare överhuvudtaget funderar kring vikten 

av att synliggöra den svenska kulturen i svenskämnet. Med denna studie vill jag uppnå 

förståelse och kunskap om hur jag som blivande svensklärare med hjälp av den svenska 

litteraturen faktiskt kan stärka eleverna i deras övergripande kulturella identitet, den svenska.  

1.1.1 Frågeställning 

• Vad anser svensklärare att det svenska litterära kulturarvet betyder för skapandet av 

den kulturella identiteten? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I bakgrunden byggs en teoretisk förankring till undersökningen upp med utgångspunkt i 

framförallt forskning ifrån de socialantropologiska och socioekonomiska fälten. För att förstå 

frågeställningen behövs också en ingång till det svenska litterära kulturarvet och till den 

svenska kulturen och här används forskning som relaterar till skolan och svenskämnet. I den 

teoretiska förankringen framställs begrepp som används i uppsatsen såsom nationalism, det 

svenska kulturarvet utifrån ett litterärt perspektiv, begreppen nationell och kulturell identitet 

för att kunna förstå vad som är grunden till frågeställningen. 

2.1 Nationalism 
Det är väsentligt för studien att vara på det klara med begreppet nationalism och att få olika 

perspektiv och förklaringar på dess innebörd. Nationalism används i undersökningen för att 

väcka tankar hos lärarna kring vad svenskhet och det svenska kulturarvet representeras av. 

Området som behandlar nationalism är gigantiskt och det som tas upp här är främst en 

övergripande historik kring begreppet nationalism. För att förstå begreppet såsom det 

framställs i uppsatsen är det viktigt att ha med sig en förståelse för vad som var grunden till 

nationalismens framväxt.  

 

Begreppet nationalism växte först fram i samband med industrialiseringen under början av 

1800-talet. Bondesamhället luckrades upp och folk rörde sig in mot städerna och splittrades 

ifrån den trygghet som det innebar att ha släkt, kultur och seder tätt inpå sig.  

 

Under romantiken då den svärmiska nationalismen växte fram talade framförallt de tyska 

filosoferna Herder och Fichte om nationalismen som ett svar på ”den brustna helheten”2, som 

Hylland –Eriksen beskriver. De talade om en drivkraft och ett sökande hos individen efter den 

trygghet som gått förlorad. Nationalismen kom nu som ett försök att hitta denna känsla av 

trygghet som en stat. Man försökte förstärka landets kultur och etablerade gemensamma 

ramar som invånarna mer eller mindre kunde identifiera sig med.3 

                                                 
2 Hylland – Eriksen, Thomas, 2000, Små platser- stora frågor; en introduktion till socialantropologin, s.305.  
3 Hylland – Eriksen,  2000, s.305.   
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 I spetsen för nationalromantiken i Sverige var de stora författarna Lagerlöf, Heidenstam, 

Karlfeldt och Fröding i slutet på 1800-talet och de kallas även för nittiotalisterna. Utmärkande 

för denna nationella strömning var hur man förskönade den svenska hembygden, naturen och 

kulturen och hur man betonade hur denna hörde hemma ”[...]i en större nationell helhet.”4  

2.1.1 Inkluderande kontra exkluderande nationalism 

Hans Lödén5, Åke Daun6 och Thomas Hylland Eriksen7 är alla exempel på författare som 

belyser nationalism utifrån två perspektiv. Det första är den exkluderande nationalismen som 

innebär att man sluter sig till den egna homogena gruppen och utestänger andra med annat 

etniskt, kulturellt eller religiöst ursprung.
8 Den exkluderande nationalismen har i flera länder 

och i flera krig både idag och i historien använts som ett maktmedel i form av förtryck för att 

utestänga vissa grupper i samhället.9  Det andra är den inkluderande nationalismen som 

innebär att alla som bor i samma land oavsett etniskt, kulturellt eller religiöst ursprung är en 

del av denna. De blir en del utifrån den förutsättning att de för att fungera och verka i samma 

land delar sådana gemensamma nämnare som gör detta möjligt.10 För att ta ett exempel skulle 

en sådan gemensam nämnare för Sveriges del kunna vara ett demokratiskt statskick. Mot 

bakgrund av detta är det förvånande att den förklaring som ges till nationalism i två utav 

Sveriges ordböcker är den exkluderande nationalismen. Nationalencyklopedin och Svenska 

Akademins ordbok förklarar begreppet såhär: 

Tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa 
karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än 
andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen 
förutsätter största möjliga politiska oberoende.11

 

 

                                                 
4 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, 1995, Litteraturens historia i Sverige, s. 332.  
5 Hans Lödén är lektor i statsvetenskap och har bland annat skrivit om betydelsen av nationell identitet i 
europeiska och globala sammanhang. 
6 Åke Daun är professor i etnologi vid Stockholms universitet och nordiska muséet och specialist på europeisk 
kultur. 
7 Thomas Hylland Eriksen är professor i socialantropologi vid Oslo universitet, även författare. 
8 Lödén, Hans, 2005:36, ”Jag är på pappret svensk, men...”; Kritiska händelser, identitet och politiskt 

engagemang hos gymnasister i Sverige,  s.7. 
9 Narti, Ana Maria, 1983, Barn utan rötter, s.70. Narti skriver om kulturens och litteraturens roll i den svenska 
skolan utifrån vikten av kulturell självkännedom, nationell identitet och kulturarvet. 
10 Lödén, 2005:36, s.26. 
11 Nationalencyklopedien (nätuppl) 27 november 2007, Sökord: Nationalism 
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Stark känsla för det egna folket o. landet, tro på det egna lnadets [sic] företräden o. på 
dess rätt i intressemotsatser mot andra folk, såväl i politiskt som i kulturellt l. 
kommersiellt avseende m. m.; krav på att staten skall vara nationellt enhetlig; 
grundåskådning som framhäver det egna folket o. dess rätt l. krav gentemot andra; ofta 
med tanke på mer l. mindre stark aggressivitet gentemot andra folk, överdriven 
nationalkänsla, chauvinism.12 

 

Det viktigt att belysa att nationalism, trots ovanstående förklaring, används som begrepp i 

denna uppsats med utgångspunkt i den inkluderande nationalismen grundad i 

medborgerlighet och som omfattar alla invånare i Sverige. Den kallas även för den moderna 

nationalismen och beskrivs av forskare som anser att en sådan är nödvändig i en värld där 

folk med olika kulturer, religioner och etnicitet ska kunna leva sida vid sida. För att detta ska 

vara möjligt behövs gemensamma referensramar. En sådan gemensam ram skulle kunna vara 

gemensamma kunskaper om det historiska arv med kultur och seder som landet Sverige har 

fört med sig genom litteratur, med andra ord vårt litterära kulturarv. 

2.2 Kulturarv 

Kulturarvet är svårt att definiera, ordet finns i åtskilliga dokument och verk men ingenstans 

står det en tydlig definition. En övergripande förklaring ges i Bonniers ordbok: ”det bestånd 

av idéer, upplevelser, värderingar osv. som har tagit sig i uttryck i vår kulturs historia o. som 

är mer eller mindre gemensamt för de flesta av oss.”13 Här talar man om de gemensamma 

nämnare som finns i en viss kultur, och som uttrycks på olika sätt genom konst, musik, 

hantverk, historiska föremål, film, litteratur för att ta några exempel. Enligt Svenska 

Akademins ordbok definieras kulturarv som: ”vad ett folk o.d. i fråga om (andlig) kultur 

övertagit från tidigare generationer.” 14  

Settergren tycker att det är viktigt att ge begreppet ”kulturarv” en bred tolkning. Han anser att 

det svenska kulturarvet ska innehålla både svensk och utländsk skönlitteratur. Det är också 

viktigt att man är medveten om att kulturarvet ständigt växer. Han förklarar att texten måste 

ha ett speciellt värde för oss för att räknas till kulturarvet.15 

                                                 
12 Svenska akademins ordbok på nätet. 30 november 2007, Sökord: Nationalism 
13 Györki,Irene & Sjögren, Peter.A. 1998, Bonniers svenska ordbok, s. 306,Uppslagsord:Kulturarv 
14 Svenska akademins ordbok på nätet. 30 november 2007, Sökord:Kulturarv 
15 Settergren, Per, 1985, Kulturmodellen; en väg för svenskämnet, s.30. 
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Det svenska kulturarvet kan vara alltifrån konst, musik, teater, film till det skrivna ordet i 

form av bland annat litteratur som den här studien fokuserar på. En del hävdar att den inte ska 

vara begränsad till endast det svenska, utan att det främst handlar om ett speciellt innehåll 

som talar till så många som möjligt av oss. Andra talar om att ett gemensamt arv är av vikt för 

oss. Det som undersöks i studien är hur svensklärarna ser på det svenska litterära kulturarvet 

och vad som enligt dem är det speciella värde som Settergren betonar. 

2.2.1 Litteraturen som kulturarv 

Det är viktigt att känna till att det på skolan inte alltid varit en självklarhet att läsa svensk 

litteratur. De förebilder och grundläggande värderingar som barnen skulle växa upp med 

förväntades komma av andra kontexter än just den litterära, och det var kyrkan med dess 

religiösa skrifter som under början av 1800-talet uppfattades av gemene man som 

folkuppfostrande. Först i mitten av 1800-talet under nationalismens framväxt började man se 

på den svenska litteraturen som en väg till att stärka den svenska nationella identiteten hos 

landets medborgare och den svenska litteraturen fick därmed en allt större roll som 

kunskapsförmedlare.16  

Det gemensamma språket och den gemensamma historien blir hörnstenar i nationsbygget 
och i litteraturen finns både det svenska språket och den svenska historien. Litteraturen 
börjar uppfattas som ett mer varaktigt kulturellt värde för nationen och inte bara något 
som tillfälligt kan vara till nytta eller nöje av vissa grupper. 17  

 

När kan man då börja tala om en svensk litteratur? Henrik Schück var en stor person inom 

den moderna litteraturforskningen vid sekelskiftet, och han tillsammans med Karl Warburg 

författade den första samlade svenska litteraturhistorien Illustrerad svensk litteraturhistoria 

som blev öppningen till att överhuvudtaget börja tala om ett svenskt litterärt kulturarv. Schück 

skrev förutom detta samlingen Sveriges nationallitteratur1500-1900 som blev viktig för 

kommande generationer på det sätt att man hade en klar grund att utgå ifrån när man skulle 

komma att arbeta med det svenska kulturarvet.18  

                                                 
16 Thavenius, Jan, 1991, Klassbildning och folkuppfostran; Om litteraturundervisningens traditioner, s.11-12. 
17 Thavenius, 1991, s.12-13. 
18 Olsson & Algulin,  1995, s. 302. 



 8 

En annan viktig gestalt inom litteraturområdet som påverkat den svenska litterära kulturarvet 

och är Fredrik Böök. Han arbetade som litteraturrecensent på Svenska Dagbladet där han lyfte 

fram författare som Heidenstam, Tegnér och Stagnelius som även de blev viktiga inslag i den 

svenska litteraturen.19  

 

I 1905 års läroverksreform slås de klassiska språken ut av det svenska språket som nu blir 

skolans huvudsakliga bildningsämne. Litteraturen har varken tidigare eller senare fått ett så 

stort utrymme på gymnasieskolan som tiden från 1905-1945. Litteraturundervisningen fick nu 

som uppgift att synliggöra Sverige som nation och definiera begreppet svenskhet. Den nya 

gymnasieskolan tog till sig den redan nämnda litteraturen som en litterär kanon för detta 

ändamål och den användes oförändrad mellan 1905 och 1945 i en turbulent tid för landet i 

samband med de båda världskrigen. Efter Andra Världskriget lade man från politiskt håll 

störst vikt vid den muntliga delen av svenskämnet. Det blev därför naturligt att den kanon 

som redan fanns inom litteraturen sedan tidigare blev alltmer förankrad hos lärare och elever. 

Denna finns någonstans än idag med som en befintlig oskriven kanon vilket är särskilt tydligt 

i flertalet läroböcker som används än idag. Den förstärks på grund av kursplanens luddiga 

beskrivning av vad som är det svenska kulturarvet enligt Brink, docent i 

litteraturvetenskap.20Lars Brink skriver att man i många länder anser att ett gemensamt arv är 

väsentligt när en identitet byggs upp. Han ställer sig också frågan i samband med detta om 

svenskämnet verkligen ska vara i huvudsak identitetsskapande.21 Brink skriver: 

Av stor betydelse är också begreppet nationell kanon. Varje nation har i Dantes 
efterföljd velat etablera en nationell kanon, byggd på nationalspråket, för att 
bekräfta sin enhet, identitet eller självförståelse.

22
 

Detta citat kommer in på frågan om svenskämnet ska vara identitetsskapande. Brink talar om 

att det är viktigt att förstå sig själv utifrån det samhälle man tillhör, vilket kan knytas till Lpf 

94 där vi finner följande: ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den 

personliga och kulturella identiteten.”23 Detta visar att ämnet ska vara identitetsskapande, i 

vilken utsträckning omnämns inte.  

                                                 
19 Olsson & Algulin, 1995, s.382. 
20 Brink, Lars, 1991, ”Litterär kanon i det svenska gymnasiet 1905-45”, s. 184-191. 
21 Brink, Lars, 2004, ”Kanon och kulturarv i ett föränderligt samhälle”, s.21. 
22 Brink, 2004, s.22. 
23 Skolverket på nätet, Lpf 94.  
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Utifrån citatet kommer vi också in på en mycket aktuell debatt, nämligen kanondebatten som 

är mycket aktuell idag med folkpartiets Cecilia Wikström i spetsen:  

För att alla, och särskilt skolelever, skall få del av den svenska litteraturen bör en 
”kanon” av de viktigaste verken tas fram. Det skulle ge en klar signal om vikten av 
att ta del av det gemensamma språket och litteraturen, skriver riksdagsledamoten 
Cecilia Wikström (fp). 24 

 

Fler än Wikström har uttalat sig i samma fråga. Lena Kjersèn Edman anser att skolan 

definitivt behöver en litterär kanon i svenskämnet. Hon invänder mot hur man kan säga att det 

är viktigare att eleverna läser än vad de läser. Kjersèn betonar att det är särskilt viktigt med 

gemensamma referensramar för ungdomar idag just av den anledningen att vi lever i ett 

flerkulturellt samhälle. Hon menar att teman från böcker som de alla har läst skulle kunna 

sätta igång samtal mellan ungdomar.25  

 

De som sätter sig emot en litterär kanon argumenterar mestadels emot hur Wikström och 

hennes medanhängare kan anse att denna skulle vara lösningen till den segregation som finns 

i landet och hävdar att det är patetiskt i en tid som denna hur man kan tycka att gemensamma 

referensramar just skulle vara det svenska kulturella arvet. 26 

 

Thavenius menar att han ser likheter med det tidsskede vi nu befinner oss i och tidsskedet i 

mitten av 1800-talet. Dels tar han upp mediesamhället med nya källor och former som 

kunskapskällor och som idag i många avseenden ersätter litteraturen. Dels diskuterar han hur 

samhället ser ut idag med helt andra kulturella och sociala normer än tidigare som också 

innebär en förändring av hur man idag kommer att behöva förmedla traditioner.27 

                                                 
24 Wikström, Cecilia, 2006, ”Skapa svensk kulturkanon”. Sydsvenskan.se 
25 Weiler, Kerstin, 2007, ”Vad lika viktigt som att”, s.12. 
26 Jonsson, Stefan, 2006, ”Hela den värld som fanns utanför dem och deras familj betydde inte...”. Dagens 
Nyheter.se 
27 Thavenius, 1991, s.13. 
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2.3 Identitet 
För att klargöra problemställningen är det viktigt att gå in på vad identitet är för att sedan 

utveckla begreppet identiteten som kulturell eller nationell. Till att börja med bör identitet 

som enskilt begrepp få en definition. Enligt Nationalencyklopedin definieras identitet som 

följer: 

1. självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. 

2. i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen 
identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller 
nation.28 

 

I tidig ålder har den närmsta omgivningen varit den som har visat på den kultur och de 

förhållningssätt som barnet naturligt har anammat. Under gymnasieåldern sträcker sig 

ungdomens identitetsskapande utanför denna sfär till ett behov av att betrakta sig själv i ett 

större sammanhang, och därmed utveckla de kunskaper och kvalitéer som krävs för att kunna 

göra detta. För att kunna nå en utveckling i positiv bemärkelse för identitetsskapandet behöver 

tonåringen förebilder och vägledare och det är här lärarens roll bland andra kommer in. James 

Marcia som är identitetsforskare betonar vikten av att ”ta ställning till vem man är” i denna 

åldern.29 

 

Lödén skriver i sin rapport ”Jag är på pappret svensk, men...” att en identitet är en definition 

på hur individen uppfattas av sig själv och utav andra. Den kan vara både social och 

personlig. Han betonar att vi har olika identiteter beroende på vilket sammanhang vi befinner 

oss i och med vem. Lödén menar att en identitet även kan vara överordnad respektive 

underordnad beroende på vilken identitet som individen själv anser vara den viktigaste för 

just henne eller honom. För att ge ett exempel så kan det vara viktigare för någon att 

framställa sin religiösa eller politiska identitet än sin etniska eller vice versa.30  

                                                 
28 Nationalencyklopedien på nätet. 4 december 2007, uppslagsord: identitet 
29 Broberg Olsson, 2001, ”Utvecklingstörning”, s. 193-194. 
30 Lödén, H. 2005:36, s. 14-15. 
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2.3.1 Kulturell identitet 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och 
kulturella identiteten [...]Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och 
litteraturen. Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och 
personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna 
möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och 
diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter[...] 31 

I utdraget ovan från svenskämnets syfte i Lpf 94  finns begreppet kulturell identitet. 

Svenskämnet bör hjälpa till att stärka den del av elevens identitet som är kulturell. Vad menas 

då med kulturell? Det finns enligt nationalencyklopedin tre olika betydelser och förklaringar 

till ordet kulturell varav en ”har att göra med kulturella seder och bruk.”32 En annan förklaring 

är den som har att göra med andlighet och konstnärliga uttrycksmedel och sätt. Har man alltså 

som lärare rätt att tolka begreppet i denna kontext hur man vill? Det är intressant med tanke 

på att betydelserna skiljer sig åt markant. Den förklaring uppsatsen främst lägger vikt vid är 

den som anknyter till etnicitet, och anledningen till detta är att en majoritet av de intervjuade 

lade in etnicitet i begreppet kulturell identitet.  

 

Enligt Fornnäs uppsats utvecklas en kulturell identitet först tillsammans med andra. Man kan 

enligt honom utgå ifrån två delar av en identitet, en inre och yttre. Den inre är mer psykisk än 

den andra som är mer social. Olik kulturell påverkan bidrar till att forma identiteten. 33 

Klassrummet kan vara representerat av elever som lever i fler kulturella kontexter vilket 

måste bejakas när vi talar om kulturell identitet. Att inneha kunskap och medvetenhet om sin 

egen kultur ökar möjligheterna till att kunna förstå och närma sig andra kulturer än sin egen, 

skriver Rabé i kapitlet ”Vårt svenska kulturella bagage” där hon visar på hur viktigt det är att 

kunna granska sin egen kultur med dess egenskaper för att på så sätt kunna finna likheter 

mellan kulturer. 34 Narti späder på påståendet genom att hävda att ”[…] en internationell 

kultursyn inte kan utvecklas utan kunskap om den egna nationella kulturen”35 

 

                                                 
31 Skolverket på nätet. Lpf 94. 
32 Nationalencylopedin på nätet, 27 november 2007, Sökord:Kulturell 
33 Fornnäs, Johan, 1990, ” Senmoderna dimensioner”, s. 44. 
34 Rabé, Monica, 1992, Kulturella glasögon med svensk syn utomlands, s.13. 
35 Narti,1983, s.14. 



 12 

2.3.2 Svensk kulturell identitet 

Den forskning som finns inom ämnet svensk kulturell identitet är ofta förknippad med den 

ekonomiska och den politiska disciplinerna eftersom detta rent historiskt är områden där man 

har lång erfarenhet av kulturmöten och där svenskheten har blivit uppdagad och tydlig.  

 

En kunnig röst inom området om hur interkulturella relationer skapas är Jean Phillips-

Martinsson36 som skriver i sin bok Svenskarna som andra ser dem hur forskning har kommit 

fram till att vi tar vår kultur som så självklar att vi blir blinda för den. Hon visar på hur viktigt 

det är att synliggöra den och förstå den för att överhuvudtaget kunna möta och arbeta med 

människor från andra länder.37 Hon talar om detta i affärssammanhang utomlands men det 

skulle också kunna kopplas till klassrummet där kulturmöten ständigt sker. 

 

Vad är då den svenska kulturella identiteten? Rabé tar upp faktorer som uppfattas och 

förknippas med svenskhet såsom ”jantelagen, välfärden, effektiviteten och jämställdheten.” 

Detta är några av de egenskaper som utmärker svenskheten.38 Hon tar upp svenskhet utifrån 

nationaldrag som svenska affärsmän själva har formulerat. Där återkommer ord som 

organisationsförmåga, ansvarstagande, punktlighet, jämlikhet, ärlighet och självständighet. 39 

 

Daun talar om hur svensk identitet i mångt och mycket är en del av den omfattande 

europeiska eller västerländska identiteten, något som också har styrkts genom andra 

undersökningar. Han menar att sådana faktorer som de ovanstående inte är specifika för just 

svensken. Det som skulle vara unikt svenskt är i så fall sådant som en del traditioner som 

exempelvis brännvin ihop med kräftskiva, pepparkakor ihop med luciafirande. Annars menar 

han att kulturer idag flyter samman och att det finns väldigt få kulturella drag som man inte 

skulle kunna hitta hos något annat folk i världen.  

                                                 
36 ”Öppnade centret för tvärkulturella relationer i Stockholm 1975 och har sedan dess hållit seminarier för att 
hjälpa folk på olika nivåer i samhället att utveckla sig inom internationell kommunikation och kulturell 
medvetenhet.” 
37 Phillips-Martinsson, Jean, 1981, Svenskarna som andra ser dem, s.18. 
38 Rabé, 1992, s.20. 
39 Phillip-Martinsson, 1981, s.19. 
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Daun betonar att kulturbegreppet är mycket svårt att definiera eftersom den mångkulturella 

värld som vi lever i har suddat ut gränserna mellan de olika kulturerna. Han förstärker detta 

genom att tillägga att tron på att jordklotet är indelat med folk i olika kulturer är ett 

gammaldags sätt att tänka och inte hör hemma i dagens samhälle utan härstammar från 

gammal socialantropologisk forskning.40 Lödén talar om hur den svenska kulturen och 

identiteten på senare år blivit försvagad och någonstans tappat sitt fäste.41 Utifrån detta kan 

möjligtvis konstateras att kulturbegreppet med den etniska innebörden är ett begrepp som 

håller på att förändras i dagens flerkulturella värld. 

 

Utifrån vad Daun och Lödén säger om hur synen på kultur är förändrad idag är det intressant 

att ta reda på vad svenska gymnasister har för syn på svenskhet i dagens skola. Lödén 

undersökte detta i sin forskningsrapport och kom fram till att svenska gymnasieungdomar ser 

svenskhet som inkluderande, med andra ord kriterier som att vara medborgare i Sverige. Som 

inkluderande faktorer tog de upp vikten av att respektera demokratin och att tala bra 

svenska.42 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om sin egen kulturella identitet enligt en 

del forskare, och de menar att det är viktigt att synliggöra den för att förstå sig själv och 

andra. Andra menar att kultur idag är ett flytande begrepp och att det är viktigt att beakta att 

svenskhet och vad den står för har förändrats, vilket också bekräftas av den undersökning som 

gjorts av Lödén. 

2.3.3 Dubbel kulturell identitet 

Det är viktigt att även anknyta till de elever som lever i två kulturella världar. Kjerstin 

Almqvist tar upp problematiken som en del invandrarbarn kan ha med den inre konflikten att 

vilja bli svensk. De kan uppfatta det som att de tvingas svika sin egen kultur. Med andra ord 

att assimileras eller segregeras, eller att lyckas finna en identitet i båda, med andra ord att 

kunna integreras. 

                                                 
40 Daun, Åke, 1997, Den europeiska identiteten; Sverige och Italien EU och framtiden, s.127. 
41 Lödén, 2005:36, s. 14. 
42 Lödén, 2005:36, s.131. 
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 Almqvist menar att det handlar mycket om styrkan och medvetenheten om sina rötter, om 

man lägger någon vikt vid dessa eller inte och hur viktiga rötterna därmed blir i det nya landet 

Sverige. Det kan i vissa fall också vara en fråga om familjen kommer ifrån en 

minoritetsbefolkning eller inte och om det tidigare har varit tillåtet att visa sin kulturella 

identitet. Alla dessa faktorer kan vara avgörande för tonåringens identitetsskapande i sitt nya 

land Sverige.43  

 

Den mångkulturella skolan tar utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv upp vikten av 

att stärka den kulturella identiteten hos de ungdomar i skolan som lever i dubbla eller flera 

kulturella sammanhang. Här talar man om en ” identitet i ständig rörelse” som betyder att 

ungdomar hoppar mellan hemmet och skolan och därmed skiftar kulturell identitet för att 

lättare kunna smälta in i de olika kulturella miljöerna. För dessa ungdomar är det extra viktigt 

att lyfta fram det positiva som medföljer olikheterna i kulturerna.44 

 

I Den mångkulturella skolan skriver Inger Nordheden att ”om man vet vem man är, och står 

stadigt i sitt folks historia och traditioner, är mötet med det svenska, det okända, mindre 

farligt”. Denna bok talar främst till elever och lärare i svenska som andra språk. Vikten av att 

stå stadigt i sin egen kultur är en förutsättning för att våga möta det främmande.45  

 

Dubbel kulturell identitet är viktigt att bejaka i undervisningen inte minst när man som lärare 

arbetar med det svenska kulturarvet. Här blir det intressant att göra jämförelser med kulturer 

som representeras i klassen för att dels framhäva dessa som andra viktiga kulturer och också 

för att den svenska kulturen och dess unika karaktär då tydligare synliggörs. Om vi då tolkar 

begreppet kulturell identitet i Lpf 94 utifrån etnicitet blir det viktigt att lyfta fram alla de 

kulturer som finns bland eleverna för att kunna stärka allas kulturella identitet. 

 

                                                 
43 Broberg Olsson, s.63-65. 
44 Strandberg, Max, 1996, ”Mångfalden en guldgruva”, s.117. 
45 Nordheden, Inger, 1996, ”Barn från olika kulturer berikar varandra”, s. 70. 
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2.3.4 Nationell identitet 

Lödén talar om ”den nationella inkluderande identiteten” som en viktig överordnad identitet 

just för att kunna leva fungerande sida vid sida i en demokrati och i ett land som Sverige. 

Denna hör ihop med den inkluderande nationalismen.46 Narti definierar nationell identitet i 

sin bok Barn utan rötter ” […]den nationella identiteten fungerar som en gemensam kraft till 

och med när det gäller grupper som annars står i motsättning till varandra.” Den nationella 

identitet hon syftar på i detta sammanhang är den som hör samman med den inkluderande 

nationalismen och att den bör ses som något man tillhör och som är överordnad oberoende av 

vilken grupp man annars tillhör. Hon klargör detta i samma andetag som hon beklagar sig 

över att den svenska pedagogiken negligerar de många verk som betonar vikten av en 

kollektiv samhörighetskänsla, alltifrån muntlig litteratur som till exempel ballader, legender 

och sånger där ofta kärleken till ens hemland och gemensamma minnen skildras i exempelvis 

klagosånger som exempelvis sjöngs av grekerna när de tvingades lämna detta liv långt ifrån 

sitt land.47 

 

I kontrast till detta kan man fundera över om detta omtalade behov av en överordnad nationell 

identitet är en slags dröm av att tillhöra ett likartat kulturellt sammanhang. En bild av att 

svensk kultur på något sätt skulle vara något särskilt och överföras till våra invandrade folk 

bara för att svenskarna är i majoritet i vårt land.  Thavenius lyfter upp frågan om det verkligen 

finns någon tydlig majoritetskultur i Sverige idag, om vi ha en svensk kulturell identitet. Han 

ställer sig frågan om det idag kanske är så att vi alla är minoriteter och att vi utifrån detta 

gemensamt måste skapa vad som håller ihop oss som kultur och nation.48  

 

Malmgren berättar om en polsk invandrad flicka som ökade sin förståelse och  kunskap för 

den svenska kulturen när hon läste svensk litteratur. För henne var detta av större vikt än 

själva läsupplevelsen för att på så sätt kunna närma sig sitt nya land. 49 I detta exempel ser 

man hur litteraturen kan vara ett bra sätt att öka förståelsen för ett möte med en ny kultur och 

därmed till att stärka hennes nytillkomna kulturella identitet i Sverige. 

                                                 
46 Lödén, 2005:36, s.14-15. 
47 Narti, 1983, s.70 
48 Thavenius, Jan, 1999, ”Bara i mellanrummen färdas vi - om bildning i vår tid”. s. 57. 
49 Malmgren, Gun, 1992, Gymnasiekulturer; Lärare och elever om svenska och kultur, s.260. 
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3 Metod 

I denna del presenteras valet av den kvalitativa intervjun som använts i undersökningen. 

Bland annat ges viktig information om hur intervjun byggts upp, hur urvalet gjorts och hur 

trovärdigt resultatet är. Här presenteras också den metod som används för analysen. 

Uppsatsen grundar sig på intervjuer med svensklärare på gymnasiet.  

3.1 Kvalitativ intervju 
Den metod som används i denna undersökning är den kvalitativa intervjun. Kvalitativa 

intervjuer används för att nå ett djup på områden såsom deras syn på svensk kultur idag och 

vad svenskt litterärt kulturarv representeras av, lite hur de undervisar om detta, varför de anser 

att de undervisar om det. 

 

Den kvalitativa intervjun används för att urskilja drag och mönster som representeras i vårt 

samhälle. Den kräver ofta mycket genomtänkta öppna frågor som leder till ett djup utifrån 

förhoppningsvis rika svar i olika omfattning och bredd. Den kvantitativa intervjun däremot 

ger en bredd, med hjälp av siffror och korta svar, men inte ofta ett djup. Inte alltför sällan ses 

den kvantitativa intervjun som mer trovärdig än den kvalitativa eftersom den representerar i 

en större omfattning samhället som helhet och inte baseras på enskilda personers uppfattning. 

Trost menar att denna syn är både rätt och fel och betonar att det som avgör vad som väljs är 

syftet med undersökningen.50 Syftet med denna undersökning är att uppnå en förståelse för 

hur svensklärare på gymnasiet tänker kring det svenska kulturarvet utifrån deras erfarenheter, 

kunskaper och arbetssätt. Den kvalitativa intervjun passade detta syfte bra.  

 

Att den kvalitativa undersökningen inte har kompletterats med en kvantitativ undersökning 

beror på att svaren i intervjuerna har gett ett rikt och djupt innehåll i sig och efter 

överväganden bedömts som tillräckligt. Dessa överväganden handlade främst om frågan om 

en kvantitativ undersökning hade tillfört något som den kvalitativa inte gjorde. Bland annat 

handlade det om att kulturarv är ett stort begrepp som hade kunnat tolkas på många olika sätt 

beroende på lärarnas bakgrund. 

                                                 
50 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s.7-17. 
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3.2 Avgränsning och urval 
Undersökningsgruppen för den empiriska studien är baserad på svensklärare som arbetar med 

elever i gymnasieskolan. Detta är ett medvetet val dels för att det litterära kulturarvet studeras 

djupare på gymnasiet än tidigare, och dels att eleverna då är i en ålder när den egna identiteten 

befästs och förstärks i större grad än tidigare.51  

 

Förfrågan till att delta i intervjuerna skickades ut via e-post till samtliga svensklärare i tre 

gymnasieskolor i en medelstor sydsvensk stad. I denna förfrågan gavs en kort beskrivning av 

vad intervjun skulle beröra och en betoning på att deras erfarenheter var viktiga för att nå 

svaren på frågeställningen. Av de ca fyrtio kontaktade anmälde sig nio som intresserade. Ett 

fåtal av de tillfrågade gav inget svar, men de resterande skrev att de av tidsbrist inte hade 

möjlighet att delta. De som ställde upp fick själva bestämma tid och plats för intervjun. De 

som hade valt att delta var mycket engagerade lärare vilket påverkade resultatet så att det fick 

ett djup och en bredd.  

3.3 Intervjuerna 
Data har samlats in genom nio kvalitativa intervjuer på cirka 30 minuter vardera. Det finns 

olika sätt att bygga upp en intervju. Standardisering innebär att frågorna är lika för alla och 

inte rymmer variationer eller förklaringar. Låg grad av standardisering innebär att man 

anpassar sig efter den intervjuade och låter frågorna infalla där de passar och formulerar 

följdfrågor efter de svar man får.  

 

Ett annat sätt att bygga upp sin intervju är den strukturerade som kan innebära två saker. Dels 

kan den innebära att intervjun har förutbestämda alternativa svar, dels kan det betyda att 

intervjun har en struktur i form av väl genomtänkta frågor som på olika sätt knyter an till 

ämnet som undersöks utan att flyta utanför detta.52 Den kvalitativa intervju som är utformad 

för denna undersökning är semistrukturerad och har en låg grad av standardisering.  

                                                 
51 Broberg Olsson, 2001, s. 193-194.  
52 Trost, 2005, s.19-21. 
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Intervjufrågorna planerades utifrån de ämnen som var planerade att undersöka. Tanken var att 

bygga upp frågor kring begreppen nationalism, kulturell identitet, det svenska kulturarvet, 

undervisningssätt sett ur en svensklärares perspektiv. För att nå fram till hur lärarna tänkte 

kring dessa punkter utarbetades öppna intervjufrågor. Dessa frågor varierades i de olika 

intervjuerna beroende på de svar som gavs och följdes upp med ytterligare frågor. I vissa fall, 

i de svar som inte blev tillräckligt djupa, formulerades från början öppna frågor om till 

ledande frågor för att få in den intervjuade på ämnet. Detta tas i beaktande i resultatdelen och 

dessa svar får inte samma tyngd som de andra eftersom de inte anses som naturliga och alltför 

styrda av intervjuaren.  

 

Intervjuerna skedde på lärarnas respektive skola, allt som oftast i ett litet grupprum där 

intervjun kunde ske i lugn och ro. Trost betonar vikten av att inte bli störd och att vara på en 

så neutral plats som möjligt så att ingen hamnar i underläge.53 

3.4 Trovärdighet  
Intervjuerna bandades med medgivande av dem som intervjuades. Enligt Trost finns det både 

för och nackdelar med detta. Till fördelarna hör, enligt honom, att man under intervjun kan 

fokusera på att lyssna istället för att anteckna hela tiden och därmed tappa tråden och missa 

viktiga delar. En nackdel med att banda är att efterjobbet tar mycket tid då man helst bör 

skriva ner intervjuerna. Det är viktigt att vara en aktiv lyssnare och att ha ögonen riktade mot 

talaren för att kvalitén i svaren ska bli hög och innehållet bli djupt.  

Att använda bandspelare blev speciellt viktigt för att koncentrerat kunna fånga upp de trådar 

som talaren gick in på och kunna ställa följdfrågor till dem. En del var besvärade av 

bandspelaren i början vilket uttrycktes genom att hålla en viss distans till den, och tyvärr gick 

en del korta fraser förlorade på grund av ljudkvalitén. En skriftlig transkribering gjordes för 

att kunna, som Trost också nämner, plocka ut de svar och det underlag som ansågs viktigt för 

den empiriska analysen. 54  

                                                 
53 Trost, 2005, s.44. 
54 Trost, 2005, s.53-55. 
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Reliabiliteten stärks i och med att intervjuerna skrivs ner och minimerar intervjuarens 

möjligheter till egna tolkningar och vinklingar av det empiriska underlaget. Intervjuaren fick 

därmed  chansen till att flertalet gånger läsa om och ta till sig innehållet i svaren och reflektera 

kring dessa och sätta in dem i ett sammanhang, göra jämförelser och sätta sig in i den 

intervjuades perspektiv. Det är svårt att mäta validiteten i en sådan här undersökning eftersom 

begreppen är lite luddiga och området är så brett. Eftersom studien baserar sig på endast nio 

intervjuer är det svårt att generalisera resultaten till att gälla svensklärare i allmänhet. 

3.5 Analysmetod 
I analysen av den kvalitativa intervjun gäller det att kunna se samband som är ingredienser i 

all forskning. Huvudsakligen finns det tre steg i analysen; ”insamling av resultat, bearbetning 

och tolkning av dem.”55 Svar på problemställningen närmades genom övergripande öppna 

frågor kring de ämnesområden som används som underrubriker i resultat/analys delen. 

Bearbetning och tolkning skedde genom att lyssna på de inspelade intervjuerna återupprepade 

gånger och skriva ner dessa på papper och även läsa dem vid flertalet tillfällen. Metoden som 

är vald för att presentera resultaten är att lyfta in delar av intervjun under sitt sammanhang, 

alltså under den rubrik eller det ämnesområde som behandlats. I diskussionen vävs också 

teorin ihop med resultaten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Trost,  2005, s. 125-126. 
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4 Resultat 

I följande resultatdel analyseras och presenteras sådant ur intervjuernas innehåll som är av 

intresse för studien. Resultaten är strukturerade under rubriker som är skapade för att tydligt 

kunna orientera sig i svaren. Lärarna/ informanterna kategoriseras i följande analys som 

siffror, informant 1, 2, 3 o.s.v. ända fram till 9. Åtta stycken är kvinnor och en man. Informant 

2 och 9 är yngst och har inte arbetat längre än två år som svensklärare, informant 4 och 5 är 

mellan 30-40 år och har arbetat ca 7 år, medan informant 1, 3, 5, 7 och 8 har arbetat 25 år eller 

mer och är 50-65 år. De har alla gymnasiebehörighet för att undervisa i ämnet Svenska men 

arbetar inom olika program och har olika erfarenhet i ämnet. Eftersom en del av lärarna 

särskilt bad om att få vara anonyma underlättar det att låta alla vara det. 

4.1 Det svenska litterära kulturarvet 
Jag ber informant 8 att ge ovanstående begrepp en definition och detta är vad hon säger: 

Det som sammansvetsar oss svenskar och som bor i Sverige. Det är ju det som vi 
ska föra vidare till våra barn. Och det har med identitet väldigt mycket att göra 
och kultur är ju alltid det som ger glans åt tillvaron och vardagen. [...]Jag tänker 
på sagor, visor, sägner. Jag tänker på äldre svensk litteratur som kan berätta hur 
det var att leva på gamla tider och sedan naturligtvis de svenska författarna som 
har bildat en stomme för vad det är ett vara svensk. (informant 8) 

För henne är det svenska kulturarvet gemensamma referensramar som sammanbinder och ger 

ett folk en identitet. För informant 7 är det svenska kulturarvet ett brett begrepp och hon talar 

inlevelsefullt om att det inte finns något speciellt svenskt arv, utan att allt är sammanflätat och 

påverkat av varandra. Under begreppet svenskt kulturarv väver hon in både grekiska myter, de 

isländska sagorna, de nordiska språken och våra nationella minoritetsspråk. Informant 3 väver 

in både svensk och utländsk litteratur i begreppet det svenska litterära kulturarvet. Hon menar 

att tankar och mänskliga relationer visserligen är formade av kulturella traditioner men ändå 

är gemensamma för alla människor. Hon arbetar med varierade undervisningsformer utifrån 

epokerna, men anknyter alltid till teaterhistorien eftersom hon arbetar med estetiska program 

där eleverna får möjlighet att tolka, reflektera, analysera och framföra text beroende på deras 

egna specifika uttrycksmedel ifrån sång, dans, drama till skrift. Informant 4 menar att vårt 

svenska arv tillhör den västerländska kultursfären.  

Informant 3 betonar att det historiska arvet är en del av svenskens identitet som var 

gemensam och ganska homogen långt in på 1900-talet. Hon menar att det är svårare idag, 

eftersom klassrummet representeras av elever med olika kulturell bakgrund och situationen 

därför blir annorlunda än tidigare. Därför lägger hon störst vikt vid språket idag som kommer 

fram i litteraturen och andra uttrycksformer som exempelvis teatern.  
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Selma Lagerlöf, Moa Martinsson, Vilhelm Moberg, August Strindberg och Astrid Lindgren är 

författare som återkommer i diskussionen om det svenska kulturarvet. De flesta är överens om 

att man inte bör läsa hela verk av Strindberg utan endast utdrag. Det de trycker på och tycker 

är viktigt att visa för eleverna är att det han skriver om är så aktuellt idag. Informant 6 berättar 

exempelvis hur han använder Strindbergs texter som underlag för argumentationsövningar i 

Svenska B-kursen. Informant 1 berättar även hon att man idag lyfter upp olika teman ur 

verken jämförelsevis med tidigare då man läste hela verk. Detta förklarar de med att dagens 

elever har svårt att läsa långa äldre texter. Själv brukar hon undervisa det svenska kulturarvet 

utifrån epokerna och tycker att det är viktigt att litteraturen sätts in i ett sammanhang. Hon 

brukar också dra paralleller mellan en del av dagens utvecklingsländer och Sverige ur ett 

historiskt perspektiv.  

 

4.2 Betydelsen av det svenska litterära kulturarvet 

Varför tycker de att det är viktigt att lyfta fram det svenska litterära kulturarvet? Lärare 5 

menar att det är viktigt att ha kunskaper om sitt eget kulturella och historiska arv annars 

fastnar man lätt i ytliga saker i samhället, som exempelvis lättköpta saker som exploateras 

genom media. Informant 2 betonar vikten av att eleverna förstår och kan sätta Sverige i ett 

sammanhang och att de också kan se hur påverkade vi har varit av andra i vår historia. 

Informant 6 talar om förståelse och säger: 

För att kunna leva i ett visst kulturellt sammanhang måste man förstå sig på det, 
kunna diskutera det. Sen behöver man inte acceptera allting. Annars blir man 
ganska vilsen och har liksom ingenting att stå på och landa på. (informant 6) 

 

 ”Litteraturen hjälper oss att hantera våra liv” säger informant 8.  Informant 1 menar att 

litteraturen är full av den svenska kulturen med svensk historia, traditioner, värderingar och 

det svenska språket och att det därför är en självklarhet att nyttja denna skatt. Informant 4 

säger att det tillhör allmänbildningen att ha läst vissa författare och verk och att det är en 

rättighet som alla har. Svenska författare och verk ser hon som en självklar stor del i hennes 

undervisning eftersom vi som hon säger lever i Sverige, skolan är svensk och hon är 

svensklärare.  
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Informant 3 menar att vi måste vara medvetna om att våra gränser idag är flytande och att 

exempelvis en litterär kanon skulle exkludera vissa i klassrummet. Hon talar om att hon 

välkomnar det internationella men att det inte får bli på bekostnad av den egna kulturen, att 

båda delarna har ett lika viktigt värde. Hon talar också om tidsbristen i samband med en sorg 

över att inte hinna med viktiga delar av vårt kulturarv som exempelvis Karlfeldt och Fröding. 

Hon säger: ”Man ska intressera sig för andra länders kulturer, men man ska också veta att 

man har en egen.”  

 

Informant 9 menar att det så klart är viktigt att känna till sitt arv eftersom som hon säger: ”Det 

är ju ändå de gamla författarna som har lagt grunden till den moderna litteratur vi har idag.” 

Samtidigt berättar hon att hon påverkas mycket av infärgningen på programmen när hon 

väljer litteratur. Hon tror att den äldre litteraturen är svår att använda i arbetet med elever som 

är lässvaga och att det inte skulle ge något djup. Därför väljer hon mer modern litteratur för 

dessa elever, litteratur som de kan anknyta till lättare och utesluter helt den äldre litteraturen. 

Hon säger att man måste tänka på vad de behöver för sitt framtida yrke eller utbildning. Det är 

klart en generationsskillnad som finns bland lärarkollegor och hon tror att de yngre väljer mer 

utifrån nutiden och eleverna. Hon menar att det är en naturlig utveckling, att det förändras 

med de yngre lärarna. Informant 7 som har varit med länge tycker att frågan är överflödig och 

säger:  

Jag tycker frågan nästan är onödig för att det är livsviktigt, precis som att äta eller 
sova så är det viktigt att leva i ett sammanhang och det är det som är kulturen. Alla 
människor har rätt till den, alla vill höra berättas, det tror jag är det första tecknet på 
att den här lilla människan, lilla bebisen vill höra någonting och sen gäller det för 
oss lärare att anpassa den så att varje elev får ut någonting utav kulturen.  
(informant 7) 

 

 

4.3 Kulturell identitet 
Hur definierar informanterna den kulturella identiteten? Informant 8 säger: 

 

Jo, det är ju där man har sina rötter, där man hör hemma, vad det finns för språk, 
vad det finns för värderingar, berättelser, skämt, alltså det här som är kittet för en 
sammanhängande kultur. (informant 8) 
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Hon talar om att det är viktigt att bevara sin egen kultur om man lever i ett annat kulturellt 

sammanhang men att det samtidigt är oerhört viktigt att ta till sig den nya kulturen för att inte 

bli en främling utan att få vara en del av den. Hon talar också om att det är viktigt att alla 

elever som representeras i klassrummet ska få utrymme, oavsett bakgrund. Men för att detta 

ska vara möjligt menar hon att det är viktigt att barnen har sin egen nationella identitet klar 

för sig så att de kan berika klassrummet med den med kanske en saga eller något annat från 

sin kultur. ”Ingen ska exkluderas men man ska heller inte sudda ut det svenska”, säger hon. 

Hon brukar arbeta mycket med jämförelser av kulturer och språk inom bland annat 

språkhistorien. Informant 7 talar om hur viktigt det är att synliggöra den kultur man bär på 

genom att göra jämförelser i litteraturen. Hon säger: 

Varje elev har rätt att ha sin egen kulturella identitet, ska uttrycka den, ska helst 
uttrycka den och gör det då oftast i situationer när man jämför med något annat, 
och det gör vi ju dagligen så fort vi läser litteratur så jämför vi ju och vi låter 
varje elev tolka det vi läser. (informant 7) 

 

För informant 3 är kulturell identitet förknippat med konstnärliga uttrycksformer som 

exempelvis teater eller musik som kommunikationsverktyg. Hon säger: ”jag tror att i mötet 

med andra så slipas den egna kulturella identiteten.” Här exemplifierar hon med att berätta om 

en längre utlandsvistelse hon en gång gjorde där hon visade hur hon menade att mötet leder 

till synliggörande av den egna kulturella identiteten och menar att dessa möten inte behöver 

ske geografiskt utan likaväl i mötet med litteraturen.  

 

Informant 1 säger att hon nog inte tänkt så medvetet på hur man stärker den kulturella 

identiteten men att detta naturligtvis sker automatiskt genom litteraturen eftersom den speglar 

vår kultur och förankrar våra rötter. Hon har arbetat mycket med Svenska som andra språk 

och där menar hon att det blir mer givet och tydligt med den svenska kulturen. Det blir lättare 

att synliggöra det svenska eftersom eleverna själva genom frågor leder henne in på det.  Hon 

menar att det är viktigt att finna likheter i kulturer och dra paralleller mellan dessa. I den 

vanliga svenskan tycker hon att det är självklart att man stärker den kulturella identiteten 

genom litteratur eftersom litteraturen är ”full av kultur” som hon uttrycker det.  
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Informant 2 hävdar att det är viktigt att man hittar det som anknyter till elevernas kultur och 

ursprung för att nå den kulturella identiteten hos varje elev i klassrummet oavsett bakgrund. 

För informant 4 är kulturell identitet ett luddigt begrepp som hon uttrycker det. För henne 

handlar kultur om litteratur, konst, musik och annan finkultur. Det viktigaste är att ”de blir 

självständiga människor och tänker efter själva”. Informant 6 tar upp vikten av att förstå sin 

omgivning för att kunna vara en aktiv del i det samhälle man lever i. Han säger: 

Jag läser nog in det här med kulturarvet i det, att man kan fungera i sin kulturella 
kontext, man kan förstå den, begripa sig på sin tillvaro och vara med och 
diskutera den och ta ställning. (informant 6) 

 

Informant 5 beskriver den historiska betydelsen där den kulturella identiteten hade med 

religion och göra, men att denna betydelse inte är aktuell idag. Hon menar att kulturbegreppet 

idag handlar mer om mångkultur. Man trycker så mycket på förståelsen för andra kulturer i 

Sverige idag menar hon, att den svenska någonstans försvinner. Detta tycker hon är tragiskt 

och hon tror att det beror på någon slags missriktad jämställdhet i samhället som var 

välmenad men som blev så fel. Informant 9 trycker på den språkliga faktorn och att ha lite 

allmänbildning att falla tillbaka på. Hon säger: 

Kulturell identitet är väl att man ska känna sig bekväm med den kulturbakgrund 
som man har så att säga men också den svenska kulturen språkmässigt känna sig 
trygg när man använder det svenska språket skriftligt och muntligt. Och ha ett 
hum om och veta om de klassiska svenska författarna. (informant 9) 

4.4 Svensk kultur  
Vad är då svensk kultur? Informant 1 säger lite vagt ”ja det kan man ju också undra”. 

Informant 2 är osäker på sitt svar om vad som är svensk kultur. I jämförelse med andra 

kulturer så menar hon att vi är dåliga på att synliggöra vad som är typiskt svenskt. Samtidigt 

tycker hon att det visar på en styrka och acceptans för andra kulturer hos svensken. Vad är 

svenskhet för dig då? Lång tystnad: 

 Jag vet inte om det är ett rent önsketänkande från min sida att jag vill att 
svenskhet ska innebära en öppenhet för andra kulturer. (skrattar)Men det är ju … 
nej jag tror att det saknas definitioner idag på vad svenskhet är för någonting” 

 I intervjun med informant 3 kommer det fram att hon hört att många talar om att den svenska 

kulturen skulle vara försvagad. Detta håller hon inte med om, däremot tar hon upp jantelagen 

som boven till att bagatellisera den svenska kulturen. Eftersom mötena i samhället har blivit 

fler har det blivit mer tydligt med jantelagen . Hon menar att det är viktigt för oss med vår 

egen kultur och säger:  
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Jag vet ju också att ju stadigare vi står i vår egen identitet, desto mer generösa 
kan vi bli mot andra kulturers arv, men vi har ju en tendens och höja andra 
kulturers identitet på bekostnad av vår egen, tycker jag. (informant 3) 

 

När jag frågar informant 4 vad som är typiskt svenskt kommer hon först på sig själv med att 

gå in på fördomar och mindre bra saker. Jag styr därför frågan med att låta henne nämna saker 

som gör henne stolt över att vara svensk. Saker som kommer upp då är främst friheten, både 

media, åsikts och allemansrätten, och vad det innebär att leva i ett land som Sverige. 

Synliggör du den svenska kulturen? ”Det gör man nog omedvetet”, tror hon. Informant 9 har 

liksom de övriga yngre lärarna lite svårt att svara på frågan, vilket gör att jag ställer frågan: 

Vad gör dig stolt över att vara svensk? Här tar hon upp demokrati och åsikts- och 

yttrandefriheten. Hon säger:  

Jag tycker lite att kulturerna flyter ihop på något sätt, det är lite svårt att urskilja 
vad är traditionellt svenskt så att säga men man tycker ju de här traditionerna 
som man har är traditionellt svenska. (informant 9) 

 

Informant 6 har svårt att reda ut den svenska kulturen idag, han talar om gemensamma 

värderingar som hans viktiga roll att förmedla. Det gör han genom bland annat litteratur. Det 

han syftar på är grundläggande värderingar som demokrati och jämlikhet som något sedan 

länge fast förankrat i den svenska kulturen. Andra saker som han tar upp är mentalitet och 

oskrivna regler som han menar är svåra att sätta ord på men trots detta är tydliga i ett 

sammanhang, inte minst märker man av dem om man är i ett annan kulturellt sammanhang än 

sitt eget. Han menar också att det har skett en stor förändring vad gäller vad den svenska 

kulturen står för idag. Historien är det alltid lättare att se på tycker han och talar om hur den 

svenska kulturen såg ut förr utifrån Sverige som stormakt och vårt fornnordiska arv och 

utifrån bilden av det svenska dockhemmet.  

Informant 7 svarar inte riktigt på frågan men säger att den starkaste markeringen för den 

svenska kulturen är språkhistoriens början och att språket i litteraturen visar var vår svenska 

kultur är. Hon menar att kultur synliggörs först i möten med andra, exempelvis när vi 

undervisar svenska för våra invandrare som hon själv har gjort. Men det är viktigt att tänka på 

att det då är invandrarens syn på den svenska kulturen som vi talar om.  
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Svensk kultur idag är ju inte så mycket enbart svensk kultur utan den är faktiskt 
väldigt uppblandad[…]den har blivit så otroligt utslätad. Och det är ju alltså en 
mediekultur som är det viktiga som styr samhället. Och det är liksom det här, 
allting ska gå så otroligt snabbt. Och det förändras så otroligt fort. Och jag tycker 
faktiskt att den är ytlig. (informant 5) 

 

Informant 5 kritiserar starkt den kultur som råder bland ungdomar idag. Hon talar om 

idolvärlden och hur hon tycker att hon, som hon uttrycker det: ”sliter som ett djur” för att ge 

dem ett djup. Ett djup i något som representerar något annat än den ytlighet som hon tycker 

karakteriserar den verklighet som dagens ungdomar lever i.  
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5 Diskussion 

Globaliseringen med media och migration har uppenbarligen gett begreppet kultur en ny 

definition. Avstånden mellan människor har blivit korta, likaså avstånden mellan kulturer. Att 

koppla ihop begreppet kultur med etnicitet fungerar inte längre i dagens värld. Kanske är det 

så som Lödén hävdar att gränserna för kulturerna idag är så utsuddade och det därför är så 

svårt för de yngre lärarna att svara på frågan vad svensk kultur är.För de lärare som har varit 

med en längre tid är det tydligt vad som är svensk kultur, men här märks också en sorg över 

något som har blivit alltför vagt. Här finns en sorg över att mediebruset har tagit över, att den 

svenska kulturen har blivit vag, att historiekunskaper om det egna landet Sverige har blivit 

övertagna av som de säger en ”ytlighet” i samhället. Vid sidan av jantelagen tar lärarna upp 

mediasamhället som boven till den ytlighet som de tycker gestaltar den svenska kulturen idag. 

Allt ska gå fort och helst vara roligt. Äldre litteratur blir tung att läsa men för att inte förkasta 

den helt som en del av de yngre faktiskt gör plockar lärarna ut delar och utdrag ur den.   

 

I undersökningen märks en tydlig generationskillnad när det gäller begreppet svensk kultur. 

De lärare som tillhör tidigare generationer skulle aldrig överge de gamla svenska författarna 

för de liknar denna litteratur med en ovärderlig och oersättlig kulturskatt. För en del av de 

yngre lärarna är detta inte lika självklart. De flesta undervisar det svenska kulturarvet utifrån 

epokerna och tycker att det är viktigt att ge eleverna en historik och en förståelse för hur livet 

var förr för att kunna förstå nuet. De sätter in litteraturen i ett sammanhang där eleverna möter 

ett samhälle med miljöbeskrivningar och karaktärer som presenterar dem för en svensk 

historia och kultur med traditioner och värderingar som än idag karakteriserar svenskhet. 

Kanske är det något av detta speciella värde en text måste ha för att tillhöra kulturarvet som 

Settergren talar om? 

 

Thavenius talar om hur vi idag behöver tänka om hur vi kommer att behöva förmedla 

traditioner i framtiden. Klassrummet ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare eftersom 

både de sociala och kulturella normerna skiljer sig från förr. Informanterna lägger stort fokus 

på likheter, gemensamma nämnare genom att lyfta ur allmänmänskliga teman i 

skönlitteraturen.  
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Det är först när man förstår sin egen kultur som man kan gå in djupare i kulturernas särdrag 

och finna likheter och gemensamma nämnare enligt Rabé. Det är också med ord som 

jämställdhet, demokrati, åsikts- och yttrande frihet och jämlikhet informanterna beskriver den 

svenska kulturen. Daun menar att detta inte är något specifikt som man kan hitta hos just 

svensken. Men kanske är det där någonstans som kulturen ligger idag. Att tala bra svenska 

räknades i Lödéns forskningsrapport av gymnasieeleverna som ett inkluderande kriterium för 

att räknas som svensk. Detta tas upp av flera informanter som något de anser vara viktigt idag 

och som de fokuserar på när de undervisar om det svenska kulturarvet.  

 

Flera av informanterna tar upp vikten av att se samband mellan kulturer och att kunna sätta in 

Sverige i ett större sammanhang för att förstå att Sverige är ett resultat av samverkande 

faktorer. Brink menar att det är viktigt med gemensamma referensramar för att kunna leva i 

samma land. Informanterna stöder detta och talar om att det tillhör allmänbildningen att ha 

läst de svenska författare som anses tillhöra det svenska kulturarvet. Lärarna kommer in på att 

det är viktigt att veta var man har sina rötter men att det också är viktigt att inte känna sig som 

en främling i det land man lever i. Detta visar att det är lika viktigt för alla gymnasieelever 

oavsett rötter att få tillgång till samma allmänbildning eftersom vi lever i samma land. Lödén 

skriver att en identitet kan vara överordnad respektive underordnad beroende på vilken 

individen själv anser vara den viktigaste för just honom eller henne. Samtidigt som vi som 

lärare, som informanterna påpekar, måste bejaka elevernas rötter och sin egen kulturella 

identitet måste vi också hjälpa dem att förstå sin identitet i det svenska samhället. Detta kan vi 

göra genom att läsa svenskt äldre litteratur. På så sätt får eleverna historiska kunskaper 

tillsammans med förståelse för värderingar och synsätt som råder i Sverige idag.  

 

Slutsatsen är att förutom att stärka våra elever i sin egen kulturella identitet är det viktigt att 

skapa gemensamma referensramar, en övergripande kulturell identitet, som ger alla oavsett 

bakgrund samma möjligheter att fungera i Sverige. Att läsa svensk litteratur som ger dem en 

historisk bild av Sverige och ett rikt språk är en del av det som krävs föra att göra det möjligt 

att leva sida vid sida och verka i samma land.  
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5.1 Metoddiskussion 
Viktigt att belysa är att det finns en markant generationsskillnad mellan de intervjuade som 

naturligtvis påverkar svaren. Åldersgruppen på de intervjuade är fyra stycken långt under 

medelåldern och fem i den övre medelåldern. De fem som är över femtio har givetvis en 

annan lärarutbildning, mycket längre arbetslivserfarenhet, representerar en annan generation 

och gör en helt annan koppling mellan svenskämnet och samhället i övrigt än de yngre. 

Svaren skiljer sig också åt beroende på lärarens kompetens och kunskaper att sätta in svenskt 

kulturarv i ett historiskt och samhälleligt sammanhang. De svar där lärarna kan göra det är 

därför mer intressanta för undersökningen. Svaren påverkas också starkt av profilen eller 

infärgning på de program som lärarna är verksamma inom.  

 

Studien hade kunnat bli bättre om bakgrundsteorin hade varit helt färdig innan intervjuerna 

gjordes. Då hade intervjuerna kunnat vara mer ingående, och mer fokuserade på 

frågeställningen. Det gavs dock ingen möjlighet till detta eftersom de lärare som intervjuades 

var alltför upptagna för att kunna intervjuas strax före terminslut. Studien hade blivit mer 

allsidig om jag hade frågat eleverna. Fokusgrupper skulle ha kunnat vara ett bra alternativ för 

detta. Fokus kunde ha också ha legat mer på verken och innehållet i dessa lite mer på djupet, 

istället blev det väldigt övergripande.  

 

5.2 Vidare forskning 
Det skulle det vara intressant att  undersöka hur man i skolan kan hantera de elever som lever 

med en ”identitet i ständig rörelse”, elever som står mellan en öppen och en sluten kultur. Hur 

ska skolan arbeta för att nå öppenhet mellan olika människor och minska fördomar i 

samhället? Det vore även intressant att undersöka vad som egentligen görs i skolorna för att 

ge mediekulturen ett djup i sig. Kanske är den inte så ytlig som lärarna föreställer sig, kanske 

är det bara ett nytt sätt att tänka. Men framför allt skulle man kunna gå vidare och undersöka 

hur man konkret arbetar med skönlitteratur lite mer didaktiskt för att ge elever kunskaper om 

det svenska kulturarvet. 
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