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HÖSTRN 1994 NÄR JAG påbörjade en studie av läroplanen pågick en intensiv ak-
tivitel på skolorna runt om i landet. En läroplansreform hade inletts och man höll 

på att sätta sig in 1 den nya lärop1anen, Lpo 94', för att mcd utgångspunkt från den 

utforma undervisningen, välja stoff och metoder, samt informera hemmen om för-

ändringarna. Bakgrunden till reformen beskrivs i läroplanskornmiudns betänkande 

från 1992, Skolaför bildning, som ctt behov att anpassa skolan till de förändringar 

som ägt rum i vårt samhälle och i omvärlden. Man talar om en anpassning till ett 

samhälle där kunskap och teknik blir föråldrade i snabbt tempo, där informations-

flödet är intensivt och där gränsen mellan Sverige och omvärlden luckras upp ge-

nom våra internationella kontakter och genom invandring. Det är ett samhälle som 

alltmer fragmenterats och relativiserats, där olika gruppintressen, kulturer, språk, 

etniska grupper och religioner ska samsas. (SOU 1992:94 s 319. Att rusta den upp-
växande generationen för att hantera den förändrade situationen beskrivs som en 

viktig uppgift för skolan. 

1 skolor i kulturellt, etniskt och språkligt blandade områden är frågan om hur 

konsekvenserna av den ökande invandringen ska hanteras ständigt aktuell. På vil-

ket sätt skapas de hästa villkoren för att leva tillsammans i ett mångkulturellt 

Sverige? Hur myeket ska de som invandrar anpassa sig till det svenska samhället. 

och hur mycket ska samhället förändras för att ta emot dem som invandrar? Vil-

ken vägledning ger läroplanen till den enskilda skolan för att hantera den nya situ-

ationen?2  

1 Lpo 94 är läroplancn för grundskolan. sameskolan. specialskolan och särskolan. 

2 DA jag i artikcIn talar om läroplanen inkluderar jag Lpo 94, kursplanerna till densamma, 

och läroplanskommittens hetänkande Skola för bildning. 



1 Lpo 94 står det att skolan har till uppgift att förmedla vissa grundläggande 

vården och "mer bestandiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

alla i samhället behöver." (Lpo 94 s 7) Läroplancn betonar också värdet av en 

kulturell mångfald i samhället, och som en röd tråd genom läroplanen och de 

olika ämnenas kursplaner går betoningen av förståelse och respekt för andra 

kulturer. 

Det år just förhållandet mellan det läroplanen talar om som grundläggande 

värden och kulturell mångfald som står i fokus för den här artikeln. Jag har valt 

att läsa det som sägs i läroplanen om behovet av grundläggande värden och om 

vikten av kulturell mångfald som en kommentar till var gränsen mellan invandra-

res och det svenska samhällets anpassning ska gå. Om de grundläggaude vårdena 

ses som det som markerar det område alla invånare i Svcrige ska enas kring. och 

kulturell mångfald som det som markerar det område som får präglas av mång-

fald och variation, så vacker det frågor. Vilka år de grundläggande värdena? 

Vems är de? Är de konstanta, sådana att invandrarna måste acceptera dem som de 

år, etter år de något som invandrare och infödda svenskar tillsammans stm komma 

överens om? Och kultur, detta som det är positivt om det fmns mycket olika av, 

vad år det? 

1 lämplanens första kapitel, Skolans värdegrund och uppgifter, skriver man 

så här: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen /.../ 

slår fast att verksamheten i skolan skall uttbrmas 1 överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som vcrkar i 

skolan skall främja aktningen för varje månniskas egenvärde och respek-

ten för vår gemensamma miljö 1...I Skolan har en viktig uppgift når det 

gäller att förmedla och hos eleverna förankra de vården som vårt sam-

hällsliv vilar på. I...1 Månniskolivets okränkbartiet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika vårde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta är de vården som skolan skall 

gestalta och förmedla. 1 övercnsstämmelse med den ctik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

tbstran till rättskänsla, genemsitet, tolerans och ansvarstagande. (Ipo 94 s 5) 

Men dår står också: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
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med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet 
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som år viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstä 
och leva sig in i andras villkar och värderingar. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som bäde har en möjlighet och ett ansvar för att stär-
ka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Lpo 94 s 5-6). 

Läroplanen säger vidare: 

Mla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till 
skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån 
för den ena eller andra åskådningen. 

Alla som verkar i skolan skall alltid hävda de grundläggande värden 
som anges i skollagen och I denna lämplan och klart ta avständ från det 
som strider mot dcm. (Lpo 94 s 6). 

Läroplanen ger en på en gång både okomplicerad och motsägelsefylld bild av det 
pluralistiska samhället. Genom den alltmer ökande internationaliscringen i 
Sverige blir det tydligt att samhället betölkas av människor som är olika varandra. 
Svensk kultur framstår alltmer som en bland många andra kulturer, och svenskar 
är inte former än människor från andra kulturer. Det svenska kulturarvet ska läras 
ut, men det betonas att det måste ske på ett sätt som visar respekt för andra kultu-
rer - såväl inhemska minoritetcr som andra firlks kulturer. Genom att både de 
svenska eleverna och invandrareleverna får kunskap om sin egen och andras kul-
turella bakgrunder ska de få respekt för andras olikheter, och insikt om att olik-
heterna berikar det svenska samhället. Det är också lärarens skyldighet att lära ut 
värdet av en kulturell mångfald, och inte låta någon sårskild åsiktsriktning påverka 
undervisningen. Läroplanen talar alltså om ett samhälle och en skola där det finns 
olikheter och dår de möjligheter som olikheterna erbjuder bör tas tillvara. 

Men samtidigt ska skolan inte vara värdeneutral. Den ska tbstra eleverna till att 
omfatta vissa grundläggande värden och värderingar sum beskrivs som djupt för-
ankrade i Sverige. Dessa är värden som det råder politisk enighet om och som kan 
härledas till juridiskt bindande dokument som skollagen och grundlagen, och till 
internationella deklarationer och konventioner som Sverige anslutit sig till. Läro-
planen säger att lärarea alltid ska hävda de grundläggande värdena och ta avstånd 
från sådant som strider mot dem. 

Det kan läsas som en motsägeLsc. När lämplanen till exempel slär Fast att under-
visningen ska utgå från värden som kopplas till kristen etik och västerländsk 
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humanism - är det då förenligt med respekt för månniskor frän andra kulturer än 
kristna västerländska kulturer? Och när det står att skolans undervisning ska utgå 

från individens frihet och integritet - hur går det ihop med respekten för kulturcr 
som inte utgår från dcn västerländska individuppfattningen? Ska läroplanen i dessa 
fall läsas som om den västerländska kultmens värden är de enda som räknas? 

Mötct mellan grundläggande värden och kulturell mångfald skulle kunna be-

skrivas som ett möte mcllan politikens och kulturcns områdcn. Mcd den läsning-
en har skolan till uppgill att hävda vissa värden oavsett om de strider mot andra 
kulturers värden. Kulturell mångfald skulle I så fall få tolkas som en begränsad 
tolerans för olikheter, och kultur som något som berör en relativt ytlig nivå av 
mänsklig samvaro. Frågan om motsägelser skulle därmed kunna avskrivas. Men 
läroplanen själv inhjuder även till en annan läsning. I de följande två avsnitten ska 
vi titta närmare på denna tvetydigbet genom att undersöka hur läroplanen dermie-
rar kultur, och vilka och vems de grundläggande vårdena är. 

Kultur och mångfitld 
När I,po 94 framhåller värdet av kulturell mångfald - vad avses då med kultur, 

detta som man gärna ser att det firms mycket av? Inom etnologi och antropologi 
har kultur länge varit ett av de centrala begreppen. Det har varit föremål för en 
mängd skiftande definitioner. En av de smalaste definitionerna är kultur som vis-
sa former av estetisk och intellektuell verksamhet, "finkultur". En annan  mdcl-
ning är den mellan kultur som något synligt, framför allt materiell kultur i vid 
bemärkelse, som mat, kläder, traditioner, hantverk, sagor, myter, musik, och en 
annan som ser kultur som allt detta plus även sådant som inte är synligt, som vår-

deringar och normer. Ibland kan kultur användas mer eller mindre synonymt med 
samhälle eller livsform, i andra fall talar man om att olika grupperingar inom ett 
samhålle har sin egen delkultur, ungdomar kan till exempel tillhöra olika ung-

domskulturer. Men kultur används inte bara som ett vetenskapligt begrepp utan 
förekommer ofta i vardagligt tal, och innebörden kan då glida mellan flera av de 

antydda tolkningarna. UtifrMi den här myckct förenklack uppräkningen kan man i 
läroplanens texter urskilja olika uppfattningar om vad kulturbegreppet står för. 
Några exempel från kursplanerna i olika ämnen: 

Mat och matvanor, samvaro och vardagsestelik är viktiga delar av kultur-
arvet. Genom internationella och historiska jämförelser kan matkulturcns 
och umgängesformernas betydelse helysas ur olika aspekter och bidra till 

en ökad förståelse över kulturgränser. (Hemkunskap) 
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Människor ingår i olika sociala sammanhang, i famllj och andra relatio-

ner, i olika grupper i arbete och på fritid. pe har olika normer och värde-

ringar, kulturer och traditioner, dc formar sina liv på olika sätt. Dessa ut-

gör livsmonster. Livsmönster har historiska rötter och de förändras över 

tiden. De påverkas av sociala, ekonomiska, geografiska och kulturella 

förhMlanden och de år delvis olika för kvinnor och män. (SamhållSkun-

skap) 

Bland annat som en följd av den ökande invandringen har många clever i 

dag en annan religiös bakgrund ån den kristna. I höcker uch massmedia 

möter eleverna olika trosuppfattningar. Även andra världsrefigioner än 

kristendomen år på våg att bli en del av vår kultur, samtidigt som elever-

na blir alltmer medvetna om hur religioner påverkar det världshistoriska 

skeendet och människor 1 andra kulturer. Det 3r därför väsentligt att såväl 

de stora vårldsreligionernas trosuppfattning, bärande begrepp och tradi-

tioner liksom de religiösa föreställningarna och traditionerna hos olika 

ursprunggolk ingår i skolans undervisning i refigionskunskap. 

Kristendomen har haft och har stor betydelse såväl Ibr enskilda män-

niskor som för det svenska samhället. Dess intlytande sträcker sig från 

kultur, värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem till samhälls-

moral, sedvänjur och huditioner. (Religionskunskap) 

Det finns alltså inte en specifik definition av begreppel i läroplanen. Kultur an-

vänds - självständigt och i olika kombinationer - med skiflande betydelsen och 

blir därmed en ganska diffus term. När man inum hemkunskapsämnet talar om 

matkultur används kultur som materiell kultur i vid hemärkelse, På liknande sätt 

talar man inom andra ämnen om musik, slöjduaditioner, idrott oeh Ickar. På fiera 

ställen används begreppet på ett sätt som skiljer ut kultur från värderingar och 

normer, som i exemplet från samhällskunskapsämnet när kultur räknas upp som 

något vid sidan av normer, vårderingar och traditioner. I exemplet från Ihnnet re-

ligionskunskap beskrivs religioner, livsåskådningsfrågor både som något som 

ryms inom begreppet kultur och som aspekter av samhällslivet vid sidan av till 

exempel kultur, vårde- oth normsystem, lagstiffing och traditioner. 1 några fall 

talar läroplanen om människor från "andra kulturer" och om "vk kultur", och 

innehörden i ordet kuItur pelarr här i riktning mot ett något vidare kulturbegrepp, 

där kultur blir en synonym för samhälle oller livsform. 

Om det är svärt att exakt ringa in vad som betraktas som kultur så år det enk-

lare att urskilja när något beskrivs som uttryck för kultur. Då något beskrivs som 
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kultur är det för att beteckna att detta något tår vara olikt, ska respekteras och bör 

seS som värdefullt för individen och för samhället. Den centrala innebörden i 

budskapet tycks vara en uttalat positiv hållning till olikheter, och an den ökmde 

andelcn människor med utländsk bakgrund intc ska betraktas som ctt hot mot 

samhällets grundvalar. 

Mcn det förutsätter cn mcdveten och reflektcrande hållning hos såväl nykom-

lingar som infödda svenskar. Det år ett budskap sum upprepas genom laroplan 

och kursplaner. 

Ett interkulturellt perspektiv kan belysa skillnader och likheter mellan 

olika kulturer. Den utgångspunkt som aktuella händelser i nutiden, I clev-

ernas egen historia, i den egna hembygden och i det egna landet ger, skall 

reflekteras mot och berikas av det historiska arv som människor har som 

kommer från andra länder. Den kultur som etniska minoriteter I vårt eget 

land har eller som invandrarna har med sig skall tas till vara i undervis-

nIngen så att den främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ctt etno-

centriskt synsätt. (Kursplaner: Ilistoria) 

Undervisningen skall ge eleverna faktiska kunskaper om olika trusinrikt-

ningar och utveckla deras känsla för tolerans. Jämförelser mellan religio-

ner ger viktiga bidrag till interkulturell förståelse. (Kursplaner: Religions-

kunskap) 

Eleven skall /.../ kunna reflektera över människors livsmönster och hur 

dessa skiftar utifrån t ex kön samt social och kulturell bakgrund. (Kurs-

planer: Samhällskunskap) 

Av individen krävs att hon aktivt väljer och tar ställning i frågor som rör kultur, 

livsåskådning, moral och etik och inte oreflekterat gör på ena eller andra sättet, 

till exempet på grund av att hon tillhör en viss kultur. Genom kunskap och genom 

att utsätta sina egna värderingar, sin kultur och tru för samma granskning som 

andras, ska individen uppnå förståelse, respekt och tolerans tbr andra människor. 

Etnologen Karl-Olov Arnstberg talar om hur ett sådant synsätt kan leda till en we-

hågsen inställning till kultur. I det moderna oelt framstegsinriktade samhället där 

det år förnuft och rationalitet som ska styra människans handlande ses kultur inte 

som något negativt i sig, men det förutsätter att den enskilda individen själv 

aktivt väljer och förhåller sig till kulturen. Han kallar del kultur soll) aktivitct. 

Motsatsen år kultur som oreflekterat genomsyrar tillvaron och påverkar hand- 
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landet - kultur som determinant. (Arnstherg 1989:119ft). Enligt läroplanen ska 
skolan arbeta för att eleven siss bli medveten ont sitt eget och andras kulturarv. 
Budskapet är att detta utgör ctt positivt bidrag till den egna identiteten. Men kul-
turen får inte smygas på eleven, den ska presenteras på ett klart och tydligt och 
distanserat sätt, som både möjliggör jämtbrelser mellan olika kulturer, och ett 
aktivt val. Kultur som inte är mcdveten beskrivs som något som kan hidra till 
främllngsfientlighet och etnucentrism. 

En gemensam grund? 
Läroplanen kan 1 sin helhet läsas som ett uttryck för en strävan att integrera den 
"kulturella mångfalden" i en samhällelig gemenskap. Vid sidan av den enskilda 
individens medvetna och jämförande förhållningssätt ska denna samhälleliga ge-
menskap bygga på att alla invånare i Sverige omilittar vissa grundläggande vär-
den. De grundläggande vårdena blir då den enande struktur som hållcr samman 
de olib delarna. Samma värden kommer också att markera var gräusen mellan 
enhetlighet och kulturell mångfald ska gå, mellan likhet och olikhet. 

Om de grundläggande värdena är tänkta som en gemensam värdegrund för 
alla som finns i skolan, hur ska den då tolkas? Ska den uppfattas som något som 
ska bli gemensamt eller är den något som vi har gemensamt? 

Sådana värden, som även kommer till uttryck i bl a grundlagen, i FN:s 
deklaration om den månskliga rättigheterna och i FN:s konvention om 
barnets rättigheter, kan kallas otbrytterliga, genom att de i en given kul-
turkrets gäller under alla omständigheter. De kan aldrig sättas ur spel, 
även om de under vissa omständigheter kan te sig opraktiska, ockonomis-
ka eller onyttiga. (SOU 1992:94 s 10). 

Människolivets okränkharhet, individens frihet och integritet, alla mån-
niskors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och mån samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och fiirmed-
la. I övercnsstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rätts-
känsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Lpo 94 s 5). 

Här omtalas de grundläggande värdena som absoluta och - kulturbundna, Men 
man refererar inte till unikt svenska värderingar, utan till vårderingar som hör 
hemma i en västerländsk kontext, och som har beröringspunkter med såväl den 
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krisma efiken som den västerländska humanismens kultur och tankevårld. Dct 

skulle alltså finnas fog för uppfauningen att Lpo 94 tar ställning för vården som 

Sverige och andra lånder i västvårlden har gemensamma, men som inte nödvän-

digtvis dclas av lånder i andra delar av vårlden, mcd ambitionen att de ska bli 

gemensamma för alla invånare i Sverige. Men det Ihms också det som pekar utan-

tör en kulturbunden kontcxt. Den kristna efiken och den västerländska humanis-

men har förvaltat de här vårdena står det i lämplanen. (tpo 94 s 5). Det skullc 

alltså innebära att når det i lämplanen sägs att skolan ska förmedla vårderingar 

som förvaltats av bland annat den kristna traditionen, så hetyder inte det att det 

måste vara cn kristen skola. Det innebär inte ens nödvändigtvis att det måste 

handla om kristna vårderingar. Dessa värden behandlas i tpo 94 istället som en 

slags mänskligt allmängods, som dclar av en universell moral kanske man kan 

säga, och därför förutsätts alla kunna godta dem. Man kan låsa läroplanen som 

att den presenterar ett oomtvistat enande fundament för alla det svenska samhål-

lets invånare, oavsett hakgrund. 

Med en formulering lånad från Stclån Jonsson (1993) skulle det hår kunna 

heskrivas som uttryck för ett kulturcllt duhhelseendc - cn sammansmältning mel-

lan två olika kulturuppfattningar. dår ett kulturreladvistiskt och icke vårderande 

perspektiv möter ett vårderande och rangordnande petspektiv. Det kulturrelati-

vistiska perspcktivet ser varje kultur som unik och med ett egenvärdc och med 

rätt att hemötas med respekt. Den cna kulturen har mcd det perspektivet lika stort 

vårde som den andra. Det vårderande kulturpospektivet utgår från att det finns 

vissa universella, absoluta och allnifingiltiga vården, som människor kan ha olika 

förutsättningar eller förmåga att tillgodogöra sig. Den universella vårdeskalan 

liggcr hår till grund för cn hierarkisering av olika kulturer utifrån förmåga att till-

godogöra sig dessa vårdm, där den västerländska hamnar överst på skalan. Dct 

hår dubbelseendet, menar Jonsson, kan kallas tör eurocentrism och år känneteck-

nande för den västeuropeiska kulturtraditionen (Jonsson 1993:206). 

Även om det finns cn otydlighet här när det gäller de grundläggande vårdena 

så tar läroplanen ställning tör en mångfald som inte innehär värderelativism. Där 

uttrycks en medvetenhet om att det finns vården som man tycker behöver försva-

ras och som man år heredd att försvara. 

Förhållandet mellan olika kulturer och de grundläggande värdena blir i den 

hår kontexten hierarkiskt. Den kulturella mångfalden framstår som underordnad 

de grundläggande vårdena i de fall "clet kulturelle hamnar I motsättning till de 

grundläggande värdena. 

Vagheten omkring relationen mellan de grundläggande vårdena och den kul-

turella mångfalden kan ses ett uttryck för ett problematiskt förhållande till hur 
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man ska motivera de värden som tmts allt tydligt ställs upp. Ska de utgöra grun-

den för det svenska samhället på grund av att de är universella? På grund av att de 

bevarar en speciell samhällsform? På grund av att de Ibr vidarc cn svensk sam-

hällstradition? 

Eviga värden för evigt? 
Är då de grundläggande värdena - universella eller ej - konstanta och dlirmed 

något invandrarna måste ta som de är, det svenska samhällets smärtgräns för  ac-

ceptabel yttre påverkan? Eller är de en grund som låter sig påverkas av nykom-

lingarna, en grund som tilläts avspegla den kulturella mångfalden? 

I skriften Långt borta. Och nära, där Skolverket förtydligar och diskuterar 

läroplanens syn på skolans internationaliseringsarbete, uttrycks en medvetenhet 

om den västerländska kulturens tendens till etnocentrism. Att anlägga ett globalt 

perspektiv heskrivs som ett sätt att rclativiscra den västerländska kulturen. Frå-

gan om hur långtgående en sådan relativisering kan tänkas bli tycks vara beroende 

av det reflexiva förhållningssätt soni eleverna ska få hjälp att utveckla i skolan. 

En global dimension i skolarbetet I...1 förutsätter också en granskaing av 

det samhälle vi lever i och den kultur vi betraktar som självklar. För sko-

lans del blir undervisningens internationaliscring i en global dimension 

ytterst en fråga om arbete för tolerans och ont öppenhet gentemot kultur-

yttringar som kan te sig mycket främmande. 1.../ Den västerländska kul-

turen är kulturevolutionistisk, dvs vi betraktar vår kultur som resultatet av 

en utveklingsprocess och menar att det år möjligt att definiera kulturer 

som mer eller mindre utvecklade. Den högsta trmen av utveckling år vår 

egen kultur, vilket innebär att vi intar ett "uppifrån och ner-perspektiv" 

pl andra kulturer. I...1 Det finns nog inte många människor som skulle 

erkånna att man betraktar den egna västerländska kulturen som mer ut-

vecklad än andra. Alltför mycket känns det som ett eko från kolonialti-

den. Men det är svårt att thrmulera förklaringar som inte bottnar i tron på 

den egna kulturen. Det viktigaste år dock att vara medveten om vilka 

grunder de egna åsikterna vilar på och vilka konsekvenser dessa kan få 

för tänkandet. Att arbeta i en global dimension gör det möjligt att 

förutsättningslöst granska den egna kulturen och ställa den mot andra. I 

den globala dimensionen ryms därför en förmåga att se goda och dåliga 

sidor hos både den egna och andra kulturer. Först då kan önisesidig res-

pekt och tolerans uppstå. (Långt borta. Och nära. s 49-50) 
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1 centrum för det rcflotiva förhållningssattet, som nännast kan beskrivas som en 
formel för samlevnad, står ett betonande av individen, som inte år neutralt eller 
sjalvklan, utan kan knytas dll vissa kulturer, samhällsformer car tider. 3  Det år 
Inte så mycket frågan om att framhålla vissa speciella vården. Det är inte den spc-
ciella handlingen, vårderingen, kulturyttringen som år Intressant utan stållnings-
tagandet och sökandet. Hår finns ctt utrymme för att tånja på gränserna för vilka 
olikheter som kan acceptems, förutsatt att det år något som är grundat i ctt med-
vetet personligt stallningstagande. Det här skapar en potential för relativiscring 
och ömsesidig påverkan av även de grundlaggandc vånlena, vars konsekvenser 
inte kan förutsägas. 

Referenser 

Amstbcrg, Karl-Olov 1989. Sumsldiet - den ladttufömekande kulturen. Stockholut: Carls-

son. 

Dumont, Imuis 1986. Essays on Indhidualism. Modern Ideology in Anthropological Ftnpec 

tiee. Chicago and London: Thc University of Chicaso Prcss. 

lonsson. Stefan 1993. De andra. Antetikonska kulturkrig och europeisk rasism. Stockholm: 

Norstcdt. 

Xnrsplaner för gnendskolan. 1994. Stockholm: Utbildningsdepartcmcntet. 

420 94 1994. Lämplaner för dei obligatoriska skolvåsendel och de frivilliga skolfonnorna. 

Stockhohu: Utbildningsdepanementet. 

Långt borta. Och nårts. Laroplanerna och internationaliseringshegreppet 1996. Stockholm: 

Skolverket. 

Sjögren, Annick 1993. Mir går griinsen. Om Integritet och kulturella mönster i Sturige ach 

medelhavsområdet. Stockholm: Arena, 

SOU 1992:94. Sko/a fr.n .  bildning. Slutbetånkandc från Latoplanskommitt6n. Stockholm: 

Utbildningsdepartcmcntct. 

Ziohc, Thomas 19/12/86. Ny ungdom. Om munliga Mroprocesser. Stockholtn: Normcdt. 

3 Se till exempel Dument (1986), Sjögren (1993). lieho (1982/86) för en diskussion om in-

dividualitet. 

74 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

