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Sammanfattning 
Dagens samhälle är i ständig förändring, vilket hela tiden ställer nya krav på människor och 
utbildning. Internationalisering i skolan kan idag innebära bland annat internationella kontakter 
med skolor i andra länder, diskussioner kring attityder och värderingar eller temaveckor med 
internationell anknytning (Brodow, 2003).  
 
Litteraturgenomgången visade bland annat att pedagoger arbetade med internationalisering på 
olika sätt i undervisning. Ofta ansåg pedagoger att internationaliseringsarbete skulle integreras i 
den vanliga undervisningen (Skolverket, 1999). Det är viktigt att elever får kunskap om olika 
kulturer, för att lättare kunna tolka och förstå dessa (Fredriksson & Wahlström, 1997). Begrepp 
som kultur upplevdes och definierades på olika sätt (Eklund, 2003). Syftet med examensarbetet 
var att undersöka begreppet internationalisering i utvalda dokument som riktades mot 
grundskolan, samt att jämföra om förändringar av begreppets innebörd har skett och hur det 
framhölls att internationaliseringsarbete skulle bedrivas inom undervisningen. 
  
Metoden är en dokumentanalys som inspirerats av ett hermeneutiskt förhållningssätt. De 
dokument som valdes var två Statens offentliga utredningar [SOU], från 1948 och 1992, och 
läroplanerna från 1962 till 1994 samt kursplaner i språk från 2000. Dokumenten har undersökts 
utifrån två teman: skolan och samhället och internationalisering i undervisningen. 
  
Resultatet visade att det internationella perspektivet fanns i någon utsträckning i samtliga 
analyserade dokument. Det internationella perspektivet framkom i samtliga dokument genom 
bland annat skolans demokratiska förhållningssätt. Elevers förståelse för olika kulturer och vikten 
av att inse hur betydelsefullt internationellt samarbete är exempel på demokratiska principer 
präglade av ett internationellt perspektiv, som ansågs viktiga att framhålla i undervisningen. 
Dokumenten betonade att internationaliseringsarbetet skulle finnas integrerat i skolans 
verksamhet. Dokumenten framhöll även vikten av att skolan arbetade för att eleverna skulle inse 
innebörden av internationellt samarbete. En slutsats av undersökningen är att internationalisering 
på senare tid, gått från att vara något som det undervisades om, till att i högre omfattning bli en 
del av undervisningens utformning då hela samhället och skolan blivit mer internationaliserad 
över den tidsperiod som de analyserade dokumenten sträcker sig. 
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Inledning 
Vårt samhälle är i ständig förändring, och detta ställer hela tiden nya krav på människor och 
utbildning. Det är exempelvis viktigt att elever får kunskap om språk, kultur, datorer och Internet, 
samt att de blir medvetna om globala förhållanden och miljön i världen (Skolverket, 1999). 
Brodow (2003) menar att arbete med internationalisering i skolan exempelvis kan innebära 
internationella kontakter med skolor i andra länder, att diskutera attityder och värderingar eller att 
ha temaveckor med internationell anknytning. Hon skriver vidare att skolan har ett 
internationaliseringsuppdrag, men att skolorna själva väljer hur de vill arbeta med det. 
Internationella kontakter och projekt är exempelvis ett sätt att nå målet, men inte ett eget mål.  
 
Att ha kännedom om vad begreppet internationalisering tidigare betytt, samt hur det utvecklats 
till vad det betyder idag, anser jag är viktigt då det kan leda till ökad förståelse för begreppets 
innebörd. Detta kan göra det lättare att skapa sätt att arbeta med det, i exempelvis undervisning 
och skola. Det kan även bidra till kunskap om utbildningens relation till samhället och dess 
politik, samt hur begrepp kan formas efter detta. Lorentz (2006) skriver att politik och pedagogik 
länge varit nära sammanlänkade. Politiken har legat till grund för skolans innehåll och 
pedagogiken har arbetat med dessa politiska direktiv i undervisningen. Han skriver vidare att 
Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle med över 200 olika kulturer. Med detta i betraktande 
anser jag att det är viktigt att skolan har ett tydligt internationellt perspektiv i sin verksamhet. 
Brodow (2003) anser att det sätt som internationaliseringsbegreppet uppfattas i skolor bör 
tydliggöras. Hon betonar att detta är viktigt ”… så att skolan genom det internationella 
samarbetet också ges en aktiv roll i den pågående internationaliserings- och 
globaliseringsprocessen” (Brodow, 2003, s.253). 
 
När jag började skriva mitt examensarbete visste jag i tidigt skede att jag ville skriva om något 
inom området internationalisering och skola. Utifrån detta funderade jag kring mina egna 
kunskaper om ämnet samt vad jag relaterade till när jag tänkte på vad begreppet 
internationalisering egentligen betydde och innebar, och jag insåg att detta begrepp inte var helt 
enkelt att ringa in. Ett praktiskt arbete med internationalisering i skola är inget jag personligen 
haft kontakt med, varken under min egen skoltid eller under lärarutbildningen. Detta var en 
bidragande faktor till att jag valde att skriva om ämnet, i kombination med den starka känslan att 
det är ett fenomen som är en stor och naturlig del i vårt samhälle idag och i det framtida 
samhället. Genom samhällets förändring och ökade globalisering förändras troligen även 
internationaliseringsarbetet och begreppets betydelse. Det innebär att begreppet har sett 
annorlunda ut tidigare. Den övergripande tanken med mitt ämnesval var en strävan efter klarhet i 
vad begreppet internationalisering har inneburit, samt vad det betyder i dag. Min åsikt är att 
begrepp av detta slag tenderar att bli otydliga och väldigt breda i sin betydelse, så att det endast 
finns en vagare aning om vad det innefattar i det stora hela. Något som riskerar att begreppets 
egentliga innebörd går förlorad. Detta examensarbete är en dokumentanalys av utvalda 
dokument, relaterade till skolan, som syftar till att undersöka internationaliseringsbegreppet 
närmare, med fokus på grundskolan. 
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Internationalisering i teori och praktik 

Internationaliseringsarbete i grundskolan 
Brodow (2003) menar att begreppet internationalisering funnits i den svenska skolans 
styrdokument från slutet av 60-talet. Det syftade då huvudsakligen på att ge lärare och elever 
kunskap om hur situationen i världen var. Författaren skriver även att 1946 års skolkommission 
ofta kopplas samman med ett mål att internationalisera den svenska skolan, bland annat för att 
deras riktlinjer gav alla elever möjligheten att läsa engelska i skolan. Det första internationella 
projektet som innefattar svenska skolor var det så kallade ASPRO (The Associated School 
Projects), som startades av UNESCO 1952. Detta omfattade, förutom Sverige, ytterligare 
omkring 15 länder. Under 50-talet blev även vänortskontakter vanligare. Ett vänortssamarbete 
mellan Sverige och Danmark hade dock påbörjats så tidigt som på 30-talet.  
 
Brodows (2003) undersökning av internationella kontakter i svenska skolor, visade att svenska 
grundskolor hade många olika internationella kontakter. Vissa projekt genomfördes med stöd av 
exempelvis SIDA eller EU, andra projekt hade inget stöd utifrån. Många projekt handlade om 
samarbete med att exempelvis göra tidningar eller göra miljöbeskrivningar med teckningar. 
Datorer användes som hjälpmedel vid kommunikation och dokumentation. Undersökningen 
visade även att skolor över hela Sverige har internationella kontakter, dock är det vanligare i 
södra och sydvästra Sverige, samt i Stockholmsområdet. Kontakterna innefattade grundskolans 
alla stadier. Det visades vara vanligt att skolor hade policydokument som visar syftet med de 
internationella kontakterna. I ungefär hälften av skolorna som deltog i undersökningen, var 
ganska många eller många lärare delaktiga. I ungefär hälften av skolorna var mindre än en 
fjärdedel av eleverna delaktiga. Hur många projekt skolorna deltog i, samt hur ofta det förekom 
kontakt med det andra landet, varierade. Hälften av skolorna hade 1-2 pågående projekt, och 
vanligast var att kontakt förekom någon gång per vecka (Brodow, 2003). 
 
Alstadt, Björkegren och Enström har i en undersökning för Skolverket (1999), följt 22 skolors 
arbete med internationalisering under två års tid. Skolorna är grundskolor, gymnasium, 
särgymnasium samt komvux. Jag har dock valt att i huvudsak ta med resultat som riktar sig mot 
grundskolan eller där inget specifikt stadium nämns. Skolornas sätt att arbeta med 
internationalisering innefattar språk och internationella utbyten och samarbetsprojekt, men även 
identitet, kultur och hembygd. Internationalisering anses beröra arbetsmarknad och näringsliv, 
men också miljö. Det visades att pedagogerna i de undersökta skolorna arbetade med olika 
områden inom internationalisering. Sedan lång tid tillbaka förekom att ett fåtal skolor 
brevväxlade med, eller besökte skolor i andra länder. I vissa fall var regelbundna besök hos den 
andra skolan en del av internationaliseringsarbetet. Pedagogerna ansåg ofta att 
internationaliseringsarbetet skall integreras i den vanliga undervisningen, så att det inte 
förekommer som en fristående del utanför resten av verksamheten. Lärare arbetade med detta 
genom exempelvis diskussioner med global förankring, eller genom temaarbete, där temaarbete 
är en fast punkt på schemat. Undersökningen visade även att skolpersonalen hade erfarit att 
inställningen i andra länder kunde vara att det internationella utbytet inte syftade till att utveckla 
undervisningen, utan skulle hållas på elevernas fritid. Dock bidrar EU-projekt till att detta skall 
vara en del av undervisningen (Skolverket, 1999).  
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Ett flertal skolor i samma undersökning ville gärna att elever med utländsk bakgrund skulle visa 
sina erfarenheter från sin kultur genom att exempelvis berätta för de andra barnen. Dock 
påpekades det att även om en del av eleverna med utländsk bakgrund ville visa upp saker från sin 
kultur eller berätta om sitt land, fanns det också en del elever som upplevde att detta ökade 
avståndet mellan dem och den övriga gruppen och istället pekade ut dem mer som annorlunda. 
Dessa två synsätt fanns även hos pedagogerna (Ibid).   

Effekter av internationaliseringsarbeten 
Fredriksson och Wahlström (1997) menar att skolan skall förmedla positiva och utvecklande 
kulturmöten mellan elever med olika kulturella bakgrunder. De anser att det är viktigt att elever 
får kunskap om olika kulturer, för att lättare kunna tolka och få förståelse för andra kulturer. 
Författarna menar vidare att interkulturella skolkontakter kan bidra till ökad förståelse och 
respekt för andra kulturer. De menar dock, att även om de positiva effekterna av dessa kontakter 
och projekt kan vara stora, finns även risker för misslyckande. Exempelvis kanske inte 
vänskolan, eller syskonskolan, som det hålls kontakt med i det andra landet får ut lika mycket av 
projektet. Därför är det viktigt att reflektera över syftet med projektet.   
 
I Brodows undersökning framkom att svårigheter som uppstått i samband med internationella 
kontakter främst ansågs vara språkmässiga, men också genom olikheter i kultur, samt tekniska 
problem. Positiva effekter var bättre språkkunskaper, ökad IT-kompetens samt en ökad förståelse 
(Brodow, 2003). En stor del av pedagogerna i undersökningen av Alstadt m.fl. (Skolverket, 1999) 
ansåg att det fanns svårigheter i att skapa en internationell kontakt som förblir stabil och 
regelbunden. Ofta ansvarade enskilda lärare för att kontakten hölls, vilket riskerade att avvecklas 
i fall där läraren exempelvis flyttade eller började undervisa i en annan klass. Den internationella 
kontakten blev mer stabil om de berörda lärarna fick mötas personligen (Ibid).  
 
I en rapport kring internationell skolsamverkan genom EU har en intervjustudie bland lärare 
genomförts. Denna visade bland annat att en del lärare tenderar att se internationella projekt av 
detta slag som extra arbete utöver den vanliga undervisningen. Det framgår även att vissa skolor 
kan ha så mycket annat som pågår i verksamheten och upptar personalens tid, att det inte finns 
energi att starta ett internationellt samarbete med andra länder (Skolverket, 2000).  

Anledningar till pedagogers arbete med internationalisering 
Enligt undersökningen av Alstadt m.fl. (Skolverket, 1999) valde pedagoger att arbeta med 
internationalisering i undervisningen av olika anledningar. Den vanligast angivna var, på grund 
av hur internationaliseringsarbetet påverkar eleverna. En stor del av pedagogerna upplevde själva 
att de fick en positiv känsla, ”kick”, av att arbeta med detta. Andra anledningar var att hitta nya 
kontakter och nätverk, att det bidrog till ökade språkkunskaper samt gav ett större perspektiv på 
allt. Ofta beskrev pedagogerna att den egna skolan kunde vara en isolerad miljö, samt att området 
eleverna kom ifrån var för homogent, och att det internationella arbetet då kunde bidra till att ge 
eleverna ett vidgat perspektiv som de inte fick annars (Ibid). Vanliga orsaker till att skolor väljer 
att arbeta med internationella utbyten anges också vara för att öka språkkunskaper och kunskaper 
om andra kulturer hos eleverna (Skolverket, 2002). 
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I Skolverkets undersökning (1999) nämns många sätt som pedagoger kan arbeta med 
internationalisering på, från internationella utbyten till arbete med attityder och integrering. Det 
finns olika skäl till vad pedagogen väljer att arbeta med inom området. En faktor som kan 
påverka valet anses vara skolans och samhällets statusförhållanden. Det menas att ”vissa områden 
har högre status än andra. Att arbeta med frågor som rör invandrarelevernas villkor är antagligen 
inte lika prestigefyllt som att skapa en internationell gren eller ordna ett internationellt utbyte” 
(Skolverket, 1999,s.10). Samma rapport visade att flertalet av grundskolorna sammankopplade 
internationalisering med värderingar och attityder. Diskussioner i klassrummet kring exempelvis 
barns olika levnadsvillkor i olika delar av världen, mobbning eller ekonomiska förhållanden, 
förekom. Arbete med FN:s Barnkonvention var också vanligt. Det berättades exempelvis att 
insikten av att barn i vissa länder måste arbeta gjorde att starkt intryck på elever i mellanstadiet. 

Råd vid internationaliseringsarbete 
I en undersökning om skolutbyten fick lärare med erfarenhet av detta ge rekommendationer till 
andra som är intresserade av att göra internationella utbyten. De rekommenderade bland annat att 
eleverna skall engageras tidigt så att de kan förberedas genom kunskapssökande om exempelvis 
språk, kultur och historia i landet. Det menades även att det är positivt att förankra det 
internationella utbytet så väl som möjligt, genom exempelvis andra lärare och i kommunen, samt 
att skriva kontrakt med den utländska skolan om samarbetet (Skolverket, 2002). Även Brodow 
betonar vikten av att skriva kontrakt om vad samarbetet innefattar, samt ha en dialog kring detta 
så att båda parter är överens om exempelvis hur länge projektet skall pågå och vad som skall ingå 
(Brodow, 2003). Det är också viktigt att ta vara på erfarenheterna av utbytet genom någon form 
av dokumentation, för att senare kunna utvärdera och utveckla det internationella perspektivet på 
skolan (Skolverket, 2002).  
 
Att hitta en partnerskola i ett annat land kan göras på olika sätt. Det kan ske genom personliga 
kontakter, eller genom att exempelvis fråga elever eller lärare med utländsk bakgrund. Det kan 
även genomföras med hjälp av kommunens internationella kontakter i form av vänkommuner och 
vänorter. Internet är ett annat hjälpmedel för att finna en internationell skolkontakt, bland annat 
genom Skolverkets hemsida eller EU:s hemsida (Skolverket, 2002). Brodow (2003) nämner 
dessutom det svenska skoldatanätet, Internationella Programkontoret och UNESCO som 
ytterligare exempel.  

EU-program 
Under Europeiska rådets möte i Lissabon 2000, fastställdes den så kallade Lissabonstrategin. 
Innebörden av denna är att EU år 2010 skall vara ”… världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska, kunskapsbaserade ekonomi”(Internationella Programkontoret, 2008). 
Lissabonstrategin syftar till att stärka det europeiska kunskapssamhället. Inom denna skapades 
Handlingsprogrammet för Livslångt Lärande (LLP), som genom rörlighet och möten syftar till att 
människor skall kunna dela med sig av olika erfarenheter, kunskaper och ideer, över 
nationsgränserna. I LLP ingår programmen Comenius, som berör skola och förskola; Erasmus, 
som riktar sig mot högre utbildning; Grundtvig, om vuxnas lärande; samt Leonardo da Vinci, om 
yrkesutbildning (Ibid).  
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Skolverkets undersökning (1999) visade att det krävs lång planering och merarbete för att kunna 
göra ett Comeniussamarbete1 till en naturlig del av verksamheten. De positiva erfarenheter av hur 
de andra ländernas perspektiv kan användas i verksamheten, är exempelvis vid tema kring jul då 
julpynt tillverkades och byttes mellan länderna. Vid ett tema om barnböcker lästes böcker med 
koppling till samarbetsländerna. Eleverna skickade även frågor om handlingen till dessa länder 
via e-post (Skolverket, 1999).  

En utblick 
Little Warren (1991) beskriver det internationella skolprojektet “See Me, Share My World: 
Understanding the Third World through Children´s Art”, vilket innebar att amerikanska barn fick 
ta del av konst skapad av barn i utvecklingsländer. Över 2500 elever från tredje till sjätte klass, 
samt 115 lärare deltog i denna pilotstudie som omfattade 21 skolor i Rhode Island, USA. 
Projektet syftade till att de amerikanska barnen fick tillgång till hur barn i utvecklingsländer lever 
genom teckningar de gjort, samt genom dokumentation med kamera. Barnen i 
utvecklingsländerna gjorde teckningar av exempelvis hur de bodde, vad de åt och vad de gjorde 
på fritiden. Ämnen som tillgång till utbildning och mat, samt barnarbete behandlades. 
Många av de amerikanska barnen som deltog i studien ändrade sin uppfattning av barn i 
utvecklingsländer, från den bild de tidigare haft genom exempelvis media. Vid undersökningar av 
två skolor i USA som deltagit i projektet visades att många elever tänkte innan projektet startade, 
att barn i utvecklingsländer var mycket annorlunda än dem själva. Efter projektet såg de fler 
likheter. 

Begreppsdefinitioner  
Eklund (2003) beskriver definitioner av begreppet kultur. Detta kan ses på olika sätt. Exempelvis 
kan kultur anses vara ”oföränderliga och väl avgränsade” (Eklund, 2003,s.82), något som 
individen föds in i. Detta kan bidra till ett vi-och-dem- tänkande där de som inte tillhör den egna 
kulturen utesluts. Kultur kan även betraktas som en process, där individen lär sig och ständigt 
omtolkar kulturen. Med detta synsätt blir kulturers sätt att interagera och påverka varandra ett 
naturligt förlopp. Eklund skriver gällande begreppet mångkulturalitet:  

När man med kultur avser klart avgränsade nationella eller etniska grupper kommer mångkulturalitet 
att vara en beskrivning av samhällen som inom sig rymmer olika etniska eller nationella grupper. /…/ 
Med ett mer dynamiskt kulturbegrepp, som utgår från att det inte finns några ’rena’ kulturer, blir 
följden att alla samhällen betraktas som mångkulturella både till följd av de skillnader som finns 
mellan grupper i alla samhällen, att kulturer är föränderliga samt att nya kulturer kan uppstå (Eklund, 
2003,s.86). 

Precis som begreppet kultur kan även begreppet mångkultur fokusera endera på att utesluta och 
vilka skillnader som finns mellan individer, eller på att innesluta och vad som förenar människor 
och skapa möjligheter kring samtal om skillnader (Ibid). I Statens offentliga utredningar [SOU] 
2006:40 framgår att termen mångkulturalism kan riskera att i praktiken användas på ett sätt som 
andrafierar och utmärker en viss grupp individer i skolan. Runfors diskuterar i SOU 2006:40 

                                                   
1 Comenius är ett utbildningsprogram inom EU, som riktar sig till alla inom skola och förskola, lärare som elever. 
Tanken är att öka det europeiska arbetet inom undervisningen, samt att få bättre kvalitet och språkkunskaper i skolan. 
I programmet ingår områden som fortbildning för lärare, samarbetsprojekt mellan skolor och nätverk (Internationella 
Programkontorets hemsida, 2008). 
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kring begreppet kulturell mångfald som betonas i Lpo 94 och menar att läroplanen återkommande 
tar upp begreppet och hur skolan skall arbeta med detta, men utan att vidare förklara vad som 
egentligen menas med begreppet.  
 
Ljungberg (2005) menar att begreppet mångkulturalism tenderar att antingen sammankopplas 
med negativa faktorer som utanförskap, diskriminering och kriminalitet, eller att det ses på ett 
överdrivet positivt sätt.  

/…/ likväl som det finns en fara i att betrakta begreppet mångkulturell som enbart en beskrivning av 
problem och konflikter, likväl är det problematiskt med en alltför romantisk och rosenskimrande bild 
av det mångkulturella. I realiteten är samhället eller skolan varken eller – eller både och. En alltför 
ansidig eller endimensionell bild eller diskurs kan inte fånga eller begreppsliggöra en materiell 
komplexitet som finns (Ljungberg, 2005,s.118). 

 
Ljungberg (2005) skriver att begreppet värdegrund har en stor roll i läroplanen från 1994, Lpo 
94. Detta begrepp myntades 1992 i utredningen Skola för bildning (SOU 1992:94). En gemensam 
värdegrund finns för Sveriges skolor, genom styrdokument. Vad som menas mer exakt med 
begreppet värdegrund kan ibland vara otydligt anser Ljungberg. Hon menar att de begrepp som 
beskriver värdegrundens innebörd är alla mycket abstrakta och ger därför ett stort utrymme för 
tolkning. Skolans uppdrag att arbeta för att eleverna skall bli demokratiska samhällsmedlemmar 
specificeras dock.  
 
Hällgren, Grandstedt och Weiner (SOU 2006:40) skriver om termen invandrare. Dels har dess 
definition varierat från 1960-talet och framåt, från att gälla individer med minst en förälder från 
ett annat land och med ett annat modersmål, till att under 1990-talet begränsas till individer med 
annat förstaspråk än svenska. Det bestämdes år 2000 att termen skulle omfatta endast personer 
som flyttat till Sverige från ett annat land, och alltså ingen som har fötts i Sverige. Detta berodde 
på att termer som invandrare eller invandrarelev fått en värdering av negativt slag. De 
sammankopplades med diskriminering och andrafiering medan exempelvis termer som svensk 

elev mer ansågs som en norm. De gav även en känsla av att syfta på en enad grupp människor 
utan några individuella skillnader.    
 
Assimilation är ett begrepp som innebär att de individer som skiljer sig från majoriteten i ett 
samhälle skall anpassa sig efter dem. En fullständig assimilation innefattar exempelvis att en 
individ som tillhör en minoritet i ett samhälle skulle avsäga sig den egna kulturen och det egna 
språket, om det skiljer sig från majoritetens, i syfte att anpassa sig till den grad att det inte går att 
skilja denne individ från majoritetens individer (Eklund, 2003). 

Språkets roll i kultur och utbildning  
I en SOU-rapport (2005:40) framgår att de språkliga minoriteter som har funnits i Sverige sedan 
långt tillbaka, exempelvis samiska och finska, har placerats i skymundan. Under perioder har den 
svenska staten även fört en klar assimilationspolitik mot dessa språk. Ett exempel på hur detta 
bedrevs är situationen i Tornedalens skolor. Majoriteten av folket i detta område var enbart 
finsktalande eller talade både finska och svenska. Fram till 1880-talet var finska 
undervisningsspråk och många läromedel var även på finska. Allt eftersom övergick detta till 
svenska och bland annat gavs statsbidrag för att driva så kallade statsskolor, där all undervisning 
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skulle ske på svenska. Tornedalens bibliotek, som bedrevs med hjälp av statsbidrag, fick fram till 
1957 inte förmedla någon litteratur på finska. År 1940 övergick statsskolorna till att bli 
kommunala, och i och med detta blev det åter tillåtet med undervisning i och på finska/meänkieli, 
men rent praktiskt levde förbudet kvar längre på många platser.  
 
Enligt FN:s grundläggande mänskliga rättigheter som upprättades 1966, skall varje individ ha rätt 
att använda sitt modersmål och utöva sin kultur (SOU 2005:40). Hemspråksreformen från 1977 
gav kommunerna uppdraget att anordna undervisning och studiehandledning på hemspråket för 
de elever som valde detta. I efterhand har vad som avses med hemspråk begränsats, och även 
kommunernas plikt att anordna hemspråksundervisning (SOU 1996:143). 
 
Hällgren m.fl.(SOU 2006:40) menar att fokus på språket ibland kan leda till en form av 
diskriminering, då det skapar en gräns mellan samhörighet och utanförskap. Samma författare 
beskriver utbildningspolitiken i Sverige, kring invandring sett ut. De menar att under 1960-talet 
betraktades barn som kom från andra länder till viss del som ett problem, och tyngdpunkten låg 
på att anpassa dessa barn till det svenska samhället. UNESCOs konvention mot diskriminering 
inom undervisning 1967 gjorde dock att synsättet ändrades från integrering till att respektera 
olika kulturella bakgrunder. 1968 antogs i Sverige en regeringsproposition angående 
”kompletterande undervisning” (Hällgren m.fl. SOU 2006:40,s.315) för minoritetsgrupper. 
Undervisningen i hemspråk och hemkultur var då utöver den övriga undervisningen, en slags 
extra undervisning utan integrering i de andra skolämnena. Hemspråksreformen började gälla 
1977-1978, och innebar att ”… alla barn med ett annat förstaspråk än svenska fick rätt till 
hemspråksundervisning” (Hällgren m.fl, SOU 2006:40, s.315). Författarna menar att politikens 
fokus numera ligger mer i att motverka fördomar, diskriminering och rasism framför de 
språkrelaterade frågorna. De anser att språket genom tiderna i svensk utbildningspolitik haft en så 
stor roll att det varit på bekostnad av andra viktiga frågor, som gällande diskriminering. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att undersöka begreppet internationalisering i läroplaner och andra relevanta texter, 
främst riktade mot grundskolan. Syftet är även att jämföra om förändringar av begreppets 
innebörd har skett från 1948 – 2000, genom att analysera dokumenten utifrån hur de förhåller sig 
till teman skolan och samhället och undervisning.  
 
Frågeställningar: 

1. Vilken innebörd läggs i begreppet internationalisering i de utvalda dokumenten? 
2. Hur framhåller dokumenten att internationaliseringsarbete skall bedrivas inom 

undervisningen? 
3. Har innebörden av begreppet internationalisering förändrats i dokumenten, i så fall på 

vilket sätt? 
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Metod 
Som metod för detta examensarbete har jag valt att göra dokumentanalyser. Jag ville undersöka 
hur ett begrepp förändrats över tid, och ansåg därför att dokumentanalyser var en lämplig metod 
då den möjliggjorde granskning av tidigare förhållningssätt till begreppet. Andra metoder som 
intervjuer, enkäter eller observationer ansåg jag inte var lika passande för denna undersökning. 
Det kändes inte rimligt att exempelvis intervjua om upplevelser kring 
internationaliseringsbegreppets innebörd och om denna har förändrats. Genom att använda 
metoden dokumentanalys och analysera texter som skrivits i olika tider och som hade ett 
internationellt perspektiv ansåg jag att detta på ett mer framgångsrikt sätt än andra metoder, 
skulle kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Stukát (2005) menar att en 
dokumentanalys inom utbildningsvetenskap kan innefatta dokument som läroplaner, kursplaner, 
eller andra texter som handlar om skolan. Vidare beskrivs att dokumentanalysen kan omfatta 
analys av hur vissa begrepp eller fenomen tas upp, eller utelämnas, i ett dokument. Stukát ger 
även exemplet att en analys av detta slag kan innebära jämförande av olika texter inom ett ämne, 
eller styrdokument, och granska hur de skiljer sig och kanske har förändrats över tid. Exempelvis 
menar han en analys av hur begreppet ”svaga elever” hanteras i läroplaner, samt hur läroplanerna 
menar att skolan skall agera kring detta.  
 
Jag har valt att analysera läroplaner, men har begränsat detta till läroplaner för grundskolan, samt 
SOU-rapporter. I dessa kommer jag att analysera och jämföra om, och i så fall hur, 
internationaliseringsbegreppet förändrats, och hur det framskrivs att personal i skolan skall arbeta 
med internationalisering. 
 
Då jag var intresserad av att undersöka dokument som var relaterade till skolan, kändes 
läroplanerna som ett självklart val, då dessa dokument speglar vad som ansetts viktigt att ingå i 
skolans undervisning. Genom valet att undersöka läroplanerna uppstod den första svårigheten, 
nämligen om jag uteslutande skulle analysera dessa eller om jag dessutom skulle ta med 
tillhörande kursplaner. Läroplanerna som texter har från 1962 till 1994 sett lite olika ut, dels i 
fråga om detaljerade beskrivningar kring undervisning, men också i att kursplanerna ingått som 
en del i läroplanen som bok, med undantag för läroplanen från 1994. Jag valde att ta med vissa 
ämnens kursplaner i mina analyser, dessa i ämnena svenska och engelska/franska/tyska. Mitt val 
föll på dessa ämnen då en viss avgränsning var nödvändig. Språkundervisningen är starkt 
sammankopplad till skolans internationella perspektiv i de tidigare dokumenten i 
undersökningen. Efter att ha läst SOU 1948:27, där engelskan har en tydlig roll, valde jag att följa 
just språken genom dokumenten.   
  
Att jag även valde att analysera SOU-rapporter var att dessa utredningar tenderar att ligga till 
grund för förändringsarbete i samhället. SOU-rapporten från 1948 valde jag då jag genom 
litteratur uppmärksammat att 1946 års skolkommission ofta kopplas samman med 
internationalisering i svensk grundskola. SOU-rapporten från 1992 är publicerad 44 år senare och 
ligger till grund för vår nuvarande läroplan från 1994. Den är skriven några år innan Sverige gick 
med i EU, och är på många sätt ett dokument där internationalisering är starkt närvarande och 
aktuellt. Båda SOU-rapporterna har också en stark förankring till den svenska grundskolan.  
 
Bryman (2002) hänvisar till fyra kriterier formulerade av Scott (1990), gällande dokument som 
datakällor. Dessa är:  
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• ”Autenticitet. Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 
• Trovärdighet. Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 
• Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? Om så inte 

är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 
• Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt?” (Bryman, 2002. s.357). 

 
Ovanstående kriterier har jag tagit hjälp av vid mitt val av dokument. Jag anser att samtliga 
dokument jag valt till mitt examensarbete, uppfyller kriterierna. De är offentliga, publicerade 
texter som är skrivna på tydliga sätt, och under förhållanden som frångår personliga motiv och 
uttryckssätt.   

Hermeneutik 
Jag har inspirerats av ett hermeneutiskt förhållningssätt, då tolkningen har en central roll i mitt 
examensarbete. Ödman (1979) skriver att begreppet hermeneutik redan 1654 funnits i en boktitel, 
och även på den tiden definierades hermeneutik som tolkningslära. Författaren beskriver 
svårigheterna i att bedöma vad hermeneutik innebär idag. Han menar att det alltid är svårt, rent av 
omöjligt, att förstå och distansera sig från den egna samtiden då ”… man är den historia man 
försöker förstå” (Ödman, 1979. sid.33). Det är även svårt eftersom nutiden inte satt några avtryck 
i historien ännu (Ibid). 
 
Thurén (1991) menar att förförståelse är grundläggande inom hermeneutiken. Det betyder att 
människan inte bara uppfattar världen genom sina sinnen, utan att dessa sinnesintryck är präglade 
av egna tolkningar. Därför spelar värderingar och förhoppningar stor roll i en individs 
förförståelser. Ödman (1979) menar att förförståelser är företeelser som människan inte tolkar 
utförligt då hon ställs inför, eftersom det är saker och situationer som är ofta återkommande. 
Detta sker automatiskt, till exempel hur en sax används eller hur en dörr skall öppnas. Dock finns 
många företeelser som inte är lika självklara för oss, där tolkningen måste ske mer noggrant. När 
förförståelsen inte är tillräcklig, gör människan en tolkning för att uppnå en förståelse för vad 
som händer.  

Tolkning 
Ödman (1979) beskriver tolkning som hermeneutikens motsvarighet till naturvetenskapens 
information. Thurén (1991) menar att hermeneutiken kritiserats som vetenskap då det inte går att 
kontrollera att en tolkning är sann, på samma sätt som andra metoder kan granskas för att visa sin 
trovärdighet. Han skriver vidare att hermeneutiken därför är en osäkrare kunskap än exempelvis 
positivismen, som kräver objektiva fakta, men istället är hermeneutiken ”… rikare och mer 
nyanserad” (Thurén, 1991. sid.52), då den inte är lika begränsad.   
 
Bergström och Boréus (2000) beskriver fyra olika sätt att tolka vid en textanalys. Fokus kan ligga 
på den som tolkar (uttolkaren), på avsändaren i texten, på mottagaren av texten eller på diskursen 
runt texten. Jag anser i likhet med Gadamer i Bergström och Boréus, att det alltid finns en 
förförståelse hos den som tolkar. Jag anser även att det inte går att fullt förstå avsändarens, eller 
mottagarens, avsikt eller tolkning av texten, dels på grund av individuella skillnader i 
förförståelsen, men även ur ett tidsbundet perspektiv. Avsändaren och mottagaren är knutna till 
en tid som är beroende av ett sammanhang som jag som tolkare av texten i dagens samhälle 
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aldrig till fullo kan sätta mig in i. Jag kan studera hur det var att leva i det samhället rent 
teoretiskt, men jag kan aldrig förstå det, och därför kan jag aldrig heller göra tolkningar baserade 
på förförståelser jag inte har.  
 
Utifrån Bergström och Boreús fyra tolkningsstrategier har jag alltså valt den med fokus på 
uttolkaren, då jag är av åsikten att den egna förförståelsen är mycket avgörande vid tolkningen, 
och att det inte heller är möjligt att som människa ha ett objektivt förhållningssätt vid en 
tolkningssituation. Mina resultat i detta examensarbete syftar till att uppmuntra läsaren till att 
med stöd av de utvalda, enligt min åsikt, för ämnet internationalisering representativa citat, skapa 
sig en egen tolkning och egna slutsatser. Gustavsson (2002) menar att det är omöjligt att inte utgå 
från sig själv vid en tolkning.  
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Resultat  
Jag har delat in dokumentanalyserna i två delar. Dessa teman har jag valt att kalla skolan och 

samhället och internationalisering i undervisningen. Jag valde dessa med utgångspunkt i 
examensarbetets syfte och frågeställningar. Efter att ha valt vilka texter jag skulle analysera i mitt 
examensarbete skedde sedan dokumentanalysen enligt följande steg: 

1. Jag läste de valda dokumenten, och under tiden plockade jag ut citat som handlade om 
internationalisering i skolan och föll inom de avgränsningar jag gjort för examensarbetet. 

2. Resultatet delades som nämnt ovan in i två teman. Inom dessa teman står varje dokuments 
resultat för sig. 

3. Varje dokument representeras i ett antal citat. Ovanför varje citat står en övergripande 
förklaring. Efter citatet görs en tolkning av citatet.   

4. Efter varje dokument görs en sammanfattande tolkning om dokumentets övergripande 
hantering av begreppet internationalisering för temat. 

5. Sist i resultatet görs en avslutande analys av skolan och samhället och 
internationalisering i undervisningen.  

 
Texter jag kommer att analysera i resultatet är: 

- Statens offentliga utredningar, SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med 
förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. 

- Statens offentliga utredningar, SOU 1992:94. Skola för bildning. Betänkande av 
läroplanskommittén. 

- Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62. 
- Läroplan för grundskolan 1969, Lgr 69. 1. Allmän del; 1. Allmän del – tillägg och 

ändringar giltiga från 1 juli 1978; 2. Supplement – orienteringsämnen lågstadiet 
mellanstadiet 

- Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80. 
- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Lpo 

94  
- Kursplaner för grundskolan 2000, i ämnena svenska, svenska som andra språk, 

modersmål, engelska och moderna språk. 
 

Skolan och samhället 

SOU 1948:27 
Texten belyser hur viktigt det ansågs vara med ett samhälle präglat av demokratiska värderingar. 
Ett av skolans uppdrag menades vara att fostra eleverna till goda samhällsmedlemmar med en 
vilja att samarbeta.  

Den [skolan] skall lära dem [eleverna] förstå samhället och dess problem. Men den skall samtidigt ge 
denna sociala fostran en vidare syftning. Ytterst skall den vilja till och vana vid samarbete, som skolan 
uppodlar, åsyfta något djupare: känsla för folk och land, kärlek till frihet och fred, förståelse för andra 
folk och raser, andra seder och åsikter, respekt för människovärdet, vördnad för mänsklighetens 
gemensamma strävan, internationellt sinnelag, vilja att göra en ödmjuk insats i kulturarbetet (SOU 
1948:27,s.36). 
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Uttryck som kärlek till frihet och fred, mänsklighetens gemensamma strävan och internationellt 
sinnelag, visar att demokratiska grundprinciper skulle vara starkt närvarande i undervisningen. 
Ett internationellt perspektiv fanns i skolans uppdrag. Den sociala fostran syftar till att ge 
eleverna demokratiska värderingar och en vilja att vara en del i ett samhälle, som stod för 
samverkan och demokrati. Kärlek, respekt, vördnad och förståelse är nyckelord som tillsammans 
visar en sorts stämning i texten, en vilja att stärka fred i samhället. 
 
En strävan för att främja en demokratisk skola och vidare ett demokratiskt samhälle framhålls. 
Det ansågs viktigt att eleverna skulle få insikt om att krig är fel och ett onormalt tillstånd i 
samhället, samt en realistisk skildring av vad krig innebär, istället för att det glorifieras. Personer 
och händelser som varit positiva för samhällets utveckling skulle istället framhållas på ett 
intressant sätt i undervisningen. 

Fredliga insatser av upptäckare, uppfinnare och reformatorer bör dominera över fältherrarnas krigiska 
bragder och bör kunna skildras medryckande i de bredvidläsningsböcker, som måste komma att spela 
stor roll i skolarbetet. Barnen får inte vänja sig vid att betrakta krig som något självklart och i första 
hand heroiskt, de bör också få kännedom om vilka lidanden krigen fört med sig. Behovet av 
internationellt samarbete bör komma att framstå klart som ett resultat av undervisningen (SOU 
1948:27,s.164). 

Uttrycket internationellt samarbete förekommer i citatet och beskrivs som ett behov för 
samhället. Att det är nödvändigt med internationellt samarbete skulle tydligt framgå i 
undervisningen. Med tanke på att meningen står i just detta sammanhang tycker jag även att det 
ställs som en motpol till krigiska förhållanden, och att det demokratiska synsättet på så sätt stärks.  
 
Vikten av att engelskan skulle bli ett ämne för majoriteten av eleverna framhölls. Detta hade 
tidigare inte varit fallet. Behovet av språkkunskaper i samhället ansågs ha ökat. 

Om ett främmande språk – och valet kommer då rimligen att falla på engelskan – införes som 
obligatoriskt ämne i skolpliktstidens skola, skulle därigenom en gammal bildningsklyfta åtminstone 
hjälpligt överbryggas. Ett fönster ut mot världen skulle öppnas för den breda massan av medborgare. I 
allt högre grad gör sig också behovet av kunskaper i åtminstone ett främmande språk gällande både i 
yrkes – och organisationslivet (SOU 1948:27,s.7). 

Med engelskan som obligatoriskt ämne skulle ett fönster ut mot världen öppnas. Detta kraftfulla 
och metaforiska uttryck ger nästan intryck av att enbart kunskaper i det engelska språket skulle 
skapa ett globalt samhälle. Med andra ord gavs språket en stor betydelse. Införandet av ett 
främmande språk som obligatoriskt ämne i skolan var en slags internationalisering av 
utbildningen. Det svenska folket skulle få större möjlighet till internationella kontakter. 
Språkkunskaper ansågs relevanta i yrkes- och organisationslivet. 
 
Kunskaper i engelska betraktades dock inte som en möjlighet för alla elever. Eleverna i 
hjälpklass räknades som synes nedan, bort från majoriteten.  

Fullt medveten om de svårigheter, som en obligatorisk undervisning i engelska i den allmänna skolan 
erbjuder, föreslår kommissionen engelskans införande som vanligt skolämne från och med femte 
klassen. Detta betyder tre till fem års undervisning i engelska åt all svensk ungdom 
(hjälpklassklientelet undantaget) (SOU 1948:27,s.7). 
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All svensk ungdom skulle få 3-5 års engelskundervisning, förutom hjälpklassklientelet. Ordet 
klientel bär, i alla fall nuförtiden, en negativ klang. 

Sammanfattande tolkning SOU 1948:27 – skolan och samhället 

En ny syn på hur undervisningen bör bedrivas genomsyrar texten. Det talas om samhällets 
förändrade krav och utveckling. Man vill gå från att språkkunskaper var något som endast ett 
fåtal behärskade, till något allmängiltigt, vilket även speglar att det fanns ett ökat behov av 
kunskaper i främst engelska i det svenska samhället. Det ansågs viktigt att den svenska 
befolkningen hade kunskaper i ett till språk utöver svenskan, och här avseddes då engelskan. Det 
skulle skapa möjligheter till ökade och bättre kontakter med omvärlden. Dock fanns tveksamhet 
över att införandet av engelskan som obligatoriskt ämne skulle vara problemfritt, och i texten 
framgår även åsikten att det engelska språket inte skulle komma att läsas i samma utsträckning av 
samtliga elever. 
 
Det fanns en rotad uppfattning att medborgarna skulle uppfylla plikter i samhället och bidra till 
dess utveckling och fortlevnad, på ett sätt vi inte upplever i dagens samhälle där istället 
individuella mål är tydligare. Fred och demokrati framskrivs tydligt och ofta, det är 
grundläggande i textens syfte.  
 

Lgr 62 
I dokumentet läggs fokus på samhällets förändring. Det finns en tydlig medvetenhet om att 
framtidens samhälle kommer att ställa andra krav på samhällsmedborgarna, och att fokus i högre 
grad kommer att ligga på samarbete. Synen att skolan skall fostra elever på ett sätt, som inte 
endast är positivt ur ett individperspektiv, utan även för samhällets utveckling och för att de skall 
passa in i framtidens samhälle, tycks vara genomgående i dokumentet. 

Även samhället befinner sig i ständig utveckling. Dess omdaning sker snabbt. När skolan utför sin 
fostrargärning, måste den därför se till, att arbetet väl anpassas icke blott till den enskildes utan också 
till samhällets utveckling. Det måste ha en inriktning mot framtiden och ge eleverna god beredskap att 
kunna möta också ändrade förutsättningar och nya krav (Lgr 62,s.13). 

Samhället ansågs vara i en ständig och snabb utveckling. Skolan utförde en fostrargärning som 
skulle syfta till att lära eleverna bli goda samhällsmedlemmar. Denna skulle förbereda eleverna 
för ett framtida samhälle med nya krav. 
 
Skolan skulle arbeta för att hos eleverna främja en känsla av förståelse för människor från andra 
länder och kulturer, samt att sträva efter att eleverna skulle inse vikten av internationellt 
samarbete. 

De ungas känsla av samhörighet och medansvar måste emellertid vidgas utöver gränserna för familj 
och släkt, kamratkrets och skola till att omsluta allt större samhällsbildningar. Skall utvecklingen 
kunna främja och befästa fred och frihet bland folken och skänka allt bättre livsbetingelser åt 
människorna, måste skolan bland de unga skapa ökad förståelse för människors liv och villkor inom 
andra, längre bort liggande samhällsbildningar och lära dem inse betydelsen av goda mellanfolkliga 
relationer och internationell samverkan (Lgr 62,s.18). 

Samhörighet och medansvar är exempel på ord som förekommer för att påvisa de demokratiska 
värderingarna. Dessa framträder även i uttrycket främja och befästa fred och frihet bland folken. 
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Att ge eleverna kunskap om hur viktigt det är med goda mellanfolkliga relationer, samt 
internationell samverkan framhåller ett internationellt perspektiv. 
 
Samhällsmedlemmar i en demokrati skulle vara individuella och självständiga i sitt tänkande och 
beslutsfattande, för att inte påverkas av negativa värderingar och åsikter. 

I ett demokratiskt samhälle, där man önskar lägga allt större ansvar på den enskilda människan, får 
intellektets skolning stor vikt. De kvaliteter, som särskilt bör hållas i sikte, är tankens klarhet och reda, 
dess rörlighet och skärpa, förmågan att pröva kritiskt och självständigt och motstå tendentiös påverkan, 
att analysera, jämföra och sammanfatta (Lgr 62,s.15-16). 

I texten lades ett stort ansvar på den enskilde individens förmåga att tänka på det sätt som var 
önskvärt för att vara en god demokratisk medborgare. Intellektets skolning fick en viktig roll. 
Denna undervisning syftade till att stärka ett självständigt och rationellt tänkande som bidrog till 
att individen skulle kunna dra egna slutsatser och fatta kloka beslut.  
 
Även om det ansågs viktigt att samhället bestod av fria och självständiga individer, fanns också 
en slags oro att detta innebar risker, om det skulle stanna vid det.  

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Men 
friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål: de måste vara grundvalen för samarbete 
och samverkan. Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper 
hos eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka demokratins principer om 
tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper (Lgr 62,s.18). 

Samarbete och samverkan ansågs grundläggande för ett väl fungerande samhälle. Människorna 
skulle naturligtvis vara fria och självständiga individer i samhället, men de hade också en viktig 
plikt att sträva mot ett samhälle präglat av tolerans, samverkan och likaberättigande.  

Sammanfattande tolkning Lgr 62 – skolan och samhället 

Samhällssynen präglas av demokratiska värderingar, och det läggs stor vikt vid att samhället skall 
innebära förståelse och fred, människor emellan. Det betonas att individen inte bara är en del av 
sin familj och i närsamhället, utan även i en större världsomfattande gemenskap. Samhället i 
framtiden ansågs komma att innefatta andra krav än tidigare. Samverkan med, och förståelse för, 
andra samhällen och kulturer belyses som ytterst viktiga faktorer i ett samhälle. Det tycks finnas 
en oro i att låta människor vara helt självständiga och gå från ett samhällsinriktat perspektiv där 
samhällets bästa kom först till ett individinriktat perspektiv med individens rättigheter och 
möjligheter i fokus.   
 

Lgr 69 
Under Mål och riktlinjer i läroplanen framhålls en bred undervisning, där objektivitet är viktigt. 
Här framkommer även det internationella perspektivet i undervisningen. 

Den [skolan] skall genom en objektiv, dvs saklig och allsidig undervisning i religionskunskap och i 
ämnen av samhälls – och naturorienterade slag föra in dem [eleverna] i den omgivande verkligheten 
och i det förflutna, söka klargöra sambandet mellan det förflutna och det närvarande samt orientera 
dem i livsåskådningsfrågor. Den skall vidga elevernas medvetande om världen utanför den nationella 
gemenskapen (Lgr 69,s.12). 
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Objektivitet i religionskunskap, samt samhälls- och naturorienterade ämnen skulle bidra till att 
eleverna fick ett sammanhang mellan historia och nutid. Det skulle även ge eleverna kunskap om 
omvärlden på ett sätt som inte påverkades av förutfattade meningar och förförståelser.  
 
Internationalisering beskrivs som en slags process, en utveckling av samhället, som också 
beräknades öka i framtiden. Med detta ökade även kraven på samhället och dess invånare.  

Teknikens snabba utveckling och de alltmer ökade internationella kontakterna ställer allt större krav på 
kommunikationsfärdigheter och en vidgad gemensam referensram för det framtida samhällets 
medlemmar. Det är inte minst nödvändigt för att man skall kunna ta del av och bedöma internationella 
frågor. Inom de flesta områden förskjuts perspektivet ständigt från det nationella till det globala planet. 
Det är därför angeläget att man i skolan kontinuerligt beaktar de internationella aspekterna (Lgr 
69,s.48). 

Det ansågs allt vanligare med internationella kontakter i samhället. Dessa, tillsammans med 
teknikens frammarsch menades kräva bättre förmåga att kommunicera. Det menades att skolan 
ständigt skulle ta in de internationella aspekterna i sin verksamhet. 
 
Genom att arbetsmarknaden menades ständigt bli mer internationaliserad, ansågs det även 
nödvändigt att se över utbildningen. Skolan skulle arbeta mot mål inom det internationella 

planet, som jämlikhet och solidaritet.  

Utvecklingen i världen går mot en alltmer internationaliserad arbetsmarknad, vilket bör föranleda en 
omprövning även av den grundläggande utbildningens innehåll och inriktning. Jämlikhet och 
solidaritet utgör viktiga målsättningar på det internationella planet, och dessa bör bäras upp bl a av 
verksamheten i skolan. Internationella kontakter bidrar vidare till att ge ökade möjligheter för ett rikare 
kulturliv (Lgr 69,s.49). 

Ordet internationell används rikligt i olika sammanhang. Det finns starkt fokus på 
internationalisering i samhälle och utbildning. Ordet global förekommer även, vilket inte varit ett 
vanligt förekommande ord i tidigare dokument. Jämlikhet och solidaritet skall förmedlas i 
undervisningen. Skolan skulle ha ett internationellt perspektiv i undervisningen, så att eleverna 
skulle få kunskaper att, som det framtida alltmer globala samhället betraktades kräva, kunna ta 
ställning till internationella frågor.   
 
Internationalisering framhålls som en faktor för att skapa förståelse och med det fred och frihet. 
Som ett övergripande syfte i skolarbetet anges individens utveckling till att bli självständig och 
engagerad, samt att ha demokratiska värderingar. 

De ungas känsla av samhörighet, solidaritet och medansvar måste sålunda vidgas utöver gränserna för 
familj och släkt, kamratkrets och skola till att omsluta allt större samhällsbildningar. Skall 
utvecklingen kunna främja och befästa fred och frihet bland folken och skänka allt bättre 
livsbetingelser åt människorna, måste skolan bland de unga skapa ökad förståelse för människors liv 
och villkor inom andra, längre bort liggande samhällsbildningar och lära dem inse betydelsen av goda 
mellanfolkliga relationer och internationell samverkan. Skolarbetet bör sålunda i det hela inriktas på att 
främja elevernas utveckling till självständiga samhällsmedlemmar med ett intresse för omvärlden som 
leder till ett personligt engagemang och en känsla av internationellt medansvar (Lgr 69,s.15). 

En del av denna text finns även med i läroplanen från 1962. I denna nyare version har ordet 
solidaritet tillkommit i den första raden. Skolan skulle främja elevernas utveckling, ett uttryck 
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som i Lgr 62 motsvarades av ordet fostra, till att bli självständiga med intresse för omvärlden, 
personligt engagemang och känna internationellt medansvar. 
 
Samarbete ansågs vara en hörnsten i samhället. Självständigheten och friheten hos individen fick 
inte stanna vid det, utan skulle vara grunderna i ett demokratiskt samhälle som präglades av 
samverkan människor emellan.  

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Men 
friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål. De måste vara grundvalen för samarbete 
och samverkan. Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna, som kan bära upp och 
förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna (Lgr 
69,s.9). 

Även denna text är delvis densamma som finns i Lgr 62. Den sista meningen i citatet har dock 
omformulerats till mer moderna ordval. Meningen inleds i Lgr 62 med skolans sociala fostran, 
något som här har ersatts med endast skolan. Att skolan skulle grundlägga sådana egenskaper 
har även tagits bort här, till att skolan endast skall utveckla dem. I Lgr 62 specificeras i slutet att 
det gäller mellan kön, nationer och folkgrupper, något som här har ersatts av mellan människor. 

Sammanfattande tolkning Lgr 69 – skolan och samhället 

Jag tycker att det är tydligt att dokumentet vill framhålla hur viktigt det är att eleverna skapar sig 
en insikt av att de är medlemmar i ett större, internationellt samhälle. Det menas även att kraven 
på samhället ökar med dess utveckling. Bland annat internationaliseras arbetsmarknaden, vilket 
också ställer andra krav på utbildning. Texten betonar att perspektiv allt oftare frångår att endast 
vara nationella, för att istället läggas på ett globalt plan. Skolans roll att utveckla ett demokratiskt 
tänkande hos eleverna, har en central roll. Uttryck som främja ersatte det tidigare använda ordet 
fostra. Uttrycket solidaritet har blivit ett framträdande ord i denna text. 
 

Lgr 80 
Det ansågs viktigt att människor som bor i Sverige men kommer från andra länder kände sig 
delaktiga i samhället. Detta skulle främjas genom skolans uppdrag att verka för ett demokratiskt 
samhälle. 

Skolan skall söka grundlägga solidaritet med eftersatta grupper inom och utom landet. Den skall aktivt 
verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen. Den skall också grundlägga en 
vilja att söka fredliga lösningar av konflikter. Det betyder att skolan skall sträva efter att ge eleverna en 
förmåga att leva sig in i och förstå hur andra människor har det och en vilja att handla med också deras 
bästa för ögonen (Lgr 80,s.17). 

Även här förekommer solidaritet och förståelse som starka ord i sammanhanget. Andra termer 
som utmärker sig är eftersatta grupper och invandrare. Uttrycket invandrare är ju omdiskuterat 
och har haft olika innebörder. Skolan skulle inte bara arbeta för att eleverna skulle få förståelse, 
utan även arbeta för att eleverna fick en förmåga att leva sig in i andra människors förhållanden, 
vilket för mig känns som att arbeta för en ännu djupare form av förståelse. 
 
Skolans uppgift att fostra eleverna till goda samhällsmedlemmar framhålls. Vikt lades vid att 
eleverna skulle känna solidaritet och förståelse med andra folk och kulturer. 
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Det är skolans uppgift att fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra länder, folkslag och 
kulturer. Det är också skolans uppgift att fostra eleverna att förstå och känna samhörighet med 
minoritetsgrupper inom vårt eget land. Skolan måste göra aktiva insatser för att eleverna skall förstå 
utvecklingsländernas problem och vårt beroende av dessa länder (Lgr 80,s.31). 

Det framträder även begrepp som minoritetsgrupper och utvecklingsländer, vilket tidigare inte 
förekommit på samma tydliga och utpekande sätt. Skolan skulle fostra eleverna så att de kände 
solidaritet, förståelse och samhörighet med andra folkslag och kulturer. Det betonas speciellt att 
detta även gäller minoritetsgrupper inom landet, samt utvecklingsländernas problem. 
 
I skolans mål och riktlinjer påvisas att skolan grundas på demokratiska värderingar och på en 
människosyn där varje individ är aktiv och självständig. 

Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och människosyn: 
människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i samverkan med 
andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor (Lgr 80,s.13). 

Skolan och läroplanen speglade demokratiska förhållningssätt, där individen är aktiv och har ett 
eget ansvar att söka kunskap för att tillsammans i samverkan med andra människor kunna förstå 
sina egna och andra människors livsvillkor, samt att arbeta för att förbättra dessa livsvillkor. 
Förståelse och samverkan är termer som framhålls. 
 
En del av skolans mål och riktlinjer är också att välkomna olika åsikter och att tydligt ta ställning 
mot värderingar som inte är demokratiska. 

Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs och hävda betydelsen av ett 
personligt engagemang. Samtidigt skall skolan hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta 
avstånd från allt som strider mot dessa. Skolan får alltså inte ställa sig neutral eller passiv i fråga om 
det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. Skolan måste i stället medvetet verka för att 
dessa värderingar och fostra eleverna till att respektera dem (Lgr 80,s.19). 

Olika åsikter och ett personligt engagemang skall uppmuntras. Dock skall skolan visa sin 
demokratiska ställning på ett tydligt sätt, och fostra eleverna till att respektera de demokratiska 
värderingarna. 

Sammanfattande tolkning Lgr 80 – skolan och samhället 

Citaten handlar mycket om solidaritet och förståelse för medmänniskor. Något som betonas 
särskilt i det är begrepp som minoritetsgrupper, eftersatta grupper och invandrare. Dessa uttryck 
känns till viss del negativa i sina sammanhang. Begreppet invandrare är omdiskuterat, vilket jag 
även tagit upp tidigare. Det har visats att detta till viss del kopplas samman med negativa saker 
som kriminalitet och problemgrupper. Här handlar begreppet internationalisering också om 
exempelvis olika grupper och kulturer inom Sverige. Det innebär med andra ord inte bara något 
som måste handla om flera länder. När internationaliseringsarbete i skolan omtalas ligger ofta 
fokus på utvecklingsländer och minoritetsgrupper, och perspektivet känns främst probleminriktat.  
 

SOU 1992:94 
De internationella förändringar som skedde i det svenska samhället under denna tid, ställde också 
nya krav på utbildningen. Detta framkommer i nedanstående citat. 
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Internationella förändringar ställer nya krav på färdigheter i språk samt på kunskaper om historiska 
skeenden, samhällsutveckling, kulturfrågor, religioner, geografiska förhållanden m.m (SOU 
1992:94,s.49). 

Internationella förändringar i samhället menades ställa nya krav på människors kunskaper i bland 
annat språk, kulturfrågor och religioner. Detta ställde alltså även nya krav på utbildningen. Här 
talas det inte bara om det nationella samhällets förändring, utan om omvärldens förändring. 
 
Det mångtydiga internationaliseringsbegreppet framgår. Det handlar om samarbete och kontakter 
länder emellan, samt om förståelse. 

Begreppet internationalisering har flera innebörder av betydelse för skolan. Internationaliseringen rör 
beroendet av och samverkan med andra länder samt kunskaper om detta. Den handlar också om 
kontakter, kommunikation och språk, om mångkulturalitet och om solidaritet med människor i andra 
länder (SOU 1992:94,s.90).  

Internationalisering omnämns som ett begrepp, som urskiljs och förklaras. Internationalisering 
ansågs handla om bland annat beroende av och samverkan länder emellan. Det innefattade även 
kontakter, kommunikation och språk, samt mångkulturalitet och solidaritet med människor i 
andra länder. 
 
Det fanns en strävan mot ett starkare europeiskt samarbete, med ett närmande mot medlemskap i 
EG/EU. Det innefattade en internationalisering av utbildning, med ett europeiskt perspektiv på 
undervisning. 

Det internationella perspektivet kan inrymma både en medvetenhet om den nordiska och om den 
europeiska gemenskapen. Europarådet har upprättat ett program för utbildningens internationalisering. 
Syftet är bl.a. att skapa förståelse och respekt för varandras kulturer. Inom den Europeiska 
Gemenskapen (EG) har man utarbetat riktlinjer för arbetet med utbildningsfrågorna (EG:s ministerråd 
juni 1989). Liksom Europarådet betonar man en europeisk dimension i undervisningen – att genom 
utbildning stärka en europeisk identitet (SOU 1992:94,s.91).  

Uttryck som europeisk identitet, europeisk dimension och europeiskt kulturarv betonar viljan att 
skapa en starkare sammanhållning inom Europa. Många begrepp innefattar ord som härör till ett 
europeiskt samarbete och EG. Förståelse och respekt för kulturer betonas även. 
 
Skolans roll i samhällets internationalisering framhålls. Internationella kontakter anges som ett 
positivt sätt att skapa förståelse för andra människor.  

Genom internationaliseringen och en stor rörlighet över gränserna ställs höga krav på förmågan att 
leva med kulturell mångfald och se den som en positiv kraft. Skolan har som social och kulturell 
mötesplats en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 
Medvetenhet och kunskap om kulturarvet – såväl det svenska som från den vidare kulturkrets vi tillhör 
– och en trygg identitet är viktiga att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingsgrunder. Kontakter med skolor och ungdomar i andra länder bidrar till 
detta (SOU 1992:94,s.147). 

Det menades att höga krav ställs på förmågan att leva med kulturell mångfald. Skolan skulle 
arbeta för att främja att den kulturella mångfalden sågs som en positiv kraft. Förståelse ansågs 
viktigt för att möjliggöra detta. 
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Tyngdpunkten läggs på elevernas självständighet i skolan, samt hur viktigt det är att skolan 
arbetar efter ett demokratiskt sätt. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla grundläggande demokratiska värderingar. 
Skolverksamheten måste bedrivas enligt demokratiska principer och förbereda för ett aktivt deltagande 
i samhällslivet. Den skall utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar (SOU 1992:94,s.148). 

Det ansågs viktigt att eleverna utvecklades till aktiva individer i samhället, som kunde ta eget 
ansvar. Det tidigare tankesättet att ett personligt ansvar kom med vissa risker för egocentrism har 
försvunnit. 

Sammanfattande tolkning SOU 1992:94 – skolan och samhället 

Det internationella perspektivet har en stor roll som är tydligt formulerad i texten. Det tas upp om 
begreppet internationalisering och flera andra begrepp med internationella kopplingar. Det 
tydliggörs även att ett europeiskt perspektiv genom EG/EU har en stor betydelse i den svenska 
skolan.  
 
Internationella kontakter skolor emellan förespråkas som ett positivt sätt att bidra till ökad 
förståelse för andra kulturer, livsvillkor och värderingsgrunder. Förståelse, samverkan och 
solidaritet är nyckelord i texten, som starkt kopplas samman med internationalisering. 
Internationalisering menas även handla om kontakter, kommunikation och språk. 
 

Lpo 94 
I skolans värdegrund och uppdrag finns ett internationellt perspektiv som tydligt skrevs fram.  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 
höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald 
(Lpo 94,s.5).  

Denna text återkommer i något förenklad och omformulerad form från SOU 1992:94, som delvis 
ligger till grund för denna läroplan.  
 
Det internationella perspektivet i skolan ansågs viktigt för att kunna se sin verklighet ur ett större 
sammanhang. 

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 (Lpo 94,s.8).  

Det internationella perspektivet i skolan ansågs viktigt för att kunna relatera den egna 
verkligheten till ett globalt sammanhang, och för att kunna bygga upp en internationell 

solidaritet. Det internationella tankesättet skulle även förbereda eleverna för ett samhälle där 
internationella kontakter var vanliga. Det internationella perspektivet menades även innebära att 
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 
 
Skolans skall även arbeta för att eleverna skall bli självständiga och ta eget ansvar i samhället. 
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Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpo 94,s.5). 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lpo 94,s.7). 

Skolan skall låta alla elever hitta sin unika egenart. Ansvarig frihet och personligt ansvar är 
betydelsefulla uttryck i citaten. Detta belyser ett förhållningssätt där fokus ligger mer på 
individen, även om det också nämns att skolan skall arbeta för att eleverna skall kunna delta 
aktivt i samhällslivet. 
 
Det ansågs viktigt att undervisningen är saklig och allsidig. Skolan skall vara en neutral plats som 
inte strävar efter att påverka eleverna till att välja en viss åskådning. 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla 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 (Lpo 94,s.6).  

Alla föräldrar, oavsett åskådning, skall kunna veta att skolan är neutral och inte värderar en 
åskådning högre än någon annan.  

Sammanfattande tolkning Lpo 94 – skolan och samhället 

Texten har ett uttalat internationellt perspektiv. Solidaritet, förståelse och att individen tar 
personligt ansvar anses viktigt. Det talas om den kulturella mångfalden inom landet och vikten av 
att undervisningen är objektiv. Värdegrund är ett nytt begrepp som fick en central roll i denna 
läroplan. Begreppet myntades i SOU- rapporten Skola för bildning som låg till grund för Lpo 94. 
Detta begrepp kan dock kännas abstrakt även om det samtidigt upplevs bekant för att det har en 
sådan central roll i utbildningssammanhang. Nationalencyklopedin definierar värdegrund som 
”de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar; samlingsbegrepp 
för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning” (Nationalencyklopedins 
hemsida, 2009).  
 

Internationalisering i undervisningen  

SOU 1948:27 
Internationalisering förekom som en viktig del för att skapa förståelse och motarbeta fördomar, 
vilket betonas i följande text.  

Kommissionen vill särskilt understryka de internationella synpunkterna. En rätt upplagd undervisning i 
geografi och historia har möjligheter att motverka schablonmässiga omdömen om andra folk och skapa 
en respektfull förståelse för dem. Geografiundervisningen kan uppvisa de olika ländernas kulturella 
och ekonomiska beroende av varandra. Tydliga och nyanserade skildringar bör ges av de främmande 
folkens vanor och den miljö de lever i (SOU 1948:27,s.164). 

Genom att införa internationella aspekter i ämnesundervisningen menades det kunna bidra till att 
motverka schablonmässiga omdömen, stereotypa uppfattningar om människor i andra länder. 
Förståelse ansågs vara en viktig del i detta. Undervisningen skulle ge nyanserade skildringar av 

de främmande folken för att inte bygga förutfattade meningar. 
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Brevväxling med barn i andra länder nämns som ett förslag till hur skrivundervisningen kan 
upplevas mer motiverande hos eleverna.   

Intresset för skrivning stiger, när lärjungarna får arbeta fritt och med delvis självvalda ämnen, t ex. 
med brevskrivning till kamrater i utlandet (SOU 1948:27,s.158). 

Med ordet lärjungarna avses eleverna. Internationella kontakter genom övningar som 
brevskrivning, med ett faktiskt syfte då breven skickades, menades motivera eleverna och bidra 
till ett ökat intresse för skrivning. 
 
Det förekom en prioritering av kunskaper i de danska och norska språken, framför kunskaper i 
engelskan. Eleverna bör kunna förstå danska och norska relativt väl för att kunna följa föredrag 
och förstå när språken talas, även om det inte anses nödvändigt att själv kunna tala språken. I 
engelskan däremot, menades att i alla fall elementära, grundläggande, kunskaper krävdes. 

Den nioåriga skolan bör kunna hinna med att ge många elever en så pass god förtrogenhet med de 
nordiska grannspråken, att de med behållning och i bästa fall njutning kan läsa dansk och norsk 
litteratur på orginalspråket och att de begriper talad danska och norska och utan alltför stor svårighet 
kan följa ett föredrag på dessa språk. Däremot torde försöken att lära svenska skolbarn samtala på 
danska eller norska vara missriktade: i det skandinaviska umgänget bör var och en tala sitt eget språk 
(SOU 1948:27,s.28-29).  

Det fanns förhoppningar att den framtida skolan skulle kunna ge eleverna så bra kunskaper i de 
danska och norska språken att de skulle kunna läsa text skriven på språken, förstå vad som sades 
när språken talades och även kunna följa föredrag på dessa språk. Dock betonades det att 
eleverna inte skulle lära sig tala språken.  
 
Samhällets ständigt ökade krav på människors språkkunskaper i språk utöver svenskan påvisas. 
Det menades att alla, både män och kvinnor, behövde ha grundläggande kunskaper i engelska.   

Vad de stora kulturspråken beträffar, torde yrkesbildning och yrkesliv, organisationsliv, reseliv och 
kulturella behov numera erfordra, att varje svensk man eller kvinna har åtminstone elementära 
kunskaper i ett av dem. Rimligen bör den allmänna skolan då bestämma sig för engelska (SOU 
1948:27,s.29). 

Genom behov i yrkesbildning, yrkesliv, organisationsliv, reseliv och kulturella behov, menades 
alla i Sverige ha nytta av att minst ha grundläggande kunskaper i ett av de stora kulturspråken. 
Till dessa räknades engelskan, vilket var det språk som rekommenderades att eleverna i första 
hand skulle lära sig. 
 
I citatet nedan beskrivs kontakter med andra skolor inom landet, men även internationella 
kontakter inom Norden. I citatet står de nordiska grannländerna, detta tycks dock syfta endast på 
Norge och Danmark. 

Stimulerande kontakter kan skapas, om skriftliga resultat av samarbete, såsom klasstidningar, bytes 
mellan skolor i skilda landsdelar. Byte kan även ske med skolor i de nordiska grannländerna, något 
som också ger en meningsfylld övning i de danska och norska språken (SOU 1948:27,s.128). 
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Klasstidningar och liknande menades vara goda exempel på skolarbeten som kunde utbytas 
mellan skolor i olika delar av landet eller med de nordiska grannländerna. Genom att ha ett byte 
mellan dessa länder skulle även de språkliga färdigheterna i danska och norska övas.  
 
Olika moment i språkundervisningen värderades mer eller något mindre betydelsefulla. 
Tyngdpunkten i språkundervisningen låg på att ge läsfärdigheter och på så sätt förbereda eleverna 
för vidareutbildning där kurslitteratur på andra språk förekom. 

Huvudvikten bör på skolans alla stadier läggas vid förmågan att läsa. För universitets- och 
högskolestudier är färdigheten att utan svårighet läsa fack – och skönlitteratur på främmande språk 
grundläggande, ur allmän bildningssynpunkt gäller detsamma, för yrkes – och organisationsliv är 
förmågan att läsa det främmande språket viktigast. /…/ I andra rummet kommer förmågan att förstå 
utlänningar och att själv deltaga i samtal med dem (SOU 1948:27,s.29). 

Huvudvikten bör läggas vid förmågan att på egen hand läsa och förstå text på det främmande språket. 
Att höra och förstå och att delta i samtal på det främmande språket kommer närmast i betydelse. Först 
därefter följer förmågan att skriva (SOU 1948:27,s.158). 

Vikten av att kunna läsa på språket betonas i första hand. Som första anledning anges 
universitets- och högskolestudier, där ett krav var att kunna läsa på främmande språk. Det var 
även betydande att ha läskunskaper i andra språk ur allmän bildningssynpunkt och i yrkes- och 
organisationsliv. Allmän bildning tolkar jag som något utöver högre studier och yrkes- och 
organisationsliv, att engelskan fanns som en allmän, vardaglig, del i det omgivande samhället. 
Efter läsförmågan kom vikten av att förstå utlänningar och själv deltaga i samtal med dem.  

Sammanfattande tolkning SOU 1948:27 – internationalisering i undervisningen 

Internationella synpunkter i undervisningen skulle öka förståelsen för, och motverka förutfattade 
meningar om folk i andra länder. Det som framhålls som viktigast gällande språkundervisningen, 
är att kunna läsa språket. Att delta i samtal tycks ha varit ganska avlägset. Skriftliga kontakter 
som exempelvis brevväxling förespråkades. Det talades om att ökad förståelse för andra kulturer 
och folk. Det finns dock samtidigt ett vi-och-dem tänkande i sättet att uttrycka sig på, genom 
exempel ord som främmande och utlänningar. Det verkar som att det ansågs ganska avlägset att 
delta i samtal på ett annat språk, än svenska. 
 

Lgr 62 
I citatet nedan framkommer att brevskrivning i undervisningen uppmuntras, även till andra länder 
och till fartygsbesättningar. Det ansågs även viktigt att brevskrivningen hade ett syfte.  

Breven bör ha tillkommit i ett bestämt syfte, t. ex. som tack för en present eller som kontakt med släkt 
och vänner här hemma och i främmande länder, och de bör givetvis avsändas. Möjligheterna till 
brevkontakt med t. ex. vänskolor i Sverige och utlandet eller med fartygsbesättningar bör 
uppmärksammas (Lgr 62,s.154). 

Även här, liksom i SOU 1948:27, betonas syftet med att skriva brev, att de verkligen skall 
skickas. Skriftliga kontakter med vänskolor inom Sverige eller i utlandet, eller med 
fartygsbesättningar ansågs vara positiva. 
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Följande citat framhäver positiva effekter av att arbeta med internationella kontakter i 
undervisningen. 

En god motivering för studiet ger den direkta kontakten med en dansk eller norsk skola eller klass. 
Ibland kan en livlig korrespondens uppstå, och skolorna kan också genom goda bandupptagningar ge 
varandra ett intresseväckande och meningsfullt studiematerial. Besök av elever från de nordiska 
grannländerna, t. ex. under en lägerskolvecka, undanröjer på kort tid många språksvårigheter. Även 
lärarutbyte bidrar härtill. Varje möjlighet att låta en infödd dansk eller norrman personligen medverka i 
undervisningen bör självfallet utnyttjas (Lgr 62,s.163). 

I bygder med även finsktalande befolkning och där finsktalande lärare finns tillgänglig bör vad här 
ovan sagts om danska och norska äga motsvarande tillämpning också beträffande finska (Lgr 
62,s.163). 

Eleverna skulle motiveras i språkundervisningen genom kontakt med danska och norska elever. 
Detta kunde ske genom brevskrivning, inspelat material och besök av elever från de nordiska 
grannländerna. Lärarutbyte uppmuntrades även. Skolan skulle även, när möjlighet fanns, låta 
norrmän och danskar medverka i undervisningen. Detta skulle även gälla det finska språket i 
områden med finsktalande befolkning och finsktalande lärare. 
 
I undervisningen i svenska skulle även moment som gav en viss kännedom om de nordiska 
grannspråken finnas. Citatet nedan visar att detta dock inte innebar att eleverna skulle lära sig tala 
dessa språk, utan förstå dem. 

Undervisningen i danska och norska syftar till att underlätta den språkliga förståelsen mellan 
broderfolken, något som med de nutida kommunikationerna är alltmer nödvändigt. I det skandinaviska 
umgänget bör var och en tala sitt eget språk, och det gäller inte för eleverna att lära sig tala danska och 
norska utan att lära sig förstå i synnerhet vad de hör men också vad de läser (Lgr 62,s.162). 

Danskar och norrmän benämns som broderfolken, och det ansågs viktigt att den språkliga 
förståelsen för dessa fanns hos svenska elever. Det handlade inte om att kunna tala på dessa språk 
själv, utan främst att förstå när de talades av andra. 
  
Under anvisningar och kommentarer till kursplanerna i engelska, tyska och franska finns följande 
citat.  

Språkundervisningen i grundskolan måste utgå från det faktum, att språket i första hand är ett medel 
för muntlig kontakt mellan olika individer (Lgr 62,s.194). 

Det framhålls att språket som kommunikation anses som det huvudsakliga syftet med 
undervisningen, det vill säga att kunna tala språket. 

Sammanfattande tolkning Lgr 62 – internationalisering i undervisningen 

Internationella kontakter i form av brevkontakter mellan länder framhålls som ett meningsfullt 
sätt att öva på skrivning och språkförståelsen. Även lärarutbyte förespråkades. När det gäller 
språkundervisningen och de nordiska grannländerna framhålls inte finskan i samma grad som 
danska och norska, även om det skrivits in att det som gäller norska och danska även omfattar det 
finska språket i områden där finskan är utbredd. Det viktigaste syftet med språkundervisningen 
menades vara att kunna ha muntlig kontakt med andra människor. 
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Lgr 69 
Under skolgången finns internationell orientering som ett återkommande tema i undervisningens 
innehåll. Exempel på hur skolan skall arbeta med detta ges i citaten nedan. 

Eftersom attityder till omvärlden grundläggs mycket tidigt hos barn, bör man redan under de första 
skolåren i undervisningen knyta an till internationella företeelser och förhållanden./…/  Den 
internationella orienteringen vidgas och fördjupas efter hand under de följande skolåren till att omfatta 
även konkreta jämförelser och enklare analyserande samtal./…/ Under högstadieåren är eleverna i 
regel starkt engagerade i internationella frågor. En mera inträngande analys och en kritisk bedömning 
blir därmed naturlig. Som exempel på frågor som bör ägnas ingående studium kan nämnas 
utvecklingsländernas problem, konflikter och deras orsaker, den globala användningen och 
dispositionen av allas våra resurser, rasproblem och mellanfolkligt samarbete inom olika områden (Lgr 
69,s.48-49). 

Arbetet med internationalisering handlade bland annat om att arbeta med attityder till omvärlden. 
Arbete med internationella frågor skulle påbörjas i tidiga skolår och allt eftersom fördjupas till 
djupare analyser. Frågor som ansågs viktiga att studera var ofta inriktade på problem och 
negativa förhållanden, som exempelvis utvecklingsländernas problem, konflikter och deras 

orsaker och rasproblem. Dock ansågs även mellanfolkligt samarbete vara en viktig del. 
 
I texten nedan framgår att förförståelser utifrån den egna kulturen och världsuppfattningen bör 
frångås i möjlig mån, för att skapa en bättre förståelse. 

Vid undervisningen bör man eftersträva att komma bort från ensidiga nationella och västeuropeiska 
perspektiv. I stället bör man söka tränga in även i andra kulturkretsars syn och värderingar för att nå en 
allsidigare förståelse. Inte minst är detta nödvändigt när det gäller de underutvecklade länderna, vilkas 
förhållanden ofta bedöms utifrån våra egna värderingar (Lgr 69,s.49). 

Genom att försöka frångå det västeuropeiska sättet att tänka skulle det underlätta skapande av 
förståelse för andra kulturer. Som exempel ges de underutvecklade ländernas förhållanden, som 
ofta menades bedömas utifrån våra egna värderingar.  
 
Internationaliseringsarbetet skulle integreras i undervisningen. Förutom i själva skolämnena 
fanns även detta med i andra delar av undervisningen. Citatet nedan är ett exempel på detta. 

Morgonsamlingen kan bidra till att väcka och fördjupa intresse och känsla för andra folk och kulturer, 
för folkens beroende av varandra och för det internationella samarbetets betydelse (Lgr 69,s.67). 

Morgonsamlingen hade också ett internationellt perspektiv. Den skulle intressera eleverna för 
andra folk och kulturer, och få dem inse det internationella beroendet och vikten av samarbete 
mellan länder. 
 
Ett mål i svenska är att skapa bekantskap med de nordiska grannländernas språk. Nedanstående 
citat är ett exempel på hur detta skulle ske.  

När det gäller undervisningen i danska och norska är det inte fråga om att eleverna skall lära sig tala 
dessa språk. De bör däremot lära sig förstå i synnerhet vad de hör men också vad de läser tyst. Det bör 
aldrig vara fråga om språkundervisning i vanlig mening utan om en successiv tillvänjning (Lgr 
69,s.129). 
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Detta finns även med i tidigare dokuments motsvarande texter. Fokus ligger på att förstå språken 
när de talas, samt att kunna läsa dem. Det betonas att det inte handlar om att lära sig språket som 
inom vanlig språkundervisning, utan att vänja sig eftersom. 
 
I dokumentet nämns, förutom danska och norska, även vilken roll övriga nordiska språk bör ha i 
undervisningen. 

I samband med studiet av danska och norska skall eleverna orienteras om språksituationen i Norden 
över huvud, alltså bl a om språkutvecklingen i Norge, om finskan och svenskan i Finland samt om den 
roll icke nordiska språk spelar i vårt land. I bygder med även finsktalande befolkning och med tillgång 
till finsktalande lärare bör finskan ägnas speciell uppmärksamhet. Prov på finsk, färöisk och isländsk 
barnlitteratur kan visas i episkop, och med bandspelarens hjälp kan eleverna få höra, hur dessa språk 
låter (Lgr 69,s.136). 

Eleverna skulle få kunskap om språksituationen i Norden, exempelvis de finska och svenska 
språkens roll i Finland och även om de icke nordiska språken i Sverige. Eleverna skulle även i 
viss utsträckning få se och höra finska, färöiska och isländska. I områden med finsktalande 

befolkning och där finsktalande lärare fanns, skulle finskan belysas speciellt.  
 
I en anvisning till språken engelska, franska och tyska, betonades det huvudsakliga syftet med 
språkundervisningen. 

Språkundervisningen i grundskolan utgår från att språket i första hand är ett medel för muntlig 
kommunikation människor emellan (Lgr 69,s.142). 

Huvudsakligen menades språkundervisningen fokusera på mötet mellan människor, att kunna 
samtala med människor på andra språk. 
 
Det framkommer att kunskaper i engelska är något som alla elever skall ha tillgång till, även om 
förutsättningar att ta till sig dem kan variera. 

Man bör beakta att elevernas allmänna förutsättningar, deras möjligheter att lära sig språk och deras 
studieinriktning kan vara mycket skiftande. Även en ganska begränsad språkfärdighet och en 
orientering om några drag i ett främmande folks civilisation och kultur kan vara av väsentligt värde för 
individen (Lgr 69,s.143). 

Även relativt begränsade språkfärdigheter och kunskaper om ett annat folk, menades vara 
givande för individen. Därför skulle alla få möjligheten att lära sig engelska. 
 
I texten tillägg och ändringar till Lgr 69 (allmän del, giltiga från 1 juli 1978) finns direktiv 
gällande hemspråksundervisning för elever med annat hemspråk än svenska. 

Elev med annat hemspråk än svenska har rätt att få en med andra elever likvärdig utbildning. En 
gynnsam personlighetsutveckling för eleven förutsätter att skolan – samtidigt som den stärker elevens 
språkutveckling – aktivt tar tillvara elevens kulturarv (Lgr 69 -tillägg och ändringar, s.4). 

Hemspråksreformen trädde i kraft 1977-1978, och gjorde att kommunerna fick i uppgift att 
anordna hemspråksundervisning. Detta är första gången hemspråk finns som ett ämne med 
kursplan. Det talas om kulturens betydelse för individens personlighetsutveckling. 
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I samma del med tillägg och ändringar till läroplanen beskrevs hur invandrare upplevdes i skolan.  

Invandrarbarnen bör särskilt uppmärksammas. Deras föräldrar nås ofta inte av den allmänna 
information som ges. För dem krävs därför också särskilda åtgärder. Tvåspråkig personal kan behöva 
anlitas (Lgr 69 – tillägg och ändringar, s.19). 

Det betonas att särskilda åtgärder behövs för invandrarbarnen och i många fall även deras 
föräldrar. Termen invandrarbarn och liknande har som tidigare nämnts kopplats till problem. 
Också resten av citatet har en probleminriktad utformning.  

Sammanfattande tolkning Lgr 69 – internationalisering i undervisningen 

Delar av anvisningar till språkundervisning återfinns även i Lgr 62. Texten om 
hemspråksundervisning finns inte i tidigare dokument, då hemspråksreformen trädde i kraft 
1977-1978. Det talades om flera språk och en mer allmän språksituation i Norden, från att främst 
ha fokuserat på danska och norska. Exempelvis har inte det finska språket en lika undangömd roll 
i denna text, som tidigare. 
 

Lgr 80 
Det internationella perspektivet i undervisningen anses viktigt. Vikt skulle läggas vid att göra 
eleverna medvetna om de internationella förbindelsernas betydelse. Elever från andra kulturer 
anses vara en resurs för att öka förståelsen hos andra elever.   

Internationella förbindelser spelar en allt större roll. Det är nödvändigt att i skolan välja stoff som låter 
eleverna inse vårt samhälles internationella beroende och därmed vikten av internationella kontakter 
och internationellt samarbete. Samhällsorienterande ämnen, bild och musik spelar liksom 
litteraturläsning stor roll. Invandrarelever och deras föräldrar kan vara en stor tillgång för att förmedla 
kännedom om andra länders kultur (Lgr 80,s.31). 

Flera termer nämns, som har en internationell koppling. Skolan skulle arbeta för att eleverna 
skulle förstå samhällets behov av internationella kontakter och samarbete. Därför ansågs det 
nödvändigt att välja rätt stoff till undervisningen. Invandrarelever och deras föräldrar menades 
vara en resurs då de kan berätta om andra kulturer i den svenska skolan. 
 
Hemspråksundervisningens betydelse för individen, genom kännedom om sitt språk och sin 
kultur betonas. 

Elev med annat hemspråk än svenska har rätt att få en med andra elever likvärdig utbildning. Skolan 
måste – samtidigt som den stärker dessa elevers språkutveckling – aktivt ta till vara deras kulturarv 
(Lgr 80,s.14). 

Motsvarande text finns även i tillägg och ändringar till Lgr 69, nu har dock ordet måste 

tillkommit i sammanhanget, för att understryka skolans ansvar. 
 
I läroplanen hittas hemspråk och svenska som främmande språk under rubriken elever med 

särskilda behov. Nedan visas en del av syftet, som betonar språkets vikt för individens utveckling 
och förmåga att uppleva samhörighet med den egna kulturella bakgrunden. 

Syftet med hemspråksundervisningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper i det språk, 
som barnet använder i sin dagliga miljö. Därigenom främjas barnets känslomässiga, språkliga och 
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intellektuella utveckling. Barnet får också möjlighet att leva sig in i och känna samhörighet med 
föräldrarnas/vårdnadshavarnas kulturella bakgrund.  

Syftet med undervisningen är vidare att eleverna senare skall kunna utveckla tvåspråkighet som gör det 
möjligt för dem att känna sig hemma i två kulturer (Lgr 80,s.56) 

Det talas om att tillhöra två kulturer, vilket betonar synen att samhället skall vara öppet för andra 
kulturer och exempelvis inte arbeta för att individen skall övergå till att tillhöra majoritetens 
kultur, som var verklighet 40 år tidigare. 
I kursplanen för engelska i grundskolan menas att kunskaper i det engelska språket behövs då 
detta är ett utbrett språk i världen. 

Medborgare från ett litet språkområde har behov av kunskaper i ett världsspråk. Engelska talas som 
modersmål eller används som kontaktspråk över stora delar av världen (Lgr 80,s.76). 

Engelska omnämns som ett världsspråk som används som internationellt kontaktspråk. Därför 
menades att det fanns ett behov för alla att kunna engelska. 
 
Citatet nedan motiverar vikten av att ha kunskaper i ett andra främmande språk.  

Franska/tyska ingår i grundskolans undervisning därför att Sverige har ett stort behov av 
internationella kontakter och elevernas möjligheter till sådana kontakter ökas genom kunskaper i ett 
andra främmande språk (Lgr 80,s.76). 

Det internationella perspektivet finns tydligt närvarande i texten. På grund av Sveriges stora 
behov av internationella kontakter menades ett andra främmande språk vara till fördel för 
eleverna. 
 
Språkundervisningen menades huvudsakligen syfta till kunskaper i att kunna kommunicera 
muntligt. 

Undervisningen i engelska syftar i första hand till att eleverna skall tillägna sig muntlig färdighet (Lgr 
80,s.77). 

Eleverna bör i första hand lära sig sådana ord och fraser som de behöver för att kunna uttrycka sig i 
olika talsituationer (Lgr 80,s.82). 

Språkundervisningen har i detta dokument främst ett syfte att öva den muntliga färdigheten. Att 
komma i en situation när språkkunskaper i engelska behövdes ansågs inte vara främmande. 

Sammanfattande tolkning Lgr 80 – internationalisering i undervisningen 

Samhällets internationalisering framhålls tydligt. Det var viktigt att skolan förberedde eleverna 
inför det framtida, internationella samhället. Eleverna skulle lära sig om samhällets behov av 
internationella kontakter och internationellt samarbete. De skulle även förberedas genom bättre 
språkkunskaper i engelska och gärna i ytterligare ett språk. Språkundervisningen skulle i första 
hand lära eleverna hur de kommunicerade muntligt.  
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SOU 1992:94 
I dokumentet framläggs även ett förslag till en ny läroplan, det vill säga Lpo 94. Detta förslag 
kommer inte att analyseras i detta examensarbete, i stället har jag valt att analysera själva 
läroplanen från 1994.  
 
Det fanns förväntningar på att det internationella samarbetet inom skolan skulle utvecklas och 
leda till större möjligheter till internationella kontakter skolor emellan. Det betonades även att 
denna form av arbete uppmuntras i läroplanerna.  

Kontakterna med andra länder kan förväntas bli intensifierade också för skolans del. I läroplanerna 
markeras betydelsen av sådana kontakter. Det kan röra större möjligheter till kontakter i 
undervisningen med bl.a. skolor i andra länder. Det kan vidare röra studerandeutbyte, praktik m.m. 
inom ramen för bl.a. de program som nu utvecklas på europeisk grund (SOU 1992:94,s.93). 

Internationella kontakter, studerandeutbyten och liknande ansågs bli vanligare i framtiden, bland 
annat genom kommande europeiska program. Det menades att skolan skulle bli mer 
internationaliserad. 
 
Den tekniska utvecklingens betydelse för internationella kontakter framhålls, och även för dess 
bidrag till ökad kvalitet i utbildningen, då exempelvis tillgången till information ökar.  

Datorkommunikation i form av elektroniska konferenssystem, sökningar i olika typer av databaser och 
sammanlänkning av information från olika källor gör det möjligt att ’flytta in’ andra skolor, lärare och 
elever, forskare och forskningsresultat, referenser, uppslagsverk osv. i det vardagliga skolarbetet. Detta 
kan vara av betydelse bl.a. från internationaliseringssynpunkt (SOU 1992:94,s.97). 

Teknikens roll i internationaliseringsarbete är stor då möjligheten att kommunicera via dator 
exempelvis underlättar långa avstånd.  
 
I citatet nedan framkommer samhällets ständiga internationalisering, vilket medförde omfattande 
förändringar som även ställde nya krav på skolan. Det framskrivs även att arbete med 
internationella kontakter skall främjas.  

Den pågående internationaliseringen ställer skolan inför delvis nya uppgifter med konsekvenser såväl 
för de nationella styrdokumenten som för det lokala arbetet i skolan. Utbildningen i främmande språk 
behöver förstärkas. Skolans uppgift att förmedla centrala delar av vårt kulturarv får ny aktualitet som 
grund för internationell samverkan och för förståelse och respekt för andra folks kultur och 
värdegrund. Skolan präglas av en allt större mångkulturalitet som i sig kan utveckla kulturell 
medvetenhet och bidra till att skilda kulturmönster och språk som representeras i skolan ses som en 
tillgång. Kontakter med skolor i andra länder samt utbildningsutbyte av skilda slag skall aktivt främjas. 
Internationell samverkan, t.ex. i form av överenskommelser och konventioner, är viktig att stödja och 
sprida kännedom om inom skolans värld (SOU 1992:94,s.113). 

Förståelse och respekt för andra människors kulturer och värdegrunder framhålls i citatet. Med 
detta dokument myntades begreppet värdegrund, som tidigare nämnts. Den ökande 
mångkulturaliteten i skolan menades kunna bidra till att skillnader i kultur och språk sågs som en 
tillgång. Eleverna skulle även få kunskaper om internationell samverkan. 
 
I texten nedan framhålls språkundervisningens ansedda relevans för samhällets 
internationalisering. 
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Förutom det svenska språket och kulturen får alla genom skolans försorg orientering också om språk 
och kultur i våra nordiska grannländer. Alla får lära sig tala och läsa engelska och många även ett 
andra främmande språk. Härigenom finns en av grunderna för en vidare utveckling av ett europeiskt 
kulturarv (SOU 1992:94,s.90). 

Förutom svenska, fick alla lära sig om de nordiska grannländerna, samt läsa engelska och ofta 
även ytterligare ett till språk. Genom detta menades ett europeiskt kulturarv kunna 
vidareutvecklas. 
 
Det allmänna behovet av språkkunskaper framhålls.  

Bredare och bättre språkkunskaper krävs inte bara för kontakter med människor från och i andra länder 
och i det europeiska integrationsarbete som inletts. Det krävs också i allt högre utsträckning i 
arbetslivet och för högre studier, liksom för den som väljer att skaffa sig praktik och utbildning i andra 
länder (SOU 1992:94,s.92). 

Breda språkkunskaper menades vara viktiga, inte bara i direkta internationella kontakter, utan 
även allt oftare i arbetslivet och för högre studier. Detta har betonats i tidigare dokument, men då 
har arbetslivet och studier menats ha en större betydelse och har skrivits före exempelvis 
muntliga kontakter. 

Sammanfattande tolkning SOU 1992:94 – internationalisering i undervisningen 

Det lades stor betydelse vid det internationella perspektivet i undervisningen och samhällets 
internationalisering. Kanske handlar det främst om det europeiska samarbetet med tanke på 
EG/EU:s allt större roll för Sverige. Möjligheter till internationella utbyten och utbildning i andra 
länder nämns, vilket till viss del skulle underlättas av de europeiska utbildningsprogram som 
utformades vid denna tid. Teknikens utveckling gjorde det även möjligt att i högre grad ha 
kontakter världen över. Dock förutsätter ju detta att de man vill ha kontakt med även har tillgång 
till datorer och internet. 
 
Förståelse och respekt för andra kulturer, och vikten av att se det mångkulturella samhället som 
en tillgång, betonas även. 
 

Lpo 94  
Ett mål som skolan ansvarar för att eleverna har uppnått när de genomgått grundskolan, är att ha 
… utvecklat förståelse för andra kulturer (Lpo 94,s.12).  
 
Rektor ansvarar för att … skolans internationella kontakter utvecklas samt att … skolpersonalen 

får kännedom om de internationella överenskommelser, som Sverige har förbundit sig att beakta 

i utbildningen (Lpo 94,s.19). 
 
Det menas även att eleverna skall få lära sig om utbildningar i andra länder. 

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att /…/ - få 
kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (Lpo 94,s.17). 
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Att detta skrivs i läroplanen tyder på att det blivit vanligare att människor utbildar sig över 
gränserna. Det tyder även på att detta skall främjas, och att elever genom att få information om 
detta lättare kan genomföra det. 
  
I kursplanen för svenska i grundskolan betonas språkets roll i kulturen. 

Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och kulturella 
identitet. Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och formar samhället./…/ 
Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell 
bakgrund (Lpo 94,s.1). 

Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven /…/ - får möjlighet att förstå kulturell mångfald 
genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, 
Norden och andra delar av världen, /…/ - får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt 
en orientering om det samiska språket och övriga minoritetsspråk i Sverige (Lpo 94,s.2). 

Här används kulturell mångfald, istället för mångkulturalitet. Texten visar svenskämnets roll i 
internationaliseringsarbetet med att arbeta för en ökad förståelse för olika kulturer. Här används 
uttrycket förståelse för olika kulturer, istället för andra kulturer, vilket skrivs genomgående i 
tidigare dokument. Att skriva olika kulturer ger inte samma andrafierande betydelse där den 
svenska kulturen oskrivet hålls lite som en norm mot de andra kulturerna. 
  
Även i kursplanen för svenska som andra språk i grundskolan beskrivs att språk och kultur är 
starkt sammanlänkade. 

Språk och kultur är mycket nära förbundna med varandra. Elever med ett annat modersmål är mer eller 
mindre delaktiga i två kulturer (s.3). 

I kursplanen för ämnet modersmål i grundskolan betonas igen modersmålets betydelse för 
individens kultur. 

Modersmålet är nyckeln till och levandegör det kulturella arvet med dess olika yttringar. Genom 
kunskaper om kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige kan ämnet modersmål 
bidra till att hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer och därigenom bättre förstå sin 
situation. Ännu ett syfte med ämnet modersmål är således att verka för att öka förståelsen mellan olika 
folk och olika kulturer (s.1).  

Modersmålet beskrivs som nyckeln till det kulturella arvet. Dess roll ansågs alltså vara ytterst 
central. Undervisningen i modersmål skulle även syfta till ökad förståelse mellan olika folk och 
olika kulturer. 
 
I kursplanen för ämnet engelska i grundskolan förklaras vikten av att ha kunskaper i språket. 

Förmåga att använda engelska är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller 
yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag. Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en 
allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella 
kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba 
utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier (s.1). 

Individen har ett behov av kunskaper i engelska, både av privata och yrkesrelaterade anledningar. 
Språkundervisningen syftade till att eleven utvecklar en allsidig kommunikativ förmåga och kan 
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fungera på en alltmer internationaliserad arbetsmarknad. Internationella kontakter nämns även 
som en anledning till behov av språkkunskaper. 
 
Kursplanen för moderna språk, vilket omfattar exempelvis tyska, franska och spanska, omfattar 
till viss del samma text som i kursplanen för engelska.  

Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna 
använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad 
arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och 
kommunikationsteknik samt för framtida studier. Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra 
länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika slag (s.1). 

Det menades att kunskaper i ytterligare språk är viktigt vid internationella kontakter, en 
internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta till sig av den snabba utveckling i 
samhället. 
 
Vidare menades att kunskaper i moderna språk syftar till att få ett större omvärldsperspektiv, 
samt en ökad förståelse för olika kulturer. 

Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer 
(s.1). 

Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i 
länder där språket talas utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och 
interkulturell kompetens (s.2). 

Det betonas att språk och kultur är starkt sammansvetsade. Språkundervisningen menades även 
syfta till att öka förståelse för olika kulturer och att skapa en interkulturell kompetens. 

Sammanfattande tolkning Lpo 94 – internationalisering i undervisningen 

Denna läroplan är formulerad på ett annat sätt än de övriga. Dels har den inte alls samma 
sidomfång, dels innehåller den inte heller några kursplaner. Kursplaner som faller innanför mina 
begränsningar för detta examensarbete har jag dock valt att lägga till. 
Flera begrepp har även fått nya formuleringar från de tidigare dokumenten. Det talas om kulturell 
mångfald, värdegrund och olika kulturer. Dessa har alla funnits med tidigare, men har omnämnts 
på andra sätt. Det internationella perspektivet har en central roll i undervisningen, både i form av 
internationella kontakter och utbyten, och inom skolan och samhället. 

Avslutande analys  
I denna avslutande analys kommer jag att diskutera samtliga dokument utifrån de två teman 
skolan och samhället och internationalisering i undervisningen. 
 
I SOU 1948:27 talades det mycket om att skolan skulle fostra eleverna till att kunna föra ett 
demokratiskt och fredligt samhälle i framtiden. Detta dokument är publicerat 1948, och det skall 
naturligtvis tas i beaktande. Detta är några år efter andra världskrigets slut, och i samma tid som 
FN bildades. Med tanke på vilken tid texten hör hemma i, är det inte konstigt att fred och 
demokrati framskrivs vid extra många tillfällen. Inte heller att det skrivs ut att krig skall skildras 
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realistiskt och att ett samhälle måste ha invånare som kritiskt granskar vad som sker. Det fanns en 
närvaro till krigets hemska omständigheter som är mer avlägset för det svenska samhället i dag.  
 
Just ordvalet fostra, som används i denna rapport, och som även återkommer i begrepp som 
skolans fostrargärning och sociala fostran, innehåller enligt min mening en känsla av att styra 
eleverna i en viss riktning. Här gällde det att eleverna skulle bli goda samhällsmedlemmar. 
Uttrycket fostra och liknande omformulerades sedan i Lgr 69 till att heta att skolan skulle främja 

elevernas utveckling. I Lgr 80 återkom dock ordet fostra, för att i SOU 1992:94 och Lpo 94 åter 
försvinna som betydande ordval. I de dokumenten talas det istället om att skolan skall förbereda 
eleverna för det kommande samhällslivet. På detta sätt blir perspektivet mer individfokuserat, 
istället för att sätta samhällets kollektiva nytta främst.  
 
Ord som förståelse, respekt, samarbete och liknande har använts genomgående i samtliga 
dokument när det talats om skolans internationella perspektiv och demokratiska värderingar. 
Vissa av orden har ersatts av andra som kanske ansetts mer moderna och passande i 
sammanhangen. Ett exempel är ordet solidaritet som verkar ha fått stark genomslagskraft i Lgr 
69 och används även i dokumenten efter det. Andra begrepp som invandrare har på senare tid 
använts mer försiktigt och dess innebörd har ändrats efter att begreppet fått en viss negativ klang. 
Värdegrund är ett nyare begrepp som har fått en stark förankring i sammanhang relaterade till 
skola och demokrati, och har även en central roll i Lpo 94.   
 
Det internationella perspektivet finns mer eller mindre utskrivet i alla dokument, men har alltid 
menats vara viktigt. Ordet internationell och andra uttryck där detta ingår användes i de tidigare 
dokumenten mer sparsamt, för att i Lgr 69 och dokumenten efter det förekomma i hög 
utsträckning. Det menades även att det skulle finnas ett integrerat internationellt perspektiv i hela 
skolans verksamhet, och i mer övergripande mål för skolan finns genomgående direktiv att 
eleverna skall lära sig att det finns ett behov av internationellt samarbete i samhället. 
 
I SOU 1992:94 finns en tydlig fokusering på europeiskt samarbete, och andra begrepp kopplade 
till en europeisk gemenskap. Denna SOU-rapport har ett starkt internationellt perspektiv och 
speciellt betonas just Europa, då den publicerades några år innan Sverige gick med i EG/EU och 
det europeiska samarbetet i och med detta hade blivit närmare. 
 
Det internationella perspektivets plats i undervisningen har betonats genomgående i samtliga 
dokument. Dock har det vidgats alltmer. Internationella kontakter i form av brevväxling 
rekommenderades i SOU 1948:27 och omfattar i Lgr 62 även besök och lärarutbyten med främst 
Danmark och Norge. I SOU 1992:94 börjar det talas om studerandeutbyten och praktik i andra 
länder genom de europeiska program som började ta form då.  
 
I SOU 1948:27 nämns enbart danska och norska när det talas om de nordiska grannländernas 
språk. I Lgr 62 tas även finskan upp, om än inte i samma omfattning, och i Lgr 69 nämns utöver 
dessa också färöiska och isländska. Undervisning i engelska betonas i SOU 1948:27 främst syfta 
till att öva läsförmågan. Detta för att exempelvis kunna förstå kurslitteratur på engelska vid högre 
studier. I Lgr 62 betonades dock att språkundervisningen främst syftade till att öva den muntliga 
kommunikationsförmågan. Detta framhålls även i Lgr 69 även om det är först i Lgr 80 som jag 
upplever att engelskan fått en mer vardaglig och central roll i samhället.  
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Gällande elever från andra länder har synsättet ändrats från att fokusera på svårigheter, främst 
språkmässiga sådana, till att betona att kulturell mångfald skall ses som en tillgång i skolan. 
Hemspråksundervisning, som nu heter modersmål enligt kursplanen från 2000, skrevs in i tillägg 
och ändringar till Lgr 69. Här skrevs det även in om invandrarbarnen och de språkliga problem 

som ansågs kunna uppstå. Skolans ansvar kring hemspråksundervisningen betonades ytterligare i 
Lgr 80. I detta dokument, men främst i SOU 1992:94 och Lpo 94 betonades den kulturella 
mångfalden som en tillgång i samhället, skolan och undervisningen.   
 
I samtliga dokument beskrivs på något sätt ett föränderligt samhälle som ständigt utvecklas och 
det finns med det även en medvetenhet om att det framtida samhället kommer att ställa andra 
krav på sina invånare, än vad som tidigare gjorts.  



 

 35 

Diskussion 
Syftet i detta examensarbete var att undersöka begreppet internationalisering i läroplaner och 
andra relevanta texter som främst riktades mot grundskolan, där två SOU-rapporter med tydlig 
koppling till skolan valdes. Syftet var även att jämföra förändring av begreppet 
internationaliserings innebörd i dessa dokument, genom att analysera dem utifrån hur de förhåller 
sig till de två teman skolan och samhället samt internationalisering i undervisningen. I resultatet 
av min dokumentanalys framkommer att det internationella perspektivet finns i samtliga 
analyserade dokument. I SOU 1948:27 framgår det internationella perspektivet som övergripande 
mål för skolan och de demokratiska värderingar som låg i skolans uppdrag att förmedla till 
eleverna. Det fanns en internationalisering av undervisningen genom målet att göra engelskan till 
ett obligatoriskt ämne som skulle bidra till att den svenska befolkningen var förberedda för att 
mer internationellt samhälle där vikten av att förstå engelska ökade. Det internationella 
perspektiv som fanns som ett övergripande mål i skolans demokratiska arbete finns sedan med i 
samtliga dokument, från SOU 1948:27 till Lpo 94. Vikten av internationellt samarbete betonas på 
något sätt i alla analyserade dokumenten. I SOU 1948:27, Lgr 62 och Lgr 69 är det en starkare 
betoning på att eleverna skall utveckla kärlek till frihet och fred, samt sträva efter fred och frihet 

bland folk. I Lgr 80, SOU 1992:94 och Lpo 94, samt kursplanerna från 2000, talas det istället 
mer om solidaritet och samhällets internationalisering i form av kulturell mångfald. 
 
Till denna dokumentanalys valde jag texter som sträcker sig över en 52 år lång tidsperiod. När 
jag läste dokumenten, insåg jag att de nyare dokumenten rent instinktivt kändes mer trovärdiga. 
Detta då de är skrivna, och innehåller begrepp, på ett sätt som jag i dagens samhälle är mer 
bekant med. Jag hade under arbetet med dokumenten detta i beaktande och försökte i största 
möjliga mån bortse från ogrundade förutfattade meningar baserade på denna känsla. Liksom 
Ödman (1979) menar är det svårt att distansera sig från den egna samtiden. Det är samtidigt 
kanske lika svårt att försöka leva sig in i det sammanhang som funnits tidigare och genomsyrar 
dokument från en svunnen tid. Jag tycker att en av de största svårigheterna med att göra en 
dokumentanalys var att försöka fånga upp åsikter och budskap som ”skrivits mellan raderna” och 
ansetts självklara i skrivandets stund. 
 
Dokumenten framhåller, liksom resultat från en tidigare undersökning i litteraturgenomgången 
(Skolverket, 1999), att internationalisering med fördel skall bedrivas så att den integreras i den 
övriga undervisningen och skolans verksamhet. Internationella kontakter framhålls som ett 
positivt sätt att arbeta med internationalisering. Dessa har längre tillbaka kanske främst inneburit 
brevväxling, medan det nuförtiden har underlättats genom datorer och internet. Jag tänker att 
detta dock kräver att även den skola som den internationella kontakten skall hållas med, har goda 
tekniska förutsättningar. I detta riskerar kanske en avgränsning att uppstå. Genom kontakter med 
barn i andra länder menas elevernas förståelse för olika kulturer och levnadsförhållanden öka. 
Detta framkom även i litteraturgenomgången (Fredriksson & Wahlström, 1997; Little Warren, 
1991; Skolverket, 2002). Att ha direkta internationella samarbeten med skolor i andra länder 
ansågs även kunna upplevas som ”högre status” än att arbeta med frågor som invandrarelevers 
villkor (Skolverket, 1999). Internationaliseringsbegreppet kan som tidigare nämnts, innebära 
mycket – från arbete med attityder och värderingar till besök i andra länder (Skolverket, 1999). 
Detta framkommer även i denna dokumentanalys. Detta har givit mig en ökad medvetenhet om 
att internationaliseringsarbete i undervisningen kan och bör se olika ut. Att ha ett internationellt 
perspektiv i verksamheten behöver inte uteslutande innebära att skolan exempelvis deltar i många 
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internationella projekt med kontakter mellan skolor i andra länder. Det behöver heller inte vara en 
extra del utöver den övriga undervisningen i form av temaveckor eller liknande. Det 
internationella synsättet kan finnas i diskussioner och integrerat i ämnesundervisningen. Det kan 
och bör på ett eller flera sätt, finnas med i undervisningen, då det är en nödvändighet som hela 
tiden finns närvarande i samhället idag.     
 
Undervisningens utformning utifrån ett internationellt perspektiv, i den aktuella läroplanen 
jämfört med de tidigare dokumenten, speglar ett samhälle som i större utsträckning innefattar en 
kulturell mångfald och ett mer globalt samhälle. Att utbilda sig eller ha praktik utomlands är 
vanligare och det finns mer lättillgänglig information om vad det innebär och hur det möjliggörs. 
Genom att belysa den förändring som skett i hur dessa dokument hanterar 
internationaliseringsbegreppet och framhåller hur internationalisering skall se ut i 
undervisningen, anser jag att utbildningens relation till samhället framkommer. I dokumenten 
beskrivs att samhället ständigt förändras, och denna förändring upplevs även i texten bland annat 
genom val av ord och begrepp men också genom fokus på olika delar av utbildningen. I takt med 
att samhället förändras och går mot en ökad globalisering förändras även utbildningens 
utformning och innehåll.    
 
Språkets roll i kulturen betonas som mycket viktig, samtidigt som det finns kritik mot att 
utbildningspolitiken fokuserat för mycket på språkmässiga frågor, vilket menas ha skett på 
bekostnad av andra viktiga delar som frågor om diskriminering (Hällgren m.fl. SOU 2006:40). 
Jag valde att analysera språkundervisningens roll ur ett internationellt perspektiv närmare. I det 
första dokumentet jag läste, SOU 1948:27 då jag läste dem i kronologisk ordning, var 
språkundervisningen mycket starkt knuten till internationaliseringen i skolan och samhället. Detta 
tycker jag var naturligt, då kunskaper i engelska är en av de förutsättningar som krävs för att 
kunna kommunicera i internationella sammanhang då det svenska språket inte är utbrett i samma 
utsträckning som exempelvis engelskan. Jag valde att följa denna tråd och analyserade därför 
endast de kursplaner som gällde språk. I SOU 1948:27 fokuserade undervisningen i engelska 
främst på att eleverna skulle förstå när de läste på det engelska språket. Detta förberedde dem för 
högre studier, där litteratur på bland annat engelska förekom, samt i ett yrkes- och 
organisationsliv där engelskans roll ökade. I Lgr 62 och dokumenten framåt i tiden betonades att 
det viktigaste i språkundervisningen var att öva den muntliga kommunikationen. Inom 
språkundervisningen anser jag genom detta, att perspektivet har förskjutits från att främst 
fokusera på att kunna läsa ett annat språk, till att kunna tala språket i vardagliga situationer, vilket 
även speglar samhällets internationalisering.  
 
Övergripande har det i samtliga dokument talats om att internationalisering handlar om attityder 
och värderingar, exempelvis elevers förståelse för olika kulturer och vikten av att inse hur 
betydelsefullt internationellt samarbete är. Jag upplever att internationalisering på senare tid, gått 
från att vara något som det undervisades om, som fanns i undervisningens innehåll, till att mer 
och mer bli en del av undervisningens utformande då hela samhället och skolan blivit mer 
internationaliserad under den tidsperiod som de analyserade dokumenten sträcker sig över. Ett 
exempel är hemspråksundervisningen som kom 1978, vilket tyder på dels ett större behov av 
undervisning i fler modersmål än svenska, och dels av en ny syn på kulturell mångfald och 
internationaliseringen i skolan. Den tidigare assimilationspolitiken har ersatts av ett synsätt där 
kulturell mångfald beskrivs som en tillgång. Uttryck som tenderar att kännas andrafierande, 
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exempelvis andra kulturer, har i Lpo 94 ersatts av olika kulturer, och ställs på så sätt inte mot den 
svenska kulturen som att den senare skulle vara en norm. 
 
Jag tycker att det skulle vara intressant att relatera analysen av dessa dokument, till en 
undersökning om hur läromedel under denna tidsperiod sett ut. Jag undrar exempelvis om de 
motsvarar det som står i läroplanerna om skolans mål och uppdrag gällande att förmedla vikten 
av internationell samverkan, demokratiska principer och liknande, samt hur det internationella 
perspektivet framkommer och om hur olika folk och kulturer framställs. 
 
Som förslag till vidare forskning inom området internationalisering är att undersöka hur 
internationaliseringsarbete i skolor kan se ut, när det inte handlar om internationella kontakter 
mellan skolor, utan med fokus på det internationella perspektivets integrering i den övriga 
undervisningen och vad som motiverar pedagoger att arbeta med detta. Det skulle också vara 
intressant att jämföra internationaliseringsarbetet på skolor med hög etnisk och kulturell 
mångfald med skolor där detta inte är vanligt, för att exempelvis se om det finns olika syn på vad 
internationalisering är och om det ses på olika sätt, till exempel som problem eller 
”rosenskimrande” som Ljungberg (2005) uttrycker sig. Jag tänker även att det skulle vara 
intressant att jämföra hur internationaliseringsarbete sker i skolor i andra delar av världen, samt 
att undersöka vilka skolor som representerar de internationella kontakterna, om det exempelvis 
finns skillnader ur klassperspektiv. 
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