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Kursplanen för samhällskunskap i årskurs 4–6 skriver att undervisningen ska ge eleverna för-

utsättningar att se olika perspektiv av samhällsfrågor, vilket ska bidra till att eleverna utvecklar 

förståelse för varandra (Skolverket, 2011a, s. 199). Syftet med studien har varit att undersöka 

vad forskning säger om hur interkulturell undervisning kan främja elevernas förståelse för 

varandras olika kulturella identiteter samt vad läraren behöver för kompetens för att uppnå 

detta. Det finns olika faktorer som ingår i den interkulturella undervisningen; de vi har valt att 

fokusera på är; identitet, ”vi och dom”, undervisning och lärarens kompetens. Vår studie är 

baserad på en litteraturöversikt där vi har analyserat forskningsmaterial inom detta område. 

Resultatet av källorna är att interkulturell undervisning bör genomsyra all undervisning i en 

mångkulturell skola, dock står det inget om detta i nuvarande läroplan. 
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1. Inledning 

Världen har globaliserats. Vi reser och förflyttar oss av olika anledningar, det kan både vara 

av egen vilja eller på grund av andra orsaker. Sverige har, som många andra länder, blivit ett 

mångkulturellt land. Detta ställer ”stora krav på att vi kan hantera interkulturella relationer 

på olika nivåer och i dagliga möten med människor och idéer” (Skolverket, 2011b, s. 7). 

Alla elever har olika erfarenheter och alla ska få förståelse för varandra. Det är i skolan det 

finns förutsättningar för alla att mötas, här finns elever med olika kulturella bakgrunder och 

erfarenheter (Rubinstein Reich & Tallberg Broman, 2000, s. 19). Samhällskunskapsämnet 

har en viktig roll för att främja elevernas förståelse för varandra, detta för att få vårt samhälle 

att fungera både nu och i framtiden. Här får eleverna möjlighet att diskutera och analysera 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer. På detta sätt kan eleverna utveckla förståelse för sina 

egna och andra människors levnadsvillkor (Skolverket, 2011a, 199). 

Ordet interkulturell står för en handling, aktion och rörelser mellan individer, medan 

mångkulturell anger ett tillstånd, en situation, en position. Man kan därför tala om en 

interkulturell pedagogik i en mångkulturell skola. (Lorentz, 2007, s. 98) 

I den här litteraturstudien presenteras vad forskning säger om interkulturell undervisning i 

den mångkulturella skolan. Dagens och framtidens skola bör innehålla undervisning där ele-

verna får diskutera begrepp så som kultur, identitet och värdegrund tillsammans med läraren 

och sina klasskamrater (Lorentz, 2010, s. 191). Trots studiens förankring i samhällskunskaps-

ämnet kan den vara användbar i skolans alla ämnen. 

Vi har valt detta område då vi tycker det är både intressant och aktuellt. Under vår verksam-

hetsförlagda utbildning [VFU] har vi upptäckt variationer i hur lärare hanterar elevernas olika 

kulturella identiteter i klassrummet. Detta har resulterat i en nyfikenhet hos oss där vi ville 

undersöka vad forskning säger om undervisning i den mångkulturella skolan.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad forskning säger om interkulturell undervisning 

inom ämnet samhällskunskap. Frågeställningarna för denna studie är följande: 

 Hur kan vi främja förståelsen för varandra genom att ta tillvara på elevernas olika 

kulturella identiteter i undervisningen? 

 Vilken kompetens behöver samhällskunskapsläraren för att kunna genomföra en in-

terkulturell undervisning? 

 

3. Bakgrund  

I detta avsnitt behandlas Skolverkets perspektiv på undervisning som rör interkulturell peda-

gogik. Vidare beskrivs hur utvecklingen ser ut i samhällskunskapsämnet, en jämförelse görs 

med vår tidigare Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem-

met 1994 [Lpo 94] mot vår nuvarande Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet 2011 [Lgr 11]. Vilka förändringar har skett mellan kursplanerna i samhällskunskap? 

Därefter diskuteras hur det samhällskunskapsdidaktiska fältet ser ut, hur behandlas frågorna 

hur, vad och varför inom ramen för interkulturellt lärande? Till sist beskrivs hur interkultu-

rellt lärande ser ut i skolorna generellt. 

3.1 Skolverkets perspektiv på en mångkulturell skola 

Globalisering är idag ett omfattande begrepp som innebär snabb spridning och förflyttning 

av information, arbetstillfällen, miljöproblem och människor (Skolverket, 2011b, s. 6–7). Vår 

studie har sin grund i att människor antingen själva har valt eller av olika orsaker blivit tving-

ade till förflyttning, vilket har gjort Sverige till ett mångkulturellt land. Detta har påverkat 

vårt samhälle på olika sätt vilket lett till att även skolan har påverkats och ständigt behöver 

utvecklas. Syftet med undervisningen är att tillgodose alla elevers lärande samt att ge ele-

verna redskap att leva i ett mångkulturellt och förändligt samhälle (Skolverket, 2013, s. 10). 

 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar sam-

hällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem 

kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. 
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Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för 

vårt handlande i en komplex värld. (Skolverket, 2011a, s. 199) 

 

Kursplanen i samhällskunskap betonar att det är viktigt med samarbete för att kunna utveckla 

vårt samhälle. Samhället vi lever i idag är mångkulturellt där vi ständigt möter olika kulturer 

i vardagen. Det ställer krav på samhällskunskapslärarna att undervisningen utformas på ett 

sätt så att eleverna får möjligheter att se saker från olika perspektiv vilket kan leda till att 

eleverna utvecklar förståelse för varandra och varandras kulturer (Skolverket, 2011b, s. 7). 

International Civic and Citizenship Education Study är en undersökning som gjordes 2009 

för att bland annat mäta 14 åringars kunskaper och värderingar inom samhällsfrågor. Under-

sökningen gjordes i flera länder, däribland Sverige. Resultatet av undersökningarna i Sverige 

har sedan sammanställts i en rapport av Skolverket, Morgondagens medborgare. Det som är 

intressant för vår studie är att 40 % av eleverna har svarat att de sällan diskuterar samhälls-

frågor ur olika perspektiv och en tredjedel av eleverna säger att de inte uttrycker sin åsikt om 

den skiljer sig från de övriga eleverna i klassen. Resultatet av rapporten visar att klassrums-

klimatet därför är en viktig del för att eleverna ska våga framföra sina perspektiv och åsikter 

för varandra i klassen (Skolverket, 2010, s. 107).  

 

I vår studie kommer begreppet interkulturell att användas ”som avser processer där männi-

skor med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med varandra” (Nationalen-

cyklopedin, u.å.a). Interkulturellt lärande är ett annat begrepp som har en central roll i vår 

studie, som innebär en ”dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och 

redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett 

demokratiskt och mångkulturellt samhälle” (Nationalencyklopedin, u.å.b). 

 

I årskurs 4–6 är ”individer och gemenskaper” en del av det centrala innehållet i samhällskun-

skapens kursplan. Områden som ska behandlas i undervisningen är bland annat familjen och 

olika samlevnadsformer. Genom familjen får de flesta människor sin fostran, detta leder till 

att vi tar efter många av våra värderingar från våra vårdnadshavare. Undervisning inom detta 

område kan utveckla elevers förståelse för varandras kulturella bakgrunder, där eleverna till 

exempel kan få syn på att fostran vi fått hemifrån kan påverka hur olika vi agerar i situationer 

som uppstår (Skolverket, 2011b, s. 22). Stora delar av skolans värdegrund har sin utgångs-

punkt i att förstå och respektera varandra. Skolan är emot allt som har med diskriminering 

och främlingsfientlighet att göra (Skolverket, 2011a, s. 7).  
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3.2 Samhällskunskapsämnets utveckling  

Det skiljer 17 år mellan Lpo 94 och Lgr 11. Det har skett vissa förändringar inom interkultu-

rell undervisning, men redan 1994 var det inskrivet att vi ska värna och lära oss om varandras 

kulturella bakgrunder. Det står även att elevernas förmåga att sätta sig in i andras levnads-

villkor ska utvecklas samt att undervisningen ska genomsyras av alla människors lika värde. 

Vidare går det utläsa att "kulturell mångfald" är ett av de centrala begreppen och andra ut-

tryck som rör förmågan att ta ställning till olika former av förtryck och rasism (Skolverket, 

2000, s. 41). Jämför vi det med Lgr 11 kan vi se att samhällskunskapsämnet har vuxit, dock 

finns samma kärna kvar. Samhällskunskapen har en viktig roll i vår undervisning då det är 

inom detta ämne vi diskuterar hur samhället ser ut och varför, samt allas lika värde.  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspek-

tiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors lev-

nadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och 

kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 

(Skolverket, 2011a, s. 199) 

Kärnan är alltså densamma där vi ska förstå och leva oss in i andra människors levnadsvillkor 

och betydelsen av jämställdhet. Dock är kulturell mångfald ett centralt begrepp i Lpo 94 me-

dan det inte nämns några specifika begrepp knutna till ämnet i Lgr 11, förutom ”interkultu-

rella relationer” i inledningen till kursplanen. 

3.3 Samhällskunskapsämnets didaktik 

Pedagogen Amos Comenius definierade didaktikbegreppet redan på 1600-talet som ”konsten 

att undervisa”. Tidigare har begreppet främst varit riktat mot undervisningen men nu beskrivs 

oftast didaktik som både undervisning och lärande (Långström & Virta, 2016, s. 18). Didaktik 

har sitt ursprung från grekiskan och betyder undervisa, lära och tillägna sig, vilket visar att 

ordets ursprungsbetydelse omfattar både undervisning och lärande (Skolverket, 2016a).  

 

De grundläggande didaktiska frågorna vad, hur och varför är centrala vid en definition av 

ordet didaktik. Vad ska individen lära sig? Hur ska individen lära sig? Varför ska individen 

lära sig? Dessa frågor ska kunna besvaras när läraren planerar och genomför undervisning. 

Nedan illustreras den didaktiska triangeln som används för att visa hur frågorna vad, hur och 

varför förhåller sig till varandra (Skolverket, 2016a).  
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Figur: 1. Didaktisk triangel  

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket, 2016a 

 

Överst på triangeln finns innehållet som svarar på frågan vad individen ska lära sig. I det 

centrala innehållet i kursplanen för samhällskunskap står det vad eleverna ska möta i sam-

hällskunskapsundervisningen (Franck, 2013, s. 117). Läraren har till sin hjälp Kommentar-

material till kursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 2011b) för att tillgodose sig en dju-

pare förståelse av texterna i kursplanen. Det är läraren som bestämmer både när de olika 

delarna i undervisningen tas upp och om det finns saker som ska arbetas mer respektive 

mindre med. I vänstra hörnet på den didaktiska triangeln finns syftet som svarar på frågan 

varför individen ska lära sig ett visst innehåll (Franck, 2013, s. 117). Varför-frågan ger kurs-

planens (Skolverket, 2011a, s. 199) inledande text samt syftestext svar på. I högra hörnet på 

tringeln finns metoden som ska besvarar frågan hur individen ska lära sig, alltså vilken metod 

som ska användas. Hur undervisningen ska genomföras står inte i kursplanerna, det är lära-

rens ansvar att undervisningen ska vara upplagt på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet 

att utveckla de förmågor som står angivna i kursplanen (Franck, 2013, s. 117).  

 

Schüllerqvist (2009, s. 14) förklarar att ämnesdidaktik är ett samspel mellan ämneskunskaper 

och didaktik. En bro brukar användas som metafor för att beskriva relationen mellan begrep-

pen. För att förklara ämneskunskaperna jämför hon det med råvaror som ska anpassas efter 

både gruppsammansättning och undervisningssituation vilket resulterar i att läraren ska an-

passa innehållet för varje ny elevgrupp. Att anpassa innehållet utefter elevgruppen och under-

visningssituationen kallas ämnesdidaktisk kompetens. Skolverket (2016b) menar att det är 

viktigt att läraren har ämnesdidaktisk kompetens. Elever lär sig på olika sätt och har olika 

förkunskaper, detta påverkar vilka möjligheter eleverna har att tillgodose sig undervisningen. 
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Aktuell forskning framhäver att läraren har en betydande roll för elevers lärande. De lärare 

som har goda ämnesteoretiska kunskaper och god ämnesdidaktisk kompetens har större möj-

lighet att ge eleverna rätt stöttning för att de ska nå kunskapskraven jämfört med lärare som 

inte har det. Läraren ska kunna undervisa på ett varierat sätt och kunna engagera eleverna till 

att vilja lära sig mer (Gustafsson, 2016). Samhällskunskapen har en viktig funktion då den 

bland annat ska hjälpa till att fostra eleverna till demokratiska medborgare och ge eleverna 

verktyg att leva i ett samhälle som präglas av snabba förändringar. I undervisningen ska ele-

verna även få möta till exempel socialisering, samhällsfrågor och identitet (Långström & 

Virta, 2016, s. 17–20). Vår studie betonar att arbeta med dessa områden för att hjälpa eleverna 

att bli trygga i sin identitet, vilket i sin tur kan främja förståelsen för andra människor. 

 

Det finns få studier inom samhällskunskapens didaktik men under de senaste åren syns en 

ökning av forskning inom ämnet. De studier som gjorts har främst varit riktade på grundsko-

lans senare år och även gymnasiet. Det behövs mer ämnesdidaktisk forskning inom samhälls-

kunskapen och då främst inom grundskolans tidigare år (Johnsson Harrie, 2011, s. 18–22). 

3.4 Interkulturellt lärande 

Interkulturellt lärande ska gälla alla elever, inte bara elever med invandrarbakgrund. Alla 

elever ska få förståelse för varandra, detta innebär att det inte bara är elever med invandrar-

bakgrund som behöver förstå samhället och traditionerna i det land vi lever i. Det är lika 

viktigt för alla elever att förstå vilka olika samhällen, kulturer och traditioner som finns runt 

om i världen (och då även i ett klassrum). Detta genererar i en interkulturell undervisning 

som berör alla och en dubbelriktad integration där alla anpassar och lär sig acceptera olik-

heter och skillnader (Holm & Mansikka, 2011). Interkulturellt perspektiv kan också ses som 

en jämlik interaktionsprocess där ingen har rätt till att definiera den andres identitet (Lun-

dquist, 2014, s. 10). En kritisk mångkulturell pedagogik eftersträvar att granska fenomen ur 

olika synvinklar och perspektiv – ur majoritetens, minoriteters, vuxnas, barns, kvinnors och 

mäns perspektiv. Då synliggör vi begränsningar i våra sätt att se på vår omvärld. Den mång-

kulturella skolan ska inte heller bara ses som en skola med elever från olika kulturer. Det kan 

vara ett sätt för skolan att bygga sin värdegrund på, alla ska känna sig trygga i sin identitet. 

Aktivt arbete i undervisningen mot fördomar och diskriminering är alltså ett sätt att se på en 

mångkulturell skola, det räcker inte att ha tema-dagar där elever får ”testa på” olika kulturer 

för att få förståelse för varandra (Holm & Mansikka, 2011). 
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Skolan har alltså en viktig roll för att få ett interkulturellt samhälle. Detta då skolan fungerar 

som mötesplats under en lång tid för barn och ungdomar och de har möjlighet att samverka 

med alla, oavsett kön, klass eller etnicitet. Skolan kan fungera som en bro mellan olika kul-

turer. Dels för de som nyligen kommit hit och får genom skolan en kontakt med det svenska 

samhället, dels för de som redan bor här får en syn i hur det fungerar i andra kulturer och får 

ta del av andra språk. Skolan blir integrationsskapande och eleverna socialiseras till gemen-

samma normer (Rubinstein Reich & Tallberg Broman, 2000, s. 19). I och med detta har lä-

raren en otroligt viktig roll då det är han eller hon som både bevarar våra tidigare traditioner 

och låter eleverna möta förändringar (Holm & Mansikka, 2011). 

 

4. Metod 

Nedan följer en beskrivning vilken metod vi har använt oss av i vår studie samt motivering 

till varför vi gjort detta val. 

4.1 Metodval 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ litteraturstudie som metod där vi analyserat olika 

material inom vårt område. Vi har avgränsat oss till interkulturell undervisning inom ämnet 

samhällskunskap.  

 

Databasen SwePub är där vi fått fram flest material så som doktorsavhandlingar, vetenskap-

liga artiklar, rapporter och bokkapitel i antologier. Denna databas erbjuder svensk forskning 

och eftersom samhällskunskapsämnet är ”typiskt svenskt” gör det att forskningen från Swe-

Pub är aktuell för vår studie. Det finns motsvarande ämnen i andra länder, dock får dessa inte 

lika stort utrymme och har inte exakt likadant innehåll som ämnet samhällskunskap har i 

Sverige. Vi har använt oss av Google Scholar för att få ta del av fulltexter på en del av vårt 

material. Vi har även använt oss av Primo, där blev sökträffarna väldigt många och då ännu 

viktigare att precisera sig i sin sökning. Vårt material kommer till stor del från kedjesök-

ningar. Med kedjesökning menas att vi granskat referenslistor i avhandlingar, antologier med 

mera. Detta för att hitta ytterligare forskningsmaterial inom samma ämnesområde.  

 

De sökord vi har använt oss av och fått fram passande material till vår studie är: mångkult*, 

interkult*, pedagogik*, samhällskunskap*, undervis*, didaktik*, perspektiv*. Dessa sökord 
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har vi använt oss av i olika kombinationer. Några av sökorden har vi använt från den första 

sökningen och andra har kommit till allt eftersom när vi läst material vi varit intresserade av 

och upptäckt vilka nyckelord forskarna har använt sig av. 

4.2 Kritik och motivering av metodval 

Anledningen till att vi gör denna kvalitativa litteraturstudie är då vi inom valt område vill 

undersöka vad forskare kommit fram till samt att kunna ha användning av denna analys i 

framtida yrkesutövning. Det är viktigt att använda sig av kritiska ögon vid granskning av 

material och att vi inte accepterar allt som behandlas. Vi har dock känt en trygghet i att kunna 

välja material som är granskat eller skrivna av etablerade forskare inom området. Vi har 

dessutom en relativt ny läroplan (Skolverket, 2011a), detta gör att en del av materialet utgavs 

innan den nuvarande läroplanen. Vi har därför jämfört Lpo 94 med Lgr 11 och då behandlat 

skillnaderna i kursplanen i samhällskunskap. 

 

Kedjesökningar kan generera att vi får fram äldre material och detta kan vi behöva vara mer 

kritiska mot. Det kan ha kommit ny forskning som är mer aktuell inom området. Synen på 

det mångkulturella samhället kan också ha förändrats genom åren. Det är därför viktigt att 

blanda kedjesökning med direkt sökning i databaser för att få fram nyare material och då 

kunna jämföra material från olika årtionden. 

4.3 Urval och avgränsningar 

När vi har gjort vårt urval så har vi utgått från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi var 

medvetna innan vi började vår studie om att det inte finns så mycket material inom interkul-

turellt lärande i specifikt samhällskunskapsämnet. Det har skett mer forskning inom området 

i skolämnet historia eller generell undervisning i skolan, därför kommer vi att använda oss 

av detta material också. 

 

I vår studie har vi använt oss av 16 publikationer varav två doktorsavhandlingar, en licenti-

atuppsats, två rapporter, en vetenskaplig artikel, en bok och nio kapitel i antologier som är 

skrivna av etablerade forskare inom området. 

4.4 Analys av material 

Kriterier för det material vi har använt oss av har varit att det ska belysa undervisning i den 

mångkulturella skolan med utgångspunkt från samhällskunskapsämnet. Materialet vi använt 
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oss av behandlar hur en interkulturell undervisning kan se ut och hur den i sin tur kan främja 

förståelsen för varandra. Det analyserade materialet presenteras nedan: 

 

Författare År Publikationstyp Titel 

Barker, G., & Moore, 

A. 

2011 Vetenskaplig artikel Confused or multicultural: third 

cultural individuals´ cultural 

identity 

Borgström, M. 2004 Kapitel i en antologi Lärarens interkulturella kompe-

tens i undervisningen 

Borgström, M., & 

Graviz, A. 

2016 Kapitel i en antologi Kan interkulturellt lärande bidra 

till fred i världen?: undersökning 

om fred, kreativitet och lärande 

von Brömmsen, K. 2016 Kapitel i en antologi Identiteters konfigurationer: från 

att ”vara” till att ”bli till” 

Halilovic, M., & 

Huskic, M. 

2010 Kapitel i en antologi Att leva i ett mångkulturellt 

samhälle 

Johnsson Harrie, A. 2016 Rapport En granskning av läroböcker i 

samhällskunskap och historia för 

åk 7–9 med fokus på rasism, 

främlingsfientlighet och intole-

rans  

Jonasson Ring, E. 2015 Licentiatuppsats Samhällskunskap i ett föränder-

ligt samhälle: medborgarkompe-

tenser och didaktiska utmaningar 

Lahdenperä, P. 2004 Kapitel i en antologi Att utveckla skolan som inter-

kulturell lärandemiljö 

Lahdenperä, P. 2010 Kapitel i en antologi Mångfald som interkulturell ut-

maning 

Lorentz, H. 2007 Doktorsavhandling Talet om det mångkulturella i 

skolan och samhället: en analys 

av diskurser om det mångkultu-

rella inom utbildning och politik 

åren 1973–2006  

Lorentz, H. 2010 Kapitel i en antologi Mot framtidens mångkulturella 

skola 

Lorentz, H. 2013 Bok Interkulturell pedagogisk kom-

petens: integration i dagens 

skola 

Lorentz, H. 2016 Kapitel i en antologi Interkulturell pedagogisk kom-

petens: transformativ akademisk 

kunskap om integration i dagens 

skola 
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Lorentz, H., & Bergs-

tedt, B. 

2016 Kapitel i en antologi Interkulturella perspektiv: från 

modern till postmodern pedago-

gik 

Nilsson, H. 2015 Doktorsavhandling Kultur och utbildning: en tolk-

ning av två grundskolors mång-

kulturella kontexter 

Selander, S., Romare, 

E., Trotzig, E., & Ull-

man, A. 

1990 Rapport Rasism och främlingsfientlighet 

i svenska läroböcker? 

 

5. Resultat  

I detta avsnitt redogörs fyra områden; identitet, ”vi och dom”, undervisning och lärarens 

kompetens. Dessa områden tas upp i den analyserade forskningen och som även vi tycker är 

viktiga delar i den interkulturella undervisningen. Anledningen till denna uppdelning är att 

vi anser att den ger en tydlig bild av vilka delar interkulturell undervisning innehåller. Iden-

titet är en viktig del att behandla för att eleverna behöver bli trygga i sig själva för att accep-

tera andra. I ”Vi och dom” tar vi upp att allas olikheter ska ses som en tillgång för att få vårt 

samhälle att fungera. Undervisningen ska lyfta fram allas kulturella bakgrunder då kunskap 

ska baseras på elevernas förkunskaper. Slutligen behandlas lärarens kompetens då denna är 

en viktig del för att kunna genomföra en interkulturell undervisning.  

5.1 Identitet 

Begreppet identitet är ett komplext ord som är svårt att definiera, detta då identitet omfattar 

våra livsval och värderingar. 

 

Men om vi försöker finna en definition av begreppet identitet, ser vi direkt att det kan 

avse både plural och singular, det kan avse en enskild individ, ett jag och då vara ett 

svar på frågan vem är du? Det kan avse en grupp och då besvara frågan vilka är de? 

(von Brömssen, 2016, s. 55) 

 

Den egna identiteten handlar om individens mål och mening i livet, det kan vara attityder, 

framtidsdrömmar och hur individen ser på sig själv. Gruppidentiteten handlar om tillhörig-

heter till olika grupper, det kan vara uppdelat i till exempel genus, etnicitet, klass eller relig-

ion (von Brömssen, 2016, s. 54–56). I möte med andra människor utvecklar vi vår identitet. 

Det är under människans barn- och ungdomsår som identiteten utvecklar sig som mest, det 
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är därför extra viktigt att de känner trygghet i sin omgivning under denna period i livet (Lo-

rentz, 2007, s. 114). Identiteten utvecklas när äldre värderingar möter nya (Halilovic & 

Huskic, 2010, s. 49). Det betyder att vi inte föds in i en identitet som sedan är bestående livet 

ut, den utvecklas under livets gång genom möten med andra människor (Lorentz, 2013, s. 

133). Identiteten påverkas av andra och de förutsättningar som samhället kan ge. Den är inte 

bara föränderlig över tid, den ändras också beroende på vilka sammanhang individen befinner 

sig i (Lahdenperä, 2010, s. 26–49). 

 

Individer som har bott i olika länder eller har föräldrar/släktingar från en annan kultur ut-

vecklar en mångkulturell identitet, med det menas att individen ”plockar” delar från olika 

kulturer (Barker, 2011, s. 553–554). Detta innebär att individen har större valmöjligheter att 

välja bland annat värderingar och tillhörigheter (Lahdenperä, 2010, s. 29). Individen kan då 

skifta identitet beroende på vilket sammanhang han eller hon befinner sig i. En fördel med 

att ”byta” identitet är att kunna känna sig hemma i flera kulturer och kunna alternera mellan 

dessa. Detta kan också skapa en känsla av att inte höra hemma någonstans och då blir det en 

nackdel att ha flera identiteter (Barker, 2011, s. 554–558). 

 

Det är inte något hinder, snarare en tillgång att erövra olika sätt att vara, en förmåga 

att använda olika koder och överskrida skillnader. Det är också något alla egentligen 

gör eftersom ingen lever i en fullständigt homogen1 miljö, men vi gör det givetvis olika 

mycket. (von Brömssen, 2016, s. 62) 

 

Detta visar att hybrida identiteter inte är onaturliga, vi lever i ett mångkulturellt samhälle där 

olika identiteter möts (von Brömssen, 2016, s 62). Det existerar inga oblandade kulturer, alla 

har mer eller mindre blivit en blandning av olika kulturer. Detta är en ständig pågående pro-

cess som hela tiden förändras. ”Vi lever i en kulturell värld där olika kulturella yttringar och 

beteenden möts, blandas och sammanbinds” (Lorentz, 2013, s. 100–101, citat från s. 101).  

5.2 ”Vi och dom” 

Fördomar byggs upp då vi jämför oss själva med andra, ”jaget” är normen och ”de andra” är 

annorlunda. ”Jaget” byggs upp i en omgivning som identifierar sig på liknande sätt som än 

själv (Lorentz, 2007, s. 192–194). Det är först när vi möter det annorlunda som vi måste ta 

                                                 
1 ”Sammansatt av alltigenom likartade beståndsdelar så att varje del i ngt väsentligt avseende är lik alla andra 

delar” (Nationalencyklopedin, u.å.c). 



 

12 

 

ställning till var vi själva står. Träffar vi bara människor som liknar oss själva behöver vi inte 

konfronteras med våra värderingar. Detta på grund av att alla liknar ”jaget” (Borgström, 

2004, s. 51). ”Det är inte jag som är främmande, det är du”. För att komma ifrån detta reso-

nemang måste vi ifrågasätta våra egna värderingar för att kunna förstå andras tänkesätt. Gör 

vi inte detta kommer vi ha svårt att acceptera det annorlunda hos varandra. Vi vill gärna 

kategorisera i motsatspar för att få struktur i livet. Några exempel på motsatspar är; ”ord-

ning/kaos och förnuft/känsla”, men vi kategoriserar också människor ”man/kvinna, 

vita/svarta människor” (Lorentz, 2007, s. 191–194, citat från s. 191, 194).  

 

En vanlig uppdelning som görs i Sverige (och i de flesta länder) är att vi delar befolkningen 

i svenskar och invandrare, denna uppdelning främjar inte förståelse och acceptans för 

varandra. Människor behöver kunskap om varandra för att vi alla ska kunna leva tillsammans 

i ett fungerande samhälle (Lorentz, 2013, s. 19). Integrationspolitiken har gjort olika sats-

ningar för ett fungerande samhälle, dessa har dessvärre blivit riktade mot ”de andra”. Det är 

”de andra” som ensidigt ska integreras mot majoriteten och inte en ömsesidig integration 

mellan alla människor (Halilovic & Huskic, 2010, s. 53). När vi möter något nytt gör vi om-

gående en förenklad bild av personen, denna bild formas efter våra tidigare erfarenheter. I 

detta tidiga skede observeras främst vad som skiljer oss åt och inte vad vi har gemensamt. 

Dessa föreställningar kallas stereotyper. När vi tilldelar en individ eller grupp negativa egen-

skaper växer fördomar fram, detta leder till att positiva egenskaper hos individen glöms bort 

(Borgström, 2004, s. 46–47).  

 

Det finns tre sätt att se på hur integration kan ske; assimilerande, sammanbindande eller 

mångkulturell integrering. Den första, assimilering, är det mest förekommande sättet att in-

tegreras till majoritetsbefolkningens levnadssätt, värderingar etc. Detta innebär att minori-

tetsgrupper förväntas dölja sin religiösa och språkliga identitet för att bli accepterade i sam-

hället (Nilsson, 2015, s. 226–227). Detta kan bidra till att individer ”väljer” en annan identitet 

än sin egen för att få en högre status i samhället och att bli accepterad (Lahdenperä, 2010, s. 

31). Den andra, sammanbindning, innebär att minoritetsgrupper till viss del förväntas dölja 

sin identitet och samtidigt anamma majoritetens tankesätt. Den tredje och sista, mångkulturell 

integrering, innebär att minoritetsgrupper inte behöver dölja sin identitet. Olikheter ses istäl-

let som en tillgång i samhället (Nilsson, 2015, s. 226–227). Även om den mest förekommande 

integrationsformen fortfarande är assimilering så blir det allt vanligare med en mångkulturell 

integrering, detta tack vare den ökande globaliseringen i världen (Lorentz, 2013, s. 24–25). 
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5.3 Undervisning 

Skolan förändras i samma takt som vårt samhälle. Vi kan prata om fyra faktorer som gör att 

vi kan kalla oss mångkulturella; globalisering, individualisering, internationalisering och den 

ökade kulturella demografiska2 förändringen (Lorentz & Bergstedt, 2016, s. 30). Vi har gått 

från att vara en homogen skola där (i stort sett) alla pratade samma språk och tillhörde samma 

kultur till att vara en mångkulturell skola där olika språk och kulturer möts. Antalet svenska 

medborgare med utländsk bakgrund3 har under de senaste decennierna ökat stadigt. Detta 

ställer stora krav på skolan och läraren (Lahdenperä, 2010, s. 15–16). Lärarens roll har tidi-

gare bara varit att förmedla kunskap, nu ingår också att vägleda och handleda elevernas kun-

skapsutveckling (Lorentz & Bergstedt, 2016, s. 30). 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011a, s. 8) 

 

Denna mångfald med olika kulturer som vuxit fram har lett till att eleverna måste utveckla 

en öppenhet för andra människor och kunna se olikheterna som en tillgång. I mötet lär sig 

eleverna både om sig själva och om världen (Lorentz, 2010, s.184). En form av mångfalds-

pedagogik är interkulturell pedagogik. Genom att använda sig av en interkulturell pedagogik 

i samhällskunskapsundervisningen kan vi motverka ett ”vi och dom” och acceptera skillnader 

istället för att leta likheter. Eleverna växer i sin identitet och kan se våra skillnader som något 

positivt, detta kan utveckla elevernas empati och medmänsklighet. Genom undervisning med 

interkulturell pedagogik ska alla elever vara en del i lärandet oberoende kulturell bakgrund 

(Lorentz, 2007, s. 186–197). Inom den interkulturella pedagogiken ryms interkulturellt lä-

rande. Lärandet har som fokus att eleverna ska få möjlighet till interaktion och kommunikat-

ion mellan individer med olika kulturella bakgrunder (Lorentz & Bergstedt, 2016, s. 31–32). 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspek-

tiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors lev-

nadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och 

                                                 
2 ”Demografi, befolkningslära, sammansättning och geografisk fördelning” (Nationalencyklopedin, u.å.d). 
3 ”Personer som är utrikes födda eller personer som är inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar” (SCB, 

2013). 
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kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 

(Skolverket, 2011a, s. 199) 

 

Samhällskunskapsundervisningen ska bland annat ge eleverna möjlighet till att kommuni-

cera, där olika åsikter och perspektiv möts. Genom att få ta del av olika perspektiv från 

varandra lär sig eleverna att vi alla är olika. Interkulturellt lärande ger eleverna verktyg för 

att kunna analysera sina egna och andras perspektiv (Lahdenperä, 2010, s. 35). Vikten av att 

förstå att vi uppfattar världen på olika sätt är också en del i det interkulturella lärandet, detta 

kan uppnås genom diskussion om olika kulturers värderingar (Lorentz, 2013, s. 155; Jonas-

son Ring, 2015, s. 63–64). För att göra samhällskunskapsundervisningen meningsfull och att 

eleverna känner sig motiverade bör innehållet och upplägget knytas an till alla elevernas ti-

digare erfarenheter och bakgrunder. Det underlättar för eleverna när undervisningen bygger 

på något som de kan relatera till (Lahdenperä, 2004, s. 65). Enligt Lgr 11 ska utbildningen 

för alla elever vara likvärdig (Skolverket, 2011a, s. 8). Förförståelsen kan påverkas av våra 

kulturella bakgrunder och detta bidrar i sin tur vilka kunskaper eleverna kan tillgodogöra sig 

i samhällskunskapsundervisningen. Elever som har denna förförståelse för innehållet gynnas 

av undervisningen (Borgström, 2004, s. 38).  

 

I samhällskunskapsämnet möter eleverna bland annat områden som globalisering, ekonomi 

och fattigdom. Eleverna kan inom dessa områden utveckla sin förståelse för sina medmänni-

skor (Jonasson Ring, 2015, s. 58). ”Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan 

orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld” (Skolverket, 2011a, s. 

199). Det är en fördel med ett mångkulturellt klassrum då eleverna får möta olikheter i sin 

vardag (Jonasson Ring, 2015, s. 63–64). Läraren ska ta tillvara på elevernas kunskaper och 

låta dem föra en dialog om viktiga samhällsfrågor, det är inte bara läraren som ska förmedla 

kunskap om vårt samhälle. Alla är vi delaktiga i vårt samhälle, genom att låta eleverna fram-

föra sina åsikter och värderingar kan det ligga till grund för hur undervisningen i samhälls-

kunskap ska utformas. Detta resulterar i att undervisningen baseras på elevernas förförståelse 

(Borgström, 2004, s. 53).  

 

Några förslag på undervisningsmetoder för att främja förståelsen för elevernas olika kultu-

rella identiteter är till exempel att läsa böcker eller titta på filmer där olika kulturer framställs, 

åka på klassresa, rollspel, analysera massmedier och konstruktion av grupper. Det är viktigt 

att de böcker och filmer som används i undervisning ger en positiv bild och inte visar negativa 
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stereotyper. Att åka på klassresa till elevers ursprungsländer kan ha en positiv effekt då ele-

verna kan få ökad förståelse för varandras kulturer (Lahdenperä, 2010, s. 31). Användandet 

av rollspel i undervisningen kan träna elevers förmåga att sätta sig in i andras perspektiv samt 

att reflektera över sina egna värderingar. Genom att analysera massmedia, kan eleverna se 

och jämföra hur olika massmedier framställer händelser i världen beroende på vem som är 

avsändaren. Eleverna får då utveckla sina förmågor att kritiskt granska samhällsfrågor ur 

olika perspektiv (Jonasson Ring, 2015, s. 60–61; Skolverket, 2011a, s. 199). Det sista försla-

get, konstruktion av grupper, innebär att läraren använder sig av heterogena grupper och inte 

bara av homogena grupper i undervisningen. Detta kan bidra till att eleverna lär sig samarbeta 

och på så sätt motverka eventuella fördomar (Lahdenperä, 2010, s. 34–35). 

 

Anledningen till varför det är viktigt att använda sig av interkulturell prägel på undervis-

ningen i den mångkulturella skolan är då detta kan minska främlingsfientlighet i samhället. 

Eleverna får även möjlighet att förbereda sig för ett liv i en föränderlig och mångkulturell 

värld (Borgström & Graviz, 2016, s. 190; Lorentz, 2010, s. 190–191).  

5.3.1 Uppfattas läroböcker som rasistiska eller främlingsfientliga? 

Det finns studier som är gjorda på läroböcker från hela 1900-talet. Dessa visar att läroböck-

erna presenterar en ensidig världsbild för eleverna. Det är framförallt forskare (och även ele-

ver) med en annan kulturell bakgrund än majoriteten som upptäckt dessa brister som finns i 

en del läroböcker (Lorentz, 2007, s. 189).  

 

Selander med flera (1990) gjorde en studie på läroböcker från grundskolans tidigare år upp 

till vuxenutbildningen i bland annat samhällskunskapsämnet. Uppdraget var att undersöka 

om läroböcker som används till undervisning är producerade på ett sätt som kan uppfattas 

som rasistiskt eller främlingsfientligt. De kom fram till att läroböckerna inte är rasistiska eller 

främlingsfientliga, dock beskrivs i denna studie att en del av dem framställer Sverige som en 

måttstock som alla bör leva efter eller efterlikna (Selander m.fl., 1990, s. 50). 

 

Den senaste studien som gjorts på läroböcker inom samhällskunskapsämnet är från år 2016. 

Syftet med studie var att granska om rasism, främlingsfientlighet och intolerans förekommer 

oavsiktligt i läroböcker för årskurs 7–9. Resultatet visade att det inte finns rasistiska eller 

främlingsfientliga värden (Johnsson Harrie, 2016, s. 67–69). Då läroböckerna ska följa kurs-

planen ställs höga krav på dem. Ett krav på en lärobok är att den inte förstärker fördomar om 
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det främmande eller annorlunda till exempel med bilder (Selander, m.fl., 1990, s. 50).  Dessa 

krav lever inte alla läroböcker upp till. En del brister som upptäckts i tidigare studier finns 

fortfarande kvar även i de nya läroböcker som är skrivna efter Lgr 11. Till exempel skriver 

vissa läroböcker om ett ”vi och de” som kan utesluta många elever. De flesta läroböcker som 

är producerade efter Lgr 11 är skrivna på ett sådant sätt att alla elever kan känna samhörighet 

med ”vi”. På detta sätt visas en öppenhet i läroböckerna oavsett vilken kultur eleven känner 

tillhörighet till. Ett exempel ur en lärobok där alla elever är inkluderade oavsett kultur är ifrån 

Natur och Kulturs Samhälle idag: 

 

Du känner gemenskap med din familj och dina vänner. Men du känner också gemen-

skap med andra som tillhör samma kultur – människor som pratar samma språk, läser 

samma berättelser för sina barn, har samma historia och traditioner. (Natur och Kultur, 

2013, s. 6 citerad i Johnsson Harrie, 2016, s. 63) 

 

Ett exempel där en lärobok istället utgår ifrån den svenska kulturen är Liber SOS Samhälle: 

 

Men många av oss upplever också en samhörighet med människor som bor i Sverige, 

även om vi inte känner eller ens har träffat de flesta andra svenskar. Det beror på att vi 

har samma kultur. Med kultur menas att en grupp människor, ofta ett lands befolkning, 

pratar samma språk och har samma traditioner. Vi äter liknande mat och tycker ungefär 

lika när det gäller vad som är rätt och fel och hur man ska bete sig och se ut i olika 

situationer. (Liber, 2012, s. 50 citerad i Johnsson Harrie, 2016, s. 63) 

 

Elever som känner tillhörighet till flera olika kulturer kan få svårt att känna sig inkluderade i 

citatet ovan där läroboken enbart utgår från den svenska kulturen. Det är inte bara genom 

text, utan även bilder kan förstärka eventuella fördomar som ibland återfinns i våra läro-

böcker. Ett exempel är hur slöjan skildras genom bild och bildtext, dessa olika skildringar 

kan därmed påverka eleverna. Johnsson Harrie (2016) nämner tre olika sätt att se på slöjan i 

läroböcker. Den första är där den moderna kvinnan inte använder slöja. Den andra är där bild 

och bildtext poängterar att kvinnan har rättighet att bära slöja. Den tredje och sista visar slöjan 

endast genom bild utan att den kommenteras (Johnsson Harrie, 2016, s. 63–69).   

5.4 Lärarens interkulturella kompetens 

Interkulturell kompetens innebär att individen har en öppenhet i möten med olika kulturer, 

oberoende var mötet sker i världen (Lorentz, 2016, s. 167). Läraren behöver interkulturell 
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pedagogisk kompetens i sin yrkesutövning, den består av tre delar; kommunikativ-, social- 

och medborglig kompetens. Den första, kommunikativ kompetens, står inte bara för att be-

härska många språk. Den innebär även att kunna kommunicera med olika personer i olika 

sammanhang. Den andra, social kompetens, handlar om att kunna hantera olika relationer 

mellan sig själv och andra. Den sista, medborglig kompetens, förklara hur vi i ett demokra-

tiskt samhälle ska leva tillsammans. Dessa tre delar samverkar och är beroende av varandra. 

Kompetenserna gör det möjligt för oss människor att kommunicera och förstå varandra för 

att vi ska kunna leva tillsammans i en social miljö (Lorentz, 2013, s. 97–108). 

 

Det är viktigt att läraren skapar förutsättningar för en klassrumsmiljö där eleverna får kom-

municera, denna kommunikation ska baseras på öppenhet och förståelse för varandra (Borg-

ström, 2004, s. 33). I en kommunikation där elever har olika ställningstaganden kan det ibland 

uppstå konflikter. Läraren behöver här vara delaktig och styra kommunikationen så att ingen 

blir kränkt (Jonasson Ring, 2015, s. 63–64). Interkulturell pedagogisk kompetens är extra 

betydelsefull att inneha för läraren då det ingår i yrkesprofessionen att kunna kommunicera 

på ett pedagogiskt sätt med våra elever. Interkulturell pedagogisk kompetens utgår ifrån att 

läraren har kunskap om elevernas kulturella bakgrunder som format deras identiteter. Saknar 

läraren denna kompetens kan det bli svårt att lösa problem och konflikter som rör diskrimi-

nering (Lorentz, 2013, s. 113).  Kompetensen innebär också att läraren inte bara ska utgå från 

sina egna värderingar och kulturella bakgrund vid situationer som uppstår i klassrummet, 

utan läraren ska utgå från ett interkulturellt perspektiv (Lorentz, 2016, s. 166). 

 

I den mångkulturella skolan är det viktigt att läraren samarbetar med övrig personal, till ex-

empel modersmålsläraren. Han eller hon är en viktig resurs att ha nära samarbete med och 

inte vara en lärare som kommer efter ordinarie skolschema. Modersmålsläraren besitter 

språklig och kulturell kompetens som kan underlätta övrig undervisning för både läraren och 

eleverna. Modersmålsläraren bör ingå i varje arbetslag och arbeta tillsammans med alla lärare 

på skolan. Det är slöseri med kompetens att inte andra lärare tar del av modersmålslärarens 

kunskaper i den ordinarie undervisningen (Lahdenperä, 2004, s. 63).  

 

Trots vårt mångkulturella samhälle och därmed även vår mångkulturella skola står det inget 

i Lgr 11 om att läraren ska ha interkulturell kompetens. Ordet interkulturell har ej en central-

roll i läroplanen, däremot används ordet kultur. I tidigare läroplaner har ordet kultur haft en 
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outtalad betydelse där den utgått från den svenska kulturen, i den nuvarande läroplanen an-

vänds fortfarande ordet kultur men med en interkulturell betydelse (Lorentz, 2016, s. 168–

169). Läraren har ett ansvar att skolans värdegrund och uppdrag genomsyrar all verksamhet. 

 

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

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

in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som 

både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 

där. (Skolverket, 2011a, s. 7) 

 

Det saknas utbildning inom interkulturell kompetens i de flesta lärarutbildningarna i Sverige, 

kompetensen är endast riktad till de lärare som utbildas för att undervisa i svenska för in-

vandrare. Genom att se på interkulturell kompetens på detta sätt blir den enkelriktad åt spe-

cifikt individer med annan kulturell bakgrund (Lorentz, 2016, s. 170). Ordet interkulturell 

står för mötet mellan personer från olika kulturer och en ömsesidig förståelse mellan dem 

(Nationalencyklopedin, u.å.a). Även fortbildningar inom interkulturell pedagogik är oftast 

riktad till bara modersmålslärare och inte till alla lärare inom skolan. Denna kompetens är 

något alla lärare behöver utveckla (Lahdenperä, 2010, s. 24).  

 

6. Diskussion 

I inledande metoddiskussion diskuteras val av material för vår studie. Därefter presenteras 

resultatdiskussionen där vi lyfter det vi tycker är mest intressant i vår studie och varför inter-

kulturell undervisning är en viktig del i en mångkulturell skola. Detta knyter vi också an till 

våra egna erfarenheter från vår VFU. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien vi har genomfört är en litteraturstudie där vi analyserat tidigare forskning inom vårt 

valda område. Då det finns begränsat med forskning inom ämnet samhällskunskap med ut-

gångspunkt i interkulturell undervisning har vi fått vidga vårt sökområde till all undervisning 

i skolan. Vi har också använt oss av forskning som varit riktad mot andra årskurser än 4–6, 

vi har då valt ut material som är allmängiltiga för alla årskurser. Kriterier för den forskning 

vi valt ut till vår studie var att den skulle beröra interkulturell undervisning med fokus på 

våra fyra huvudområden; identitet, ”vi och dom”, undervisning och lärarens kompetens.  
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Vi är medvetna om att det kan ses som en svaghet i vår studie att vi dels har använt oss av 

forskning inom andra ämnen än samhällskunskap, dels forskning som berör andra årskurser 

än 4–6. Vi anser ändå att materialet är relevant för vår studie och visar istället att en interkul-

turell undervisning är viktig i alla ämnen, inte bara i samhällskunskap. En annan svaghet är 

att en del av materialet vi analyserat kommer från antologier. Dock har vi använt oss av 

etablerade forskare i vår studie, som gör att vår studies trovärdighet ökar. Vi har upptäckt 

gemensamma resultat i doktorsavhandlingarna, licentiatuppsatsen, rapporterna och den ve-

tenskapliga artikeln som vi har gjort i den bok och de antologier vi har använt. Detta gör att 

bokens och antologiernas trovärdighet ökar och vi är trygga med att använda oss av detta 

material i studien. I och med att materialet vi har analyserat visar i stort sett samma resultat 

kan en allmän slutsats av forskningen dras. 

6.2 Resultatdiskussion  

Studien har syftat till hur samhällskunskapsundervisningen kan främja förståelsen för 

varandra i ett klassrum där eleverna har olika kulturella identiteter, samt vilken kompetens 

läraren behöver för att uppnå detta. Som lärare har vi en skyldighet att följa styrdokumenten. 

Vi har därför tagit vår utgångspunkt i Lgr 11, både i kapitlet om skolans värdegrund och 

uppdrag samt i kursplanen för samhällskunskap. Styrdokumenten tar upp både i inledande 

kapitel och i kursplanen att eleverna ska utveckla förståelse för varandra och att de ska kunna 

leva sig in i andras levnadsvillkor (Skolverket, 2011a). Skolan är en plats där olika kulturer 

möts, detta bör skolan ta tillvara på genom att använda sig av interkulturell undervisning. 

Den genererar i sin tur till en ökad förståelse för varandras kulturella bakgrunder. Trots detta 

står det inget specifikt om begreppet interkulturell i Lgr 11. Detta anser vi är anmärkningsvärt 

då interkulturell står för en ömsesidig förståelse mellan individer med olika kulturer. Det vi 

har valt att använda oss av från styrdokumenten ingår i interkulturell undervisning, dock 

tycker vi att styrdokumenten bör betona att lärarna ska använda sig av detta i sin verksamhet.  

 

Det finns många faktorer som ingår i interkulturell undervisning, det vi valt att fokusera på i 

vår resultatdel är; identitet, ”vi och dom”, undervisning och lärarens kompetens. Dessa fyra 

områden behandlas ofta i forskningen som viktiga komponenter för att lyckas med en under-

visning ur ett interkulturellt perspektiv. 

 

Vi valde att först behandla identitetsbegreppet då elevens förståelse och trygghet i sin egen 

identitet är viktig för att kunna förstå andra och andras perspektiv. Identitet är något som 
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skapas i möten med andra. Skolan är en mötesplats där eleverna utvecklar sin identitet, därför 

har läraren en viktig roll i denna process. Eleverna påverkas av sina klasskamrater och lärare, 

det är därför vi tycker det är viktigt att lärare ska vara bra förebilder och stötta eleverna i 

deras identitetsskapande. von Brömssen (2016, s. 62) beskriver att alla individer har flera 

olika identiteter som vi skiftar emellan, detta då vi lever i en miljö där olika kulturer möts 

och blandas. Även om vi alla skiftar identitet när vi anpassar oss efter mottagaren och sam-

manhanget, finns det många som mer uttalat har en mångkulturell identitet. Läraren måste ha 

i åtanke att detta både kan vara en fördel och en nackdel för dessa elever. Det innebär att 

eleverna kan känna sig hemma i många kulturer och är trygga i sin mångkulturella identitet. 

Det kan också innebära att de inte känner sig riktigt hemma någonstans, vilket gör att de 

känner en osäkerhet i sin identitet. Här blir det då extra viktigt att läraren är med och stöttar 

elevens identitetsskapande, bland annat genom att skapa ett tryggt klassrumsklimat där alla 

får känna sig delaktiga och betydelsefulla. 

 

Världen är oftast uppbyggd i motsatspar (Lorentz, 2007, s. 191) och på detta sätt har även ett 

”vi och dom” uppkommit. Detta är något som vi ska motarbeta i skolan. Lgr 11 betonar att 

ingen ska utsättas för diskriminering på grund av vem man är eller var man kommer ifrån. 

Med anledning av hur det ser ut i världen där främlingsfientligheten ökar är det extra viktigt 

att hela skolans verksamhet arbetar aktivt med att alla olikheter välkomnas och är lika mycket 

värda. Under vår VFU har vi reflekterat över att det inte diskuteras så mycket om detta i 

klassrummet, detta kan bero på att det tas för givet att alla är lika mycket värda. Vi tror 

däremot att ju mer vi diskuterar varandras olikheter och likheter skapar vi en ömsesidig för-

ståelse till varandra. Precis som Lorentz (2013, s. 19) anser så behöver vi kunskap om 

varandra för att vi ska kunna leva tillsammans i ett fungerande samhälle.  

 

Av de tre sätt som integration kan ske på tycker vi att skolan bör använda sig av mångkulturell 

integrering. Vi har uppfattat från våra VFU:er att det talas mycket om att skolan följer detta 

men det är inget som sedan syns tydligt i verksamheten. Nilsson (2015, s. 226–227) beskriver 

mångkulturell integrering där olikheter ses som en tillgång och det är detta vi tycker är viktigt 

att lyfta fram i skolans verksamhet. Vi vill lyfta fram att jämställdhet ska betyda att alla olik-

heter accepteras. Det är inte bara i skolan det måste ske förbättringar inom integration, den 

måste ha sin grund även i politiken. Halilovic & Huskic (2010, s. 54) tog upp satsningar som 

gjorts inom integrationspolitiken men dessa var riktade mer mot ”de andra” och inte integ-

ration som berör alla. Med utgångspunkt ur ett interkulturellt perspektiv blir då detta kritik 
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mot vårt samhälle och dess politik, det är inte den integration vi ska eftersträva för att ut-

veckla ett mångkulturellt och jämställt samhälle. 

 

För att undervisningen i samhällskunskap ska bli givande för alla elever menar Borgström 

(2004, s. 53) att vi behöver utgå från deras bakgrund och förkunskaper. Detta styrks även av 

Lgr 11, alla elever har olika förutsättningar och det är efter dessa vi ska anpassa vår under-

visning. Av de förslag på metoder vi gav i resultatdelen tror vi att de flesta lärare använder 

sig av konstruktioner av olika grupper i sin undervisning. Metoden att åka på klassresa till 

olika länder kan vara svårt att genomföra, både praktiskt och ekonomiskt. Däremot de andra 

förslagen på metoder; att läsa böcker, se filmer, införa rollspel samt att analysera massmedia 

är något alla lärare bör använda sig av som en del av undervisningen i samhällskunskap (och 

i andra ämnen). Dessa metoder är enkla att genomföra och vi tror att eleverna känner sig 

sedda och accepterade om vi lyfter fram deras kulturer. Detta kan i sin tur bidra till en ökad 

förståelse för varandras kulturella bakgrunder. Kursplanen i samhällskunskap tar också upp 

att eleverna ska ges förutsättningar att se ur olika perspektiv (Skolverket, 2011a, s. 199). 

Låtar vi elevernas kulturella identiteter få en naturlig plats i undervisningen kan de genom 

interaktion och kommunikation ta del av varandras olika perspektiv. Vi ska se vårt mångkul-

turella klassrum som en tillgång i vår undervisning. 

 

Det har gjorts studier hur främlingsfientlighet behandlas i läroböckerna i samhällskunskap. 

Vi kunde se att en del aspekter har ändrats till det bättre och att vissa är bestående. Till ex-

empel så har några läroböcker använt sig av bra förklaringar på begrepp inom området samt 

använt sig av bilder som ej styrker eventuella fördomar. Ett ytterligare exempel är läroböcker 

som inkluderar alla elever genom att inte nämna någon specifik kultur som eleverna ska 

känna igen sig i. På detta sätt värderar inte läroboken en kultur högre än någon annan och det 

dit alla läroböcker bör sträva mot för att uppnå en interkulturell undervisning. Det generera 

att alla elever känner att sin kultur är viktig och får vara en del av undervisningen. 

 

Några negativa aspekter som tyvärr fortfarande finns kvar i vissa läroböcker är att det finns 

en uppdelning mellan ”vi och dom” eller ”svenskar och invandrare”, vilket kan exkludera 

många elever. En del läroböcker innehåller också fortfarande bilder där eventuella fördomar 

kan förstärkas. I rapporten från Johnsson Harrie (2016, s. 64–66) analyserades några läro-

böcker där hon jämförde bland annat bild och bildtext som behandlade kvinnan och slöjan. 
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Slöjan kan alltså uppfattas på olika sätt beroende på vilka bilder läroboken har valt att an-

vända sig av. Eleverna påverkas av våra läroböcker och vilken bild vill vi att eleverna ska få 

av de olika kulturerna? Skolans och lärarens ansvar är att granska material som används i 

undervisningen så att inte dessa stärker elevers eventuella fördomar. I den mångkulturella 

skolan är det viktigt att alla kulturer presenteras på ett positivt sätt i läroböckerna, både i text 

och bild. Vi har tidigare inte reflekterat över hur innehållet i läroböcker presenterat vårt om-

råde. Genom denna studie har vi nu fått upp ögonen för hur viktigt det är att vi granskar det 

material vi använder oss av, bild och text ska generera ett interkulturellt perspektiv där ingen 

elev känner sig exkluderad. 

 

Det framgick i forskningen att läraren behöver interkulturell kompetens för att kunna under-

visa i ett mångkulturellt klassrum. Kompetensen ger läraren verktyg för att kommunicera 

dels med eleverna, dels för att kunna stötta eleverna i deras kommunikationer med varandra. 

Konstigt nog står det inget om denna kompetens i styrdokumenten eller utgör någon större 

del i lärarutbildningarna. Denna kompetens är förlagd på lärare som enbart arbetar antingen 

med modersmål eller med svenska för invandrare. Vi håller med Lahdenperä (2010, s. 24) 

att denna kompetens är viktig för alla lärare att besitta, därför bör den ingå i alla lärarutbild-

ningar samt skrivas in i styrdokumenten. I ett klassrum kan också konflikter uppstå, till ex-

empel konflikter som är kulturellt betingade. I sådana situationer underlättar det att läraren 

har kunskaper om olika kulturer. Därför håller vi med Lorentz (2016, s. 166) om att som 

lärare behöver vi kunna utgå från olika perspektiv vid hantering av konflikter. Att lägga sina 

egna åsikter och värderingar åt sidan tror vi kan vara en svårighet, särskilt i en situation som 

uppstår plötsligt i en rörig miljö. I en sådan situation krävs snabba beslut och då är det lätt att 

bara utgå från sig själv. Detta är också en anledning till varför alla lärare bör få utbildning i 

interkulturell kompetens. 

 

Forskningen belyser även att läraren bör ha ett nära samarbete med modersmålslärarna. Detta 

har vi både positiva och negativa erfarenheter av från vår VFU. Vi har sett skolor där läraren 

tar tillvara på modersmålslärarens kompetens. I dessa skolor har modersmålsläraren varit 

med på några lektioner varje vecka och hjälpt till med till exempel översättning av texter i 

samhällskunskap. Detta har underlättat för eleven då han eller hon kan ta till sig kunskap på 

ett sätt som inte skulle vara möjligt annars. Vi har också upplevt motsatsen, läraren har då 
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inte haft något samarbete med modersmålsläraren utan han eller hon har kommit efter ordi-

narie schema. De elever som inte kan språket tillräckligt bra har då haft svårt att tillgodose 

sig kunskaper i ämnet samhällskunskap. 

 

Sammantaget kan vi dra slutsatsen av vår litteraturstudie att interkulturell undervisning är 

något alla skolor bör använda sig av i all undervisning. Alla skolor i Sverige är mer eller 

mindre mångkulturella och vi håller med Lorentz (2010, s. 191) att eleverna behöver disku-

tera begrepp som kultur, identitet och värdegrund för att utveckla förståelse för sina egna och 

andras levnadsvillkor. Effekten blir att vi lär oss att samarbeta med varandra och på så sätt 

kunna utveckla det samhälle vi lever i. Forskningen vi använt oss av har poängterat att inter-

kulturell undervisning kan resultera att eleverna får ökad förståelse för varandra och kan se 

allas olikheter som en tillgång. Använder sig inte skolorna av detta finns en risk att segregat-

ionen mellan människor ökar och ett ”vi och dom” lever kvar. 

 

Denna litteraturstudie har varit givande och något vi kommer använda oss av i vår kommande 

yrkesutövning. Vi kommer även använda denna studie som utgångspunkt för vårt nästkom-

mande examensarbete. Då vill vi undersöka från två sidor av klassrummet, både samhälls-

kunskapslärarnas respektive elevernas perspektiv. Vi vill undersöka om samhällskunskaps-

lärarna förhåller sig till en interkulturell undervisning, och då ha med frågeställningarna vad, 

hur och varför. Vi är också intresserade av att undersöka elevernas perspektiv, får deras kul-

turella bakgrunder ta plats i undervisningen?
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikat-

ionsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Teoretisk 

bakgrund 

Resultat 

Barker, G. & 

Moore, A. 

Confused or 

multicultural 

–  

Third cultural 

individuals´ 

Cultural iden-

tity. (2011). 

United States 

Syftet med stu-

dien är hur del-

tagarna uppfat-

tar sina mång-

kulturella iden-

titeter. 

Studies genomfördes 

genom intervjuer. Del-

tagarna skulle uppfylla 

kriteriet att ha varit bo-

satt i minst tre år i ett 

annat land. 

Den bygger 

på intervjuer.  

Resultatet vi-

sar att delta-

garna kan 

skifta identi-

teter och att 

det både kan 

ses positivt 

och negativt. 

Borgström, 

M.  

”Lärarens in-

terkulturella 

kompetens i 

undervis-

ningen”. I P. 

Lahdenperä 

(Red), Inter-

kulturell pe-

dagogik i teori 

och praktik. 

(2004). Sve-

rige 

Beskriver be-

greppet inter-

kulturell kom-

petens och var-

för läraren be-

höver besitta 

denna. 

Artikeln är ett kapitel i 

en antologi.  Tar upp 

delarna interkulturell 

pedagogik, bristande 

interkulturell kompe-

tens, att förstå den 

andre, förhållande till 

rum och ägande, relat-

ionen till tid, öppenhet 

och flexibilitet, min 

kulturells undervis-

ning. 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning 

som rör iden-

titet, kultur 

och språk. 

Interkulturell 

kompetens 

kan uppnås 

vid öppenhet 

och förståelse 

i en kommu-

nikation mel-

lan individer 

med olika 

kulturella 

bakgrunder. 

Borgström, 

M. & Graviz, 

A. ”Kan inter-

kulturellt lä-

rande bidra till 

fred i värl-

den?”. I H. 

Lorentz & B. 

Bergstedt 

(Red), Inter-

kulturella per-

spektiv: peda-

gogik i mång-

kulturella lä-

randemiljöer. 

(2016). 

Sverige 

Kan interkultu-

rellt lärande bi-

dra till fred i 

världen? 

Ett kapitel i en anto-

logi. Tar upp delarna 

fred i världen, begrep-

pet interkulturalitet, 

två studier om inter-

kulturellt lärande, 

olika interkulturella 

lärande situationer. 

En undersök-

ning om ung-

domar i 

Tjeckien, Po-

len och Sve-

rige. Kapitlet 

tar även upp 

ett hiphop-

projekt i 

Stockholm. 

Interkulturell 

pedagogik i 

skolan kan ha 

positiv effekt 

för att uppnå 

fred i världen.  
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von Brömm-

sen, K. ”Iden-

titeters konfi-

gurationer: 

från att ”vara” 

till att ”bli 

till””. I H. Lo-

rentz & B. 

Bergstedt 

(Red), Inter-

kulturella per-

spektiv: peda-

gogik i mång-

kulturella lä-

randemiljöer. 

(2016). 

Sverige 

Diskuterar be-

greppet identi-

tet och hur 

identiteten blir 

till genom 

olika proces-

ser. 

Ett kapitel i en anto-

logi. Tar upp delarna 

begreppet identitet i en 

mångkulturell och glo-

baliserad värld, post-

kulturella perspektiv 

och diskursiva identi-

tetskonstruktioner, hy-

briditet, det tredje 

rummet och multipla 

identiteter, rum, plats 

och identitet. 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning. 

Vi behöver 

förstå att en 

identitet är 

föränderlig 

och som vari-

erar i tid och 

rum. 

Halilovic, M. 

& Huskic, M. 

”Att leva i ett 

mångkultu-

rellt sam-

hälle”. I P. 

Lahdenperä & 

H. Lorentz 

(Red), Möten i 

mångfaldens 

skola: Inter-

kulturella ar-

betsformer 

och nya peda-

gogiska utma-

ningar. 

(2010). Sve-

rige 

Behov att ge 

elever kunskap 

och förståelse i 

dagens mång-

kulturella sam-

hälle. 

Ett kapitel i en anto-

logi. Tar upp det 

mångkulturella 

Malmö, kursens syfte 

och metod, tre centrala 

begrepp, kursens kun-

skapssyn, det mång-

kulturella samhällets 

utmaningar, ett Vi som 

erkänner ett unikt Du, 

kunskap om vår ge-

mensamma värld. 

Bygger på ett 

projekt som 

startades ge-

nom en kurs 

på Malmös 

gymnasiesko-

lor. 

Genom inter-

vjuer med 

eleverna har 

det framkom-

mit att kursen 

har lyckats 

med sitt mål 

att få in sam-

tal om det 

mångkultu-

rella sam-

hället i sko-

lan. 

Johnsson Har-

rie, A. En 

granskning av 

läroböcker i 

samhällskun-

skap och 

historia för åk 

7–9 med fokus 

på rasism, 

främlingsfi-

entlighet och 

intolerans. 

(2016). Sve-

rige 

Granska läro-

böcker om de 

innehåller ras-

ism, främlings-

fientlighet eller 

intolerans. 

En rapport. Granska 

några vanliga förlag 

som används i både 

historie- och samhälls-

kunskapsläroböcker. 

Böckerna är från hög-

stadiet och utgivna ef-

ter Lgr 11. 

En analys av 

tolv läro-

böcker varav 

sex böcker i 

historia och 

sex böcker i 

samhällskun-

skap.  

Resultatet vi-

sar att det inte 

förekommer 

rasistiska in-

slag i böck-

erna.  
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Jonasson 

Ring, E. Sam-

hällskunskap i 

ett förändligt 

samhälle: 

medborgar-

kompetenser 

och didaktiska 

utmaningar. 

(2015). Sve-

rige 

Vilka utma-

ningar kan 

samhällskun-

skapsläraren 

möta i under-

visningen? 

En licentiatuppsats. 

Arbetet är indelat i de 

olika medborgarkom-

petenserna. 

Intervjuer 

med lärare 

om deras 

samhällskun-

skapsunder-

visning. 

Genom inter-

vjuer med lä-

rarna kom 

man fram till 

att lärarna an-

vänder sig av 

elevers tidi-

gare erfaren-

heter. 

Lahdenperä, 

P. ”Att ut-

veckla skolan 

som interkul-

turell lärande 

miljö”. I P. 

Lahdenperä 

(Red), Inter-

kulturell pe-

dagogikk i te-

ori och prak-

tik. (2004). 

Sverige 

Utveckla sko-

lan som inter-

kulturell läran-

demiljö samt 

ledarskap i 

mångkulturella 

miljöer. 

Kapitel i en antologi. 

Tar upp goda interkul-

turella miljöer - vad är 

det? Vad kännetecknar 

goda interkulturella lä-

randemiljöer? 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

egen och and-

ras forskning 

samt skolpro-

jekt.  

Vilka 

aspekter som 

gynnar en in-

terkulturell 

lärandemiljö 

och vad inter-

kulturalitet 

kan göra i 

skolan. 

Lahdenperä, 

P. ”Mångfald 

som interkul-

turell utma-

ning” I  P. 

Lahdenperä & 

H. Lorentz 

(Red), Möten i 

mångfaldens 

skola: Inter-

kulturella ar-

betsformer 

och nya peda-

gogiska utma-

ningar. 

(2010). Sve-

rige 

Utmaningar 

som ställs på 

mångfaldens 

skola och på 

lärarens kom-

petens. 

Kapitel i en antologi. 

Tar upp mångfald och 

lärarutbildning, lärares 

medvetenhet om det 

mångkulturella, mo-

nokulturellt synsätt, 

flerspråkighet som in-

terkulturell utmaning, 

elevers interkulturella 

identitetsformeringar, 

lärares interkulturella 

attityder och kompe-

tenser, att skapa ge-

menskap utifrån olik-

heter. 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning. 

Skolans har 

nu möjlighet 

att skapa ge-

menskap uti-

från olik-

heter. 

Lorentz, H. 

Talet om det 

mångkultu-

rella i skolan 

och sam-

hället: en ana-

lys av diskur-

ser om det 

Undersöka det 

mångkulturella 

ur ett pedago-

giskt interkul-

turellt perspek-

tiv. 

En doktorsavhandling. 

Innehåller kapitlen in-

ledning, talet om det 

nationella inom mo-

derniteten, talet om det 

mångkulturella inom 

utbildning: åren 1975–

2006, pedagogisk 

forskning om det 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning. 

Vi lever i ett 

mångkultu-

rellt samhälle 

där alla har 

olika erfaren-

heter med sig 

vilket påver-

kar skolan. 
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mångkultu-

rella inom ut-

bildning och 

politik åren 

1973–2006. 

(2007). Sve-

rige 

mångkulturella: åren 

1973–2006, analys av 

diskurser om det 

mångkulturella, dis-

kussion om analysen 

av diskurser om det 

mångkulturella inom 

utbildning och politik. 

Lorentz, H. 

”Mot framti-

dens mång-

kulturella 

skola”.  I P. 

Lahdenperä & 

H. Lorentz 

(Red), Möten i 

mångfaldens 

skola: Inter-

kulturella ar-

betsformer 

och nya peda-

gogiska utma-

ningar. 

(2010). Sve-

rige 

Skolans roll i 

vårt mångkul-

turella sam-

hälle. 

Kapitel i en antologi. 

Tar upp skolans plats i 

dagens samhälle, pe-

dagogikens målsätt-

ning, utmaningar för 

framtidens mångkul-

turella skola, mång-

fald, ledarskap, värde-

grund, postmoderna 

pedagogiska perspek-

tiv. 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning. 

Pedagogiken 

i skolan ska 

återspegla 

samhället.  

Lorentz, H. 

Interkulturell 

pedagogisk 

kompetens: 

integration i 

dagens skola. 

(2013). Sve-

rige 

Motverka 

främlingsfient-

lighet i vår 

mångkulturella 

skola genom 

interkulturell 

pedagogisk 

kompetens.  

En bok som behandlar 

vad lärare behöver för 

interkulturell kompe-

tens i en mångkulturell 

skola. 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning. 

Interkulturell 

kompetens är 

förändlig och 

behöver stän-

digt utveck-

las. 

Lorentz, H. & 

Bergstedt, B. 

”Interkultu-

rella perspek-

tiv: från mo-

dern till post-

modern peda-

gogik”.  I H. 

Lorentz & B. 

Bergstedt 

(Red), Inter-

kulturella per-

spektiv: peda-

gogik i mång-

kulturella lä-

randemiljöer. 

(2016). 

Beskriva det 

interkulturella 

perspektivet. 

Inledande kapitel i en 

antologi. Tar upp be-

greppen mångkulturell 

och interkulturell i ett 

historiskt perspektiv, 

skolans roll och bety-

delse i det moderna 

samhället, från mo-

dernt till postmodernt 

samhälle, interkultu-

rella pedagogiska per-

spektiv, interkulturell 

pedagogisk forskning, 

kunskap om olika sor-

ters kunskaper, trans-

formativ samhälls-

forskning. 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning. 

Kapitlet tar 

upp allmänt 

om interkul-

turella per-

spektiv samt 

vad reste-

rande kapitel 

handlar om. 
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Sverige 

Lorentz, H. 

”Interkulturell 

pedagogisk 

kompetens: 

transformativ 

akademisk 

kunskap om 

integration i 

dagens skola”. 

I H. Lorentz & 

B. Bergstedt 

(Red), Inter-

kulturella per-

spektiv: peda-

gogik i mång-

kulturella lä-

randemiljöer. 

(2016). 

Sverige 

Vad är inter-

kulturell peda-

gogisk kompe-

tens och vad 

behövs för att 

få den. 

Ett kapitel i en anto-

logi. Tar upp skolans 

betydelse i dagens 

postmoderna sam-

hälle, interkulturell 

kompetens, interkultu-

rell pedagogisk kom-

petens, modellen från 

dekonstruktion till in-

terkulturell medveten-

het. 

Bygger på ti-

digare erfa-

renheter och 

forskning. 

Samhället 

och skolan 

har ett ansvar 

att integration 

ska fungera. 

Nilsson, H. 

Kultur och ut-

bildning: en 

tolkning av 

två grundsko-

lors mångkul-

turella kon-

texter. (2015). 

Sverige 

Hur utbildning 

formas i mång-

kulturella mil-

jöer. 

En doktorsavhandling. 

Undersökning av två 

skolor en mångkultu-

rell skola och en skola 

med muslimsk inrikt-

ning. 

Observat-

ioner och in-

tervjuer. 

Det finns tre 

olika sätt som 

integration 

kan ske på. 

Selander, S., 

Romare, E., 

Trotzig, E. & 

Ullman, A. 

Rasism och 

främlingsfi-

entlighet i 

svenska läro-

böcker?. 

(1990). Sve-

rige 

Finns det ras-

ism eller främ-

lingsfientlighet 

i svenska läro-

böcker? 

En rapport. Undersök-

ning av läroböcker i 

religion, samhällskun-

skap och historia. Ut-

givna under 1980-ta-

let. Böckerna är ifrån 

grundskolans tidigare 

år till vuxenutbild-

ning. 

En analys av 

ca 200 läro-

medel i sam-

hällskunskap, 

religion och 

historia. 

Det finns 

ingen renod-

lad rasism el-

ler främlings-

fientlighet i 

böckerna.  

 


