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Sammanfattning 
Skolan existerar i en globaliserad värld och eleverna ska utbildas till framgångsrika 
globala medborgare. Skolans samhällsorienterade ämnen fokuserar bland annat på 
hur vi människor lever tillsammans, dels i vårt närområde och dels i vår globala värld.  
 
Syftet med forskningsöversikten är att undersöka vad som kännetecknar forskningen 
om global undervisning i grundskolans samhällsorienterade ämnen.  
 
Det här är en systematisk litteraturstudie där primärkällorna (sju artiklar och en 
avhandling) kartläggs, syntetiseras och analyseras. Arbetsprocessen började med 
litteratursökningar och ett urval av primärkällor. Kartläggning och fördjupad analys av 
forskningsfältet grundades på kodning och syntetisering av primärkällorna. 
 

Kvalitativa metoder används i alla studier och deltagarna är vanligen lärare, i vissa 
fall i kombination med deras elever. Flera studier i det undersökta forskningsfältet 
visar att lärare är osäkra på betydelsen av begreppet global undervisning. I det 
undersökta forskningsfältet är det flera artiklar visar på hur lärares bakgrund, diskurs 
eller perspektivmedvetenhet påverkar implementerandet av global undervisning. 
Lärares syn på global undervisning verkar dock inte påverka implementerandet. Ett 
annat vanligt sätt att närma sig global undervisning i det undersökta forskningsfältet 
är fallstudier där effekten av ett projekt om internationell kommunikation mellan skolor 
undersöks. Projektens utfall visar att deltagarna har breddat sina perspektiv och 
dessutom lärt sig mer om sitt eget närområde och sin egen kultur i samband med 
genomförandet av projektet.  
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INLEDNING 
Vi lever idag i en globaliserad och komplex värld där olika kulturer i allt högre grad möts i 

både lokala och globala sammanhang. Av den anledningen finns det skäl att titta på hur vi 

människor på ett givande och framgångsrikt sätt kommunicerar med varandra, breddar våra 

perspektiv och reducerar våra fördomar. Vad menas då med att vi lever i en globaliserad 

värld? Enligt Herring (2001; se Wang m.fl. 2008, s. 89) är globalisering en trend som bygger 

på att världen blir mindre på grund av ett ökat globalt informationsutbyte och en ökad 

internationell kommunikation, exempelvis via det digitala nätverket. Robertson (1992, s. 8) 

menar att globalisering handlar om en sammanpressning av världen samtidigt som att 

människor blir allt mer medvetna om världen som en helhet.  

 

Platstillhörighet spelar roll i människors liv då den till exempel kan påverka individers 

trygghet, anknytningar till andra, identitet och självkänsla (Alman & Low 1992; se Sanderoth, 

Werner & Båth 2009, ss. 57f). “Om barn och unga känner sig trygga i sin identitet och i sin 

värld, lär dem sig bättre” (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 82). Hur kan då skolelever 

uppnå en trygg platstillhörighet i en globaliserad värld? Det är här den globala undervisningen 

kommer in, för att våra elever ska bli trygga och framgångsrika globala medborgare. Global 

undervisning kan föras in i de flesta skolämnen för att bland annat bredda elevernas 

perspektiv, ge eleverna en möjlighet till att lära sig uppskatta mångfald samt att öka elevernas 

förståelse för global dynamik och globala maktförhållanden. Enligt Bozkurt och Yasar (2016) 

handlar global undervisning1 om att elever ska bli utrustade med de kunskaper, förmågor och 

attityder som är av betydelse i ett demokratiskt, globalt och mångkulturellt samhälle. 

 

Skolans samhällsorienterade ämnen kan vara en relevant arena för att föra in frågor om 

globalisering och globala perspektiv. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) ser vi att de samhällsorienterande ämnenas centrala innehåll för 

årskurserna 1-3 består av rubrikerna: Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i 

världen och Att undersöka verkligheten. Jag menar att de här rubrikerna indikerar att de 

samhällsorienterade ämnena i sig bör innehålla undervisning med globala perspektiv. Målen i 

ämnet samhällskunskap består bland annat av: 

 
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,  

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv (Lgr11) 

 

Ordet samhällen skrivs i plural vilket innebär att det inte endast är vårt eget samhälle som är 

av betydelse. Det är också relevant att se på samhällsfrågor ur olika perspektiv, alltså inte 

endast ur varje individs eget perspektiv. Ett internationellt perspektiv betonas dessutom redan 

i skolans värdegrund: 

 
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 (Lgr 11). 

 

Citatet ovan visar på skolans roll att förbereda eleverna för att bli medborgare i en global 

värld. Skolan ska skapa internationell solidaritet, värna om internationell kommunikation och 

                                                 
1 Global education. 
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bygga upp en mångkulturell förståelse. Det är därför av betydelse att lärare är väl införstådda 

kring betydelsen av global undervisning samt att de är väl medvetna om hur de kan föra in 

globala perspektiv i sitt undervisningsinnehåll på ett framgångsrikt sätt. Det är därför jag 

väljer att genomföra en forskningsöversikt med studier om global undervisning i grundskolan 

som primärkällor.  

 

Global undervisning är inte bara viktig för att förbereda eleverna för att bli 

perspektivmedvetna medborgare på ett globalt plan utan också i sitt eget närområde. Det finns 

alltid någon grad av mångfald (gällande till exempel kultur, klass, bakgrund, perspektiv) i 

elevernas närområde och skolklass. Mångfalden i skolklasser är kanske mer synlig idag på 

grund av att det är många som flyr till Sverige från krigsdrabbade länder. Sanderoth, Werner 

och Båth (2009, s. 29) beskriver mångfalden i skolan som “[e]lever i samma klass men i olika 

världar”. Med det menas att elever i en klass lever olika typer av liv utanför skolan men blir 

till en gemensam grupp i skolan. Eleverna kan, oberoende av kulturell eller etnisk bakgrund, 

ha olika grad av självkänsla, trygghet, målmedvetenhet, samt tillit till sig själva och sin 

omgivning. Läraren är en viktig resurs för att vägleda alla elever så att de finner trygghet i 

närområdet, då elevens känsla av trygghet/tillhörighet är nära sammanlänkat med elevens 

lärande (Sanderoth, Werner & Båth 2009, ss. 29, 37, 84). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med forskningsöversikten är att undersöka vad som kännetecknar forskningen om 

global undervisning i grundskolans samhällsorienterade ämnen, med särskilt fokus på hur 

lärarens medvetenhet om ett globalt sammanhang påverkar undervisningen. De ledande 

frågeställningarna har varit: 

● Vilka är de huvudsakliga syftena, metoderna, begrepp och begreppsdefinitioner som 

har använts i forskningen? 

● Vilka är de mest centrala resultaten i studierna som inkluderats i denna 

forskningsöversikt? 

● Hur kan global undervisning bli framgångsrik för elevernas lärande?  
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METOD 

Forskningsöversikter 

En systematisk litteraturstudie “strävar efter att heltäckande identifiera, bedöma och 

syntetisera alla relevanta studier inom ett givet ämne” (Petticrew & Roberts 2006; se Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 28). Det är framförallt fyra element som är av 

betydelse när en systematisk litteraturstudie genomförs, för att litteraturstudien ska bli 

granskningsbar. Först och främst är det viktigt att med tydlighet beskriva sökningens metoder 

och kriterier samt hur urvalet av studier har gjorts. Det är också viktigt att sökstrategin är 

uttalad. För det tredje är det också relevant att kodningen av studiernas innehåll är 

systematisk. Till sist kan det vara värdefullt att använda metaanalys för att få ett samlat 

resultat av flera studiers resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 27). I den 

här kunskapsöversikten genomförs dock analysen utifrån en begreppskodning och 

syntetisering. 

 

I kartläggningen av ett forskningsfält är det väsentligt att titta på studiernas övergripande 

ämnen, de teorier som ligger till grund för studien, metoder, resultat och begreppsdefinitioner. 

Utöver de här områdena kan övriga delar av studierna kartläggas, utifrån vad som är relevant 

för det specifika forskningsfältet. Därefter genomförs analyser av forskningsfältet samt 

identifikationer av forskningsfältets styrkor och svagheter (Nilholm 2017, ss. 47f).  

Forskningsöversiktens process 

När jag valde sökord för att hitta artiklar som är relevanta för kunskapsöversikten utgick jag 

från mitt syfte; att undersöka vad som kännetecknar forskningen om global undervisning i 

grundskolan. Syftet var brett formulerat för att ge en överblick kring forskningsområdet. 

Därefter påbörjades en urvalsprocess som sedan ledde till mer djupgående läsning, även här 

föll vissa artiklar bort. Nästa steg gick ut på att koda relevant innehåll i de olika studierna och 

till sist genomförde jag en kartläggning och analys av forskningsfältet. Avslutningsvis 

diskuterade jag resultat och drog slutsatser utifrån min kartläggning och mitt syfte. 

Litteratursökningar 

Globaliseringen är något som är en del av vårt moderna samhälle och förändras i ett högt 

tempo. Forskningen om global undervisning bör vara relativt aktuell och därmed inkluderas 

studier från år 2000 och framåt. Ett annat sökkriterium var att studierna skulle vara granskade 

av andra forskare i en så kallad peer-review process. Dessutom var det såklart ett krav att jag 

skulle kunna läsa studierna, därav valde jag språken svenska och engelska. Sökningarna i 

ProQuest avgränsades också genom att många ämnen uteslöts (t.ex. higher education) eller 

inkluderades (t.ex. learning), på grund av att de troligen inte skulle leda till eller skulle leda 

till studier som hör till mitt syfte. Den sökkällan som valdes var Scholarly Journals och vissa 

dokumenttyper uteslöts (t.ex. general information och news).  

 

I databasen ProQuest användes till en början sökord som gav en överblick av forskningsfältet. 

Därefter lades sökord kopplade till platstillhörighet till då detta skulle kunna vara en intressant 

inriktning på kunskapsöversikten, elevernas känsla av platstillhörighet skulle kunna vara av 

betydelse i global undervisning. Efter dessa sökningar var det dock endast två av dessa 

artiklar som kunde kopplas till kunskapsöversiktens syfte. Därför valde jag att lägga till 

sökord som hör till begreppet multikulturalitet, för att få en bredare syn på global 

undervisning. Sökningen fick många träffar vilket ledde till att jag la till sökorden kring 
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platstillhörighet igen. Utifrån dessa sökningar sparade jag 17 artiklar som utifrån titel och 

sammanfattning innehöll forskning som kunde matchas med mitt syfte. 

 

Den sökning som gjordes i databasen Scopus innehöll bara fyra sökord (global education 

AND social studies AND primary school OR elementary school), trots det gav sökningen få 

träffar. Endast två av träffarna passade till studiens syfte och en av dessa artiklar hade 

dessutom redan sparats vid sökningarna i ProQuest.  

 
Tabell 1: Sökprocess.  

 

Sökning Databas Sökord Träffar 

1 ProQuest global education AND social studies AND primary school 

OR elementary school 

93 

2 ProQuest global education AND social studies AND primary school 

OR elementary school AND place attachment OR 

attachment to place OR sense of place 

32 

3 ProQuest social studies AND global teaching OR global learning 

OR multicultural teaching OR multicultural learning AND 

primary school OR elementary school 

140 

4 ProQuest social studies AND global teaching OR global learning 

OR multicultural teaching OR multicultural learning AND 

primary school OR elementary school AND attachment to 

place OR place attachment OR sense of place 

110 

5 Scopus global education AND social studies AND primary school 

OR elementary school 

5 

Val av primärkällor 

Det var viktigt att primärkällorna antingen direkt eller indirekt kunde appliceras på 

undervisning i de samhällsorienterade ämnena. En artikel jag valde bort riktade till exempel in 

sig på samhällskunskapsundervisning i förskolan, alltså inte på grundskolan (Connor m.fl. 

2017). Jag fick även välja bort de artiklar som inte kan räknas som empirisk forskning. 

Artikeln av DomNwachukwu (2005) innehöll till exempel inte delar som metod, resultat och 

slutsats. Ett annat exempel är en litteraturstudie av Sleeter (2011) som inte var systematiskt 

genomförd då den till exempel saknade beskrivning av metoden. Till sist sorterade jag ut de 

artiklarna som specifikt behandlade global undervisning för grundskoleelever. Jag valde alltså 

mellan totalt 18 studier och behöll till slut åtta av dem, varav sju var artiklar och en av dem 

var en avhandling.  

Syntetisering och analys av forskningsfältet 

Jag började med att genomföra en syntetisering av de valda primärkällorna med fokus på 

syfte, metod, forskningsdeltagare, återkommande begrepp samt relevanta delar av resultatet. 

Det här arbetet skedde löpande över den tid som lades ner på att djupläsa varje studie. 

Kodningen och syntetiseringen av studiernas innehåll gav dels en tydlig bild av varje studie 

för sig, men också över det undersökta forskningsfältet som helhet.  

 

Sammanställningen av den här forskningsöversiktens studier gav upphov till att mönster och 

avvikelser i det undersökta forskningsfältet blev tydliga. Artiklarnas syfte, metod och 

forskningsdeltagare fördes in i en tabell (se Tabell 2). Dessutom förde jag in alla begrepp som 

hade antecknats i syntetiseringen i ett dokument för att kunna räkna på vilka begrepp som var 
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återkommande i studierna. Genom att se över vilka begrepp som är återkommande i 

forskningsfältet uppnås en bild över vilka delar som är centrala inom global undervisning.  

 

Resterande mönster i det undersökta forskningsfältet redovisades i löpande text, men även 

dessa aspekter utgick från den färdigställda syntetiseringen av studierna. I den här delen av 

kartläggningen låg fokus på två övergripande kategorier, då de visade sig vara centrala delar 

av forskningsfältet: Perspektivmedvetenhet och internationell kommunikation (fallstudier som 

undersöker effekten av ett projekt) samt implementering av global undervisning (de studier 

som undersökte i vilken form och i vilken grad global undervisning användes).  

 

Syntetiseringen av primärkällorna synliggjorde även aspekter av global undervisning som 

resulterade i den fördjupade analysens teman. I och med det kompletterades den här 

kunskapsöversikten med en tredje frågeställning; vad som gör global undervisning 

framgångsrik. Aspekterna valdes ut på grund av de visade sig vara utmärkande delar av 

forskningsfältet, samt på grund av att de kan leda till ny relevant kunskap för verksamma 

lärare som vill uppnå en framgångsrik global undervisning.  
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KARTLÄGGNING AV FORSKNINGSFÄLTET 
De studier som inkluderas i forskningsöversikten kan antingen direkt eller indirekt appliceras 

på undervisning i de samhällsorienterade ämnena. Mundys och Manions (2008) artikel 

kommer till exempel fram till att samhällskunskapen var det skolämne som innehöll flest 

kopplingar till global undervisning. Forskningsdeltagarna i Watsons (2016) avhandling var 

historielärare, vilket är ett annat exempel på en direkt koppling till de samhällsorienterade 

ämnena. I artikeln av Cifuentes och Murphy (2000) nämns inte något samhällsorienterande 

ämne specifikt, men det går att dra en indirekt koppling då projektets deltagare fick utbyta 

information om sitt samhälle och dess kultur, deltagarna fick till exempel en bild över 

varandras religiösa synsätt. Även de studier som indirekt kan kopplas till de 

samhällsorienterade ämnena behandlar alltså hur forskningsdeltagarna förstår och studerar 

världen runt omkring sig inom skolans ramar.  

 

I det undersökta forskningsfältet är det vanligt att bedriva forskning som undersöker hur 

framförallt lärares bakgrund eller syn på global undervisning påverkar implementerandet av 

global undervisning i praktiken (se Tabell 2). Mangram och Watson (2011) undersöker till 

exempel samhällskunskapslärares syn på global undervisning och hur det påverkar deras 

pedagogik. Ett annat exempel är Smith (2000) som undersöker hur lärarstudenters bakgrund 

påverkar hur de för in ett multikulturellt perspektiv i sin samhällsundervisning samt hur 

framgångsrik deras mångkulturella undervisning är. I Smiths (2000) studie är respondenterna 

lärarstudenter och elever. De metoder som används för att ta reda på deltagarnas perspektiv 

och pedagogik är vanligen kvalitativa undersökningar med intervjuer, observationer och 

analys av texter skrivna av deltagarna i studien. Smith (2000) använder sig dessutom av en 

kvantitativ metod där deltagarna fick svara på en enkät.  

 

Ett annat vanligt sätt att närma sig global undervisning i det undersökta forskningsfältet är att 

genomföra en fallstudie där effekten av ett projekt undersöks (se Tabell 2). Även dessa studier 

använde kvalitativa metoder som intervjuer, observationer och analys av texter skrivna av 

deltagarna. Wang m.fl. (2008) kompletterade dessutom sin forskning med en kvantitativ 

metod - enkäter. Utgångspunkten i de här fallstudierna var att jämföra hur deltagarnas 

mångkulturella eller globala förståelse ser ut före och efter projektets genomförande. Detta 

kompletteras med uppföljningar under projektets gång. Projekten i fallstudierna handlar om 

digitala och kommunikativa samarbeten mellan lärare och/eller elever över landsgränser. 

Deltagarna får dela med sig av sin kultur, sina perspektiv eller profession och lära sig av 

varandra. Cifuentes och Murphy (2000) undersöker till exempel ett digitalt samarbetsprojekt 

där eleverna från olika länder fick dela med sig av sin egen kultur samtidigt som de fick lära 

sig om en annan kultur. Lärarna från de båda länderna fick bedriva ett professionellt 

samarbete.  

 

Deltagarna i forskningsöversiktens studier är vanligen lärare eller lärarstudenter, i vissa fall i 

kombination med deras elever (se Tabell 2). Artikeln av Mundy och Manion (2008) kan ses 

som en avvikelse från de övriga studierna i det undersökta forskningsfältet då 

forskningsdeltagarna är individer anställda inom skolväsendet på skol-, distrikts- och 

departementsnivå, alltså inte endast lärare. Syftet var inte bara att undersöka deltagarnas syn 

på och implementeringen av global undervisning, utan även vilket formellt stöd den här typen 

av undervisning får. Det kvalitativa datainsamlandet bestod inte enbart av en fallstudie och 

intervjuer utan även av en analys av det officiella undervisningsinnehåll som berör global 
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undervisning samt en genomgång av den globala undervisningens historia (både primär- och 

sekundärkällor).  

 
Tabell 2: Primärkällornas syfte, metod och deltagare.  

 

Artikel Syfte Metod Deltagare 

Bozkurt & Yasar 

(2016) 

Att undersöka lärares syn på 

global undervisning i 

samhällskunskap och hur 

undervisningen kan 

förbereda eleverna för en 

global värld. 

Kvalitativ undersökning. Data 

samlades in från semistrukturerade 

intervjuer och analys av 

skoluppgifter.  

Lärare och elever 

Cifuentes & Murphy 

(2000) 

Att undersöka hur/om 

“Cultural Connections 

program” påverkar lärares 

samt deras elevers 

multikulturella förståelse och 

självbild. 

Kvalitativ undersökning. En 

fallstudie som undersöker 

samarbetet mellan två skolor i 

olika länder med hjälp av digitala 

verktyg. Data samlades in från 

intervjuer i början och slutet av 

perioden, analys av skriftliga 

reflektioner och skoluppgifter, 

observationer av lektioner. 

Lärare och elever 

Mangram & Watson 

(2011) 

Att undersöka 

samhällskunskaps- 

lärares syn på global 

undervisning och hur det 

påverkar deras pedagogik; 

samt de samhälleliga 

diskurser som ligger till 

grund för lärarnas 

perspektiv. 

Kvalitativ undersökning. Data 

samlades in från semistrukturerade 

intervjuer. 

Lärare 

Mundy & Manion 

(2008) 

Att undersöka 

implementeringen av global 

undervisning i Kanadas 

grundskolor samt vilket stöd 

global undervisning får 

uppifrån.  

Kvalitativ undersökning. Data 

samlades in från analys av den 

kurslitteratur och det officiella 

undervisningsinnehåll som berör 

global undervisning; en 

genomgång av den globala 

undervisningens historia; samt en 

fältstudie bestod av en analys av 

undervisningsinnehåll och 

intervjuer med individer på skol-, 

departements- och distriktsnivå. 

Anställda inom 

skolväsendet på 

skol-, distrikts- 

och 

departements- 

nivå 

Smith (2000) Att undersöka hur 

lärarstudenters bakgrund 

påverkar hur de för in ett 

multikulturellt perspektiv i 

sin samhällsundervisning 

samt hur framgångsrik deras 

mångkulturella undervisning 

är. 

Kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. En fallstudie som 

undersöker två lärarstudenter med 

kontrasterande bakgrunder, deras 

syn på kulturell mångfald och 

implementering av mångkulturella 

perspektiv i historieundervisning.  

Data samlades in från analys av 

texter och lektionsplaneringar 

skrivna av deltagarna, intervjuer, 

observationer och enkäter. 

Lärar- 

studenter och 

elever 
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Tuzel och Hobbs 

(2017) 

Att undersöka om elever får 

en ökad kulturell förståelse 

genom att kommunicera med 

elever i ett annat land med 

hjälp av sociala medier.  

Kvalitativ undersökning. En 

fallstudie som undersöker 

samarbetet mellan historie- och 

engelskalärare i två skolor i olika 

länder med hjälp av sociala medier. 

Data samlades in från intervjuer i 

början och slutet av perioden, 

observationer, analys av 

elevuppgifter och texter i det 

sociala nätverket. 

Lärare och elever 

Wang m.fl. (2008) Att undersöka hur ett 

samarbete mellan lärare i 

olika länder påverkar deras 

globala medvetenhet och syn 

på hur globala perspektiv 

kan implementeras i 

undervisningsinnehåll.  

Kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. En fallstudie som 

undersöker samarbetet mellan två 

skolor i olika länder med hjälp av 

digitala verktyg. Data samlades in 

från semistrukturerade intervjuer 

och enkäter innan och efter 

samarbetsperioden, samt från 

deltagarnas samtal på bloggen, 

wikis och mejl. 

Lärare 

Watson (2016) Att undersöka hur 

historielärare bygger upp sin 

globala medvetenhet samt 

hur deras förståelse för 

global undervisning påverkar 

pedagogik och 

undervisningsinnehåll. 

Kvalitativ undersökning. Data 

samlades in från semistrukturerade 

intervjuer och observationer. 

Lärare 

Begreppet global undervisning 

I det undersökta forskningsfältet finns det varierade definitioner av begreppet global 

undervisning2. En del artiklar definierar inte begreppet alls, trots att begreppet används (Tuzel 

& Hobbs 2017; Wang m.fl. 2008). Några artiklar använder en definition som har levt kvar 

sedan år 1977 vilken inkluderar en perspektivmedvetenhet, medvetenhet om vår planets 

tillstånd, mångkulturell medvetenhet, kunskap om global dynamik samt medvetenhet om 

mänskliga val. Watson (2016) nämner en nyare definition av begreppet, vilken även innefattar 

till exempel maktförhållanden i en global värld, att arbeta för att reducera fördomar, ett 

deltagande i både lokala och globala samhällen samt användandet av digitala verktyg. Mundy 

och Manion (2008) inkluderar till exempel vikten av ett erkännande av grundläggande 

mänskliga rättigheter och värdet av mångkultur samt en medvetenhet om hållbar utveckling. 

Bozkurt och Yasar (2016) menar att global undervisning handlar om att elever ska bli 

utrustade med de kunskaper, förmågor och attityder som är av betydelse i ett demokratiskt, 

globalt och mångkulturellt samhälle. Smith (2000) använder istället begreppet mångkulturell 

undervisning3. Begreppet definieras som; (1) lärarens självmedvetenhet gällande etnicitet, 

klass och kön, (2) förståelse för en kulturell mångfald bland eleverna och hur det påverkar 

elevernas lärande samt (3) vikten av att läraren för in olika perspektiv i sin undervisning. 

 

Flera av studierna i det undersökta forskningsfältet pekar även på lärares osäkerhet kring hur 

begreppet global undervisning bör definieras och de definitioner som görs av lärarna är vitt 

                                                 
2 Global education. 
3 Multicultural education. 
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spridda. Trots oklarheterna om hur global undervisning definieras, visar flera av studierna att 

många lärare är positivt inställda till global undervisning eller blir mer positivt inställda till 

global undervisning efter ett samarbetsprojekt med en skola i ett annat land. Till exempel 

Bozkurts och Yasars (2016) resultat pekar på att många lärare hade missuppfattat definitionen 

av global undervisning. Wang m.fl. (2008) visade på att lärarnas inställning till global 

undervisning blev mer positiv efter ett samarbetsprojekt med en partnerskola i ett annat land 

hade genomförts. Resultaten i flera av artiklarna pekar på att många lärare ser global 

undervisning som bland annat undervisning om främmande och avlägsna kulturer, vilket 

exempelvis Watson (2016) indikerar.  

Återkommande begrepp 

I kartläggning av det undersökta forskningsfältet framkommer det att vissa nyckelord 

återkommer i flera av studierna. Nedanstående tabell visar på hur många av artiklarna som 

nämner det specifika nyckelordet. Varje nyckelord innefattar dock flera begrepp med liknande 

innehåll. 

 

 
Figur 1. Återkommande begrepp i studierna. 

 

Figur 1 visar att nyckelordet diversity nämns i alla studier i det undersökta forskningsfältet 

och att culture och global nämns i sju av artiklarna. Media nämns i fyra av artiklarna och 

discourse nämns i tre av artiklarna.  

 

Culture innefattar till exempel begreppen cultural awareness, cultural interactions, cultural 

background, cross-cultural, intercultural samt multicultural. Nyckelordet diverse syftar 

exempelvis på diverse students och cultural diversity. Global dependency, global era, global 

awareness, global interactions och globalization är begrepp som innefattas i nyckelordet 

global. Media innehåller begrepp som global media, social media, multimedia och 

technology.  

Implementering av global undervisning 

I det undersökta forskningsfältet finnes att en viss implementering av global undervisning är 

vanlig i de skolor som de olika studierna har samlat in data från. Dock implementeras inte 

hela spannet av global undervisning, utifrån formella definitioner av fenomenet (se avsnitt 
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Begreppet global undervisning). Det är vanligt att den globala undervisningen i skolorna 

handlar om att eleverna får lära sig om främmande och avlägsna kulturer, ekonomiska 

förhållanden mellan olika länder, miljöproblem eller möjligen bedriva välgörenhet. Mundy 

och Manion (2008) menar att lärare ofta likställde välgörenhetsarbeten med global 

undervisning och de ansåg att eleverna bör uppnå en förståelse för hur lyckligt lottade de bör 

vara över att vara födda i Kanada, samtidigt som annan form av global undervisning vanligen 

negligerades. Dessutom visar Mundy och Manion (2008) på en brist på stöd för utveckling av 

läroplan och kompetensutveckling kring global undervisning från ledningen i Kanadas 

skolväsende. Bozkurts och Yasars (2016) resultat visar att de undervisningsmoment i 

samhällskunskapen som behandlade globala problem eller globala förbindelser var 

otillräckliga eller ytliga. Viktiga globala händelser kunde dock beröras i klassrummet när de 

dyker upp. Problem kring miljöförstöring och ekonomiska globala förbindelser (till exempel 

export och import) inkluderades enligt Bozkurt och Yasar (2016) i 

samhällskunskapsundervisningen, dock inte någon annan form av internationella relationer. 

Enligt Mangram och Watson (2011) är det många lärare som såg global undervisning som 

undervisning om andra länder och dess kultur där amerikansk kultur blir en grund för 

jämförelse i förhållande till alla andra kulturer. Mangram och Watson (2011) visar också att 

de flesta lärarna i studien upplevde svårigheter kring hur de skulle implementera globala 

perspektiv i samhällskunskapsundervisningen, även om de hade en övergripande positiv 

inställning till global undervisning. Watson (2016) påvisar att en del delar av global 

undervisning var integrerade i undervisningsinnehållet, till exempel lokala/globala kontakter, 

medvetenhet om perspektiv och kulturell känslighet4, men graden av implementerandet av 

sådana element var ojämn. En del av lärarna i Watsons (2016) studie ansåg att eleverna bland 

annat bör utveckla förmågor kring kritiskt tänkande, digital kompetens och en grundläggande 

förståelse för globala frågor och aktuella händelser som en viktig del av global medvetenhet. 

Utifrån olika formella definitioner av global undervisning (se avsnitt Begreppet global 

undervisning) är det dock flera aspekter av global undervisning som inte implementeras av 

lärarna i Watsons (2016) studie. Exempel på sådana aspekter är undervisningselement som 

berör perspektivmedvetenhet, mångkulturell medvetenhet, kunskap om global dynamik, 

maktförhållanden i en global värld, reducerande av fördomar samt deltagande i både lokala 

och globala samhällen. 

 

Flera av studierna visar på att lärares bakgrund, diskurs och synsätt påverkade graden av 

implementering av global undervisning i praktiska lektionsinnehåll. Smith (2000) visar till 

exempel att lärarstudenternas bakgrund kunde påverka deras mottaglighet för ett 

mångkulturellt perspektiv på undervisning. Enligt Smith (2000) var det bakgrundsfaktorerna 

etnicitet, kön och klass; tidigare erfarenheter av mångfald och i vilken grad de var för 

individualism som främst påverkade lärarstudenternas attityder och beteenden i relation till att 

undervisa i klasser med en kulturell mångfald. Watson (2016) menar att lärarna i studien 

levde i en diskurs där amerikansk/västerländsk essentialism ligger i fokus. Det medförde att 

lärarna i studien utmanade men också förstärkte amerikansk exceptionalism genom sitt sätt att 

tala om sin globala förståelse och sin historieundervisning. Exceptionalismen handlar om att 

delar ur historien framhävs, till exempel som mer betydelsefulla och unika än de egentligen 

varit (Watson 2016, s. 29). Essentialism bygger enligt Watson (2016, s. 26) på hur ett objekts 

egenskaper förenklas och samtidigt värderas. Ett exempel är hur bilden av västvärlden kan 

motsvara det som är önskvärt och civiliserat.  Essentialism och exceptionalism är nära 

                                                 
4 Cultural sensitivity. 
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sammankopplat till den globala makt och spridning den västerländska, framförallt den 

amerikanska, kulturen har i vår globala värld och därmed även i skolvärlden.  

Perspektivmedvetenhet och internationell kommunikation 

I fallstudierna fördes flera element av global undervisning in i samband med genomförandet 

av samarbetsprojekt där skolor i olika länder ingick. Perspektivmedvetenhet, mångkulturell 

medvetenhet, reducerande av fördomar samt deltagande i globala samhällen blev till exempel 

naturliga delar av projekten. Cifuentes och Murphy (2000) visar till exempel att eleverna via 

den direkta, digitala kommunikationen upptäckte mängden likheter mellan de båda kulturerna, 

utvecklade en mångkulturell förståelse och fick en inblick i vilken roll religion spelade i 

varandras samhällen. Tuzels och Hobbs (2017) resultat pekar på att eleverna på den 

amerikanska skolan allt mer la sina fördomar åt sidan och började se de eleverna i Turkiet 

som individer och mindre som en grupp. Eleverna upptäckte att de till stor del hade en 

gemensam populärkultur, det var dock den amerikanska populärkulturen som delades vilket 

ledde till att en diskussion om kulturimperialism med de eleverna i USA möjliggjordes (Tuzel 

och Hobbs 2017). Wang m.fl. (2008) visar att det genomförda projektet breddade lärarnas 

perspektiv och att lärarna upptäckte att de i stor utsträckning delade synsätt på undervisning 

trots att de befann sig i olika världsdelar.  

 

Dessa projekt handlade om att lärare och/eller elever i olika länder direkt kommunicerade 

med varandra med hjälp av digitala verktyg, till exempel sociala medier. Deltagarna i 

projekten fick möjlighet att möta varandra och varandras kultur med syfte att bredda sina 

perspektiv. De fick dela med sig av sin kultur, sina kunskaper, sitt närområde och sina 

perspektiv. På så sätt kunde deltagarna också lära sig mer om sig själva, sin egen plats och sin 

egen kultur. Efter det genomförda projektet i Cifuentes och Murphys (2000) studie var det 

flera av eleverna som uttryckte att de hade lärt sig mycket om sig själva och lärt sig av 

varandra. Många elever ansåg också att de hade utvecklat en högre självrespekt och högre 

respekt för andra. Samtidigt som eleverna lärde sig om en annan kultur och om en annan plats 

fördjupade de sin vetskap om sin egen plats och kultur. Elever uttryckte också en känsla av 

platstillhörighet i sitt närområde som en del av en global och gemensam värld, den 

multikulturella förståelsen verkade alltså ha ökat (Cifuentes & Murphys 2000). Wang m.fl. 

(2008) visar till exempel också att de deltagande lärarna blev säkrare på sin egen förmåga att 

skapa lektionsinnehåll relaterad till globalisering och deras förståelse för vikten av global 

undervisning ökade. Lärarna i de olika internationella samarbetsprojekten upptäckte hur lätt 

det var att samarbeta med lärare på en avlägsen plats men påpekade dock några svårigheter; 

tidsskillnad, språkbarriärer och brist på digital kunskap. Några lärare påpekade också att 

kommunikationen blev relativt ensidig vilket kan ha sin grund i kulturimperialism.  
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FÖRDJUPAD ANALYS 
Här fördjupar jag mig i tre områden i det undersökta forskningsfältet som kan ge ny och 

relevant kunskap för verksamma lärare. Det är komplexa områden som enligt mig är viktiga 

att titta närmare på då de kan påverka hur framgångsrik den globala undervisningen blir. De 

är också relevanta för att den globala undervisningen ska bli tillgänglig för alla elever och bli 

konkret för den verklighet som eleverna lever i. 

Läraren utgår från sig själv 

Studierna i det undersökta forskningsfältet visar att det är många faktorer som kan påverka 

lärares inställning till global undervisning, i vilken grad global undervisning implementeras, 

vilka delar av en global undervisning som förs in i undervisningen och hur framgångsrik den 

globala undervisningen blir (se avsnitt Implementering av global undervisning). 

 

Lärarens bakgrund kan spela en avgörande roll i hur han/hon undervisar samt förstår 

multikulturalitet, mångfald och globalisering. Det här är något som Smith (2000) ser närmare 

på. I studien jämförs två lärarstudenters vitt skilda bakgrunder och tidigare mångkulturella 

erfarenheter. Det här ställs i relation till hur de för in ett multikulturellt perspektiv i sin 

samhällsundervisning, hur framgångsrik deras mångkulturella samhällsundervisning är samt 

elevernas upplevelse av undervisningen. Det visade sig att studenternas bakgrund i hög grad 

påverkade lärarstudenternas mottaglighet för ett mångkulturellt perspektiv på undervisning. 

Etnicitet, kön och klass och tidigare erfarenheter av mångfald är några av de 

bakgrundsfaktorer som verkade påverka lärarstudenters attityder och beteende i relation till att 

undervisa i klasser med en kulturell mångfald. Det var dessutom en signifikant skillnad 

mellan de båda studenternas grad av framgångsrik mångkulturell undervisning. 

Lärarstudenten med liten erfarenhet av mångkulturalitet utgick endast från sitt eget kulturella 

perspektiv när hon undervisade i historia. Hon var inte känslig för kulturella skillnader 

angående inlärningsstilar och hon kopplade inte undervisningen till elevernas vardag. Hon 

uttryckte inga problemformuleringar kring orättvisor i skolan. Den andra lärarstudenten, som 

hade ett flertal mångkulturella erfarenheter, höll i det som i studien benämns som 

framgångsrik undervisning. Detta gällde lektionsinnehåll, pedagogik och hennes sätt att 

koppla historieundervisningen till elevernas vardag. När lärarstudenternas elever tillfrågades 

visade det sig att de elever som blev undervisade av lärarstudenten med fler mångkulturella 

erfarenheter i högre grad ansåg att historieundervisningen var intressant, att flera perspektiv 

på lektionsinnehållet fördes in och att de kände sig inkluderade i undervisningen.  

 

Bozkurt och Yasar (2016) visar dock att lärarens inställning inte behöver ge ett direkt resultat 

på implementeringen av global undervisning. De deltagande lärarna i studien hade en 

övervägande positiv bild av begreppen globalisering och kultur och relaterade begreppen till 

företeelser som global interaktion samt ett gemensamt kultur- och informationssamhälle. 

Lärarna hade respekt för individers subjektivitet och mångfalden av perspektiv. Trots det var 

de undervisningsmoment i samhällskunskapen som behandlade globala problem eller globala 

förbindelser otillräckliga eller ytliga. Elevernas skolarbeten visade att de inte fick några 

uppgifter som explicit behandlade människors olika perspektiv. Endast en av arbetenas 

innehöll kunde relateras till en mångfald av perspektiv, detta nämndes dock på ett ytligt och 

begränsat sätt. 
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Medvetenhet om globala maktförhållanden 

Här genomförs en analys av primärkällornas resultat angående hur globala frågor som 

imperialism och essentialism kan påverka skolverksamheten. De här är viktiga aspekter då en 

komplett och kanske också den mest framgångsrika globala undervisningen bör innehålla 

bland annat perspektivmedvetenhet och reducering av fördomar.  

 

I några av forskningsöversiktens studier kommer det fram att begreppen imperialism, 

kolonialism, essentialism, hegemoni och exceptionalism verkar spela en roll i skolan. 

Kolonialism handlar enligt Watson (2016, ss. 22-23) om militär och politisk erövring och 

direkt kontroll av andra människors land. Imperialismen däremot avser företeelsen när en stat 

indirekt kontrollerar en annan stat, imperialismen kan alltså existera utan formella kolonier. 

Ett exempel är den amerikanska kulturimperialismen. Enligt Watson (2016, s. 26) bygger 

essentialism på hur ett objekts egenskaper förenklas och samtidigt värderas. Hegemoni 

handlar enligt Nationalencyklopedin om att en stat är i en ekonomisk ledarposition eller en 

stormakts maktutövande för att upprätthålla ett befintligt ekonomiskt system. Då Watson 

(2016) inte definierar begreppet hegemoni används Nationalencyklopedin som en 

sekundärkälla i den här översikten. Dock nämner Watson (2016, s. 23) att den europeiska 

hegemonin uppkom ur imperialism och kolonialism. Exceptionalismen syftar till hur vissa 

delar ur historien framhävs (Watson 2016, s. 29). De här begreppen handlar till stor del om 

den globala makt och spridning den västerländska, framförallt den amerikanska, kulturen har i 

vår globala värld och därmed även i skolvärlden.  

 

Tuzel och Hobbs (2017) visar att studiens deltagande elever från USA och Turkiet delade 

samma populärkultur, då eleverna från Turkiet känner till en stor del av den amerikanska 

populärkulturen. Samtidigt som eleverna uppskattade att ha gemensamma förståelseramar 

upplevde de eleverna och lärarna i Turkiet en besvikelse över att de eleverna från USA inte 

visste mycket om turkisk populärkultur. Lärarna i Turkiet försökte få sina elever att dela med 

sig av sin kultur men de samtalsämnena fick inte lika stort fokus, på så vis blev det kulturella 

utbytet relativt ensidigt. En positiv effekt av detta blev att den amerikanska 

kulturimperialismen blev konkret och synliggjord för de eleverna i USA vilket kunde bli en 

bra grund för diskussion i klassrummet.  

 

Mangrams och Watsons (2011) resultat pekar på att de deltagande lärarna i USA såg global 

undervisning som undervisning om andra länder och dess kultur där amerikansk kultur blir en 

grund för jämförelse i förhållande till alla andra kulturer. Lärarna såg amerikansk och 

västerländsk kultur som en standard vilken en global undervisning bör cirkulera runt. Endast 

en av lärarna utmanade medvetet diskursen om amerikansk exceptionalism. Dock betonade 

lärarna vikten av en förståelse och öppenhet gentemot andra kulturer, men i praktiken visade 

två av tre lärare en låg grad av interkulturell medvetenhet. De deltagande lärarna beskrev 

global undervisning med två motsägande utgångspunkter; (1) global undervisning där 

USA/västvärlden placeras i centrum och bevarande av dess makt och/eller värderingar 

berättigas samt (2) global undervisning som en viktig faktor för att eleverna ska uppnå 

kunskaper/förmågor som är av betydelse när de ska interagera i en global värld. 

 

Watson (2016) visar på att amerikansk kolonialism, hegemoni, essentialism och 

exceptionalism både utmanades och förstärktes via det sätt som studiens deltagande lärare 

talade om sin globala förståelse och historieundervisningens innehåll. Lärarna 

problematiserade alltså amerikansk exceptionalism samtidigt som deras värderingar också 
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återspeglade en grundläggande tro på USA som en dominerande världsmakt. De flesta lärarna 

såg mångkulturell medvetenhet, globala sammankopplingar och globala perspektiv som 

viktiga faktorer för att bli globalt medveten. Ändå pratade de flesta lärarna om mångfald på 

ett sätt som normaliserar vithet och la fokus på vi och dem. Lärarna såg global undervisning 

som betydelsefull både för deras elevers individuella utveckling och för samhället i stort, t ex 

gällande social rättvisa och en reduktion av konflikter. Dock handlade den globala 

undervisningen ofta om att eleverna fick lära sig om andra kulturer för att i framtiden möta de 

främmande andra. Vissa lärare utmanade normer och kolonialistiska konceptualiseringar 

genom användandet av nyhetsmedier i undervisningen. Andra lärare förstärkte normer genom 

att använda nyhetsmedier som porträtterar representationer för exotiska kulturer eller 

konventioner. Nästan alla lärare förlitade sig uteslutande på amerikanska eller brittiska media 

som informationskälla för globala frågor.  

Närområdet i en global värld 

I detta avsnitt presenteras en analys av hur forskningen behandlar kopplingen mellan ett lokalt 

närområde och en global värld. Fokus ligger således på vilka sätt de olika studierna behandlar 

forskningsdeltagarnas medvetenhet om sin egen kultur och sitt eget närområde i relation till 

andras närområde och kultur. Även detta är faktorer som kan påverka hur framgångsrik den 

globala undervisningen blir. 

 

De artiklar i det undersökta forskningsfältet som studerar ett internationellt samarbetsprojekt 

behandlar hur deltagarna får möjlighet att dela med sig av sin egen kultur och sina egna 

perspektiv samtidigt som de utvecklar sin förståelse för en annan plats och dess kultur. Det 

verkar finnas en nära relation mellan en ökad förståelse för det lokala och ökad kunskap om 

det globala. Kopplingen mellan sin egen närhet och en global värld kan bli konkret och 

begriplig när eleverna får upptäcka den själva via kommunikation med andra elever på annan 

geografisk plats. Ett exempel är projektet i Cifuentes och Murphys (2000) studie, som syftade 

till att bredda deltagarnas perspektiv, från en inskränkthet till ett globalt perspektiv, med hjälp 

av digital kommunikation. Eleverna fick möjlighet att dela med sig av sin egen kultur och sitt 

eget samhälle och dessutom lära känna en annan kultur och ett annat samhälle. Samtidigt som 

eleverna lärde sig om en annan kultur och om en annan plats fördjupade de sin vetskap om sin 

egen plats och kultur. Arbetssättet gav eleverna en möjlighet att behandla allvarliga ämnen på 

ett meningsfullt sätt och samtidigt utveckla sin personliga identitet. Elever uttryckte en känsla 

av platstillhörighet i sitt närområde och såg sitt närområde som en del av en global och 

gemensam värld, den multikulturella förståelsen verkade alltså ha ökat. Wang m.fl. (2008) 

undersökte istället ett projekt där lärare fick möjligheten att dela med sig av sin profession, sin 

kultur och information om sitt närområde. Samtidigt kunde lärarna inspireras av varandras 

professionella synsätt och öka sin kunskap om en annan plats och dess kultur. 

 

Det är få studier i det undersökta forskningsfältet som pekar på att den globala undervisningen 

i de undersökta skolorna inkluderar kopplingar mellan lokalt och globalt. Mundy och Manions 

(2008) studie visar till exempel att de deltagande lärarna inte nämner kopplingen mellan det 

lokala och globala som en del av den globala undervisningen, trots att detta var en central del 

av det formella undervisningsinnehåll som berörde global undervisning. Många av de 

deltagande lärarna i Mangrams och Watsons (2011) studie ansåg dock att en förståelse för 

global undervisning börjar med en förståelse för värderingar och intressen i USA, i relation 

till resten av världen. Watson (2016) visade på att många lärare ansåg att det är lämpligt att 

jämföra det som är nära och känt med det som är avlägset och främmande.   
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med forskningsöversikten var att undersöka vad som kännetecknar forskningen om 

global undervisning i grundskolans samhällsorienterade ämnen. Analysen av de valda 

studierna visar att det främst är lärares perspektiv som undersöks, ibland i kombination med 

ett elevperspektiv (se Tabell 2). Det är alltså ingen av artiklarna som endast eller främst utgår 

från ett elevperspektiv vilket enligt mig är en svaghet hos det undersökta forskningsfältet. 

Alla studier i det undersökta forskningsfältet använder kvalitativa metoder men två av 

artiklarna kombinerar med en kvantitativ metod. Det här skulle kunna vara en svaghet hos det 

undersökta forskningsfältet men jag anser att kvalitativa metoder överlag lämpar sig bäst för 

det här forskningsfältet. Enligt mig är global undervisning en praktik som är intressant att se 

mer djupgående på, till exempel för att undersöka individers syn på global undervisning eller 

för att undersöka om och hur global undervisning implementeras i praktiken.  

 

För vidare forskning om global undervisning kan det vara relevant att se närmare på elevernas 

perspektiv på global undervisning. Exempel på sådana teman skulle kunna vara elevers syn på 

kulturmöten, medvetenhet om planetens tillstånd eller förståelse för global dynamik. 

Eventuellt skulle det även kunna vara intressant att göra en kvantitativ undersökning med en 

stor mängd forskningsdeltagare för att till exempel se över svenska lärares generella syn och 

definition på global undervisning. En sådan typ av studie skulle kunna visa på om lärare mer 

generellt behöver mer kunskap om global undervisning.  

Begrepp och definitioner 

Global undervisning definieras på olika sätt i de olika studierna. Detta behöver inte vara en 

svaghet hos det undersökta forskningsfältet så länge det finns en tydlighet kring vad som 

inbegrips i begreppet i de olika studierna. Dock är det två artiklar (Tuzel & Hobbs 2017; 

Wang m.fl. 2008) som använder begreppet utan att definiera det, vilket leder till att studiernas 

resultat kan bli något oklara även begreppet i de här fallen inte hade någon central betydelse. 

Studierna visade också att de deltagande lärarna var osäkra på global undervisning syftar till 

vilket kan vara en implikation på forskningens breda uppfattning av begreppet. Andra 

återkommande begrepp i det undersökta forskningsfältet var culture, discourse, diversity och 

global. Dessa begrepp har en direkt koppling till globalisering och därmed global 

undervisning. Även media (inklusive bland annat social media och technology) återkom i 

flera av studierna vilket tyder på att digitala verktyg har en central roll i den globala 

undervisningen.  

 

För vidare forskning är det av betydelse att begreppet global undervisning definieras och 

konkretiseras för att den framtida forskningens resultat ska bli mer pålitlig. Resultaten av 

denna forskningsöversikt indikerar också att det skulle kunna vara aktuellt med 

kompetensutveckling om global undervisning för lärare, på så vis kan lärares förståelse för 

begreppet öka. De digitala verktygens roll i den globala undervisningen pekar på hur värdefull 

tekniken kan vara för att föra in globala perspektiv i skolämnena. Digitala verktyg, till 

exempel sociala medier, kan möjliggöra för internationell kontakt mellan elever. 

Lärarens självmedvetenhet och perspektivmedvetenhet 

I analysen av vad som kännetecknar forskningen om global undervisning såg jag att lärarens 

bakgrund, diskurs och perspektiv verkar påverka graden av implementerad global 

undervisning eller hur framgångsrik den globala undervisningen var. Detta är något som till 

exempel Smith (2000) visade på, det bör dock nämnas att studien endast hade två 
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forskningsdeltagare, det är alltså svårt att säga hur allmängiltigt resultatet är. Dessutom 

pekade Bozkurt och Yasar (2016) på att en positiv inställning till global undervisning från 

lärarens sida inte behöver innebära en högre implementering av global undervisning. Det här 

skulle kunna bero på att det inte är lärarens inställning som spelar roll, det kanske snarare är 

lärarens ämneskunskap och/eller medvetenhet om sin egen bakgrund, sin diskurs och sina 

perspektiv. Om läraren är medveten om de här delarna kommer troligen också en 

medvetenhet om att andra människor inte har samma bakgrund/diskurs/perspektiv. Det kan 

vara värdefullt om läraren har en perspektivmedvetenhet som också innefattar en förståelse 

för att sitt eget perspektiv inte är det enda eller det enda rätta.  

 

Jag anser att det här är viktig slutsats för lärares praktik utifrån den här forskningsöversikten. 

Det är enligt mig betydelsefullt för att lärare inte ska reproducera normer om västvärldens 

exceptionalism eller kulturimperialism.  Implementeringen av global undervisning kan 

underlättas om läraren har en perspektivmedvetenhet och är nyfiken på andras perspektiv, 

utan att exotifiera eller förstärka stereotypa grupper eller kulturella skillnader mellan grupper. 

Att läraren är medveten och informerad om de här områdena är av stor betydelse då det är 

läraren som bland andra ska förbereda barn och unga för en globaliserad värld där globala 

informationsutbyten och internationell kommunikation ökar. Läraren ska hjälpa eleverna att 

bygga upp en förståelse för världen som en helhet och inte endast se världen ur sitt eget eller 

ett västerländskt perspektiv. Här har de samhällsorienterade ämnena en tydlig roll då ämnet 

syftar till att förbereda eleverna för en verklighet där de lever tillsammans med andra, i sitt 

närområde och i världen (Lgr11). 

Tidsbegränsade projekts påverkan på praktiken 

En del av det som kännetecknade forskningen om global undervisning var att flera av 

studierna undersökte vilken effekt ett tidsbegränsat projekt fick, genom att till exempel 

jämföra forskningsdeltagarnas synsätt i början och i slutet av projektet. Projekten byggde på 

interkulturell kommunikation via digitala verktyg och undersöktes med hjälp av fallstudier. 

Dessa projekten kan sedan användas som modeller för implementering av den här typen av 

internationella samarbeten i praktiken. Fallstudierna i den här översikten framhäver projektens 

positiva påverkan på deltagarnas perspektivmedvetenhet. Trots att projekten syftade till att 

bredda deltagarnas perspektiv, låg dock fokus på likheter och skillnader mellan de olika 

kulturerna, projektens upplägg möjliggör alltså för att skillnader mellan oss och dem 

synliggörs. Dessutom visar studierna inte alls om lärarna fortsätter arbeta utifrån projektets 

ramar, eller de bredare perspektiv han/hon har uppnått, efter projektets slut. Även om jag 

anser att de här fallstudierna är inspirerande kan det vara svårt att implementera den här typen 

av projekt på praktiken då det kräver resurser, grundkunskaper och stöd från ledning.  

 

Studiernas projekt handlade om att bedriva ett samarbete mellan två skolor och möjliggöra för 

kommunikation mellan två skolor. De båda skolorna är fysiskt avlägsna från varandra och 

deltagarna får samarbeta med individer i en skola där förutsättningarna ser helt annorlunda ut. 

Jag vill dock poängtera att global undervisning också kan bedrivas i närområdet, inte minst på 

grund av den kulturella mångfalden i vår närhet. Det här är inget som konkret framförs i det 

undersökta forskningsfältets studier. 

Lokala och globala perspektiv 

Analysen av forskningsfältet visade på att elever och lärare kan få en ökad kunskap och 

uppfattning om sitt närområde genom internationell kommunikation och att få nya perspektiv. 
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Enligt mig är det också troligt att det är möjligt att bygga en grund till en global förståelse 

genom att undervisning om närområdet till exempel innehåller; perspektivmedvetenhet, 

mångkultur, hållbar utveckling, samhälleliga relationer, maktförhållanden, reduceringar av 

fördomar, digitala verktyg och mänskliga rättigheter. Det är alltså eventuellt möjligt att lokal 

och global undervisning kan komplettera varandra vilket är något som skulle kunna vara 

värdefullt att implementera i den globala undervisningen. Hur lokal och global undervisning 

eventuellt kompletterar varandra är intressanta områden för vidare forskning. Det här är också 

relevanta områden att beforska för att undersöka hur elever upplever platstillhörighet i 

närområdet och i en globaliserad värld. Temat om platstillhörighet i förhållande till 

globalisering och global undervisning nämndes inte alls i det undersökta forskningsfältet. Jag 

tror att det här är ett värdefullt forskningsområde då elevers känsla av platstillhörighet, 

motivation till lärande och faktiskt lärande i skolan är komponenter som förmodligen 

påverkar varandra. 

Metoddiskussion 

Denna översikt är systematiskt genomförd i den meningen att målet var att kartlägga, kritiskt 

granska och sammanställa relevanta studier inom ett visst forskningsområde. Utifrån de 

sökkriterier, sökord och databaser jag använde inkluderades alla relevanta studier. Inga studier 

valdes bort för att de inte stämde överens med min egen åsikt vilket enligt Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 70) hade varit oetiskt.  

 

Genom att till exempel söka i fler databaser och använda annorlunda, fler eller färre 

sökord/sökkriterier hade fler studier kunnat inkluderas i denna översikt. Att inkludera fler 

studier i den här forskningsöversikten hade kunnat vara värdefullt om de hade tillfört något 

som de nuvarande inkluderade studierna saknade, till exempel en fallstudie som sträcker sig 

över längre tid. Den här typen av studier hade potentiellt kunnat påverka kunskapsöversiktens 

resultat, exempelvis genom att visa på att ett internationellt samarbetsprojekt skulle kunna ha 

en lägre eller högre grad av långsiktig påverkan än vad kunskapsöversiktens nuvarande 

resultat pekar på. Dock skulle problemet kvarstå även om jag inkluderade fler studier, på 

grund av forskningsöversikters form finns det alltid ett några delar som inte kan eller bör 

inkluderas. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 94ff) menar att det ofta är 

onödigt att inkludera alla studier inom ett forskningsfält, om det inte finns ett litet antal 

studier inom forskningsfältet. Urvalet av studier bör göras slumpmässigt eller systematiskt 

utifrån aktualitet. I denna översikt begränsades forskningsfältet genom ett systematiskt 

kvoturval (utifrån egenskaper som t.ex. publiceringsdatum och forskningsdeltagare). Därefter 

inkluderades alla empiriska studier i det avgränsade forskningsfältet som innehållsmässigt 

kunde kopplas till översiktens syfte, då det avgränsade forskningsfältet bestod av få studier.  

 

Något jag noterar är att ingen av sökorden “attachment to place“, “place attachment“ och 

“sense of place“ finns med som begrepp i de slutgiltiga primärkällorna. Troligen vinklades 

och begränsades urvalet av primärkällor på grund av de här sökorden. Urvalet blev både 

intressant och relevant utifrån syfte, dock hade det eventuellt varit mer lämpligt om sökorden 

avgränsade urvalet på ett mer konkret sätt. Nu användes sökord som påverkade urvalet men 

som innehållsmässigt inte hade en markant del i översiktens primärkällor. Utan de här 

sökorden hade sökresultaten sett annorlunda ut, med följden av både primärkällorna och 

resultaten i den här kunskapsöversikten också hade varit annorlunda.  

 

Forskningsöversikten är även systematiskt genomförd då studierna är kritiskt granskade 

(också genom att bli bortvalda helt) och sammanställda. Dessutom innehåller 
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forskningsöversikten en beskrivning av sökmetod och urvalsprocess vilket ökar en 

litteraturstudies reliabilitet. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 103) 

innebär en hög reliabilitet att översikten skulle få samma resultat om metod och 

genomförande upprepas. Jag vill dock påpeka att det alltid sker ett urval kring vilka av 

studiernas resultat som inkluderas i översikten. Den här översiktens syfte, frågeställningar och 

begreppet global undervisning har legat till grund för urval, syntetiseringar och analys, för att 

öka översiktens validitet. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 105f) menar 

att validiteten ökar om forskningen undersöker det som avses att undersökas.  
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