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Sammanfattning 
 
I ett mångkulturellt samhälle krävs en interkulturell undervisning. Syftet med vår 
kunskapsöversikt är att undersöka kunskapsläget inom den interkulturella undervisningen i 
historieämnet samt vilka möjligheter det inkluderande klassrummet ger till identitetsskapande 
och identitetsutveckling för alla elever som vistas i den. Den frågeställning vi ställt till 
forskningen är ”hur kan historieämnet fungera som identitetsskapande och identitets 
utvecklande i ett mångkulturellt klassrum?”. 
 
Arbetet är en kunskapsöversikt som sammanställer tidigare forskning inom ämnesområdet. Vi 
genomförde vårt arbete på så sätt att vi försökte hitta sådan forskning som vi kände var relevant 
för vårt syfte. När vi hittat forskning satte vi oss in i den genom att läsa artiklarna för att sedan 
sammanställa den information vi fått från artiklarna. 
 
De resultat vi kan se är inte generella då tidigare forskning riktat sig mot äldre elever än de vi 
haft för avsikt att undersöka. Vi kan dock se att även om åldersspannet inte är relevant så ger 
ändå resultaten en fingervisning om hur vi kan arbeta interkulturellt även med de lägre åldrarna, 
7–11 år. Då resultaten visar att det krävs en historiemedvetenhet för att skapa sig en 
interkulturell historisk kompetens blir det en generell slutsats att sådan undervisning lämpar sig 
för alla åldrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGK 

1. INLEDNING ............................................................................................................ 4 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 4 

2. BAKGRUND OCH BEGREPP ............................................................................... 6 

2.1  Historia som ämne i skolan ........................................................................................................... 6 
2.1.1 Begreppet historiemedvetenhet ............................................................................................................... 6 

2.2 Begreppet inkludering .................................................................................................................... 7 
2.2.1 Det inkluderande arbetet .......................................................................................................................... 7 

2.3 Begreppet interkulturell undervisning .......................................................................................... 7 

2.4 Begreppet identitet .......................................................................................................................... 8 

2. METOD ................................................................................................................... 9 

2.1 Arbetsfördelning .............................................................................................................................. 9 

2.2 Forskningsöversikt ......................................................................................................................... 9 

2.3 Sökmetoder ...................................................................................................................................... 9 

2.4 Urvalskriterier ................................................................................................................................ 11 

3. RESULTAT .......................................................................................................... 12 

3.1 Metod .............................................................................................................................................. 12 

3.2 Syfte ................................................................................................................................................ 12 

3.3 Urval ................................................................................................................................................ 12 

3.4 Djupanalys av utvalda centrala begrepp i de inkluderade studierna ....................................... 13 

3.4.1 Det centrala begreppet identitet ............................................................................................... 13 

3.4.2 Det centrala begreppet interkulturell ........................................................................................ 13 

4. DISKUSSION ....................................................................................................... 15 

4.1 Metoddiskussion ........................................................................................................................... 15 

4.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................................ 15 

4.3 Resultatets relevans för läraryrket .............................................................................................. 17 

4.4 Framtida forskning ........................................................................................................................ 18 

BILAGOR ................................................................................................................. 21 



 

3 
 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 21 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 22 
 
 
 
 
  



 

4 
 

1. INLEDNING 
Vi har valt att fokusera vår forskningsöversikt kring ämnet interkulturell historieundervisning. 
Det ämnet valdes då det är något som vi anser relevant i dagens skola och samhälle. Trots 
ämnets relevans är det inte något vi läst eller hört så mycket om under vår utbildning. För att 
motivera vårt val av kunskapsområde behöver vi se undervisning ur ett större perspektiv och 
först definiera en inkluderande undervisning. Undersökningen begränsas därefter till den 
interkulturella undervisningen för att till sist landa i den interkulturella 
historieundervisningen. 
 
En forskningsöversikt kan ha som mål att söka praktiska tillämpningar. Indikationer på att en 
forskningsöversikt behövs kan vara till exempel att det finns kunskapsluckor, att 
kunskapsområdet saknar överblick eller att det tillkommit nya kunskaper inom fältet som 
motiverar att en ny sammanställning behövs (Backman 2016, ss.74–75). 
 
Generellt i världen är migration den vanligaste demografiska förändringen (Nordgren, 2006). 
Skolverkets rapporter om elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 
visar att andelen elever de senaste fem åren stadigt har ökat från 9,1% läsåret 2014–15 till 
12,1% läsåret 2018–19 (Skolverket, 2019). Det innebär att dagens mångkulturella elevgrupper 
ofta representeras av flera olika nationaliteter, och därmed kulturarv, med sitt eget perspektiv 
på historien. Utifrån dessa uppgifter kan man fråga sig hur dagens lärare för elever i de lägre 
skolåldrarna ska arbeta för att inkludera alla elever i historieundervisningen. 
 
Uppdraget gällande identitetsskapande och trygg undervisning från Skolverket finns beskrivet 
i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11): 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. 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 2011/2019, s.5) 

 
I en forskningsrapport gällande skolutveckling på/av Skolverket beskrivs interkulturellt 
lärande som att förstå andra perspektiv och se på sig själv och andra i nytt ljus. Ytterligare 
beskrivs det att interkulturellt lärande innebär att eleverna ska lära sig att betrakta saker ur nya 
perspektiv och därmed kunna formas till goda världsmedborgare som är öppna för alla 
kulturer som det innebär (Skolverket 2019). Det ska dock understrykas att det inte står angivet 
i läroplanen hur alla som arbetar i skolan ska arbeta inkluderande och interkulturellt.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår kunskapsöversikt är att belysa forskningsläget i ämnet rörande interkulturell 
historieundervisning. I samband med att vi läser relevanta artiklar vi finner, undersöker vi 
även hur lärare i grundskolans yngre åldrar kan arbeta i historieundervisningen för att på bästa 
sätt inkludera elever med ursprung i en annan kultur än den svenska samt hur 
historieundervisningen kan vara identitetsskapande och identitetsutvecklande för alla elever. 
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Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikten är att ta reda på vad som 
kännetecknar forskningsfältet gällande interkulturell undervisning och då i synnerhet i 
historieämnet. 
Utöver detta syfte söker vi även svar på frågan: 
 
Hur kan historieämnet fungera som identitetsskapande och identitetsutvecklande i ett 
mångkulturellt klassrum? 
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2. BAKGRUND OCH BEGREPP 
Vi kommer i denna del beskriva ämnets bakgrund samt begrepp som är frekventa och relevanta 
både i det arbete vi gjort men även i den forskning vi läst.  
Begreppen som vi har valt att förklara i kommande stycke är våra definitioner av centrala 
begrepp och syftar till att ge läsaren en förförståelse inför analys och resultat av vår 
kunskapsöversikt. 

2.1 Historia som ämne i skolan 
Under 1800-talets andra hälft samt under det tidiga 1900-talet etablerades Sverige, bland 
annat genom skolans förtjänst, som en homogen stat. Genom historieämnet skulle eleverna 
uppfostras till vördnadsfulla och dygdiga personer med en stor stolthet över sitt fosterland 
(Nordgren, 2006). Under 1900-talet omdanades syftet för historieundervisningen ofta och 
mycket. Med de stora krigen, som första och andra världskriget, i bagaget kom källkritiken att 
få allt större plats i skolan (Holmén 2015, s.351). Under slutet av 1900-talet var mångfalden 
så pass omfattande att den inte längre kunde ignoreras. I takt med den ökade invandringen 
kom historieämnets kanon att utmanas genom att man inte längre kunde undervisa om den 
nationella identitet som figurerat i historieundervisningen ett sekel tidigare (Nordgren, 2006). 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår att dagens 
historieundervisning i årskurs 1–3 syftar till att skapa förståelse och empati för alla människor 
oberoende av etnisk tillhörighet: 
 

Undervisningen […] ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om 
likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska 
eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. 
[…] 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser 
används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina 
egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. 

(Skolverket 2011). 

2.1.1 Begreppet historiemedvetenhet 
Historiemedvetenhet kommer under hela vårt sammanställande arbete att vara en röd tråd och 
därmed väljer vi att kort redogöra för hur forskningen valt att framställa begreppet.  
 
Under syftesbeskrivningen vad gäller historia i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 står det att:  
 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 
historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta 
innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen 
om framtiden. 

(Skolverket 2011/2019, s.199) 
 
Begreppet historiemedvetande började användas Sverige i början av 1980-talet och trots att 
det gått ett antal årtionden sedan dess är forskarna inte eniga om definitionen av begreppet 
vilket innebär att det finns en stor variation av hur begreppet används (Thorp 2013, ss. 99, 
112). Vi har valt att i vårt arbete använda oss av definitionen som Potapenko (2006) använder 
sig av.  
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Historiemedvetenhet är ett av de centrala begreppen inom historiedidaktiken (Potapenko 2006, 
s.33).  Begreppet innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av 
nutiden och perspektiv på framtiden. Historiemedvetande återspeglar även en förmåga hos 
individen att kunna sätta sig själv i det historiska perspektivet och att kunna hantera de 
historiska kunskaperna i sin tillvaro. Individers personliga historier, som benämns med den lilla 
historien, kombineras med den historia som alla samhällsmedborgare i ett land är en del av, den 
stora historien, inom historiemedvetandet. Både den lilla och den stora historien är viktiga för 
individernas historieuppfattning. Utvecklingsprocessen mot den bygger på ett kritiskt 
förhållningssätt av individerna till historieberättandet eller den historiska berättelse som ses 
som viktiga vid deras identitetsutveckling (Potapenko 2006, s.36). 
 

2.2 Begreppet inkludering 
Att inkludering är ett centralt begrepp i vår kunskapsöversikt beror på att den interkulturella 
undervisningen, även historieundervisning, bygger på en inkluderande skolform där alla är 
välkomna och bemöts likvärdigt oavsett bakgrund. 
 
Göransson och Nilholm (2013) föreslår fyra definitioner av inkludering som även är 
användbara i relation till nyanlända elevers skolsituation: 
1.  Inkludering som placering i ordinarie klassrum 
2.  Inkludering som tillgodoseende av inkluderade elevers sociala/akademiska behov 
3.  Inkludering som tillgodoseende av alla elevers sociala/akademiska behov 
4.  Inkludering som skapande av en lärande gemenskap  
 

2.2.1 Det inkluderande arbetet 
 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. 
               (SFS 2010:800) 

 
Utdraget ur Skollagen betonar värdet av att arbeta utefter de mänskliga rättigheterna och att 
alla inom skolans verksamhet ska motverka allt kränkande beteende. Vi inledde vår sökning 
med att utforska begreppet inkludering i skolans styrdokument och fann då, förvånande nog, 
att begreppet inkludering inte nämns någonstans i Skollagen. Vid vår sökning fann vi det inte 
heller i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011). 
Vi misstänker att det nämns vid ett annat ord men på grund av tidsbrist har vi inte kunnat 
undersöka saken närmare. 
 

2.3 Begreppet interkulturell undervisning 
Enligt Lahdenperä (1999) introducerades begreppet interkulturell undervisning i Sverige 
första gången 1983 av Språk- och Kulturarvsutredningen. Begreppet används där som ett sätt 
att ge uttryck för förhållandet mellan svenska och invandrare i skolan, ett förhållande som vid 
tidpunkten var ny. Man menade att alla som utbildar sig för att arbeta inom skolväsendet 
skulle få utbildning i interkulturell undervisning. Tittar man bara på begreppet interkulturell 
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så var innebörden av ordet i det närmaste likvärdigt med invandrarkunskap som skulle ge en 
förståelse för både invandrare men även för minoriteter i stort. Denna innebörd av begreppet 
står sig inte längre, idag innebär begreppet oftast en interagerande process mellan personer 
med olika kulturella bakgrunder. 
 

2.4 Begreppet identitet 
Identitet ska i vår undersökning förstås genom Potapenkos (2006) tolkning av begreppet. Han 
beskriver hur identitet formas utifrån egenskaper och handlingar hos individen, men även 
utifrån omgivningens uppfattning om människor. Samtidigt kan språk, historia och religion 
framstå som betydelsefulla kulturella referenser som formar individernas identitet (Potapenko 
2006, s.22). Begreppet identitet ska i denna sammanställning förstås i sitt sammanhang då 
syftet är att undersöka hur interkulturell historieundervisning kan verka som skapande 
och/eller bekräftande faktor gentemot identiteter.  
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2. METOD  
2.1 Arbetsfördelning 
Litteraturen som vi valde ut via våra urvalskriterier delade vi upp och läste individuellt. Vi 
skapade en matris där vi förde in data och viktiga begrepp som vi fann när vi läste. Efter att vi 
läst klart bytte vi litteratur med varandra och repeterade processen.  
 
När vår matris var klar jämförde vi resultaten tillsammans och skrev ned jämförelsen i 
löpande text. 
 

2.2 Forskningsöversikt 
Forskningsöversikter har snabbt vuxit till att bli en självständig forskningsdisciplin. Syftet 
med forskningsöversikter är inte att producera ny kunskap utan att sammanställa den kunskap 
som finns inom området (Backman 2016, ss.73–74). 
 
Processen vid skapandet av en forskningsöversikt kan illustreras med hjälp av en figur (se 
figur 1). I de första stegen, som gäller urval av litteratur, har vi använt oss av ett antal olika 
referensdatabaser, vilket ses som mer tillförlitligt än att söka i endast en referensdatabas, då 
den sällan är heltäckande (Backman 2016, s.78). Det går att använda sig av hur många 
primärstudier som helst vid en översikt, men det krävs minst två för att ha möjlighet att 
jämföra. Vi har valt att inkludera 8 referenser i vårt arbete. För att hitta dem har vi använt oss 
av referensdatabaserna ERIC (EBSCOhost), PRIMO och Diva. 
 

2.3 Sökmetoder 
Figuren nedan (Figur 1) är vår tolkning av de steg i urvalsprocessen som Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013) beskriver. Vår urvalsprocess till detta arbete bygger på 
denna figur och de steg som är inkluderade i den. Vi använde oss i vår urvalsprocess av sex 
steg, de tre första stegen verkade avgränsande medan de tre sista stegen till viss del hade en 
breddande verkan på arbetet. Steg fem utnyttjades dels efter steg fyra som sig bör, men det 
nyttjades även efter steg tre. 
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Figur 1. Beskrivning av de steg vi följde i vårt urval av litteratur för arbetet. Stegen är vår fria tolkning av Eriksson 
Barajas, Forsbergs & Wengströms (2013, s. 83) steg i urvalsprocessen. 
 
Vi började vårt arbete med att identifiera det område som vi var intresserade att skriva om, 
interkulturell historieundervisning. Efter att vi valt område att skriva om definierade vi sökord 
som skulle hjälpa oss att hitta den mest relevanta litteraturen för vårt arbete. De sökord vi 
valde att utgå ifrån var interkulturell, historia, historieundervisning, identitet, 
identitetsskapande, grundskola samt yngre elever. De engelska sökord vi använde var 
intercultural, history, elementary school samt Sweden. Vi kombinerade sökorden på olika sätt 
(se bilaga 2) och använde oss även av booleskoperatorer som OCH, AND och OR. 
 
Nästa steg i vår urvalsprocess handlade om att avgränsa vår sökning med hjälp av diverse 
kriterier. De avgränsningar vi använde var att litteraturen skulle var peer-reviewed eller 
refereegranskad, den skulle vara publicerad mellan år 2000 och år 2019, den skulle vara 
skriven på svenska eller engelska samt den skulle handla om den svenska skolsituationen. 
Även de tidigare nämnda booleskoperatorerna kan ses som en avgränsning. Litteratur som 
exkluderades var sådan skriven på annat språk än svenska och engelska, litteratur publicerad 
före år 2000 samt icke vetenskapligt granskad litteratur. 
 
När det blev dags att utföra sökningarna började vi med att använda oss av vad Backman 
(2016) kallar för datorbaserade sökningar. Dessa sökningar genomförde vi i databaserna 
Primo, ERIC (EBSCOhost) samt DiVA och använde oss då av våra sökord samt kriterier för 
avgränsning. Efter att vi genomfört sökningarna läste vi först artiklarnas titlar för att utifrån 
de välja ut de mest relevanta för vårt syfte. Vi läste sedan även abstracten på de artiklar vars 
titlar vi fann intressanta. Verkade artikeln fortsatt intressant efter det inkluderade vi den i vår 
litteraturlista. 
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Utifrån de datorbaserade sökningar fick vi två artiklar som vi inkluderade i vårt arbete. Vi 
gick sedan vidare till steg fyra i vår urvalsprocess där vi tittade igenom referenslistorna i de 
två artiklarna, denna typ av sökning kallar Backman (2016) för manuell sökning. Att finna 
nya artiklar att inkludera i sina studier eller sin forskningsöversikt genom att söka i 
referenslistor är vad Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) benämner 
snöbollseffekten. Genom denna manuella sökning fick vi fram ytterligare litteratur vars tiltar 
ledde oss till att läsa artiklarnas abstract. Det totala antalet artiklar vi har med i arbetet är åtta 
stycken. 
 
Det sjätte och sista steget i vår urvalsprocess bestod i att läsa de artiklar vi hittat genom våra 
sökningar och under läsningen värdera textens kvalitet gentemot vårt arbetes syfte. 
 
Under urvalsprocessens gång har vi även kommit över annan relevant litteratur, dels genom 
de sökningar vi genomförde men även genom samtal med vår handledare, vilket Backman 
(2016) kallar för konsultation. Denna övriga litteratur vi kommit över har endast fungerat som 
referenslitteratur och inte som forskningsmaterial för vårt syfte. 
 

2.4 Urvalskriterier  
Den litteratur vi valt att inkludera i vår sammanställning är vald utifrån syftet och 
frågeställningen. Det blev därmed naturligt att inkludera eller exkludera viss litteratur utifrån 
ett antal kriterier.  
 
Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 

Peer-reviewed Icke vetenskapligt granskade 

Publicerad 2000–2019 Publicerad före 2000 

Språk: svenska och engelska Språk: övriga språk utom svenska 
och engelska 

Sökord: interkulturell, historia, historieundervisning, 
identitet, identitetsskapande, grundskolan och yngre 
elever. 

Alla sökningar som inte 
kombinerade minst två av 
nyckelorden. 

 
Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingskriterier. 
 
En förenklad matris som visar urvalet med namn på författare, titel, vilken urvalsmetod eller 
sökmotor som använts, söktermer och antal träffar finns i bilaga 1. 
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3. RESULTAT 
Under arbetets gång har vi uppmärksammat att området är relativt obeforskat vad gäller de lägre 
skolåldrarna. Den forskning vi sammanställt i vår studie har i de flesta fallen studerat 
gymnasieelever och deras lärare. Endast två studier är gjorda med grundskoleelever, något vi 
kommer att redovisa i resultatet. 
 
Vi börjar med att redogöra för de inkluderade studiernas metod, syfte och urval. För att 
besvara vår frågeställning ”hur kan historieämnet fungera som identitetsskapande och 
identitetsutvecklande i ett mångkulturellt klassrum?” så kommer vi därefter att redovisa vår 
djupanalys av hur forskarna definierat begreppen identitet och interkulturell i sina studier. 
Begreppen är utvalda då de är centrala begrepp i artiklarna vi studerat. 

3.1 Metod  
Eliasson & Nordgren (2016) var den enda av de utvalda artiklarna som använde sig av en 
kvantitativ metod i sina studier då de använde sig av en enkät. Övriga artiklar har använt sig av 
kvalitativa metoder genom att observera och intervjua deltagarna.  

3.2 Syfte 
De artiklar vi valt att inkludera i vår kunskapsöversikt har alla olika syfte, men de har visst 
samröre. Eliasson & Nordgren (2016), Johansson (2012), Mellberg (2009), Nielsen (2013), 
Potapenko (2006) och Lozic (2010) har undersökt historieundervisningen ur olika perspektiv, 
men alla med grundförutsättningen att elevsammansättningen är mångkulturell.  
 
Eliasson & Nordgren (2016) studerar vilka förutsättningar det finns för interkulturell 
historieundervisning medan Johansson (2012) studerar historieundervisning och interkulturell 
kompetens. Mellberg (2009), Nielsen (2013), Potapenko (2006) och Lozic (2010) studerar hur 
historieundervisningen kan vara identitetsskapande i en mångkulturell kontext. Obondos, 
Lahdenperäs & Sandevärns (2016) artikel har som syfte att ta reda på hur lärare i mindre orter 
ser på undervisningen i mångkulturella klasser och vilka egenskaper de anser att lärare behöver 
vid sådan undervisning. Att de valde just dessa lärare beror på att de flesta liknande studier sker 
i storstäder och då med fokus på struktur och organisation istället för undervisning. Nilsson 
Folke (2015) studerar övergången från förberedelseklass till ordinarie klass, detta ur ett socialt 
och pedagogiskt perspektiv. 
 

3.3 Urval 
Eliasson & Nordgren (2016) och Mellberg (2009) använder sig av informanter och 
respondenter från grundskolan i Sverige. Johansson (2012), Obondo, Lahdenperä & 
Sandevärn (2016), Nielsen (2013), Nilsson Folke (2015), Potapenko (2006) och Lozic (2010) 
använde sig av elever och lärare i gymnasieskolan i Sverige. Eliasson & Nordgrens (2016), 
Mellbergs (2009), Obondos, Lahdenperäs & Sandevärns (2016), Nielsens (2013) studier 
använde sig endast av lärare som respondenter och informanter medan Nilsson Folke (2015) 
endast intervjuade elever. Maria Johansson (2012), Potapenko (2006) och Lozic (2010) 
intervjuade och observerade både lärare och elever. 
 
Eliasson & Nordgren (2016) valde ut sina informanter och respondenter med hjälp av Registret 
över pedagogisk personal för åren 2011/12, tjänstledig personal exkluderas från urvalet. Nilsson 
Folke (2015) inkluderade elever från tre skolor i olika stora kommuner. I studien genomfördes 
61 intervjuer med elever som tillsammans representerade 11 olika länder. Johansson (2012) 
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genomförde sin studie i en gymnasieklass där man följde både lärare och klass. Mellberg (2009) 
intervjuade tio frivilliga historielärare på fyra olika grundskolor i Rosengård. Obondo, 
Lahdenperä & Sandevärn (2016) inkluderade lärare som alla tillfrågats om delaktighet av 
chefen på den interkulturella avdelningen på kommunen. De som kom att delta i studien var 
sedermera kvinnliga lärare som arbetade på skolor med förberedelseklasser för nyanlända 
elever. Nielsens (2013) deltagande lärare var sju lärare som med gott rykte om sig vid 
Högskolan i Jönköping, både bland studenter men även bland lärare på lärarutbildningen. 
Deltagarna i Potapenkos (2006) studie valdes ut från kursdeltagarlistan över elever med 
modersmålsundervisning samt efter deras efternamn. Därefter kunde fler deltagare valts ut med 
hjälp av tips från de elever han valt i sitt första skede, men deltagarantalet stannade vid det 
första urvalet. Lärarna valdes ut genom att forskaren försökte få samtycke med samtliga 
verksamma ämneslärare vid undersökningstillfället. Lozic (2010) använde sig av trettiosex 
deltagare och deras lärare som studerade eller var yrkesverksamma vid två olika 
gymnasieskolor i Malmö. Båda skolorna hade en mångkulturell elevsammansättning. 

3.4 Djupanalys av utvalda centrala begrepp i de inkluderade 
studierna 
Vid genomläsning av de inkluderade artiklarna visade analysen att vissa begrepp var frekvent 
återkommande och av stor betydelse för forskningens genomförande och resultat. Forskarna 
hade inte helt samstämmiga definitioner av de centrala begreppen. Vi valde därmed att 
djupanalysera hur forskarna definierade två centrala begrepp, identitet och interkulturell. 
 

3.4.1 Det centrala begreppet identitet 
Begreppet identitet beskrivs i Eliasson & Nordgren (2016) som något som skapas, och 
förändras, i sociala sammanhang och genom interaktion med andra kulturer. Johansson (2012) 
beskriver hur flera elever anser att urvalet i lektionerna är viktigt för deras identitet och känsla 
av tillhörighet, de anser att de blir splittrade om de inte bekräftas i skolans berättelser. 
Potapenko (2006) belyser i sin analys att det inte bara är vilken historia som berättas som är 
utvecklande för identiteten, utan även språket och kulturarvet spelar sin roll. De jugoslaviska 
ungdomarna ville studera sin egen historia för att dels förstå vem man är och var man kommer 
ifrån, dels för att förstå föräldrar och äldre släktingars livsvillkor. Släkten och familjens 
historier innebär en trygghet i tillvaron för de flesta av eleverna. Det är samspelet bland de 
kollektiva historierna och de individuella som avspeglas i de identitetsskapande processerna. 
Lozic (2010) påvisar att historieämnet bidrar till skapande och utveckling av den egna 
identiteten, eftersom man definierar vad som uppfattas som vårt samhälle och vår kultur. 
Samhällets och skolans syn på den ”egna” kulturen och historien påverkar innehållet i 
historieämnet. Elevernas livsberättelser tyder på att den lokala sociokulturella närmiljön är en 
viktig identitetsskapande arena. Arbetet med den nära historien samt inkluderingen av dem 
som traditionellt hamnat i marginalen, som arbetare, kvinnor och etniska minoriteter, 
motiveras också av frigörande skäl. Nielsen (2013) belyser hur en individ inte endast består 
av en identitet utan av flera som inte består av en början och ett slut utan att den förändras i 
takt med tiden. Inte heller vår kulturella identitet kan begränsas till endast en tillhörighet 
utifrån historia eller härkomst, identiteter är istället ofta splittrade eller fragmenterade. 
 

3.4.2 Det centrala begreppet interkulturell 
Eliasson & Nordgren (2016) formulerar definitionen av den interkulturella 
historieundervisningen som det perspektiv som ska arbeta för att utveckla en historisk 
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förståelse för den mångkulturella samtid som eleverna lever i. Obondos, Lahdenperäs & 
Sandevärns (2016) definition av begreppet visar på vikten av interaktion mellan kulturer och 
praktiker där lärare bekräftar skillnader och identiteter, både i sina elever men även i 
samhället. Johansson (2012) använder sig av ett eget begrepp som hon benämner 
interkulturell kompetens, som handlar om att man försöker ringa in individens förmåga att 
förstå och hantera mångkulturella situationer på ett lämpligt, effektivt och kraftfullt sätt. 
Interkulturell historisk kompetens har betraktats som en aspekt av historiemedvetande och 
därmed möjlig att utveckla i termer av narrativ kompetens. 
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4. DISKUSSION 
Vår diskussion kommer bestå av fyra delar. Vi börjar med att redogöra för vår metod vid 
genomförandet av detta arbete i en metoddiskussion. Efter den följer en resultatdiskussion där 
vi diskuterar det resultat vi kommit fram till med hjälp av den forskning vi läst. Sedan följer en 
del där vi diskuterar resultatets relevans för läraryrket och slutligen lyfter vi den framtida 
forskning vi kan se som möjlig inom detta område. 

4.1 Metoddiskussion 
Då vi diskuterar vår metod och vårt tillvägagångssätt gällande urval inser vi att vårt val av 
ämne inte gav oss ett lätt utgångsläge. Forskningen inom interkulturell historieundervisning är 
knapp för att inte säga obefintlig när det kommer till de yngre åldrarna, årskurs 1 till 4. Då det 
är de åldrarna vi i vår kommande profession kommer att undervisa i är avgränsningen satt 
därefter. 
 
Brist på forskningsartiklar ledde till att vi fick ändra vår primära ansats till att ta det större 
greppet inkluderande undervisning. Dessa artiklar användes för att beskriva begrepp och 
kontext. Vår forskningsöversikt sammanfattar till syvende och sist hur forskningen beskriver 
interkulturell historieundervisning samt hur denna kan utveckla identiteten.  
 
Avgränsningen att endast söka artiklar som är publicerad 2000–2019 grundar sig i att vi från 
början sökte artiklar publicerade mellan 2015–2019, men att vi med hjälp utav snöbollande 
fann mer litteratur som var relevant som var skriven tidigare än 2015 som vi ville inkludera i 
vårt urval. 
Avgränsningen Sweden or Swedish vid litteratursökning grundar sig i att vi framför allt vill 
sätta i samband hur interkulturell undervisning i svensk grundskola kan verka 
identitetsskapande enligt de läroplaner vi har att förhålla oss till idag. Där talas det om 
kulturarv, historiemedvetande och tradition. Att få resultat från andra länder blir därmed 
mindre relevant och svårt att applicera i sammanhanget. Vi sökte även på ERIC för att kunna 
inkludera artiklar skrivna på engelska, vilket endast resulterade i en studie. Resterande 
referenslitteratur har vi hittat på svenska. 
 
De sökordskombinationer vi använt oss av för att begränsa våra sökningar fortsatte vi att 
kombinera för att begränsa antalet träffar till ett hanterbart antal. Under 50 träffar ansåg vi 
vara lagom för att kunna få en åskådlig överblick. Därefter läste vi rubrikerna och kunde där 
exkludera de artiklar som fanns dubbelt, eller handlade om andra sammanhang än de vi ville 
inkludera. Här ser vi naturligtvis en brist i att vi inte gått in och läst abstrakten i alla träffar vi 
fått, men tidsaspekten tillät inte oss att lägga den tiden det skulle ta i anspråk att göra detta. 
 

4.2 Resultatdiskussion 
Metod 
När vi sammanställde de olika studiernas metoder såg vi att endast en studie, Eliasson & 
Nordgren (2016), använde sig av en kvantitativ studie i form av en enkät där aktiva lärare i 
grundskolan fick svara på vilket undervisningsinnehåll lärarna prioriterar och vilket lärande 
de vill premiera. Till en början ansåg vi att den kvantitativa metoden kunde utgöra en svaghet 
i undersökningar som gäller individers enskilda attityder till ett visst läroobjekt eller 
lärandemål. Men efter att vi själva suttit och diskuterat har vi ändrat oss och kommit fram till 
att ett sådant tillvägagångssätt ger alldeles utmärkta utfall, då man vill undersöka lärares 
tankar om just lektionsinnehåll, samt vilka metoder de föredrar, eftersom svaren ej kräver 
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tolkning. Frågorna i en enkät ska vara relevanta, enkelt formulerade och entydiga 
(Christoffersen 2015). 
 
Syfte 
Alla studier vi läst har som syfte att undersöka undervisning i mångkulturella skolmiljöer på 
ett eller annat sätt. Sex av de studier vi läst handlar om historieundervisning, vilket var det vi 
hade som syfte att undersöka, övriga två artiklar handlade om mångkulturell undervisning 
respektive övergången från förberedelseklass till ordinarie klass. De två senare studierna 
valde vi att inkludera då vi ansåg att mångkulturell undervisning bör vara detsamma oavsett 
vilket ämne man undervisar i. En negativ aspekt av de artiklar vi inkluderat i arbetet är att 
endast ett fåtal handlar om den interkulturella undervisningen i grundskolans lägre åldrar. 
Detta var dock något som var genomgående för den litteratur vi hittade under vår sökprocess, 
de flesta artiklar gällde gymnasiet eller grundskolans högre åldrar.  
 
Urval 
De inkluderade studiernas urval har valts ut på flera olika sätt. I Potapenkos (2006) studie 
valdes först ett homogent urval ut från deltagarlistorna över elever med 
modersmålsundervisning samt utefter efternamn. Detta urval fick senare även bli grunden till 
ett snöbollssökande utifrån de tips på individer forskarna fick från det första urval de gjort. Ett 
homogent urval ger ett urval med liten variation i fråga om centrala kännetecken. Detta ger en 
större förutsättning att belysa urvalet vad gäller likheter och olikheter. Snöbollsmetoden kan 
vara användbar om det är svårt att hitta deltagare till en studie. Det första urvalet som gjorts 
kan då ge tips till forskarna om fler personer som matchar de kriterier och avgränsningar 
forskarna använder sig av (Christoffersen & Johannesen 2015).  
Potapenko (2006), Johansson (2012) och Lozic (2010) inkluderade både elever och lärare i 
sitt urval något som vi ser som en styrka då vi i resultaten får möta perspektiven från båda 
dessa urvalsgrupper. 
 
Vi anser att det urval som finns representerat i våra inkluderade studier representerar 
mångfalden i samhället vad gäller kön, etnicitet och befattning i undervisningssammanhang.  
 
Att endast två av studierna, Eliasson & Nordgren (2016) och Mellberg (2009), använde sig av 
deltagare från grundskolan i Sverige kan ses som en svaghet. Vårt syfte med 
sammanställningen var att undersöka hur lärare i grundskolans yngre åldrar kan arbeta i 
historieundervisningen för att på bästa sätt inkludera elever med ursprung i en annan kultur än 
den svenska. Vi menar dock att de resultat vi kan se i vår kunskapsöversikt pekar på att 
eleverna behöver utveckla en historiemedvetenhet där ett av målen är att se hur historiska 
händelser och företeelser påverkar dagens samhälle. Detta gäller elever i alla åldrar. 
En interkulturellt kompetent lärare använder sig av ett lektionsinnehåll och ett språk som 
inkluderar fler än en kultur så att alla elever kan känna sig sedda och delaktiga.  
 
Djupanalyser av centrala begrepp 
De inkluderade artiklarna har en etnografisk ansats då de studerar kulturer (Christoffersen & 
Johannesen 2015). Analys och tolkning inom etnografi används för att beskriva och tolka det 
sociala samspelet i en kultur eller en social grupp. Ett sätt att analysera de data som lagts fram 
är att vända och vrida på definitioner, meningar och ord för att finna det exakta 
betydelseinnehållet som ger ändamålet för analysen (Christoffersen & Johannesen 2015). 
Beslutet att djupanalysera studierna och sammanställa hur forskarna definierar begreppen 
identitet och interkulturell kom sig av att vi ansåg att det var intressant att se ur vilka 
perspektiv forskarna tog sig an begreppen. Djupanalysen kan ses som en styrka i vår 
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sammanställning då vi tog en ny ansats för att reda ut ur vilka perspektiv och ur vilken 
definition forskarna såg begreppen som centrala i sin forskning. 
 

4.3 Resultatets relevans för läraryrket 
Det resultat vi kommit fram till efter att ha läst våra valda artiklar är att den interkulturella 
undervisningen är nödvändig i de mångkulturella klassrum våra skolor består av idag. Då en 
stor del av de elever vi möter i skolan idag har ursprung i andra kulturer är det viktigt att 
bekräfta även dessa kulturer. Att fortsätta den svenska skolans tidigare undervisningsplan med 
att endast lära ut om den historia som är relevant för Sverige som stat kan resultera i att man 
förminskar och osynliggör övriga kulturer och deras historia. Skulle detta inträffa i en klass 
där flera av eleverna tillhör en annan kultur än den svenska kan dessa elever känna sig 
exkluderade, mindre värda och till och med förskjuta sin egen kultur och historia. Allas kultur 
och historia är lika mycket värda och detta är något vi behöver lära våra elever från en ung 
ålder. 
För att ge eleverna en respekt och förståelse för andra människor kan vi som lärare försöka ta 
varje tillfälle som ges att lyfta andra kulturer och prata om annan historia än bara den som 
haft inverkan på Sverige. I samband med att man pratar om exempelvis järnåldern i Sverige 
kan man också prata om hur det var vid den tiden i Syrien, på Balkan eller vilken del av 
världen som känns relevant för klassen. Genom att arbeta på detta vis blir det en naturlig 
jämförelse mellan hur det såg ut i Sverige och hur det såg ut i en annan del av världen under 
samma tid, men det behöver inte bli utpekande att man ska lära sig om denna elevens 
kulturella historia. Det är även här historiemedvetandet spelar in då eleverna genom den 
utvecklar en förmåga att se hur händelser och skeenden i historien spelar in i dagens samhälle 
och de traditioner och värderingar vi kan se där.  
De artiklar vi läst har oftast riktat sig mot undervisning av äldre elever där det är möjligt för 
eleverna att själva undersöka sin historia genom uppsatsskrivning. Då vi är mer intresserade 
av undervisning av yngre elever har vi genom den information vi fått från artiklarna försökt 
anpassa den för att passa vårt syfte. 
Redan i ett initialt skede av vårt arbete upptäckte vi att kunskapen inom området interkulturell 
historieundervisning var mycket begränsad vad gäller elever i de lägre årskurserna i svensk 
grundskola, därmed motiveras behovet av denna kunskapsöversikt. Med anledning av att 
pluralismen i samhället, och därigenom skolan, ökat och ökar, ansåg vi att ämnet är än mer 
relevant. 
 
Det interkulturella lärandet i historieämnet ska ge eleverna en historisk förståelse för den 
mångkulturella samtid som vi lever i. Vikten av interaktion mellan kulturer och praktiker 
betonas av Obondo, Lahdenperä & Sandevärn (2016). En interkulturellt kompetent lärare 
bekräftar skillnader och identiteter, både hos sina elever och i samhället.  
 
Uppdraget gällande identitetsskapande och trygg undervisning från Skolverket finns beskrivet 
i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Vi menar att det även 
om det saknas forskning rörande barn i yngre åldrar inte betyder att området saknar värde, 
tvärtom krävs det ytterligare studier snarast då vi anser att identitetsskapandet och 
identitetsutvecklingen är mycket omfattande i just dessa åldrar.  
 
Det är viktigt för barn och elever att även få ta del av ”sin” historia, det vill säga den historia 
som är en del av deras kulturarv. Att undervisa i historia handlar i mångt och mycket om att 
skapa en historiemedvetenhet hos eleverna, vilket vi beskrivit tidigare i den här 
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sammanställningen. Då är det av stor vikt att tänka igenom vems historia man väljer att lyfta i 
sin undervisning och ge eleverna flera perspektiv för att hjälpa dem att förstå att dåtidens 
historia har varit med och skapat nutidens samhälle.  
 
Som titeln på den här forskningsöversikten antyder handlar det om att öppna dörrar till fler 
perspektiv på historierna; vi väljer att berätta i det mångkulturella klassrummet i stället för att 
stänga dörrar genom att inte inkludera andra kulturer.  
 

4.4 Framtida forskning 
Efter att ha läst och sammanställt litteratur som berör området interkulturellt lärande och mer 
specifikt interkulturell historieundervisning kan vi konstatera att ytterligare forskning krävs 
inom ämnesområdet för att vi ska kunna säkerställa några slutgiltiga resultat. Vi anser att de 
resultat vi genom vår sammanställning fått fram ger en fingervisning om hur interkulturell 
undervisning i historia kan bedrivas, samt hur historieämnet kan verka identitetsutvecklande 
för elever i ett mångkulturellt samhälle. 
 
Vi valde att fortsätta vår sammanställning av forskning trots avsaknad av material vilket kan 
motiveras med att de resultat som framkommit gällande interkulturell historieundervisning 
och identitet går att tillämpa även för barn i lägre åldrar, då det i grund och botten handlar om 
historiemedvetenhet.   
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BILAGOR 
Bilaga 1 
Författare Titel Sökmetod Sökord Sökträffar 

(urval) 

Eliasson & 
Nordgren.  

Vilka är förutsättningarna 
i svensk grundskola för 
interkulturell undervisning 

Primo interkulturell 
historieundervisning 

4 (2) 

Jenny 
Nilsson 
Folke  

Från inkluderande 
exkludering till 
exkluderande inkludering? 
I Bunar, N. (red.) 
Nyanlända och lärande - 
mottagande och 
inkludering 

Snöboll från 
referenslistor 

  

Johansson, 
Maria.  

Historieundervisning och 
interkulturell kompetens 

Primo historieundervisning 
interkulturell 

4 (2) 

Vanja Lozic I historiekanons skugga: 
historieämne och 
identifikationsformering i 
2000-talets mångkulturella 
samhälle 

Snöboll från 
referenslistor 

  

David 
Mellberg 

Det är inte min historia! I 
Karlsson, Klas-Göran & 
Zander, Ulf (red.) (2009). 
Historien är nu: en 
introduktion till 
historiedidaktiken. 2 

Snöboll från 
referenslistor 

  

Nielsen, 
Laila.  

Historieundervisning och 
identitet i det 
mångkulturella samhället 

Snöboll från 
referenslistor 
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Margaret A. 
Obondo, 
Pirjo 
Lahdenperä 
& Pia 
Sandevärn.  

Educating the old and 
newcomers: Perspectives 
of teachers on teaching in 
multicultural schools in 
Sweden 

Snöboll från 
referenslistor 

  

Igor 
Potapenko 

Elevens egen historia och 
skolans 
historieundervisning: 
historiemedvetande och 
identitet hos några 
ungdomar från forna 
Jugoslavien. 

Snöboll från 
referenslistor 

  

 
 
 
 

Bilaga 2 
 

Sökmotor Sökordning Sökord Avgränsning Träffar 
(Utvalda) 

Peer 
reviewed 

Eric 

1 Interkulturell 2000–2019 2 Ja 

2 Interkulturell 2000–2019 
Swedish 0 Ja 

3 Interkulturell historia 2000–2019 0 Ja 

4 Interkulturell historia 2000–2019 
Swedish 0 Ja 

5 
Interkulturell 

AND 
historia 

2000–2019 0 Ja 

6 
Interkulturell 

AND 
historia 

2000–2019 
Swedish 0 Ja 

7 
Interkulturell 

AND 
historieundervisning 

2000–2019 0 Ja 

8 
Interkulturell 

OR 
historieundervisning 

2000–2019 2 Ja 
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9 
Interkulturell 

AND 
identitet 

2000–2019 0 Ja 

10 
Interkulturell 

AND 
identitetsskapande 

2000–2019 0 Ja 

11 

Interkulturell 
AND 

grundskolan 
AND 

yngre elever 

2000–2019 0 Ja 

12 Intercultural 2000–2019 4632 Ja 

13 
Intercultural 

AND 
history 

2000–2019 313 Ja 

14 
Intercultural 

AND 
history 

2000–2019 
Swedish 0 Ja 

15 
Intercultural 

AND 
history 

2000–2019 
Sweden 2 Ja 

16 

Intercultural 
AND 

history 
AND 

elementary school 

2000–2019 41 Ja 

17 

Intercultural 
AND 

history 
AND 

elementary school 

2000–2019 
Swedish 0 Ja 

18 

Intercultural 
AND 

history 
AND 

elementary school 

2000–2019 
Sweden 0 Ja 

19 
Historieundervisning 

AND 
identitet 

2000–2019 0 Ja 

Primo 

20 Interkulturell historia  17 (1) Ja 

21 Interkulturell historia 2000–2019 16 (1) Ja 

22 Interkulturell historia 2000–2019 
Svenska 2 Ja 

23 Interkulturell 
historieundervisning 2000–2019 3 (1) Ja 
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24 
Historia 

OCH 
identitet 

2000–2019 297 Ja 

25 
Historia 

OCH 
identitet 

2000–2019 
Svenska 27 (1) Ja 

26 
Historia 

OCH 
identitetsskapande 

2000–2019 28 Ja 

27 
Historia 

OCH 
identitetsskapande 

2000–2019 
Svenska 3 Ja 

28 
Historieundervisning 

OCH 
identitet 

2000–2019 10 (1) Ja 

29 

Historieundervisning 
OCH 

identitet 
OCH 

grundskolan 

2000–2019 0 Ja 

DiVA 

30 Interkulturell historia 2000–2019 4 (1) Ja 

31 Interkulturell 
historieundervisning 2000–2019 1 (1) Ja 

32 
Historieundervisning 

OCH 
identitet 

2000–2019 3 (1) Ja 

33 
Historieundervisning 

OCH 
grundskolan 

2000–2019 1 Ja 

34 
Historieundervisning 

OCH 
yngre elever 

2000–2019 2 Ja 

35 
Intercultural 

OCH 
history 

2000–2019 140 Ja 

36 

Intercultural 
OCH 

history 
OCH 

Sweden 

2000–2019 35 Ja 
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