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Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att identifiera de aspekter som anses fördelaktiga vid 

genomförandet av ämnesövergripande undervisning på högstadiet och gymnasiet. Studien tar en 

konstruktivistisk och fenomenografisk utgångspunkt i Biggs 3P modell (2003) där tre olika delar 

beskrivs: premiss, process och produkt. Premisserna innefattar eleverna och den lärandemiljön 

som undervisningen bedrivs i, processen är det undervisningssätt som används och ses i denna 

studie som ämnesövergripande undervisning, och produkten ses som elevernas läranderesultat. I 

studien används textanalys som metod, där tio examensarbeten från lärarprogrammet har 

analyserats. Examensarbetena är från spridda universitet runtom i Sverige och behandlar 

ämnesövergripande undervisning. I alla examensarbeten har författarna använt sig av intervju som 

metod för att undersöka ämnesövergripande undervisning. Resultatet visar på att det finns olika 

definitioner av ämnesövergripande undervisning och att arbetet läggs upp på olika sätt. Eleverna 

beskrivs vara starka för att få ut maximalt av undervisningssättet och lärandemiljön har en stor 

inverkan på processen. Detta då olika ramfaktorer så som organisation, mentalitet och inställning 

gentemot ämnesövergripande undervisning spelar stor roll för dess genomförande. Resultatet visar 

även att målet med ämnesövergripande undervisning är en djupare förståelse för helheter och att 

det är detta läranderesultat, tillsammans med ökad allmänbildning och bättre färdigheter inom 

områden som problemlösning och samarbete, som karaktäriserar läranderesultatet för 

ämnesövergripande undervisning.   
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1. Inledning 

I dagens skola blir ämnesövergripande undervisning en allt större del av undervisningen. Denna 

typ av undervisning efterfrågas och premieras på olika skolor då det anses ge eleverna en bättre 

verklighetsanknytning. Eleverna får möjlighet att använda kunskaperna i den verklighet de lever i 

och framförallt chansen att se helheten i undervisningen, och inte bara de enskilda delarna. 

I den senaste läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011, vidare benämnd Gy 2011 (Skolverket, 2011a), samt Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, vidare benämnd Lgr 11 (Skolverket, 2011b) 

efterfrågas ämnesövergripande undervisning tydligare än i Läroplan för de frivilliga skolformerna 

Lpf 94, vidare benämnd Lpf 94 (Skolverket, 2006). Denna förändring kan bero på det helhetstänk 

som börjar komma in än mer i skolan. Samhället i stort vill idag anknyta skolan än tydligare till sig 

och verkligen visa att skolan ska förbereda ungdomar för det kommande arbetslivet och göra dessa 

till goda samhällsmedborgare. I samhället är olika ämnen inte uppdelade i tydliga kategorier utan 

interagerar med varandra. Denna förändring kan komma att innebära en utveckling av begreppet 

ämnesövergripande undervisning i skolorna, från att innebära enskilda temaveckor per termin, till 

ett arbetssätt där ämnena kontinuerligt samarbetar. 

Det finns många studier som undersöker ämnet ämnesövergripande undervisning. På grund av 

detta har vi valt att inte genomföra en egen studie där vi undersöker specifika skolor och deras 

inställning till arbetssättet. Vi har valt att fokusera på redan gjorda examensarbeten där vi använder 

oss av studiernas empiri. Ur dessa försöker vi sedan förstå olika aspekter av ämnesövergripande 

undervisning.  

Studien tar sin utgångspunkt i Biggs 3P modell från 2003. I denna poängteras att lärande sker i tre 

olika steg: premiss, process och produkt. Dessa tre samverkar och är beroende av varandra. 

Premisserna är enligt Biggs de förutsättningar som finns och kan röra allt från elevens förförståelse 

till de ramfaktorer skolan möter. Processen är det som vi kommer ersätta med ämnesövergripande 

undervisning. Det är själva utbildningen och det som läraren står för i klassrummet i samspel med 

eleverna. Den sista delen, produkten, är vad eleverna har lärt sig (Biggs, 2003, s. 19).  

Denna undersökning har genomförts i ett nära samarbete mellan författarna. Vi båda har varit lika 

delaktiga under processen och tagit lika stort ansvar för genomförandet av studien. Vid 

utformandet av litteraturöversikten samt resultatet valde vi att fokusera på och skriva olika 

områden. Jakobsson ansvarade för avsnitt 3.1.3., 3.2.2., 3.2.3. samt 3.2.4. och Sterner de övriga. Vid 

sammanställning och analysen av resultatet ansvarade Sterner för avsnitt 6.1., 6.3. samt 6.5. och 

Jakobsson för de övriga. Författarna har gemensamt reflekterat över de texter som skrivits enskilt 

för att uppnå enhetlighet. Resterande delar har utformats i ett samarbete mellan författarna. 
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2. Bakgrund 

Ämnesövergripande undervisning ses många gånger som en viktig tillgång när det gäller 

tillägnandet av kunskap. Ett ämnesövergripande arbetssätt innebär fokus på att samordna, integrera 

och koppla ihop olika aspekter av ett och samma ämne. Denna länkning i sin tur innebär en 

möjlighet att vidga kontexten och sammanfoga olika kunskaper till en bred plattform (Nilsson, 

2007, s. 30). Motsatsen till ämnesövergripande undervisning är ämnesbunden undervisning. 

Somliga menar att den ämnesbundna undervisningen inte alltid gynnar den djupare förståelsen då 

den skiljer kunskap från dess sammanhang (Andersson, 2008, s. 21-26). Enligt Peter Gärdenfors, 

professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, lär vi oss genom att utforska världen. Vi lär 

oss genom att samspela och experimentera med omgivningen (Wahlgren, 2011). Men är detta 

verkligen möjligt i skolan? Och vilka förväntningar skapar det på eleverna? 

Synen på ämnesövergripande undervisning har inte alltid varit konstant. I takt med samhälleliga 

förändringar växlar också inställningen till olika typer av kunskapstillägnande. Efter andra 

världskriget lades stort fokus på att skapa en fast förankring för demokratin och ämnesintegrerad 

undervisning fick ett uppsving. Drygt tio år senare, under kalla krigets början, ansåg fler och fler att 

ämnena behövde få en mer enskilt framträdande roll. Man propsade på djupare, enskilda 

ämneskunskaper för att få fram fler experter inom särskilda områden. En motreaktion bildades 

mot även denna förändring och snart var ämnesintegrerad undervisning på plussidan igen (Krantz 

& Persson, 2001, s. 21-22). Men kunskapssynen är inte det enda som styr skolans undervisning. 

Lärare är också beroende av ramfaktorer så som styrdokument, skolledning, tid och eventuella 

samarbetsmöjligheter. Vissa av dessa faktorer kan försvåra ämnesövergripande undervisning. 

Läraren, enligt läroplanen, förväntas samverka med andra lärare för att uppnå utbildningsmålen 

och ge eleverna möjlighet att skapa sig en överblick och ett sammanhang för sina kunskaper. I den 

tidigare läroplanen, Lpf 94, står det att ”skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska 

bidra, samordnas så de utgör en helhet för eleven” (Skolverket, 2006, s. 17). I de senaste 

läroplanerna Gy 2011 samt Lgr 11, har detta utvecklats till att det uttryckligen står att eleven ska få 

”möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Skolverket, 2011a, s. 11; Skolverket, 2011b, s. 14).  

Professorer förespråkar det, läroplanen uttrycker det och ytterligare argument haglar; 

ämnesövergripande undervisning är givande, fördelaktigt och eftersträvansvärt. Frågan är vilka 

faktorer, abstrakta som konkreta, som påverkar utfallet av ämnesövergripande undervisning. Vad 

krävs av eleverna för att ett ämnesövergripande arbetssätt ska vara fördelaktigt? Vad ställer 

ämnesövergripande undervisning för krav på lärandemiljön? Fördelarna må vara många men 

givetvis finns det ytterligare aspekter som behöver has i åtanke när det gäller genomförandet av 

ämnesövergripande undervisning. Frågan är vilka? 
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras, för ämnet, relevant och representativ tidigare forskning.  Avsnittet 

avslutas sedan med en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna för studien.  

3.1. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inkluderar forskning kring lärande, ramfaktorer samt ämnesövergripande 

undervisning. Trots att läroplanerna inte räknas som tidigare forskning behandlas de här då de 

kopplas samman med den tidigare forskningen. 

3.1.1. Lärande 

Att ge en enkel och tydlig definition på lärande är mycket svårt.  Tillfrågas människor om vad 

lärande är kommer dessa att ge skilda beskrivningar. Den övergripande samstämmigheten verkar 

ändå vara att inlärning ”består i att man arbetar på att komma ihåg något man hör eller läser” 

(Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999, s. 9). En första aspekt som behöver klargöras vid tal 

om inlärning är hur dess produkt definieras, det vill säga vad kunskap är.  

3.1.1.1. Kunskap 

Kunskap är en stor del av samhället, och hur kunskap definieras utgör en stor del av samhällets 

kulturella bas. Grovt sett kan kunskap delas in i två olika typer: kvantitativ och kvalitativ kunskap. 

Den kvantitativa kunskapen är det mer traditionella synsättet som innefattar tre olika delar (Marton 

et al., 1999, s. 11-12): 
1. Kunskap är en kvantitet, vilket innebär att det är något som en person kan samla på sig.  

2. Kunskap går att reproducera, vilket innebär att det går att återge kunskapen. 

3. Kunskap är av antingen eller karaktär, vilket innebär att antingen besitter en person 

kunskap, eller så gör personen det inte. 

Den kvantitativa synen förknippas med inlärning genom att registrera innehållet i en bok eller en 

muntlig framställning (Marton et al., 1999, s. 9-10). Denna kunskapssyn har en lång tradition inom 

utbildningsväsendet och har länge påverkat hur mätningen av kunskap gått till. Provfrågor 

utformade med svarsalternativ eller där enbart ett kort svar krävs är typiska i denna kunskapssyn. 

För att nå en högre svårighet på frågorna formuleras dessa så att det krävs ett snävt svar. Den 

svarande behöver i allmänhet aldrig visa på förståelse eller analytisk förmåga inom denna 

kunskapssyn för att visa på högre kunskap (Dahlgren, 2008, s. 37-38). 

Motsatsen till det kvantitativa synsättet är det kvalitativa synsättet på kunskap. Detta synsätt 

innebär att kunskap är en ”aktivitet hos oss själva varigenom våra uppfattningar av företeelser och 

händelser i vår omvärld förändras. Kunskap är med andra ord liktydigt med en uppfattning om 
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något i vår verklighet” (Marton et al., 1999, s. 12). Kvalitativ kunskap innebär att en person ser 

innebörden och helheten snarare än bara registrerar innehållet. 

I Gy 2011 definieras fyra former av kunskap: faktakunskap, färdighetskunskap, förståelsekunskap 

och förtrogenhetskunskap (Skolverket, 2011a, s. 8). Av dessa kan faktakunskap och 

färdighetskunskap kopplas samman med den kvantitativa kunskapen, medan förståelsekunskap och 

förtrogenhetskunskap kan kopplas samman med kvalitativ kunskap. Faktakunskap ändras inte, 

utan är en objektiv kunskap. Färdighetskunskap kräver övning för att utvecklas och handlar om att 

kunna använda sig av sina kunskaper. Förståelsekunskap grundar sig i den egna erfarenheten och 

därmed hur vi själva uppfattar världen. Förtrogenhetskunskapen ”utgör den kunskap som vi inte 

reflekterat över eller synliggjort, den vi kan reflektera över och explicitgöra (synliggöra) genom 

studium” (Kullberg, 2008, s. 101-102). 

3.1.1.2. Inlärning 

Inlärning, eller hur människor tar till sig kunskap, är ett mångsidigt fenomen. Det finns många 

olika sätt genom vilka en människa kan ta till sig kunskap och de olika sätten ger ofta olika utfall i 

inlärningen. Enligt Runesson (1995, s. 12) går det grovt att urskilja minst tre olika perspektiv på 

lärande. Det första ser eleven som mottagare till kunskap. Läraren ska förmedla stoffet till eleven i 

en linjär rörelse. Det andra ser lärandet som ett resultat av elevens mognad. Barnets utveckling 

sätter gränser för vad denne kan lära sig där och då. Allt eftersom barnet utvecklas och växer upp 

utvecklas denne naturligt mot att förstå världen. Det tredje perspektivet betonar att inlärningen 

sker i ett socialt samspel där kunskapen uppstår som svar på olika problem. 

Dahlgren (2008, s. 54) talar om två olika sidor av inlärning. Den ena sidan beskriver 

inlärningsprocessen som memorering. Här handlar det om att lära sig genom att till exempel 

upprepa eller använda andra mnemotekniska strategier för att kunna reproducera kunskap. Denna 

sida går i linje med det kvantitativa synsättet på kunskap. Den andra sidan, som går i linje med det 

kvalitativa synsättet på kunskap, beskriver att inlärning bör syfta till att ”förstå den strukturen i ett 

så djupt avseende som möjligt” (Dahlgren, 2008, s. 54) där målet är att få en uppfattning, få 

kunskap om ett fenomens natur. Dessa två olika sätt att se på inlärningsprocessen kan även 

beskrivas som ytinlärning respektive djupinlärning. 

3.1.1.3. Ytinlärning och djupinlärning 

En del i undervisningen är att påverka elevers sätt att lära. För att lyckas med detta krävs det att 

utbildaren har en klar uppfattning om hur den lärande handlar och vilka de bakomliggande 

faktorerna är till detta. Marton och Säljö (2008, s. 69) formulerar frågan: ”Vad är det som en 

person med djupinriktning gör som skiljer honom från en med ytinriktning?” För att besvara 

denna fråga ska först de båda begreppen definieras. 
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Den stora skillnaden mellan dessa sätt att se på inlärning handlar om huruvida informationen ses 

som bitar, eller som en större helhet. Om en elev redovisar en text genom att lära sig den utantill 

använder sig eleven av ytinlärning. Om denne istället förklarar innehållet, vad texten handlar om 

och så vidare så använder sig eleven av djupinlärning (Marton et al., 1999, s. 54, 56). Ytinlärning 

handlar med andra ord om att lära sig helheten genom att i detalj fokusera på de olika bitarna i 

informationen och lära sig dessa i en följd (Marton et al., 1999, s. 54). Elevens mål med denna typ 

av inlärning är att klara av uppgiften så fort som möjligt men ändå uppnå kursmålen. Eleven 

fokuserar på ”tecknen” av inlärning. Dessa tecken är till exempel vilka ord som använts och 

specifika fakta (Biggs & Tang, 2007, s. 22-23). Djupinlärning å andra sidan behandlar inte summan 

av ett antal delar som läggs på minnet, utan innebörden i framställningens helhet (Biggs & Tang, 

2007, s. 24; Marton et al., 1999, s. 56). En person som har ett behov av att få veta mer, som ställer 

frågor och försöker se hur delar hänger ihop och hur den nya informationen förhåller sig till det 

som personen i fråga redan kan, använder sig av djupinlärning (Biggs & Tang, 2007, s. 24; Marton 

& Säljö, 2008, s. 69). 

Det finns flera olika faktorer till varför en person använder sig av yt- eller djupinlärning. Faktorer 

som gör att människor väljer ytinlärning kan vara att personen i fråga bara vill klara kursmålen med 

minimal ansträngning, har andra aktiviteter utanför som prioriteras, otillräcklig tid etc. (Biggs & 

Tang, 2007, s. 23). Faktorer som påverkar att människor använder sig av djupinlärning kan vara att 

eleven har ett genuint och personligt intresse för innehållet och att denne har den rätta 

förförståelsen (Biggs & Tang, 2007, s. 24-25). Detta visar på att anledningen till varför en elev 

väljer yt- eller djupinlärning har att göra med olika motivationer. En person som har inre 

motivation att lära sig ett område, det vill säga har en egen vilja och önskar att lära sig om området 

använder sig av djupinlärning. En person som enbart har yttre motivation i form av att det till 

exempel förväntas av personen i fråga eller att kunskapen behövs för att klara ett prov, tillämpar i 

större utsträckning ytinlärning (Marton & Säljö, 2008, s. 74). 

3.1.1.4. Bedömning 

”Bedömning sker ständigt och särskilt i skolan. Där bedöms bland annat kunskaper och beteenden 

av olika slag. Bedömningen är också en ständig följeslagare till undervisningen [...]” (Pettersson, 

2010, s. 7). 

Enligt NE (2014) är bedömning ett ”värderande utlåtande över ngt [sic]”. I skolans värld spelar 

bedömningen en stor roll. Där är det inlärningen som bedöms, eller den kunskap som eleven tagit 

till sig. Själva inlärningen är ingenting som går att se för en utomstående. För att besvara frågan när 

eleven faktiskt har lärt sig något krävs det att läraren använder sig av indikationer. Dessa 

indikationer besvarar huruvida eleven kan utföra uppgifter eller svara på frågor och visar i sin tur 

att inlärning har skett (Runesson, 1995, s. 12). 
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Bedömningen är en stor del av undervisningen. Läroplanerna och ämnesplanerna har fastställt 

olika mål angående vad eleverna ska lära sig och det är genom bedömning som läraren kan 

kontrollera att inlärning har skett (Biggs, 2003, s. 27). I den svenska skolan talas det om summativ 

respektive formativ bedömning. Högskoleprovet är ett exempel på en summativ bedömning. Detta 

är enbart en ”sammanfattning av vad någon kan” (Pettersson, 2010, s. 8). Bedömning som är 

formativ har som syfte att förbättra lärandet och undervisningen. I den typ av undervisning som 

bedöms formativt är det utmärkande draget den återkoppling som erbjuds eleverna. Pettersson 

(2010, s. 8) skriver om tre nyckelprocesser inom formativ bedömning: 1) att fastställa var elever är i 

sitt lärande, 2) att klargöra vad elever ska nå, och 3) att fastställa vad som behövs för att eleven ska 

nå dit. Enligt Gy 2011 (Skolverket, 2011a, s. 14-15) ska skolan verka för en mer formativ 

utbildning. Det framgår där bland annat att det nu är lärarens ansvar att ”fortlöpande ge varje elev 

information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna” (Skolverket, 2011a, s. 15).  

3.1.1.5. Förförståelse 

De förutsättningar människan har, den förförståelse hon har, bestämmer vad som är förståeligt och 

vad som är oförståeligt för henne. Det var Gadamer som först myntade begreppet ”förförståelse” 

vilket är en beteckning på de kunskaper vi har med oss in i förståelsen av något. Människan möter 

inte världen och dess fenomen som ett blankt blad, hon är inte nollställd inför det som hon möter 

utan hon har vissa förutsättningar som hon tar för givet (Gilje & Grimen, 2007, s. 179). 

Det finns tre aspekter som är viktiga att komma ihåg (Gilje & Grimen, 2007, s. 183-184): 

1. Förförståelsen behöver inte vara uttalad eller formulerad i ord. Förförståelsen för något 

kan vara mer eller mindre medvetet vilket gör att vi kanske inte alltid kan reflektera över 

vad vår förförståelse är. 

2. Förförståelsen består av olika delar som alla bygger på varandra, ibland utan logisk 

koppling.  

3. Förförståelsen är reviderbar, vilket innebär att den kan förändras allt eftersom individen får 

ny kunskap. 

Förförståelsen är viktig i skolan då ett försök att förstå studiematerialet kan begränsas om eleven 

har otillräcklig förförståelse. Typexemplet på detta är när det krävs särskilda kunskaper om 

specifika begrepp för att förstå fortsättningen. Har eleven inte denna förförståelse, blir 

studiematerialet väldigt svårt att studera och kunskapen svår att ta till sig (Ramsden, 2008, s. 203). 

Inlärningen behöver ha en riktning. Utan riktning i inlärningen vet inte eleven vad 

uppmärksamheten ska riktas emot. Denna riktning ges av elevens förförståelse som hjälper eleven 

med vad denne ska se efter i sitt kunskapssökande (Gilje & Grimen, 2007, s. 179). 
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3.1.2. Ramfaktorer  

De variabler som finns runtomkring en undervisningssituation och som påverkar hur den utformas 

samt resultatet av denna är det som benämns ramfaktorer (Dahllöf, 1999, s. 6-7). För att förstå det 

resultat dessa ramar ger upphov till, är det viktigt att förstå den process som sker inom ramarna 

(Lundgren, 1994, s. 9). De ramar som existerar i utbildningen kan ses som ett uttryck för olika 

grundläggande samhällsstrukturella villkor. Dessa hjälper till att reproducera samhällets normer och 

intressen i skolan (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 99). 

Ramfaktorteorin, i sin enklaste form, kan beskrivas bestå av tre komponenter: ramar, process och 

resultat. Det är ramarna som bestämmer hur processen kan se ut. Processen i sin tur bestämmer 

hur resultatet blir. Budskapet från denna teori är att undervisningen bör analyseras utifrån olika 

typer av ramar (Gustafsson, 1994, s.14). Ramarna kan vara juridiska, administrativa eller fysiska. De 

kan även innefatta andra aspekter, så som traditioner samt vett och etikett (Lindblad et al., 1999, s. 

99). Ramarna varierar och innefattar bland annat elevernas förförståelse, gruppering av eleverna, 

mål fastställda i läroplaner, den tillgängliga tiden, timplaner, antagningsregler, lärarens kompetens, 

konkurrens från andra skolor, skolans storlek samt vem som är huvudman för skolan (Gustafsson, 

1994, s.14, 16; Lindblad et al., 1999, s. 98; Skolverket, 2004, s. 19-20). Läroplanen är en av de 

största ramfaktorerna inom skolan. Enligt Ramsden (2008, s. 207) är kursplanerna ”överhopade” 

och ”överbelastade”. Denna ”överbelastning” i kursplanerna skapar fel fokus på inlärningen. 

Fokus hamnar mer på ytinlärning än på djupinlärning (Ramsden, 2008, s. 207-208). Detta visar på 

vikten av förståelse för ramfaktorerna och deras påverkan på resultatet. 

3.1.2.1. Ramfaktorer kring ämnesövergripande undervisning 

Faktorerna som inverkar på inställningen till en ämnesövergripande undervisning är många. 

Skolmentalitet är en faktor som har betydelse för vilken plats och status som arbetssättet får då en 

skola ofta styrs av oskrivna normer som bestraffar och belönar olika beteenden (Sandström, 2005, 

s. 19). Enligt Sandströms forskning ges ämnesövergripande undervisning större utrymme på skolor 

där öppenhet och ett samtalsvänligt klimat råder (Sandström, 2005, s. 35). Ytterligare en faktor är 

styrstruktur. Sandström identifierar två huvudsakliga styranden: ”Ett hierarkiskt, vertikalt styrsätt 

och en platt styrstruktur som mer liknar en horisontell linje.” (Sandström, 2005, s. 49). I skolorna 

med horisontella styrstrukturer ges ämnesövergripande undervisning större utrymme men även i 

skolor med vertikala styrstrukturer ges arbetssättet utrymme (Sandström, 2005, s. 49-50).  

Utöver dessa två faktorer finns ett antal motpoler som ställs i kontrast till varandra och har 

ytterligare betydelse för genomförandet av ämnesövergripande undervisning. Dessa motpoler 

beskrivs av Sandström (2005, s. 69-70) som a) företrädare för arbetslagsidén jämförelsevis med 

förespråkare för ämneslag, b) föreställningen om ämnet som föränderligt och föreställningen om 

ämnet som avgränsat och fast samt c) de som verkar för ett ämnesövergripande arbetssätt och de 



11 

 

som drar mot ämnesfokusering. De lärare som förespråkar arbetslagsidén, har en föreställning om 

ämnet som föränderligt och verkar för att ämnesövergripande arbetssätt blir fler och fler. Samtidigt 

finns det många som menar att sega strukturer och föreställningar hindrar utvecklingen. Oavsett 

inställning till de olika faktorerna så tycks alla sträva mot samma mål: att utgå från elevens bästa. 

3.1.3. Ämnesövergripande undervisning 

”Sammanförande av skilda delar till ett helt.” Det är definitionen av ordet integrera enligt Svenska 

Akademiens (2010) ordbok. Integrera är också det uttryck som bäst sammanfattar vad en del 

tidigare forskning säger om ämnesövergripande undervisning. Många olika begrepp används för att 

behandla ämnet och inkluderar ord så som tematisk undervisning och ämnesintegration. De olika 

begreppens definitioner är likvärdiga och därmed kommer termen ämnesövergripande 

undervisning att användas fortsättningsvis.  

Ämnesövergripande undervisning är en fokusering på helheten snarare än delarna där vikten av ett 

sammanhang lyfts fram genom en integrering av olika ämnen rörande samma tema (Svenska 

Akademien, 2010; Andersson, 2008; Ingelstam, 1988; Krantz & Persson, 2001; Nilsson, 2007; 

Norell, 2008; Sandström, 2005).  

Samhället kräver av oss i vardagen att vi använder våra kunskaper i kombination med varandra 

snarare än som separata entiteter. Olika kunskapsområden bör förenas för att nya situationer ska 

kunna hanteras. Skolan ska fungera som en förberedelse för och en del av verkligheten och de 

kunskaper som vi tillägnar oss där ska ha syfte för framtiden och kunna appliceras i den verklighet 

vi lever i. Därmed är det logiskt att även arbeta ämnesövergripande i skolan på samma sätt som vi 

förväntas agera utifrån kunskaper inom ett flertal områden för att kunna möta verkligheten utanför 

skolan (Norell, 2008, s. 18). Norell menar att den svenska skolan har halkat efter och hänvisar till 

att ”flera gymnasieutredningar” visar att detta beror bland annat på den fragmentariska 

undervisningen. Den svenska skolan brister i förmågan att delge eleverna en helhetssyn. Enligt 

Norell (2008, s. 6) kan ämnesövergripande undervisning råda bot på den fragmentariska 

undervisningen genom att låta olika ämnen överlappa och på så sätt finna gemensamma nämnare i 

flera kurser.  

Samtidigt finns forskning som tyder på att ämnesövergripande undervisning redan nu äger rum i 

skolans vardag. När man vänder sig till de aktiva i skolan för att diskutera arbetssättet används 

liknande begrepp och fenomen återkommande (Sandström, 2005, s. 9). Även om samma begrepp 

återkommer betyder det dock inte att alla är eniga om dess innebörd utan tolkningarna och 

definitionerna är oändliga. Sandström tycker sig dock se ett mönster: ämnesövergripande 

undervisning är vanligt och självklart i de yngre åldrarna men från och med årskurs sju uppfattas 

undervisningssättet snarare som ett störande moment vars enda effekt är att det tar tid från det 

egentliga ämnesinnehållet (2005, s. 10).  
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Att minska ämnessplittringen och fokusera på elevernas tillägnande av helheter är önskvärt av 

många men målet med undervisningen är en djupare förståelse och inte ämnesövergripande 

undervisning i sig och att undervisa ämnesövergripande är endast medlet för att nå målet (Norell, 

2008, s. 10). Det är något som även Krantz och Persson tydligt ger uttryck för. Genom att finna 

gemensamma drag hos olika ämnen kan man konstruera ämnesövergripande undervisning (Krantz 

& Persson, 2001, s. 25). Många ämnesplaner innehåller liknande mål och innehåll som på så sätt 

skulle gå att kombinera i en rad olika ämnen. Fokus ska dock aldrig vara att integrera så många 

ämnen som möjligt utan integrationens syfte ska vara att ge en överblick och ett sammanhang som 

på så sätt tillåter eleverna att skapa en helhet och en förståelse för det gemensamma målet (Krantz 

& Persson, 2001, s. 26).  

3.1.3.1. I relation till ämnesbunden undervisning 

I de allra flesta sammanhang väljer människor helhet framför fragmentisering men även om detta 

är sanningen kan betydelsen av detaljer inte helt avskrivas. ”Osammanhängande eller ytlig kunskap 

om ”stora” sammanhang är knappast bättre än orelaterade detaljkunskaper. […] Den som har 

detaljkunskap vet åtminstone något!” (Ingelstam, 1988, s. 11). Detaljer är viktiga, men först när de 

får en kontext. Det är viktigt att kunna bilda helheter ur enskildheter och omvänt för att skapa sig 

en förståelse av verkligheten (Ingelstam, 1988, s. 11). Även om det nämns många fördelar med 

ämnesövergripande undervisning ska man inte bortse från den problematik som finns inom 

området. Att undervisningen rent organisatoriskt är uppbyggd på ett visst sätt ger i sig inga 

garantier för ett eftersträvansvärt resultat (Ingelstam, 1988, s. 75). Dessutom går det inte att bortse 

från det faktum att ett samarbete mellan flera ämnesgränser kan innebära en hel del praktiska 

svårigheter i form av organisering och strukturering (Ingelstam, 1988, s. 76).  

Det finns goda argument för både ämnesintegration och för ämnesbunden undervisning. 

Ämnesbunden undervisning har från första början tillkommit för att bringa ordning i en komplex 

värld. Att bryta ner verkligheten i delar kan underlätta förståelsen för delarna till skillnad från en 

integrerad undervisning som omfattar så mycket att den kan vara svår att ta till sig. Dock är inte 

verkligheten uppdelad i ämnen och en ämnesindelning kan på så sätt anses missgynna elevers 

möjlighet till förståelse av verklighetens problem. ”Om undervisningen är knuten till elevernas 

verklighet och baserad på faktiska problem eller teman finns det enligt flera forskare starka skäl att 

låta ämnena smälta samman” (Krantz & Persson, 2001, s. 23). Det går inte att ensidigt hylla den 

ena eller den andra principen, snarare är en balans mellan de båda eftersträvansvärt. ”Undervisning 

får inte hämmas av snäva ämnesgränser men inte heller av ett tvång att tränga in alla ämnen inom 

samma ram” (Krantz & Persson, 2001, s. 23). Krantz och Persson anser att de olika arbetssätten 

bör tillämpas och nyttjas vid de tillfällen då arbetssätten har pedagogiska fördelar (2001, s. 23).  
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3.2. Teoretiska utgångspunkter 

Biggs modell från 2003 grundar sig på konstruktivismen och fenomenografin. Den genomförda 

studien utgår från Biggs modell, vilket är anledningen till att konstruktivismen och fenomenografin 

ingår i våra teoretiska utgångspunkter. Avsnittet avslutas med en genomgång av Biggs modell samt 

ett förtydligande om hur denna modell används i studien. 

3.2.1. Konstruktivism 

”Konstruktivismen grundar sig på uppfattningen att kunskap konstrueras aktivt av den lärande 

själv och inte är något som mottages från omgivningen. Vidare ses lärandet som en process där 

den lärande organiserar uppfattningar om omvärlden” (Gran, 1996, s. 318). 

Inom konstruktivismen ses kunskapen som något konstruktivt (Hemberg, 1995, s. 32). Termen 

konstruktivism betyder ”bygga upp”, ”bygga”, ”åstadkomma” (Kullberg, 2008, s. 126). Psykologen 

Jean Piaget var, enligt Marton och Booth (1997, s. 6-7), en konstruktivist och ansåg inte att 

kunskap fanns ”där ute”.  Kunskap skapas av individen. Det är genom individens handlingar och 

interaktion med omvärlden som kunskap skapas. Själva skapandet av kunskap sker genom mentala 

”kartor” som byggs ut, förändras och kopplas samman allt eftersom ny kunskap tillförs. Denna nya 

kunskap behöver ha en personlig mening för individen. Har kunskapen inte det, kan den lätt 

upplevas som meningslös och det blir ofta snarare ytinlärning än djupinlärning (Hemberg, 1995, s. 

32-33).  

Undervisning inom konstruktivismen lägger fokus på att eleverna ska upptäcka världen själva och 

skapa egna erfarenheter, inte att de ska presenteras för tidigare teorier och uppfattningar (Kullberg, 

2008, s. 126-127). Konstruktivismen menar att undervisningen i skolan bör uppmuntra egen 

reflektion (Hemberg, 1995, s. 33) och poängterar att det är ”den lärandes egna uppfattningar av sin 

omvärld som är centrala” (Kullberg, 2008, s. 127). Det anses viktigt att eleverna ges möjlighet att 

utveckla och bygga ut sina tankekartor vilket enbart kan göras om undervisningen bidrar till 

djupinlärning. Är arbetsuppgifterna inte personligt förankrade blir resultatet ofta ytinlärning 

(Hemberg, 1995, s. 33).  

3.2.2. Fenomenografi 

Fenomenografin är en beskrivande ansats. ”Med detta förstår vi bland anat [sic], att metoden inte 

gör anspråk på att avtäcka hur något »egentligen» är, utan främst intresserar sig för att förstå hur 

något kan vara i ett rent mänskligt perspektiv” (Kroksmark, 2007, s. 6). Fenomenografin som 

forskningsansats innebär att man beskriver uppfattningar av ett fenomen för att studera ett annat. 

Den fenomenografiska forskningsansatsen har sitt ursprung i studier av inlärning och bedömning 

(Svensson, 1989, s. 37-38).  
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3.2.2.1. Uppfattning och beskrivning 

Fenomenografi består av två ord, fenomen och grafi. Syftet med forskningen är att beskriva 

fenomens subjektiva och inte objektiva innebörd, alltså att beskriva fenomen så som de uppfattas 

(Svensson, 1989, s. 34). Fenomenografin förutsätter att olika människor tillskriver företeelser i 

världen olika innebörd (Kroksmark, 2007, s. 4). ”När vi tänker, tänker vi alltid på något och vi gör 

det i speciella innebördsliga teman” (Kroksmark, 1989, s. 168). När vi tänker på ett fenomen gör vi 

det i ett sammanhang, ett sammanhang definierat av tidigare erfarenheter, som inverkar på vår 

uppfattning av fenomenet (Kroksmark, 1989, s. 168). Ett viktigt begrepp inom fenomenografin 

kan därmed anses vara uppfattning. Därför är det avgörande med en definition av begreppet och 

Svensson skriver följande:  

”Utmärkande för beskrivningarna av uppfattningarna är att de är inriktade på den innebörd 

som uppfattas hos en avgränsad enhet betraktad som en helhet” (Svensson, 1989, s. 35).  

Den fenomenografiska forskningsansatsen syftar till att hitta de olika uppfattningar som finns av 

ett specifikt fenomen och beskriva dem utifrån kvalitativt skilda kategorier på innebördsnivå 

(Kroksmark, 1989, s. 168). 

Den andra delen av ordet fenomenografi uttrycker att forskningsinriktningen gäller beskrivningar. 

”Det som beskrivs är uppfattningar samt likheter och skillnader mellan uppfattningar.” (Svensson, 

1989, s. 35). Enligt K. Ahlberg1 (personlig kommunikation, 20 maj 2014) fokuserar en 

fenomenografisk undersökning på innebörden hos uppfattningarna av ett fenomen. Det är 

kvalitativa skillnader hos kategorier av sätt att uppfatta fenomenet som lyfts fram. Det är med hjälp 

av jämförelser mellan de kvalitativt skilda sätten att uppfatta och beskriva som fenomenet 

definieras. 

3.2.3. Kunskapande med 3P modellen 

I följande avsnitt presenteras John Biggs teori om lärande och hans modell 3P förklaras. Vidare 

beskrivs hur modellen används i relation till uppsatsens syfte att bena ut de faktorer som skildras i 

samband med ämnesövergripande undervisning. 

3.2.3.1. Lärande  

Lärande kan enligt Biggs (2003, s. 12) beskrivas som baserat på två olika teorier: fenomenografi 

och konstruktivism. Enligt fenomenografin är elevens perspektiv det som definierar nya 

kunskaper. Elevens uppfattning om vad som har lärts ut är inte nödvändigtvis överensstämmande 

                                                 

1 Kristina Ahlberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på 

Uppsala Universitet 
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med lärarens intentioner. Det innebär att lärande är att ändra elevens perspektiv och elevens 

världsåskådning, snarare än att försöka överföra lärarens faktiska kunskap på eleven. 

Konstruktivism innebär att lärande är kunskap som konstrueras. Fokus ligger på vad eleven gör 

och inte på vad läraren försöker förmedla. Eleven lär sig genom att själv undersöka, applicera och 

utforska. Båda dessa teorier utgår från att kunskap konstrueras av eleven (Biggs, 2003, s. 12).  

”Learning takes place through the active behavior of the student: it is what he does that he learns, 

not what the teacher does” (Tyler, 1949, s. 63). Biggs använder sig av detta citat för att beskriva 

sina utgångspunkter. Tyler utvecklade uppfattningen om att undervisning ska baseras på lärares 

undervisningsmål; lärandet ska bedömas baserat på de målen och allt ska organiseras utifrån 

lämpliga arbetssätt (Biggs, 2003, s. 25).  

3.2.3.2. 3P modellen 

Tylers uppfattning om ett samband mellan mål, bedömning och arbetssätt har vidareutvecklats av 

Biggs.  

 

Figur 1: 3P modellen av undervisning och lärande (Biggs 2003, s. 19) 

 

Biggs teori kan beskrivas med hjälp av hans 3P modell (se figur 1) som innefattar tre olika delar: 

1. Premisser, innan inlärning 

2. Process, under inlärning 

3. Produkt, resultat av inlärning 
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Dessa tre delar ska alla interagera med varandra för att resultatet av undervisningen ska vara 

tillfredsställande. Premisser, den första delen, omfattar både elevfaktorer och lärandemiljö. 

Elevfaktorer består bland annat av elevernas förkunskaper och motivationsnivå. Lärandemiljön 

innefattar exempelvis bedömningsform och lärandemål (Biggs, 2003, s. 19). Det är viktigt att dessa 

faktorer inom lärandemiljön är i linje med varandra. Lärandemål och bedömningsform ska 

samspela och sträva åt samma håll. Ett prov ska utformas så att det som bedöms är relevant för 

lärandemålen. Biggs menar att målen med lärandet, alltså de krav som undervisningen ställer på 

eleverna, bör överensstämma med det som senare bedöms för att kunna uppnå det resultat som 

förväntas (Biggs, 2003, s. 27). 

Nästa del i 3P modellen är processen som fokuserar på lärandeaktiviteter (Biggs, 2003, s. 18). Här 

gäller det att de arbetssätt som väljs och används ligger i linje med de lärandemål och den 

bedömning som utarbetats under premisserna (Biggs, 2003, s. 27). Biggs anser att lämpliga 

lärandeaktiviteter i grunden på ett eller annat sätt involverar eleven och förutsätter elevaktivitet. 

Det viktigaste vid val av lärandeaktivitet är dock att de väljs utifrån lämplighet i förhållande till 

lärandemål och bedömning (Biggs, 2003, s. 79-81).  

Den sista delen i 3P modellen är produkten som i alla undervisningssammanhang är lärande (Biggs, 

2003, s. 19). Produkten definieras tydligare beroende på sammanhang. Lärandemålen är avgörande 

för vad som slutligen är produkten. Lärandemålen beskrivs ofta utifrån olika verb så som analysera, 

reflektera, konstruera, beskriva och förklara. Dessa verb beskriver olika nivåer av kunskap. Det är 

med hjälp av lärandemålens verb i ett visst sammanhang som produkten tydligare kan definieras 

(Biggs, 2003, s. 29). 

3.2.3.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan 3P modellen beskrivas som ett samspel. Det är för att förhindra att elever 

väljer den kortsiktiga metoden ytinlärning som Biggs anser att samspelet mellan lärandemål, 

lärandeaktiviteter och bedömning är avgörande. Genom att låta dessa tre bitar vara samordnade 

blir det naturligt för eleven att välja djupinlärning som metod för kunskapande. Målet med all 

undervisning är att bygga kunskap långsiktigt, att lära på djupet genom förståelse. Genom att göra 

målen tydliga både för lärare och elev, samt använda lärandeaktiviteter och bedömning som går i 

enlighet med målen kan elever inte längre välja olämpliga genvägar i sitt lärande (Biggs & Tang, 

2007, s. 54). 

Även om detta är en strävan hos många lärare så är det inte alltid fallet i praktiken. Mycket av 

dagens undervisning resulterar i ytinlärning på grund av mängder av ytterligare faktorer som 

påverkar förhållanden i undervisningen. Dagens samhälle, och med det eleverna, är oerhört 

resultatstyrt och tidspressat vilket i många fall resulterar i att eleverna endast presterar det som 
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krävs för att uppnå ett visst betyg.  Frågan är hur ämnesövergripande undervisning beskrivs i 

förhållande till 3P modellen (se figur 1).  

3.2.4. Teoretisk utgångspunkt för studien 

Baserat på 3P modellen, som bygger på fenomenografi och konstruktivism, har en modell (figur 2) 

utarbetats för denna studie där fokus ligger på ämnesövergripande undervisning specifikt. I 

grunden ligger en fenomenografisk ansats där intresset för individers uppfattning av fenomenet 

ämnesövergripande undervisning är centralt. Vidare är de faktorer som anses nödvändiga vid 

genomförandet av denna typ av undervisning av intresse och där används en modifierad version av 

3P modellen som utgångspunkt. Den modifierade versionen avser att fokusera på eleven, 

lärandemiljön, ämnesövergripande undervisning som ersättning för lärandeaktiviteter och 

läranderesultatet. Med eleven menas de färdigheter som beskrivs som nödvändiga eller användbara 

för elever att inneha för att gynnas av ämnesövergripande undervisning. Begreppet lärandemiljön 

innefattar i detta sammanhang ramfaktorer så som exempelvis ämnesplaner, samarbetsmöjligheter, 

tid och så vidare. Modulen ämnesövergripande undervisning syftar kort och gott till att undersöka 

definitioner av begreppet. Slutligen utgörs sista delen i modellen av läranderesultat som i denna 

mall behandlar det eleven lärt sig, alltså upplevda för- och nackdelar med arbetssättet. 

 

Figur 2: Modifierad 3P modell 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att identifiera olika aspekter av genomförandet av 

ämnesövergripande undervisning på högstadiet och gymnasiet utifrån den modifierade 3P 

modellen (figur 2). 

Syftet har operationaliserats i följande frågeställningar: 

 Vad beskrivs i uppsatserna som ”ämnesövergripande undervisning”? 

 Vilka sidor av eleven beskrivs? 

 Vilka sidor av lärandemiljön beskrivs? 

 Vilka sidor av läranderesultatet beskrivs? 
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5. Metod 

Den valda metoden för studien är en kvalitativ textanalys av tio examensarbeten från 

lärarprogrammet vid olika lärosäten. Metoden är tvådelad: dels insamling av material och dels 

analys av material (se punkt 5.2. samt 5.3.). Nedan följer till en början de metodologiska 

övervägandena där en vidare diskussion av metoden inkluderas, följt av insamling av material, 

analys av material, val av metod i relation till teoretiska utgångspunkter samt reliabilitet och 

validitet.  

5.1. Metodologiska överväganden 

Valet av metod motiveras av att vi genom textanalys kunnat ta oss an ett stort antal uppfattningar 

om det ämne vi är intresserade av att studera. Det hade inte varit möjligt att inom tidsramen för 

denna studie genomföra en så stor mängd intervjuer som vi nu fått tillgång till genom en analys av 

andra examensarbetens empiri. Intervjuer hade kunnat användas som metod men underlaget till 

textanalysen visar att det redan finns en uppsjö av studier inom området som tittat på enskilda 

individers uppfattning av ämnesövergripande undervisning genom intervju som metod. 

Orsaken till att examensarbeten valdes som underlag och inte andra typer av texter, så som 

avhandlingar, var i huvudsak att examensarbetena behandlar ämnesövergripande undervisning på 

ett sätt som anses intressant för studiens syfte. Att uppnå samma antal texter genom att använda 

avhandlingar som underlag skulle innebära ett mycket större textomfång. Ytterligare en orsak till 

att examensarbeten användes var att författarna av dessa har samma infallsvinkel och 

förutsättningar som denna studies författare. Det ansågs också lättare att finna relevanta texter 

angående det studerade ämnet på examensarbetesnivå.  

5.2. Insamling av material 

Materialinsamlingen har innefattat följande tre steg: formulering av inkluderings- och 

exkluderingskriterier, utveckling av sökstrategi samt identifiering av relevanta publikationer.  

Vid formulerandet av inkluderings- och exkluderingskriterier togs hänsyn till sju olika kriterier: 

relevans, metodval, författarnas utbildning, språk, publikationsår samt geografisk spridning. Först 

och främst beaktades varje publicerings relevans. Det var viktigt att publiceringarna behandlade 

ämnesövergripande undervisning på högstadiet och/eller gymnasiet. För det andra togs metodvalet 

i beaktning eftersom studien utgår från Biggs 3P modell som baserats på fenomenografi. Detta gör 

att ett material som utgår från uppfattningar är högst relevant och därmed var enbart publikationer 

med intervju som metod aktuella. För det tredje begränsades urvalet till examensarbeten skrivna 

inom lärarprogrammet för att på ett enkelt sätt försäkra att det ämnesövergripande arbetssättet 

gällde undervisning. För det fjärde skulle publikationerna vara skrivna på svenska då studien 

intresserar sig för utbildning inom Sverige som är baserad på den svenska läroplanen. För det 
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femte valde vi att begränsa oss till texter publicerade på 2000-talet och senare. Här togs inte hänsyn 

till det faktum att publikationerna på så sätt utgått från två olika läroplaner eftersom både Lpf 94 

(Skolverket, 2006, s. 17) samt Gy 2011 (Skolverket, 2011a, s. 11) inkluderar formuleringar kring 

ämnesövergripande undervisning. Dessutom är antalet publicerade examensarbeten inom ämnet 

ämnesövergripande undervisning efter år 2011 mycket begränsade. Ett sista och sjunde 

inkluderingskriterium innefattade geografisk spridning där målet var att inkludera examensarbeten 

från olika lärosäten runt om i Sverige. Detta för att öka studiens generaliserbarhet.  

Vid sökandet av relevanta publikationer utformades även exkluderingskriterier som innebar att 

vissa publikationer, eller delar av publikationerna, uteslöts. De publikationer som uteslöts innehöll 

resultat enbart baserade på enkäter med fasta svarsalternativ. Det är svårt att avgöra om det är 

respondenternas personliga uppfattningar kring ämnesövergripande undervisning som 

framkommer när fasta svarsalternativ används. Det har även inneburit att delar av publikationer 

har uteslutits då vissa publikationer använt sig av både intervju och enkät som metod och 

resultaten av enkätundersökningarna har därmed inte varit relevanta för den här studien. Utöver de 

resultat som sammanställts utifrån enkätundersökningar har ytterligare delar av resultat uteslutits då 

de ansetts irrelevanta för denna studies syfte. Sådana delar har bland annat innefattat redovisningar 

av specifika skolämnen som integrerats i ämnesövergripande undervisning. Eftersom studien syftar 

till att presentera mer generella faktorer angående ämnesövergripande undervisning utifrån den 

modifierade 3P modellen så har en presentation av specifika ämneskombinationer inte ansetts 

relevant och därmed uteslutits.  

Vid utvecklandet av en sökstrategi valde vi noggrant sökord utifrån studiens ämne. Sökorden som 

användes var ämnesövergripande undervisning, ämnesövergripande arbetssätt, tematisk 

undervisning, tematiskt arbete, tvärvetenskap, tvärvetenskaplig undervisning, tvärvetenskapligt 

arbete, ämnesintegrering, ämnesintegration, ämnesintegrerad undervisning och ämnesintegrerat 

arbete. Sökningen fokuserades på titel, sammandrag och nyckelord då det viktigaste var att hitta 

examensarbeten rörande undervisning och på ett effektivt sätt därmed kunna välja bort de 

publikationer som berörde ämnesövergripande arbetssätt inom andra områden. Med sökorden och 

inkluderings- och exkluderingskriterierna var förhoppningen att det skulle bli möjligt att identifiera 

3P modellens komponenter elev, lärandemiljö och läranderesultat i underlaget. 

När det gäller den faktiska identifikationen av relevanta publikationer begränsade vi oss till 

databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). På så sätt kunde sökningarna effektivt motsvara 

inkluderings- och exkluderingskriterierna vad gällde språk och publikationstyp (examensarbeten 

inom lärarprogrammet). Främst användes sammandragen som mått på om publiceringarna 

motsvarade kriterierna men i de fall dessa inte bidrog med tillräcklig information så togs hela 

texten i beaktning. 
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Genom sökstrategin tillsammans med inkluderings- och exkluderingskriterierna identifierades tio 

relevanta publikationer. I bilaga 1 återfinns en förteckning över de examensarbeten som använts 

som underlag för resultatanalysen. Examensarbetena har avidentifierats eftersom resultatet inte 

anses vara beroende av att utgå från dessa tio examensarbeten specifikt. I förteckningen 

presenteras vår benämning för varje enskild publikation, den datainsamlingsmetod som använts, 

vid vilket lärosäte examensarbetet skrivits samt dess omfattning och publiceringsår. 

5.3. Analys av material 

Efter att analysmaterialet noggrant valts ut genomfördes en grundlig analys av texterna. Analysen 

är baserad på tolkningsguiden (bilaga 2) och dess fem teman övergripande information, 

ämnesövergripande undervisning, elev, lärandemiljö och läranderesultat. Dessa teman har 

utformats utifrån den modifierade 3P modellen (figur 2) med tillägget övergripande information.  

Det första temat övergripande information syftar till att kartlägga relevant bakgrundsinformation 

om varje text för att kunna genomföra en rättvis och relevant jämförelse och analys av resultaten 

rörande övriga teman. Temat i sig ger ingen information i syfte att besvara frågeställningarna utan 

har som avsikt att ge just bakgrundsinformation. Det andra temat ämnesövergripande undervisning 

avser definiera studiens utgångspunkt. Här ligger fokus på att extrahera den eller de definitioner av 

begreppet som finns tillgängliga i texterna samt finna de för- och nackdelar som presenteras. Alla 

texter använder sig av empiriskt material i form av intervjuer och enkäter vilket gör det möjligt att 

finna uppfattningar av begreppet ämnesövergripande undervisning. Det tredje temat eleven gäller 

texternas beskrivning av eleverna och här kartläggs olika elevfaktorer som nämns som relevanta i 

förhållande till ämnesövergripande undervisning. Det fjärde temat som är lärandemiljö berör de 

faktorer som beskrivs påverka genomförandet av ämnesövergripande undervisning. Där ligger 

fokus på de förutsättningar som i texterna anses nödvändiga samt kopplingar mellan 

undervisningssättet, målen för undervisningen och möjlig bedömning av arbetet. Slutligen studeras 

texterna utifrån temat läranderesultat som syftar till att undersöka vad eleverna anses lära sig av 

arbetssättet. 

Vid utformandet av tolkningsguiden (bilaga 2) skapades ett antal frågor med syfte att få dessa 

besvarade genom att undersöka examensarbetena. Dessa frågor var bland annat ”Vilka ord 

används för att beskriva ämnesövergripande undervisning?”, ”Vilka egenskaper tillskrivs 

eleverna?”, ”Vilka förutsättningar beskrivs som nödvändiga?” samt ”Vilka fördelar med 

arbetssättet nämns i förhållande till elevers lärande?”. Vid undersökandet av examensarbetena 

framkom dock att frågorna inte alltid var så väl anpassade till texterna och att vissa av dem var 

svåra att särskilja. Anpassningar av tolkningsguiden gjordes därför allt eftersom. Ett exempel är 

temat eleven där frågorna upplevdes som väldigt snarlika eftersom frågorna formulerats i syfte att 

se vad uppsatserna presenterade som beskrivande ord, egenskaper samt förväntningar på eleverna. 
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Ett annat exempel är frågorna rörande för- och nackdelar som flyttades från läranderesultat till 

ämnesövergripande undervisning. Detta gjordes för att de för- och nackdelar som presenterades i 

examensarbetena var på en mer generell nivå och därmed inte passade under det mer specifika 

temat läranderesultat. Detta tema fick istället vara mer öppet, utan specifika frågor. Poängen var att 

på ett lättare sätt kunna kategorisera relevant information angående just vad eleverna ansågs lära sig 

under temat utan att vara styrda av specifika frågor.  

Resultatet sammanställdes utifrån de fyra delar som ingår i den modifierade 3P modellen (figur 2) 

men utöver denna indelning fanns inga förbestämda kategorier. Inom varje tema arbetades istället 

kategorier fram, anpassade utefter det resultat som hittats. Denna ansats går i linje med den 

fenomenografiska då det till stor del varit empirin som fått styra uppbyggnaden av resultat och 

analys. Detta har även inneburit att information som i insamlingsstadiet inkluderats under ett tema, 

men som vid bearbetning funnits mer passande under ett annat, har flyttats. Det största exemplet 

på detta är frågorna rörande för- och nackdelar med ämnesövergripande undervisning som 

flyttades till tema ämnesövergripande undervisning. Vid arbetet med examensarbetena inkluderades 

här samtliga för- och nackdelar som nämndes i texterna, men senare vid sammanställningen och 

analysen delades dessa fördelar upp beroende på vad fördelarna berörde. Till exempel flyttades för- 

och nackdelarna ”bättre problemlösare”, ”lär sig se samband” och ”ökad förståelse” från temat 

ämnesövergripande undervisning till temat läranderesultat. Ytterligare en uppdelning av de funna 

för- och nackdelarna gjordes sedan under vissa av temana beroende på vilka kategorier som gick 

att se bland dessa. Ett exempel på detta är att under tema lärandemiljön kunde kategorierna 

”mångsidighet”, ”tid” och ”sammanhållning” urskiljas bland de funna för- och nackdelarna. Dessa 

kategorier består i huvudsak av specifika ord som nämnts i empirin men även egna tolkningar av 

materialet där utsvävade beskrivningar sammanfattats med ett, av oss valt, ord. Som illustrerande 

exempel, i examensarbete 6 står det: ”Ämnesintegrationen ska således knyta an till det som 

eleverna känner som relevant eller intressant för det yrke som de förbereder sig för.” Detta citat 

har av oss sammanfattats med begreppet verklighetsanknytning. 

5.4. Val av metod i relation till teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för studien grundar sig i konstruktivism och fenomenografi. En 

kvalitativ ansats, till skillnad från en kvantitativ, har som syfte att gå på djupet i analysen av texter 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 210). Den kvantitativa ansatsen mäter data 

medan den kvalitativa ansatsen tolkar data (Halvorsen, 1992, s. 78-79).  

Mer specifikt är det kvantitativ textanalys som använts som metod och det innebär ett noggrant 

studerande av texternas delar och dess helhet (Esaiasson et al, 2012, s. 210). Vid analysen av 

materialet i denna studie har resultaten brutits ned i den modifierade 3P modellens delar och sedan 

åter sammanfogats i diskussionsavsnittet. 
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Den metodologiska ansatsen har sammanflätats med studiens teoretiska utgångspunkter bland 

annat genom att den modifierade 3P modellens (figur 2) delar har använts för att konstruera 

kunskap kring ämnesövergripande undervisning. Denna konstruktion av kunskap kan härledas till 

den konstruktivistiska utgångspunkten. Delarna har sedan i sin tur tjänat som utgångspunkt för 

tolkningsguiden som använts i syfte att analysera examensarbetena. Tolkningsguiden har 

omarbetats i samband med genomförandet av resultatanalysen genom att kategorier har 

formulerats utifrån funnet resultat. De datagenererade kategorierna på innebördsnivå som 

framkommit under analysarbetet kan härledas till den fenomenografiska utgångspunkten. 

5.5. Reliabilitet och validitet 

De texter som analyserats är relevant och representativt material för studien men givetvis hade 

resultaten kunnat visa på annorlunda och ytterligare aspekter om analysen genomförts på annat 

material. Det är viktigt att vara medveten om att vår förförståelse kring ämnet bidragit till vad som 

i detta fall ansetts som relevant material och därmed är det självklart möjligt att skribenter med 

annan förförståelse har en annan uppfattning kring relevans. Med hjälp av de formulerade 

inkluderings- och exkluderingskriterierna menar vi dock att validiteten i materialet ökar då noga 

övervägningar kring materialets relevans har gjorts. 

Det är väsentligt att förstå att vi i detta fall utgör tredje ledet i tolkningen av fenomenet 

ämnesövergripande undervisning. Respondentens svar som utgör empirin i de examensarbeten 

som analyserats bidrar till den första tolkningen av begreppet ämnesövergripande undervisning. 

Därefter omtolkas svaren medvetet och/eller omedvetet av examensarbetets skribent och slutligen 

analyserar vi resultatet. En fördel är dock att vi enbart fokuserar på examensarbetenas resultatdel 

och helt utelämnar avsnitten diskussion och slutsats. Detta för att i möjligaste mån exkludera de 

egna tolkningar och analyser av empirin som författarna av examensarbetena har gjort. Vid 

återgivandet av respondenternas utsagor är utgångspunkten alltid att skribenten ska förhålla sig 

objektiv och detsamma gäller vår sammanställning av bearbetad data. Objektivitet är givet men det 

går ändå inte att helt bortse från omedveten inverkan på återgivningen av uppfattningarna. 

Med hjälp av klara inkluderings- och exkluderingskriterier samt en tydlig tolkningsguide och väl 

dokumenterad analysmetod ökar studiens hållbarhet och pålitlighet. Dess reliabilitet kan möjligen 

ifrågasättas när det kommer till förförståelse som grund för materialurval samt tredje ledets 

tolkningar men en tydlig redovisning av analysmetoden ökar ändå trovärdigheten.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten av undersökningen att presenteras. Resultatet presenteras utifrån 

den modifierade 3P modellen (figur 2). Dock kommer presentationen börja med delen 

ämnesövergripande undervisning för att ge en generell bild av hur examensarbetena såg på detta. 

Detta följs sedan av eleven, lärandemiljön samt slutligen läranderesultat. 

6.1. Ämnesövergripande undervisning 

De undersökta examensarbetena har i huvudsak haft som syfte att undersöka de hinder som 

upplevs av både lärare och elever med ämnesövergripande undervisning. Examensarbetena har 

även undersökt eventuella fördelar, samt lärare och elevers inställning. Majoriteten av 

examensarbetena har fokuserat på lärare och dessas inställning gentemot arbetssättet. Hur 

ämnesövergripande undervisning definieras är även något som legat i fokus. Nedan följer en 

redogörelse för hur examensarbetena beskriver definitionen av ämnesövergripande undervisning, 

deras arbetssätt när det kommer till ämnesövergripande undervisning samt fördelar och nackdelar. 

6.1.1. Definition och arbetssätt 

Det finns inte en enhetlig definition av vad ämnesövergripande undervisning är i de undersökta 

examensarbetena. I examensarbetenas empiri framkommer det att ämnesövergripande 

undervisning kan vara ”samarbete mellan två ämnen”, ”samarbete mellan kärnämne och 

karaktärsämne” (Examensarbete 6) samt ”undervisning där två eller fler ämnen ingår i någon form 

av projektorienterat arbetssätt” (Examensarbete 10). En respondent beskriver det som:  

”en möjlighet för flera ämnen att tillsammans arbeta med de beröringspunkter som faktiskt 

finns inom de olika ämnena. Hur man kan jobba tillsammans, för att utveckla de här 

generella förmågorna.” (Examensarbete 5). 

Sammanfattningsvis är konsensus i de undersökta examensarbetena att ämnesövergripande 

undervisning bedrivs när två eller flera ämnen integreras på ett eller annat sätt. 

Hur den ämnesövergripande undervisningen faktiskt går till är olika mellan examensarbetena. Till 

en början kan en uppdelning göras mellan ämnesövergripande undervisning som sker sporadiskt 

och det som sker planerat. När det sker sporadiskt beskrivs det som att: 

”ämnesintegration är något som kommer in när en lämplig situation uppstår i 

undervisningen. [...] Uppslagen till ämnesintegration ska uppstå i situationer som uppstår så 

att ämnet som integreras används för att lösa uppgiften.” (Examensarbete 6). 

Spontana upptäckter, ”antingen enskild eller genom diskussioner med andra lärare”, beskrivs i 

Examensarbete 4 som tillvägagångssättet för att hitta relevanta anknytningar mellan olika ämnen. 
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Den planerade ämnesövergripande undervisningen läggs ofta upp i början av läsåret eller terminen. 

Denna typ av ämnesövergripande undervisning benämns ofta som ”projekt” och/eller ”teman” 

(Examensarbete 1; Examensarbete 2; Examensarbete 5). Hur projekten är uppbyggda skiljer sig 

mellan skolorna. Å ena sidan beskrivs skolorna arbeta med projekt ett antal timmar i veckan. 

Resterande tid är då schemalagt och består av ämnesundervisning (Examensarbete 1; 

Examensarbete 6).  Å andra sidan beskrivs skolorna arbeta med olika temaveckor som då är 

tidsbegränsade (Examensarbete 5; Examensarbete 7; Examensarbete 8). 

Examensarbete 6 nämner tre huvudsakliga arbetssätt som stämmer väl överens med vad de övriga 

examensarbetena beskriver. Dessa tre arbetssätt är: 

 Ämnesövergripande undervisning genomförs tillsammans med flera lärare och även själva 

undervisningen bedrivs tillsammans med andra lärare. Detta gör att eleverna får stöd och 

bedömning från olika lärare under samma lektionspass. 

 Ämnesövergripande undervisning bedrivs tillsammans med flera lärare, men lärarna 

undervisar på sina respektive lektioner. Det kan till exempel handla om att skolan arbetar 

med ett tema som berörs inom flera olika ämnen samtidigt men att lärarna genomför 

undervisningen enskilt. 

 Ämnesövergripande undervisning bedrivs enskilt utan att ta hjälp av andra lärare. Detta 

sker då läraren själv ämnesintegrerar de ämnen som denne undervisar i. 

6.1.2. Fördelar 

Den ämnesövergripande undervisningen beskrivs som att användas: 

”som ett medel för att skapa undervisningstillfälle som leder till situationer som kan motivera 

eleverna till studier genom att kunskaperna tillämpas på ett autentiskt sätt” 

(Examensarbete 6).  

Just ökad motivation anges som en av de större fördelarna med ämnesövergripande undervisning. 

Motivationen beskrivs öka på ett flertal olika sätt genom undervisningssättet. Olika orsaker till 

detta som anges är bland annat att eleverna får se kunskaperna i ett större sammanhang, de ser 

helheten och kan se samband mellan flera olika ämnen samt ges en ökad och djupare förståelse för 

ämnena.  

”Den absolut största fördelen är att vi hjälper eleverna att faktiskt se varför man lär sig saker, 

att det inte finns några skarpa gränser mellan ämnen utan att man visar att man lär sig för livet 

och där går allt in i vart annat [sic]” (Respondent i Examensarbete 2) 

Vid en sammanställning av samtliga examensarbeten framkom det att den vanligaste nämnda 

fördelen var verklighetsförankring. I examensarbetena står det att eleverna på ett tidigare stadie än i 
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vanliga fall blir introducerade för verkligheten (Examensarbete 9). En respondent i examensarbete 

8s empiri beskriver att ”eleverna tar till sig kunskapen bättre i en mer verklighetsförankrad 

undervisningssituation” och beskriver att detta skulle vara en klar fördel med arbetssättet. 

”Eleverna [får] ökat intresse för undervisningens innehåll och det bidrar till att flera elever upplever 

så kallade aha-upplevelser och en större anknytning i olika sammanhang” (Examensarbete 7). 

Nedan följer tabell 1 med de fördelar som beskrivits i examensarbetena, sammanställt i olika 

kategorier. 

Tabell 1: Fördelar med ämnesövergripande undervisning 

 
Ämnen 

  Stärker enskilda ämnen 

  Ämnena får ett större syfte 

  Ämnena får en större bredd 

 
Kunskap 

  Hjälper eleven se varför 

  Färdigheterna blir mer mångsidiga 

  Teori vävs samman med praktik 

  Möjligheten ges att förklara samma sak på flera olika sätt i olika ämnen 

  Ger eleverna en helhetsbild 

 
Undervisningen 

  Får en ökad kvalitet 

  Arbetssättet blir mer varierat 

  Anpassningsbart 

  Roligare 

  Ger möjlighet att uppmärksamma aktuella händelser 

  Deltagande pedagogik 

  Kreativt 

  Lägga ned tid på det som är viktigt 

 
Organisation 

  Längre arbetspass gör att eleverna får en annan möjlighet att arbeta färdigt 

  Eleverna får fokusera på en sak 

Av denna tabell kan utläsas att den kategori som kvantitativt innehåller flest fördelar är 

undervisning. Enligt de beskrivningar som getts i examensarbetenas empiri framställs det som att 

undervisningen är det som har mest att vinna på den ämnesövergripande undervisningen. Med 

hjälp av detta undervisningssätt beskrivs undervisningen i huvudsak bli roligare för både lärare och 
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elever. Detta genom att arbetssättet blir mer varierat och både lärare och elever får en möjlighet att 

arbeta mer kreativt. I ämnesövergripande undervisning nämns ”lägga ned tid på det som är viktigt” 

som en fördel för lärarna. Ett exempel som återges i Examensarbete 6 är att verkstadsläraren inte 

behöver gå igenom vissa matematiska bitar då matematikläraren redan gjort detta i syfte att 

eleverna ska kunna koppla ihop de båda ämnena och använda kunskaperna ämnesöverskridande. 

Kunskap är den kategori i tabellen som även den får många fördelar. Här beskrivs helheten som 

det viktigaste och det faktum att ämnesövergripande undervisning beskrivs hjälpa eleven se varför 

bidrar till detta. Andra faktorer som enligt examensarbetena bidrar till att ämnesövergripande 

undervisning är fördelaktigt kan sammanfattas i att det ger eleverna en möjlighet att knyta teori till 

praktik, och färdigheterna därmed blir mer mångsidiga. 

Utöver detta finns två kategorier med fördelar: stärker enskilda ämnen samt organisationen. I 

examensarbetena beskrivs bland annat att undervisningsformen kan öka intresset för andra ämnen, 

och att det kan stärka både ”kärnämne och karaktärsämne genom att kärnämnet motiveras av ett 

användande i karaktärsämnet för att lös[sic] problem på ett medvetet sätt” (Examensarbete 6). En 

annan fördel som getts är att ämnena får en större bredd, dels genom att det finns möjlighet att gå 

in mer på djupet men även genom att de olika ämnena kopplas till varandra. De organisatoriska 

fördelarna som beskrivs i examensarbetena handlar i huvudsak om elevernas arbetsmöjligheter. 

Enligt en del av examensarbetena får eleverna längre arbetspass och slipper avbryta mitt i. 

”Två av lärarna tar upp att de tycker att det är positivt att eleverna får lite längre arbetspass. 

Att om eleverna arbetar med någonting så är det skönt att inte behöva bryta mitt i, blir de 

trötta kan de ta en liten rast och sen fortsätta med det de höll på med.” (Examensarbete 2) 

I och med dessa längre arbetspass anses ytterligare en fördel vara att eleverna ges möjligheten att 

fokusera på en sak i taget istället. ”Istället för att springa runt och byta böcker” (Examensarbete 2) 

kan eleverna sitta ned och arbeta under en längre period. 

6.1.3. Nackdelar 

En av de nackdelar, eller hinder mot ämnesövergripande undervisning, som lyfts fram i 

examensarbetena är anledningen till varför den genomförs. En respondent i examensarbete 8 

uppger att undervisningsformen är bra, ”men inte när den görs för dess egen skull”. I 

beskrivningarna framkommer det att motiven till varför undervisningen ska bedrivas 

ämnesövergripande är viktiga och att det gäller att undervisningen är välplanerad. 

I kontrast till de kategorier som togs fram vid fördelarna med ämnesövergripande undervisning (se 

tabell 1) visas nedan en sammanställning över nackdelarna (se tabell 2). I denna tabell används 

samma kategorier; ämnen, kunskap, undervisning och organisation. 
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Tabell 2: Nackdelar med ämnesövergripande undervisning 

 
Ämnen 

  Gör så att ämnena blir uttjatade 

  Innehållet reduceras och förenklas 

  Vissa ämnen ges mindre utrymme än andra 

 
Kunskap 

  Tar sönder en helhet för att skapa en annan 

 
Undervisningen 

  Rörig 

  Passar inte alla elever 

  Ineffektiv 

  Det finns en ökad risk att missa vissa moment  

  Intensiv 

  Inte så varierat 

  Svårare att upptäcka svaga elever 

 
Organisation 

  Dålig ansvarsfördelning 

Beskrivningarna visar att undervisningen kvantitativt är den del som inte bara innehåller flest 

fördelar, utan även flest nackdelar. I examensarbetena refereras det till ämnesövergripande 

undervisning som rörig. En respondent i Examensarbete 6 uppger att denne: 

”Är skeptisk till arbetsinsatsen, det är lätt att arbetet blir flummigt när flera lärare är med och 

ingen tar riktigt ansvar. Ämnena blir lätt stora och svåröverblickbara, temat ska vara flummigt, 

brett och otydligt för att vara lätthanterligt för läraren. Men det blir nog inte bra för eleven.” 

(Examensarbete 6) 

Examensarbete 4 beskriver även att ämnesövergripande undervisning, i kontrast till ämnesbunden 

undervisning, är ineffektiv. Detta på grund av att ämnesbunden undervisning innehåller en bättre 

struktur än vad ämnesövergripande undervisning gör. Examensarbete 4 beskriver även en ökad 

risk att missa vissa moment inom specifika kurser och beskriver detta som en nackdel med 

undervisningssättet. Ett ämnesövergripande arbetssätt som sker i projekt kan påverka 

undervisningen genom att ta tid ifrån annan undervisning inom ämnet vilket i sin tur kan innebära 

att ämnet längre fram hamnar ur fas inför till exempel de nationella proven. 
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Kategorin ämnen innehåller tre nackdelar med ämnesövergripande undervisning: att ämnet blir 

uttjatat, att innehållet reduceras och förenklas samt att vissa ämnen ges mindre utrymme än andra. 

Det faktum att eleverna ställs mot samma tema inom flera undervisningsämnen kan ha en negativ 

inverkan på undervisningen då det kan bli uttjatat (Examensarbete 1). Att innehållet reduceras och 

förenklas (Examensarbete 4) nämndes som ett hinder då den ämnesövergripande undervisningen 

hjälper till att skapa en större helhetssyn, men att den kanske har en negativ inverkan på så sätt att 

det inte går att gå in lika djupt i alla ämnen. Det största upplevda hindret inom denna kategori var 

att alla ämnen inte ges samma utrymme inom ämnesövergripande undervisning. I huvudsak var det 

språkämnena engelska och svenska som ansågs få stå tillbaka inom undervisningssättet. 

Examensarbete 1 beskriver att engelska och svenska får vara med i den ämnesövergripande 

undervisningen bara för att inkludera fler ämnen. Det upplevs inte som att den ämnesövergripande 

undervisningen erbjuder en möjlighet för engelsk- och svenskläraren att se eleverna prestera inom 

ämnet i linje med de kursmål som satts upp utan ibland kan det till och med upplevas som att 

språkämnena får vara med för då slipper de andra lärarna fokusera på till exempel språk eller 

utformning i de olika framställningar som görs (Examensarbete 1; Examensarbete 2; 

Examensarbete 3; Examensarbete 6; Examensarbete 7; Examensarbete 8). 

Vad gäller hinder för ämnesövergripande undervisning inom kategorierna kunskap och 

organisation var dessa väldigt få. Inom organisation ansågs nackdelen vara att ansvarsfördelningen 

är dålig. Citatet från Examensarbete 6 ovan visar på upplevelsen av att ingen riktigt tar ansvar för 

den ämnesövergripande undervisningen. Inom skolan anses arbetssättet viktigt, men att hitta 

tydliga skiljelinjer angående vem som ansvarar för vad anses svårt.  

Det som finns beskrivet i de undersökta examensarbetena angående hinder för kunskap var främst 

att ämnesövergripande undervisning bryter ned en helhet för att skapa en annan. En av de största 

fördelarna enligt examensarbetena var det faktum att eleverna får se en helhet. En respondent i 

Examensarbete 2 anser dock att det lätt blir att ämnesövergripande undervisning tar isär en helhet 

där kunskapen existerar i ett sammanhang, enbart för att plocka ihop det i en annan helhet där 

kunskapen får ett annat sammanhang. Enligt respondenten är inte alltid detta något positivt, utan 

kan istället resultera i förvirring för eleverna. 

6.2. Eleven 

Då de undersökta examensarbetena i huvudsak har fokuserat på lärares perspektiv på 

ämnesövergripande undervisning är beskrivningarna av eleverna få och inte så utvecklade. Nedan 

följer en redogörelse för de egenskaper som tillskrivs elever samt de förväntningar som finns på 

eleverna. 
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6.2.1. Egenskaper 

De huvudsakliga attributen som beskriver eleverna i de undersökta examensarbetena är huruvida 

de är starka eller svaga. Ett ämnesövergripande arbetsätt ”gynnar de starka eleverna i skolan, som 

har lätt att anpassa sig till olika undervisningsprinciper” (Examensarbete 5). Samtidigt anses svaga 

elever kunna ha svårt för ämnesövergripande undervisning ”om eleverna är svagare inom något 

ämne och saknar innehåll från just det ämnet”.  

”Lärare ser en svårighet i ämnesövergripande undervisning eftersom det finns starka och 

svaga elever. Det fria arbetssättet [...] passar inte svaga elever. [...] svaga elever alltid behöver 

extra hjälp och stöd medan starka elever alltid klarar sig bra på egen hand” 

(Examensarbete 7) 

I examensarbetena framställs huruvida eleverna är starka eller svaga som avgörande för om de kan 

ta till sig av den ämnesövergripande undervisningen. Starka elever beskrivs ha en fördel i och med 

att de har enklare att ta till sig av de olika ämnena och är mer självgående. Svaga elever, å andra 

sidan, beskrivs ha större svårigheter med ämnesövergripande undervisning då de inte är lika 

självgående utan kan behöva tydligare direktiv och mer hjälp. En nackdel för de starka eleverna 

uttrycks dock vara att:  

”De verkliget [sic] studiemotiverade eleverna som har ett högt fokus på betyg sannolikt 

skulle trivas bättre med en mera traditionell undervisning och på grund av 

ämnesintegreringen så påverkas resultatet negativt.” (Examensarbete 10) 

Är eleverna inskolade i den ”traditionella undervisningen” beskrivs de som är motiverade av betyg 

ha svårt att ta till sig av den ämnesövergripande undervisningen. Eleverna beskrivs då vilja ha 

tydliga direktiv angående hur de ska få de betyg de satsar på. Ett ämnesövergripande arbetssätt 

beskrivs som svårt för dessa elever då det kräver andra typer av kunskaper än vad den 

”traditionella”, mer ämnesbundna undervisningen gör.  

Sammanfattningsvis beskrivs eleverna som mogna. De ska kunna ta eget ansvar och vara 

självständiga, självgående och aktiva i sin egen inlärning. Det är viktigt att de är organiserade och 

tar för sig i undervisningen för att få ut det mesta av den samt att de kan analysera. 

6.2.2. Förväntningar 

En av de viktigaste förväntningarna som finns på eleverna är att de ska ha tillräckligt goda 

förkunskaper (Examensarbete 3; Examensarbete 4; Examensarbete 5; Examensarbete 6). Bristen 

på förkunskaperna omnämns som ett eventuellt hinder för ämnesövergripande undervisning. Har 

eleverna inte tillräcklig förkunskap blir det svårt att bygga vidare och ämnesintegrationen blir 
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lidande. En orsak till att förkunskapen kan saknas är om eleven i fråga är svagare inom ett ämne 

och därmed inte har med sig den kunskap som behövs. 

Andra förväntningar som finns på eleven går i mångt och mycket i linje med de egenskaper som 

eleverna bör ha för att få ut maximalt av undervisningsmetoden. Eleven ska klara en mindre 

strukturerad miljö och arbetssätt samt att denne ska kunna ta eget ansvar och arbeta självständigt 

(Examensarbete 2; Examensarbete 10). En respondent i Examensarbete 2 kommenterar arbetet 

med ämnesövergripande undervisning och elevernas roll på följande sätt: 

”När arbetet med ett ämnesövergripande arbetsområde har påbörjats så planerar eleverna 

varje måndag det egna arbetet för den kommande veckan. Varje fredag eftermiddag så 

utvärderar eleverna hur veckan och deras egen arbetsinsats har varit. Detta skrivs ner i 

loggböcker som sedan klassföreståndarna läser och kommenterar.” (Respondent i 

Examensarbete 2). 

Det är viktigt att eleverna har möjligheterna och förutsättningarna att kunna ta ansvar för sitt eget 

lärande. De ska kunna planera sitt eget arbete och förväntas aktivt delta och påverka utbildningen 

(Examensarbete 2; Examensarbete 8). Detta arbetssätt kräver att eleverna är starka (Examensarbete 

7) och att de kan klara sig på egen hand. Utöver detta beskriver examensarbetena att eleverna ska 

vara engagerade i undervisningen samt ha förmågan att kunna analysera. 

Den största fördel som anges med ämnesövergripande undervisning i samband med elever är det 

faktum att det sägs motivera eleverna. (Examensarbete 2; Examensarbete 6; Examensarbete 9; 

Examensarbete 10). 

6.3. Lärandemiljön 

Lärandemiljön beskrivs utifrån många perspektiv i de analyserade examensarbetena. Utifrån dessa 

perspektiv har resultatet sammanställts i kategorierna ramfaktorer och förutsättningar samt positiv 

och negativ påverkan på undervisningssättet och slutligen bedömning. 

6.3.1. Ramfaktorer 

De ramfaktorer som beskrivs som nödvändiga för genomförandet av ämnesövergripande 

undervisning kan delas upp i kategorier. Ramfaktorerna kan ses som knutna till olika nivåer av 

skolan som organisation. Tre olika nivåer har identifierats bland de ramfaktorer som fanns i 

examensarbetena där den mest övergripande nivån är skolans nationella riktlinjer, den andra nivån 

är den enskilda skolans organisation och den sista nivån är relaterad till den enskilda lärarens 

förutsättningar och ambitioner. 

När det kommer till hur skolans nationella riktlinjer påverkar lärandemiljön och därmed 

genomförandet av ämnesövergripande undervisning nämns styrdokumenten som en viktig 
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ramfaktor men också tid och tillgång till relevant läromedel. Styrdokumenten beskrivs i 

examensarbetena förespråka ett ämnesövergripande arbetssätt samtidigt som det i empirin vid 

upprepade tillfällen hänvisas till att arbetssättet inte lämpar sig för alla skolämnen. Tid beskrivs 

också som en ramfaktor på nationell nivå; med övriga uppgifter som ingår i läraruppdraget är det 

svårt att finna tid till att utveckla en ämnesövergripande undervisning. Dessutom omnämns en 

brist på relevant läromedel, där flera ämnen är integrerade och därmed kan användas som 

utgångspunkt för ämnesövergripande undervisning. 

Utöver nationella riktlinjer så beskrivs även den enskilda skolans organisation påverka 

genomförandet av ämnesövergripande undervisning. Skolans mentalitet samt rektors och 

ledningens inställning till undervisningssättet tillskrivs stor betydelse. Enligt empirin så är det 

lättare att genomföra ämnesövergripande undervisning om skolans ledning förespråkar arbetssättet 

eftersom det då kan finnas en tydligare struktur som underlättar samarbete mellan lärare inom olika 

ämnen. Attityden bland de verksamma i skolan är givetvis även det en faktor som påverkar 

genomförandet av möjliga arbetssätt. En positiv attityd och en öppen mentalitet underlättar för nya 

idéer och samarbeten. 

Det finns även praktiska ramfaktorer som inverkar på genomförandet av ämnesövergripande 

undervisning. Sådana faktorer är exempelvis schemaläggning, gruppering av elever, tillgång till salar 

och material och utrustning. För att lärare ska kunna planera undervisning tillsammans behövs 

utrymme för gemensam planeringstid, något som gärna får has i åtanke redan vid 

schemaläggningen. Hur elever är grupperade i klasser är också en faktor som påverkar samarbeten 

mellan ämnen. Inom kurser för individuella val beskrivs samarbeten som svåra eftersom klasserna 

då oftast är en sammansättning av elever från olika programinriktningar. Det innebär att 

samarbeten i så fall måste inledas med ett stort antal lärare och det är då givetvis svårare att 

organisera. Tillgång till salar, material och utrustning omnämns även det som faktorer som 

påverkar genomförandet av ämnesövergripande undervisning. 

På den lägsta nivån, gällande enskilda lärares förutsättningar och ambitioner, nämns både rent 

praktiska men även sociala faktorer. I de praktiska faktorerna ingår huruvida skolans lärare är 

organiserade utifrån undervisningsämnen eller programinriktningar i sina arbetslag. Även den 

faktiska placeringen av kontoren och arbetsplatserna beskrivs inverka på val av arbetssätt. 

Huruvida enskilda lärare avsätter planeringstid eller inte är ytterligare en praktisk faktor. Här syftas 

inte till den totala planeringstid som åläggs enskilda lärare utan snarare hur lärarna prioriterar i den 

tid de har tillgång till.  

De sociala faktorer som omnämns är kollegers inställning och personkemin mellan lärare samt 

klassrumsklimatet och relationen mellan lärare och elev. Personkemin beskrivs som viktig för att 

kunna inleda samarbeten och det gäller då även olika lärares inställning till ämnesövergripande 
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undervisning. Det är svårt att inleda ett samarbete om alla parter inte är intresserade av att arbeta 

tillsammans och sträva åt samma håll.  

Relationen mellan lärare och elever samt det rådande klassrumsklimatet i förhållande till 

ämnesövergripande undervisning verkar åt bägge håll.  

”När man arbetar tillsammans med karaktärsläraren så får man se mera av det som elever i 

sin tur är intresserad av. Vilket i sin tur gör att man även lär sig av eleven och det blir då ett 

ömsesidigt lärande samt en ömsesidig respekt för varandras kunskaper.” 

(Respondent i Examensarbete 3) 

Är klassrumsklimatet och relationen mellan lärare och elever positivt underlättar det 

ämnesövergripande undervisning samtidigt som ämnesövergripande undervisning beskrivs kunna 

ha positiv inverkan på klassrumsklimatet och relationen mellan lärare och elever. 

6.3.2. Förutsättningar 

I examensarbetenas empiri beskrivs förutsättningar i lärandemiljön som anses viktiga för 

genomförandet av ämnesövergripande undervisning. Eftersom arbetssättet har olika definitioner är 

förutsättningarna inte nödvändigtvis giltiga för alla typer av ämnesövergripande undervisning. En 

del av de omständigheter som nämnts har berörts i samband med planerad ämnesövergripande 

undervisning medan andra har nämnts i samband med sporadisk ämnesövergripande undervisning. 

Examensarbete 6 beskriver en medvetenhet om konceptet ämnesövergripande undervisning som 

en förutsättning för arbetssättet.  

”både lärare och elever bör vara medvetna om att kunskaper från ett annat ämne används 

ämnesintegrerat för att nå sitt syfte med att finna kunskaperna i ett större samanhang [sic].” 

(Examensarbete 6) 

För att alla inblandade parter ska uppnå ett så bra resultat som möjligt är medvetenheten kring 

samarbetet och kopplingen mellan ämnena betydelsefull. I empirin i ett flertal av examensarbetena 

framkommer att autentiska problem är lämpliga att ha som utgångspunkt för ämnesövergripande 

undervisning. Vikten av ett tydligt mål nämns vid ett flertal tillfällen och undervisningens hur, vad 

och varför förklaras vara centralt. 

Även i detta sammanhang förklaras samarbete och kommunikation vara helt avgörande för 

möjliggörandet av ämnesövergripande undervisning. För att kunna arbeta ämnesövergripande är 

det viktigt att samarbeten kan inledas mellan lärare och här beskrivs möjligheterna till 

kommunikation som viktig. ”Det handlar om att kommunicera med sina kollegor och att delge sina 
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idéer” (Examensarbete 9). Här beskrivs både möjligheterna till gemensam fysisk planeringstid eller 

samarbete via elektronisk kommunikation som lösningar på att uppfylla förutsättningen. 

Struktur anses vara ytterligare en förutsättning för välfungerande ämnesövergripande undervisning. 

”En majoritet av respondenterna kan […] ge exempel på dåligt resultat av ämnesintegrerad 

undervisning när ramarna för undervisningen varit otydliga eller komplicerade” (Examensarbete 6). 

Att undervisningen är välgenomtänkt och har förelagts av en god planering beskrivs som en 

förutsättning för att resultatet ska vara tillfredsställande. 

6.3.3. Beskrivning av ämnesövergripande undervisnings påverkan på lärandemiljön 

Utöver de begrepp som använts i samband med lärandemiljön och kan sorteras in under 

kategorierna ramfaktorer och förutsättningar finns ytterligare faktorer som berörs. Dessa faktorer 

påverkar lärandemiljön både positivt och negativt som redovisas i tabell 3.  

Tabell 3: Ämnesövergripande undervisnings påverkan på lärandemiljön 

  
Positiva faktorer Negativa faktorer 

 Mångsidighet 

  Flexibilitet i organisationen Dålig flexibilitet 

  Mångsidigt kunskapsanvändande Inkräktar på respektive lärares uppdrag 

  Flexibelt arbetssätt För flexibelt 

 
Tid 

  Mer tid för lärarsamverkan Tidspress 

  Tidsvinst Tidskrävande 

  Mindre stress Ökad arbetsbörda 

   Arbetskrävande 

   Ökad stress 

 
Sammanhållning 

  Utbyta tankar och idéer med kollegor Dålig förståelse för andra ämnen 

  Stöd för lärare Gamla traditioner 

  Sammanhållning mellan lärare  

  Skapa samsyn på undervisning  

6.3.4. Bedömning 

När det kommer till bedömning går det inte att se något bedömningssätt som är specifikt för 

ämnesövergripande undervisning. I examensarbetenas empiri beskrivs bedömningen mycket 

generellt och skriftliga prov, inlämning av skriftliga uppgifter, muntliga prov samt muntliga 

redovisningar ingår alla i repertoaren av bedömningssätt. ”Examination sker på olika sätt för att ge 
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eleverna största möjligheten att visa sina kunskaper.” (Examensarbete 2). Dock framhävs att det 

inte endast är produkten som bedöms utan hela processen innehållande elevens prestationer under 

lektionstid tas i beaktning. 

Uppfattningarna går isär när det gäller vem som ska bedöma vad. En del förespråkar gemensam 

bedömning av helheten medan andra anser att enskilda lärare ska bedöma det eleven presterar 

inom respektive ämne. Detta kan ske genom att till exempel svenskläraren bedömer den del som är 

relevant inom ämnet svenska och fysikläraren bedömer den del som är relevant inom ämnet fysik. 

6.4. Läranderesultat 

Det finns olika aspekter på läranderesultat och i empirin finns exempel på både positiva och 

negativa effekter av ämnesövergripande undervisning. När det kommer till de positiva effekterna 

ämnesövergripande undervisning kan ha på läranderesultatet är en indelning lämplig utifrån det 

funna resultatet i kategorierna verklighetsförankring, kunskapstillägnande, konkreta resultat och 

egenskaper. 

6.4.1. Positiva läranderesultat 

Empirin redogör för övervägande positiva läranderesultat. Den ämnesövergripande undervisning 

skildras i vissa fall ha som mål att utveckla ”ett vetenskapligt förhållningssätt hos eleverna och dess 

främsta syfte är att förebereda [sic] eleverna för studier vid universitet och högskolor.” 

(Examensarbete 2). Men det finns syften, mål och resultat som är mindre teoretiska än så. Viktigt 

att ha i åtanke är vad som tidigare nämnts om att det inte endast är produkten som bedöms utan 

även processen. Det innebär att läranderesultatet även omfattar resultat som kan hänvisas till 

arbetssättets process. 

6.4.1.1. Verklighetsförankring 

Ett läranderesultat som omnämns vid många tillfällen i empirin är den verklighetsförankring som 

ämnesövergripande undervisning erbjuder. Eleverna beskrivs få en ökad förståelse för att 

kunskaperna de tillägnar sig i skolan har ett syfte i samhället i stort och att kunskaperna behövs 

utanför skolans väggar. Ett ytterligare resultat av det är att eleverna därmed blir bättre förberedda 

för verkligheten och livet utanför och efter skolan (Examensarbete 2-10).  

6.4.1.2. Kunskapstillägnande 

Eleverna beskrivs tillägna sig kunskaper i större utsträckning i samband med ämnesövergripande 

undervisning. De erbjuds en större möjlighet att se sambanden mellan olika ämnesområden. 

Dessutom ger det ”möjlighet till fördjupade kunskaper och lär eleverna att se saker och ting ur nya 

perspektiv” (Examensarbete 8).  
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Lärare tycker sig se en snabbare kunskapskurva och förbättrade resultat samt en ökad 

allmänbildning vid användandet av ämnesövergripande undervisning (Examensarbete 2; 

Examensarbete 4; Examensarbete 6). Arbetssättet framställs som roligare vilket i sin tur anses göra 

det lättare för eleverna att förstå och tillägna sig den kunskap som förmedlas. En ytterligare 

möjlighet i kunskapstillägnandet som skildras är det faktum att ämnen som tidigare varit 

problematiska för en elev kan underlättas i samband med annat ämne. ”Om en elev dessutom har 

svårt för ett ämne kan det bli lättare på grund av [sic] det är en del av ett tema och eleven förstår 

sammanhanget.” (Examensarbete 2). Eftersom ämnesövergripande undervisning kan motivera 

studier i ämnen som vanligtvis inte uppskattas av en elev upplever lärare också en ökad 

måluppfyllelse (Examensarbete 6). 

6.4.1.3. Konkreta resultat 

I examensarbetenas empiri redovisas än mer konkreta läranderesultat. Ett exempel är elever som 

beskrivs producera mer underlag när de arbetar ämnesövergripande, vilket i sin tur gör det lättare 

för lärare att bedöma elevernas resultat. Dessutom visar visst resultat på att lärare uppskattar att 

kunna se eleverna i flera olika sammanhang och därmed få en tydligare bild av elevens prestationer 

(Examensarbete 1).  

6.4.1.4. Egenskaper  

En del av det läranderesultat som framställs i empirin kan sammanfattas som egenskaper. Det är 

främst ökade kunskaper inom områden som inte nödvändigtvis är ämnesrelaterade. Exempel på 

sådana läranderesultat är det faktum att ämnesövergripande undervisning också innebär ökad 

lärdom för planering, strukturering och samarbete. Utöver att dessa egenskaper beskrivs som att de 

utvecklas hos eleverna anses de också bli bättre problemlösare och uppnå en bättre förståelse för 

orsak och verkan.  

6.4.2. Negativa läranderesultat 

Det finns delar av examensarbetenas empiri som också visar på negativa läranderesultat till följd av 

ämnesövergripande undervisning. De negativa läranderesultaten redovisas som att det finns en 

ökad risk för ytliga kunskaper. Arbetssättet beskrivs som mindre effektivt än den ämnesbundna 

undervisningen och viktiga ämneskunskaper anses kunna förbigås vid ämnesövergripande 

undervisning (Examensarbete 4). 

På samma sätt som breda kunskaper inom ett ämne beskrivs kunna påverka kunskaperna inom ett 

annat ämne positivt kan också avsaknaden av förkunskaper inom ett ämne försvåra lärandet inom 

ett annat ämne (Examensarbete 10). Negativa läranderesultat blir resultatet om undervisningen inte 

ligger på rätt nivå. 
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Slutligen menas ämnesövergripande undervisning kunna påverka elevers läranderesultat negativt 

enbart på grund av bristande förståelse för och vana vid arbetssättet. ”Studievana och 

högpresterande elever skulle sannolikt nå ett högre resultat vid en traditionell undervisning som de 

är vana vid.” (Examensarbete 10). Om eleverna inte har erfarenhet av arbetssättet kan de påverka 

deras läranderesultat negativt. 

6.5. Avslutande sammanfattning 

I den modifierade 3P modellen (figur 2) beskrivs tre olika delar: premisserna, processen och 

produkten. Det resultat som presenterats ovan kommer här att sammanfattas utifrån dessa tre 

delar. 

6.5.1. Premisserna 

I den modifierade 3P modellen (figur 2) definieras två premisser: eleven samt lärandemiljön. 

Premisserna handlar om de förutsättningar som finns för undervisningen, i detta fall för 

ämnesövergripande undervisning. Inom temana eleven samt lärandemiljön har det undersökts vad 

examensarbetena presenterar som viktiga förutsättningar. 

6.5.1.1. Eleven 

I examensarbetena är det i huvudsak två aspekter som tas upp i förhållande till eleverna: dels 

huruvida de kan anses som starka eller svaga ur studiesynpunkt, och dels deras förkunskaper. 

Enligt de undersökta texterna kan ämnesövergripande undervisning vara ett arbetssätt som svaga 

elever har svårt för då de kan behöva extra hjälp och stöd. De starka eleverna, å andra sidan, får 

möjlighet att visa att de är ansvarstagande, självdisciplinerade och mogna för rollen. Dock nämns 

även problem med arbetssättet för den starka eleven, då studiemotiverade elever kan ha ett starkt 

betygsfokus och därmed hellre skulle arbeta i en mer traditionell undervisning. 

En grundpelare som avgör hur lyckad den ämnesövergripande undervisningen blir är vilken 

förkunskap eleverna har. Det är viktigt att den förkunskap de har är tillfredsställande så att de kan 

ta till sig av den nya kunskapen. Har eleven otillräckliga förkunskaper inom ett ämne kan det smitta 

av sig på resultatet i samtliga deltagande ämnen i den ämnesövergripande undervisningen. 

6.5.1.2. Lärandemiljön 

Inom lärandemiljön är en av de största aspekterna att ta hänsyn till de ramfaktorer som finns. I 

examensarbetena framställs tre olika nivåer av ramfaktorer. Den mest övergripande innefattar 

skolans nationella riktlinjer och inkluderar bland annat styrdokument. Den andra nivån går ned ett 

steg och behandlar den enskilda skolans ramfaktorer, så som skolans mentalitet och rektorns 

inställning. Den sista nivån går ned ytterligare ett steg till den enskilda lärarens förutsättningar och 

ambitioner och här finns bland annat hur lärarna är organiserade i arbetslag eller ämneslag. 
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En medvetenhet kring konceptet ämnesövergripande undervisning framställs också i 

examensarbetena som en viktig premiss för arbetssättets utfall. Samarbete och kommunikation 

inom skolan anses viktig och det ska finnas en respekt för varandra. 

En sista aspekt som ingår i lärandemiljön är bedömning. Bedömningen är inkluderad under 

premisserna, då hur bedömningen ska gå till avgör hur processen ska se ut. I examensarbetena 

framställs inte en enhetlig bild av hur bedömningen går till – den är snarare väldigt spretig och kan 

inkludera allt ifrån skriftliga prov till muntliga redovisningar. 

6.5.2. Processen 

Den process som presenteras i detta resultat är den ämnesövergripande undervisningen och vad 

detta arbetssätt innebär. Definitionerna av begreppet är många, men konsensus är att 

ämnesövergripande undervisning innefattar flera olika ämnen som integreras. 

Det skiljer sig även i hur arbetet med ämnesövergripande undervisning går till. Examensarbetena 

berättar om två typer av ämnesövergripande undervisning: den som sker sporadiskt och den som 

sker planerat. Den sporadiska uppstår genom interaktion mellan lärare där olika beröringspunkter 

inom olika ämnen upptäcks. Planerat anses undervisningen till exempel vara när arbetet för hela 

terminen läggs upp vid terminsstart. Hur de individuella skolorna och lärarna sedan genomför den 

ämnesövergripande undervisningen definieras i tre olika arbetssätt: 1) tillsammans med andra lärare 

där lärarna samverkar på samtliga lektioner, 2) tillsammans med andra lärare men där lärarna 

undervisar självständigt på sina egna lektioner, samt 3) helt individuellt utan samarbete med andra 

lärare. 

6.5.3. Produkten  

I denna studie definieras produkten som det läranderesultat som eleverna får utav 

ämnesövergripande undervisning. Examensarbetena har identifierat ett antal positiva och negativa 

resultat som kopplas samman med arbetssättet. De positiva effekterna kategoriseras utifrån fyra 

olika kategorier: 1) ämnesövergripande undervisning erbjuder eleverna en verklighetsförankring 

med en ökad förståelse för att kunskaperna behövs utanför skolan, 2) eleverna ser sambanden 

mellan olika ämnesområden och får därmed möjlighet att se saker ur olika perspektiv, 3) eleverna 

producerar mer och lärarna får chansen att se eleverna i olika sammanhang vilket ger lärarna en 

tydligare bild av elevernas prestationer och underlättar bedömning, samt 4) eleverna utvecklar sin 

organisatoriska förmåga genom att ta ansvar för att planera och strukturera arbetet själva samt sin 

förmåga att samarbeta.  

De negativa effekterna som beskrivs är dels en ökad risk för ytliga kunskaper då det är svårt att gå 

lika djupt i varje enskilt ämne vid ämnesövergripande undervisning som det är vid ämnesbunden 

undervisning. Saknar eleverna förkunskaper inom ett ämne kan ett annat bli lidande vid 
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ämnesövergripande undervisning och de studiemotiverade eleverna kan påverkas negativt av ett 

nytt arbetssätt då de inte är vana vid det och därmed kan prestera sämre. 
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7. Diskussion 

Att framställa en enhetlig definition av vad ämnesövergripande undervisning är ter sig väldigt svårt. 

Sandström (2005, s. 9-10) beskriver problematiken som att tolkningarna om begreppets innebörd 

är oändliga. Detta stöds av den empiri som beskrivits ovan. De undersökta examensarbetena har 

inte alla en enhetlig definition av vad ämnesövergripande undervisning är utan skildrar ett 

spektrum av olika innebörder. Det som litteratur och empiri är överens om är att 

ämnesövergripande undervisning är ett samarbete mellan två eller fler ämnen.  

I empirin framkommer att ett av syftena med ämnesövergripande undervisning är att ge eleverna 

en större helhetsbild. Poängen med undervisningssättet är att koppla samman olika delar till en 

bredare helhet. Detta är något som stöds av Norell (2008, s. 6) som säger att ämnesövergripande 

undervisning kan resultera i en mindre fragmentarisk skola och därmed öka chanserna för eleverna 

att få ett helhetsperspektiv på kunskapen. Ingelstam (1988, s. 11) poängterar dock att det inte 

räcker med helheter utan eleverna behöver också ha detaljkunskap om olika fenomen. I 

undervisningen är det viktigt att se det som ett ständigt arbete där målet är att förklara helheter 

med hjälp av detaljer, som i sin tur får mening i en helhet. I de undersökta examensarbetena 

presenteras en problematik kring detta. En risk, enligt examensarbetena, med ämnesövergripande 

undervisning är att den bryter ned en helhet där kunskap existerar i ett specifikt sammanhang, 

enbart för att plocka in denna kunskap i ett annat sammanhang och därmed skapa en ny helhet. 

Detta kan bli ett problem då det kan skapa större förvirring än förståelse hos eleverna.  

Att ge en enhetlig definition av vad ämnesövergripande undervisning är framställs som sagt som en 

stor svårighet. Att det handlar om att integrera två eller fler ämnen är det som återkommer i både 

litteraturen och i de undersökta examensarbetena. Integrationen är en viktig del i den 

ämnesövergripande undervisningen för att skapa ett större sammanhang. I och med att flera 

aspekter av ett och samma ämne kopplas samman skapas en kontext (Nilsson, 2007, s. 30). Denna 

kontext har stor betydelse i den ämnesövergripande undervisningen, och hur denne skapas är 

beroende av de premisser som existerar. 

7.1. Premisser 

En del av de premisser (Biggs, 2003) som existerar är eleven. En aspekt som är viktig att ha i 

åtanke vid tillägnandet av nya kunskaper är den förförståelse individen har. Vad gäller förförståelse 

finns tre aspekter: 1) förförståelsen kan vara mer eller mindre medveten, 2) den består av olika 

delar som kopplas samman, samt 3) den är föränderlig (Gilje & Grimen, 2007, s. 183-184). I 

empirin talas det om förförståelse i en snävare betydelse och benämns förkunskap. Den första 

aspekten visar på att all förkunskap inte nödvändigtvis är den som lärs ut i skolan. En del i 

ämnesövergripande undervisning är att den ska vara verklighetsanknuten, och då blir elevernas 
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förkunskap angående fenomen utanför skolan viktig. Den andra aspekten visar på komplexiteten i 

vår förkunskap då den inte ordnas logiskt, utan kopplas samman på olika sätt. Varje del blir viktig, 

och detta faktum spelar stor roll vid tillägnandet av nya kunskaper då dessa kopplas samman med 

den tidigare förkunskapen. Den tredje aspekten visar på att förkunskap inte är statisk. Förkunskap 

är något som kan förändras i och med att vi ständigt lär oss nya saker. I den framtagna empirin 

benämns bristande förkunskap som ett eventuellt hinder. Bristen på förkunskap kan innebära 

svårigheter att bygga ut elevernas kunskaper med den nya som innefattas i undervisningen. Har 

eleverna ingen kunskap om det faktum att Sverige är en demokrati och vad det innebär kan det bli 

svårt att arbeta ämnesövergripande med ett tema rörande politiska val. 

Runesson (1995, s. 12) beskriver tre olika perspektiv på elevers lärande: 1) elev som är mottagare 

till kunskap, 2) elevens mognad avgör möjligheterna till kunskapstillägnandet, samt 3) 

kunskapandet sker i ett socialt samspel. I empirin nämns inte det första perspektivet alls i koppling 

till ämnesövergripande undervisning. Det är snarare tvärtom: eleverna beskrivs vara aktiva och 

självständiga i sin utbildning för att tillägna sig kunskap. Det andra perspektivet som rör elevers 

mognad uttrycks i empirin. Ordet ”mogen” nämns vilket visar på att det anses avgörande för att 

kunna tillägna sig den ämnesövergripande undervisningen. Det sista perspektivet behandlar 

kunskapstillägnande som sker i ett socialt samspel. Denna typ av lärande finns i 

ämnesövergripande undervisning då empirin beskriver att eleverna behöver kunna samarbeta och 

aktivt delta i lärandet. 

I de undersökta examensarbetena har den kunskap som eleverna tillägnat sig inte beskrivits som 

kvantitativ kunskap utan snarare som kvalitativ kunskap. Kvantitativ kunskap handlar om att 

memorera och reproducera kunskap (Marton et al., 1999, s. 11-12), vilket går att jämföra med det 

första perspektivet på elevers lärande. De sista två perspektiven, vilka är de som beskrivs i empirin, 

går mer i linje med kvalitativ kunskap – att se innebörden och helheten snarare än att bara 

registrera innehållet (Marton et al., 1999, s. 12). Hur lärare ser på kunskap blir därmed en del av 

lärandemiljön som avgör vilken process som ska användas. Vissa lärare beskrivs motsätta sig 

ämnesövergripande undervisning. Dessa föredrar en mer ”traditionell” undervisningen som kan 

innebära mer kvantitativa kunskaper. Aspekter som nämns i empirin som viktiga vid 

genomförande av ämnesövergripande undervisning är kollegornas inställning och kollegiets 

sammanhållning. Strävar lärarna åt olika håll blir det svårt att genomföra ämnesövergripande 

undervisning, men om alla vill åt samma håll blir förutsättningarna för ett ämnesövergripande 

arbetssätt bättre. Dessa förutsättningar beskrivs även av Sandström (2005, s. 35) som viktiga för 

arbetssättet.  

Att arbetssättet ska implementeras i skolan är idag självklart då det numera uttryckligen står i Gy 

2011 (Skolverket, 2011a, s. 11). De läroplaner och ämnesplaner som finns är delar av de 

ramfaktorer som skolan arbetar inom. Det är inom dessa ramfaktorer som ämnesövergripande 
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undervisning ska skapas. I empirin uttrycker de verksamma lärarna att det faktum att 

ämnesövergripande undervisning uttryckligen finns med i läroplanen är ett starkt argument för 

arbetssättet. Empirin uttrycker även att den ämnesövergripande undervisningen kan uppstå genom 

upptäckt av olika beröringspunkter mellan ämnesplanerna, något som Krantz och Persson (2001, s. 

26) också konstaterat.  

Ytterligare en viktig ramfaktor som diskuteras i både litteraturen och empirin är tiden. Sandström 

(2005, s. 10) beskriver problematiken i de högre åldrarna där ämnesövergripande undervisning 

riskerar att ta tid från det övriga ämnesinnehållet. Inställningen är därmed att ämnesövergripande 

undervisning gör mer skada än nytta i de högra åldrarna. Just tiden beskrivs i empirin som 

problematisk av just detta skäl – det finns en ökad risk att vissa delar av innehållet får stå tillbaka 

till förmån för den ämnesövergripande undervisningen. Samtidigt uttycker vissa lärare i empirin att 

tiden inte är ett problem utan att arbetssättet snarare sparar tid eftersom det anses effektivt. 

Ramfaktorer, som en del i lärandemiljön, är viktiga att ha förståelse för då dessa påverkar 

processen. I litteraturen ges exempel på ramfaktorer, så som elevernas förförståelse, styrdokument, 

tid samt elevgruppering (Gustafsson, 1994, s. 14; Lindblad et al., 1999, s. 99; Skolverket, 2004, s. 

19-20). I empirin blir det dock tydligt att de ramfaktorer som nämns och syns är i huvudsak de som 

hindrar undervisningen.  

En sista aspekt av lärandemiljön är bedömning. Bedömning i skolan är en del av undervisningen 

och något som både lärare och elever ständigt arbetar med (Pettersson, 2010, s. 7). I empirin 

beskrivs en mängd olika bedömningssätt och det blir tydligt att det inte finns ett specifikt sätt som 

bedömningen kan ske på. Bedömningen är beroende av vilket innehåll som undervisningen ska 

täcka samt vem läraren är. Empirin beskriver att både processen och produkten i 

ämnesövergripande undervisning tas i beaktning. I litteraturen beskrivs två typer av bedömning: 

summativ och formativ (Pettersson, 2010, s. 8). Det ämnesövergripande arbetssättet beskrivs i 

empirin som att arbeta mer med en formativ bedömning där hela processen tas i beaktning vid 

betygssättningen och inte enbart den färdiga produkten. 

7.2. Process 

Eleven och lärandemiljön, som båda är delar av de premisser som föregår val av 

undervisningsmetod, pekar på att ett ämnesövergripande arbetssätt är lämpligt då premisserna 

förespråkar en helhetssyn på kunskapen. Den ämnesövergripande undervisningen är därmed den 

process som undersökts. Dessa tre delar samspelar i undervisningen. Olika processer kräver olika 

premisser, och olika premisser leder till olika processer. Den största orsaken till varför 

ämnesövergripande undervisning förespråkas är det faktum att det ger en verklighetsanknytning. 

Norell (2008, s. 18) berör skolans samhällsansvar, att skolan ska forma individer som ska vara 

förberedda för den verklighet som finns utanför skolans ramar. Där förväntas det att kunskaper 
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från flera olika områden ska interagera och användas samtidigt. Arbetssättets främsta fördel är 

enligt empirin den verklighetsförankring det ger eleverna. Anledningarna är bland annat att lärarna 

anser att eleverna lättare tar till sig kunskap om de undervisas mer verklighetsanknutet och att 

eleverna finner undervisningen intressantare. 

Det är dock viktigt att den ämnesövergripande undervisningen ska syfta till och skapas ur en 

önskan att ge eleverna en djupare förståelse. Det ska inte göras ”bara för att”. Både empirin och 

litteraturen (Norell, 2008, s. 10) stödjer detta och lyfter fram problematiken kring 

ämnesövergripande undervisning som sker för att det måste ske. Den djupare förståelsen är en av 

huvudanledningarna som läggs fram till varför ämnesövergripande undervisning är fördelaktig. 

Ämnesbunden undervisning sägs skilja kunskap från sammanhanget och gör att eleverna missar 

helheten. Denna typ av undervisning gynnar därmed inte alltid den djupare förståelsen (Andersson, 

2008, s. 21-26). 

7.3. Produkt 

Den ämnesövergripande undervisningen syftar, enligt empirin, till en djupare inlärning med stort 

fokus på helhet, sammanhang och verklighetsanknytning. Detta kan kopplas till litteraturens 

definition av djupinlärning (Biggs & Tang, 2007, s. 24; Marton et al., 1999, s. 54, 56). Ingelstam 

(1988, s. 11) anser dock att ämnesövergripande undervisning kan ge ytliga kunskaper om 

sammanhang och helhet. Detta är inte alla gånger bättre än osammanhängande detaljkunskaper. 

Han menar att den som har detaljkunskap åtminstone kan lite om något. I den undersökta empirin 

framkommer det att denna typ av ytliga kunskaper kan vara en risk med ämnesövergripande 

undervisning. Dock visar majoriten av de undersökta examensarbetena på positiva effekter av den 

ämnesövergripande undervisning när det kommer till en djupare förståelse för helheten. 

Det är just denna förståelse för helheten som är grunden för den ämnesövergripande 

undervisningen, anledningen till varför den existerar inom skolan. Samhällets syn på helhet och 

delar i undervisningen kan liknas vid en pendel (Krantz & Persson, 2011, s. 21-22). Å ena sidan 

läggs mycket fokus på ämnesbunden undervisning där delarna och den djupa kunskapen i specifika 

ämnesområden är det viktiga. Å andra sidan läggs fokus på ämnesövergripande undervisning där 

helheten framställs som den viktiga. Denna pendel svänger under historien och idag är den på god 

väg mot den ämnesövergripande undervisningen.  
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8. Slutsats 

Den genomförda studien tog sin utgångspunkt i ämnesövergripande undervisning och det faktum 

att detta undervisningssätt fokuserar på att se helheten i det berörda ämnet. Utifrån förförståelsen 

av ämnesövergripande undervisning som ett koncept bröts det ned till mindre beståndsdelar med 

hjälp av Biggs 3P modell (Biggs, 2003, s. 19). Modellen fokuserar på premisser, process och 

produkt. Utifrån dessa delar undersöktes tio examensarbeten där fokus lades på detaljerna inom 

delarna. Slutligen återgår studien till att se på den ämnesövergripande undervisningen i ett 

helhetsperspektiv där slutsatsen kan dras att samtliga delar spelar en aktiv roll. 

Undersökningens syfte att identifiera olika aspekter av genomförandet av ämnesövergripande 

undervisning utifrån den modifierade 3P modellen (figur 2) har uppfyllts genom att besvara 

frågeställningarna. 

8.1. Vad beskrivs i uppsatserna som ”ämnesövergripande undervisning”? 

Det finns inte ett enhetligt svar på frågan om vad som är ”ämnesövergripande undervisning”. 

Empirin visar på att en del av definitionen är att två eller fler ämnen integreras. Hur arbetet med 

ämnesövergripande undervisning går till kan sammanfattas i två olika typer: antingen är den 

sporadisk eller planerad. Sporadiskt sker när beröringspunkter mellan ämnen upptäcks, medan 

planerad är när det i förväg bestäms ett tema som olika ämnen ska arbeta tillsammans kring. 

8.2. Vilka sidor av eleven beskrivs? 

Enligt empirin krävs det att eleven ska vara ansvarstagande, självständig, mogen, samarbetsvillig, 

självgående och analyserande för att denne ska få ut det mesta av den ämnesövergripande 

undervisningen. Sammanfattningsvis kan sägas att eleven ska vara stark. De elever som beskrivs 

som svaga anses ha svårigheter med undervisningen och den ämnesövergripande undervisningen 

kanske inte passar dem lika bra. 

8.3. Vilka sidor av lärandemiljön beskrivs? 

En stor del av den lärandemiljö som elever och lärare verkar inom består av olika ramfaktorer. 

Enligt empirin framkommer tre olika nivåer av ramfaktorer: den övergripande, där styrdokument 

på nationell nivå ingår; den skolspecifika, vilket inkluderar skolans mentalitet och rektorns 

inställning; och till sist den individuella, där den sociala faktorn angående bland annat personkemi 

mellan lärare och klassrumsklimat har betydelse.  

Lärandemiljön behöver vara strukturerad på så sätt att det ska finnas ett tydligt mål och syfte. Det 

är även viktigt att bedömningssättet är klart från början för att eleverna ska veta vad som förväntas 

av dem. Denna struktur krävs då arbetssättet senare fordrar att eleverna kan arbeta självständigt. 
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Det är även viktigt med dessa ramar då arbetet kan involvera flera lärare och för att då skapa en 

sammanhängande undervisning krävs tydlighet. 

8.4. Vilka sidor av läranderesultatet beskrivs? 

Det finns inte ett enhetligt svar på vilken bedömning som ska användas vid ämnesövergripande 

undervisning. Det kan vara allt ifrån muntliga framställningar till skriftliga prov. Det som framställs 

som det betydelsefulla är djupinlärningen. Ämnesövergripande undervisning syftar till att ge 

eleverna en djupare förståelse för helheten och där beskrivs en kombination där bedömning av 

processen är lika viktig som av produkten. 

Det konkreta läranderesultatet för eleverna anses vara en ökad förståelse för kopplingen mellan 

skola och samhälle, en ökad allmänbildning samt bättre färdigheter inom områdena 

problemlösning, planering, och samarbete. 

8.5. Samband mellan premisser, process, och produkt 

I undersökningen beskrivs de olika delarna i den modifierande 3P modellen (figur 2) mer ingående. 

Det blir tydligt att dessa olika delar konstant samverkar och är beroende av varandra. Arbetet med 

ämnesövergripande undervisning är inte linjärt: det går inte att börja på steg ett och sluta på steg 

tre. För att få ut maximalt av den ämnesövergripande undervisningen krävs en förståelse för att 

samtliga delar är viktiga och att dessa kopplas samman till ett komplext arbetssätt. Den produkt 

som förväntas av undervisningen är beroende av den process som väljs. Men hur produkten ska 

bedömas ingår i premisserna som även de avgör processen. Med andra ord är en cirkulär rörelse 

viktig inom ämnesövergripande undervisning. Det är svårt att definiera var undervisningssättet 

börjar eller var det slutar. De olika delarna påverkar ständigt varandra och ingen del går att förbise.  

8.6. Vidare forskning 

Denna samverkan mellan de olika delarna är ett intressant fenomen som med fördel skulle kunna 

utforskas vidare. Vidare studier skulle kunna fokusera på en fallstudie av ämnesövergripande 

undervisning med utgångspunkt i den modifierade 3P modellen (figur 2). Fokus kan då ligga på att 

observera planeringsstadiet, genomförandet och utvärderingen av arbetssättet och koppla dessa till 

modellen. Är bedömningen en del av hur arbetet läggs upp i förväg eller blir det en 

efterkonstruktion för att passa arbetssättet? Tas hänsyn till elevernas olika nivåer och 

förutsättningar eller kräver arbetssättet att de ska klara av att arbeta självständigt?  
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Bilaga 1, Tabell över undersökta examensarbeten 

Examensarbete Datainsamlingsmetod Universitet Omfattning Publiceringsår 

1 Enkäter och intervjuer på 

gymnasiet. 

Halmstad 

Högskola 

15hp 2009 

2 Intervjuer på gymnasiet 

och högstadiet. 

Linköpings 

Universitet 

15hp 2009 

3 Intervjuer på högstadiet. Malmö Högskola 10hp 2006 

4 Enkäter och intervjuer på 

gymnasiet. 

Växjö Universitet 15hp 2008 

5 Enkäter och intervjuer på 

högstadiet. 

Linné Universitet 30hp 2013 

6 Intervjuer på gymnasiet. Karlstad 

Universitet 

15hp 2012 

7 Intervjuer på högstadiet. Högskolan 

Kalmar 

15hp 2007 

8  Intervjuer på högstadiet. Stockholm 

Universitet 

15hp 2012 

9  Intervjuer på gymnasiet. Linné 

Universitetet. 

15hp 2012 

10 Intervjuer på gymnasiet. Karlstad 

Universitet 

15hp 2014 
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Bilaga 2, Tolkningsguide 

Teman: Övergripande information, Ämnesövergripande undervisning, Eleven, Lärandemiljö, 

Läranderesultat 

Övergripande information: bakgrundsinformation om texten som analyseras 

Vilken typ av undersökning utgör texten? 

Vilken storlek/omfattning har texten? 

Vilket undervisningsstadium undersöker texten? 

Var är undersökningen genomförd? 

Ämnesövergripande undervisning: texternas definitioner av begreppet 

Vilka ord används för att beskriva ämnesövergripande undervisning? 

I vilket sammanhang används ämnesövergripande undervisning i texten? 

Eleven: texternas beskrivning av eleverna 

Vilka ord används för att beskriva eleverna? 

Vilka egenskaper tillskrivs eleverna? 

Vilka förväntningar finns på eleverna? 

Lärandemiljö: de faktorer som beskrivs påverka genomförandet av ämnesövergripande undervisning 

Vilka förutsättningar beskrivs som nödvändiga? 

Vilka faktorer omnämns? 

Vilka mål beskrivs kunna uppnås? 

Vilken typ av bedömning används? 

Läranderesultat: det eleverna beskrivs lära sig 

Vilka fördelar med arbetssättet nämns i förhållande till elevers lärande? 

Vilka nackdelar med arbetssättet nämns i förhållande till elevers lärande? 

 

 


