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Varför görs det så sällan? 

En diskursanalys över problematiken kring ämnesövergripande 

undervisning 

Johan Torberger 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv försöka förstå några av de pro-

blem som tycks finnas med att genomföra ämnesövergripande undervisning. Undersökningens metod 

är litteraturstudiens och dess empiriska material består av tidigare genomförda studier och forskning 

kring ämnesövergripande undervisning. Fem diskurser har skapats: Lärardiskursen, elevdiskursen, den 

organisatoriska diskursen, tidsdiskursen och den positiva diskursen. 

Resultatet visar att det finns en samstämmighet gällande både problem och fördelar med undervis-

ningsmetoden mellan de olika studierna. Det är inom den organisatoriska diskursen man hittar de fles-

ta problemen – antingen direkta eller indirekta. Inom denna finns ett hierarkiskt samband som gör att 

undervisningsformens vara både ifrågasätts och blir svår att genomföra. Detta tycks ha att göra med att 

ämnesövergripande undervisning oftare initierats underifrån än ovanifrån, från ledningen. Vid sidan av 

den organisatoriska diskursen är elevdiskursen viktig. Här finns både en oro för att eleverna inte ska få 

tillräcklig ämneskunskap om man arbetar ämnesövergripande, samtidigt som man ser att deras kogni-

tiva förmåga inom problemlösning, kritiskt tänkande samt kunnande i att se saker ur fler synvinklar 

kan utvecklas med ämnesövergripande undervisning. Ämnesövergripande undervisning är något 

många försökt sig på – en del har lyckats, andra inte – och det tycks som om man, för att lyckas, måste 

få en fungerande struktur och identifiera problemen. Man måste bygga upp den från grunden och sä-

kerställa att eleverna får den undervisning/kunskap som de har rätt till. 

Nyckelord 

Ämnesövergripande undervisning, diskursanalys, organisatorisk, ämneskunskaper, kollegor 
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Inledning 

I augusti/september 2009 lyssnade jag som lärarstuderande på två föreläsningar – den ena med Kent 

Hägglund och den andra med Lars Lindström – på Stockholms universitet, före detta Lärarhögskolan. 

Kent Hägglund talade då bland annat om Howard Gardner och hans teori om de sju intelligenserna. I 

grova drag innebär den att människans intelligens inte är en, utan består av ett flertal, oberoende intel-

ligenser. Lars Lindströms föreläsning handlade om arbeten i skolan som var ämnesövergripande. Han 

visade en film där en klass arbetade med ett historieområde och i samband med detta var slöjdunder-

visningen anpassad för att förstärka detta område. På detta sätt blev undervisningen ämnesövergripan-

de och eleverna fick bakgrundskunskaper på historian för att kunna genomföra slöjdprojektet på slöj-

den. Den läraren behövde inte förklara varför objekten de arbetade med skulle se ut som de skulle. 

Tanken var att eleverna bättre skulle förstå och lära om de arbetade med samma område på olika sätt. 

Jag fann dessa två föreläsningar mycket intressanta, då jag insåg att jag själv skulle kunna tänka mig 

att det kunde vara så med intelligenser, samt att jag tror att man lär sig bättre genom fler vägar till 

samma kunskapsmaterial. Att man möjliggör ett bättre lärande genom att behandla samma kunskaps-

område på flera sätt är sannolikt inte så kontroversiellt att säga, utan det kan nog många hålla med om. 

Att det skulle finnas flera olika typer av intelligenser är mer omtvistat. Då kan man fråga sig om de 

analfabeter som finns i världen är ointelligenta bara för att de sannolikt skulle få ett lågt resultat på ett 

traditionellt test för att avgöra intelligensen. Naturligtvis behöver man inte knyta olika former av kun-

nande till olika intelligenser, till exempel behöver man inte säga att en duktig kompositör har en hög 

musikalisk-rytmisk intelligens så som Gardner gör. Att däremot vara medveten om att olika personer 

lär bättre på ett eller annat sätt är värdefullt. Jag knyter an till tanken om de olika intelligenserna 

främst beroende på att jag tror att det kan vara till hjälp när man talar om ämnesövergripande under-

visning. Genom att koppla en av Gardners intelligenstyper till ett ämne, kan man därefter försöka hitta 

kontaktpunkter inom andra ämnen och försöka organisera undervisningen så att dessa berör varandra 

så som i Lars Lindströms exempel. 

Jag vill i mitt examensarbete närmare undersöka problematiken kring ämnesövergripande arbete. Detta 

beroende av att jag upplever att det sällan genomförs, trots att läroplanen anger att det ska genomföras 

och min upplevelse är att många är positiva till arbetssättet. 
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Bakgrund 

I bakgrunden vill jag synliggöra denna ämnesövergripande aspekt av lärande som har skett och till viss 

del sker idag. Detta handlar på ett övergripande sätt om att lära genom multipla metoder – och på ett 

mer specifikt plan dels om att överskrida mellan ett teoretiskt lärande i skolan samt praktiskt lärande 

utanför skolan och dels om att just överskrida undervisningen mellan olika ämnen i en aktivitet anord-

nad genom skolans försorg. Jag försöker också ge en beskrivning över vad styrdokument respektive 

statliga utredningar har sagt och säger om att arbeta ämnesövergripande. 

Grundskolan är idag relativt uppdelad i olika ämnen som läses fristående från varandra. Eleverna ska 

lära sig faktakunskaper inom en mängd områden under sin väg mot vuxenheten. Detta sker sannolikt 

av tradition, då det ”alltid” varit så i skolan. 

Förr 

När folkskolan instiftades 1842 stod det i 8§ i folkskolestadgan att barn skulle börja skolan från sju års 

ålder, men att varje församling i samråd med skolstyrelsen kunde besluta om en senare skolstart – 

dock helst inte längre än tills barnen var nio år (Stålfelt, 1930, s. 823). Ämnen som finns med i folk-

skolestadgan och skulle ingå i undervisningen var läsning, skrivning, räkning, kristendomskunskap 

och biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång (Florin C. , 2010a). I 1882 

års stadga fastslogs att skolåldern var mellan dess att barnet var sju år (dock fanns möjligheten till 

senareläggning kvar) till dess att det var 14 år, eller tills det inhämtat de kunskaper som krävdes. Det 

fanns med andra ord inget specificerat om hur många år som barnen skulle gå i skolan. Efter 1878 

tillkom ett antal ämnen – främst med praktiskt innehåll – och dessa var slöjd, hemkunskap, linearrit-

ning, nykterhetsundervisning och trädgårdsskötsel (Florin C. , 2010b). Merparten av barnen som gick i 

skolan under denna tid hade, förutom att gå i skolan, även krav på sig att hjälpa till i hemmet eller att 

hjälpa till med försörjningen. På detta sätt blev barnens skolgång indelad i en formell del där de in-

hämtade faktakunskaper, för att därefter gå den ”informella skolan” i hemmet när de hjälpte till och 

praktiserade de kunskaper de lärt sig i den formella skolan. Många började som lärlingar inom något 

gebit och lärde sig yrket genom att se hur en läromästare gjorde. På detta sätt fick barn en formell ut-

bildning under ett antal år där de bland annat lärde sig läsa, skriva och räkna för att därefter börja med 

en mer praktisk utbildning.  

Idag 

Skolan idag är fortfarande uppdelad i olika ämnen och den informella skolan har till stor del försvun-

nit. Att arbeta ämnesövergripande är ett problem i skolorna då de ej är uppbyggda kring en sådan filo-

sofi. Undantag finns dock och många gymnasier har idag öppnat upp för utbildningar där man går en 

del i skolan samtidigt som en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Denna kombination 

förekommer, mig veterligen, inte på grundskolenivå. Däremot finns vissa skolor som har antagit en 

profil där man har en tydligare samverkan mellan olika ämnen, till exempel Lemshaga Akademi
1
 på 

Ingarö utanför Stockholm eller Erikdalsskolans profilklasser
2
 i Stockholm. Man har även börjat se 

                                                      
1 Lemshaga akademi, http://www.lemshaga.se/ besökt 2013-04-21 

2 Erikdalsskolans profilklasser, http://www.eriksdalsskolan.se/skola/profilklasser.php besökt 2013-04-21 

http://www.lemshaga.se/
http://www.eriksdalsskolan.se/skola/profilklasser.php
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möjligheter att arbeta med dagens teknik för att presentera ett specifikt ämne på flera sätt. Staffan Se-

lander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, har varit med och tagit fram en webbplats till-

sammans med Utbildningsradion (UR) för multimodalt lärande (Lundin, 2012). Man menar att då 

lärande idag i högre utsträckning sker genom användandet av olika semiotiska resurser samtidigt som 

man måste lära sig hur man hanterar dessa resurser. Genom att använda informations- och kommuni-

kationsteknik (IKT) kan samma information förmedlas till eleverna på flera mediala sätt. Denna in-

formation ska sedan bearbetas och bedömas lite olika beroende på informationsbärare. 

Läroplaner 

Allt sedan den första läroplanen för grundskolan, Lgr. 62, har ämnen haft en strikt uppdelning. I läro-

planer har det däremot funnits och finns önskemål om att man ska arbeta ämnesövergripande. Det som 

skiljer dem åt är hur det uttrycks. I Lgr. 69 gör man en anknytning till elevernas motivation 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 16). Man menade att det var viktigt att stoffet svarade mot elevens mog-

nadsnivå och att det fanns en anknytning mot elevernas erfarenheter eller mot aktuella händelser. För 

att lättare uppnå detta var det viktigt att inte fakta och delmoment var isolerade från varandra utan de 

skulle samordnas och placeras i ett större sammanhang. Detta skulle uppnås genom att olika ämnen 

samverkade i undervisningen. Elva år senare i Lgr. 80 beskriver man nackdelarna med att ha en alltför 

verbal respektive skriftlig metodik (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 53). Man menade att det var viktigt att 

anpassa utbildningen för alla elever och inte enbart premiera de som hade förutsättningar för att in-

hämta kunskap genom verbala och skriftliga metoder. Även här nämns arbetslusten som en viktig för-

utsättning för att lära sig. Genom att göra undersökningar i naturen och ha tillämpningsövningar ansåg 

man att fler elever skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen. För att åstadkomma en dylik under-

visning rekommenderade man lärare att samarbeta i arbetslag. I Lgr. 80 har även temaarbete införts 

som ett moment i undervisningen. Som en metod att arbeta med teman nämner man ämnesövergripan-

de undervisning och att det är viktigt att ”genom fortbildning och lokal planering underlättar för de 

lärare och elever som väljer en sådan samlad undervisning” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 36). Även i 

Lpo. 94 och Lgr. 11 använder man direkt ordet ämnesövergripande eller formuleringar som man kan 

tolka som att författarna förespråkar ett ämnesövergripande arbetssätt. Man skriver att lärare ska ”ba-

lansera och integrera kunskaper i sina olika former” (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 9; Skolverket, 

2011, s. 13), vilket man skulle kunna tolka som att man ska försöka arbeta ämnesövergripande. För att 

göra det ska man återigen samverka med andra lärare (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 12; 

Skolverket, 2011, s. 14) och därigenom får eleverna möjlighet att arbeta ämnesövergripande 

(Utbildningsdepartementet, 2009, s. 13; Skolverket, 2011, s. 14). Här har man också givit rektorn ett 

ansvar att undervisningen ska ordnas så att eleverna får en möjlighet att se ett större kunskapsområde 

som en helhet genom samordning mellan ämnesområden (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 17; 

Skolverket, 2011, s. 19). Rektorn ska även se till så att ämnesövergripande kunskapsområden vävs in i 

undervisningen och exempel på sådana områden är trafikfrågor, sex och samlevnad samt alkohol, nar-

kotika och tobak.  

Pedagogikforskaren Gordon Westling har gjort en genomgång av vad som sägs i olika statliga utred-

ningar samt läroplaner från 1900-talets början till och med Lgr. 80 (Westling, 1991). Han skriver att 

man redan i ”Undervisningsplan för rikets folkskolor” som kom 1919 hade tankar om ämnessamver-

kan, främst inom det nya ämnet ”Hembygdsundervisning med arbetsövningar”, som skulle utformas 

olika beroende på var i landet undervisningen pågick (a.a., s. 7f). Man grupperade stoffet i 

undervisningsenheter, det som senare kom att kallas bland annat tema- och projektarbeten, för att 

underlätta ämnessamverkan och även att arbeta mer undersökande. I ”1940 års skolutrednings betän-

kanden och utredningar”, SOU 1946:31, går man vidare och skriver relativt mycket om fördelarna 
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med att arbeta ämnesövergripande. Man opponerar sig emot den uppdelning som finns mellan ämnen 

och skriver 

Skolkursens indelning i ämnen är lika gammal som skolan själv, även om dessa ämnen ha 

växlat under tidernas lopp. I mångt och mycket får denna indelning betraktas såsom en 

tämligen mekanisk anordning, motiverad av praktiska hänsyn – ett rationellt ordnat ar-

betsschema med möjlighet, särskilt på högre stadium, till undervisningsarbetets fördelning 

på facklärare – och även av den vetenskapliga forskningens och undervisningens alltjämt 

fortgående uppdelning i fackområden. En dylik ämnesindelning är givetvis i större eller 

mindre utsträckning nödvändig även inom skolan, varvid samtidigt emellertid måste häv-

das, att den icke alltid är ur skolans synpunkt fullt naturlig eller gynnsam för den allmänt 

orienterande och levande inblick i livets brokiga mångfald, som skolan har till uppgift att 

skänka de unga. Livets verklighet låter icke avgränsa sig i skilda ämnesområden så rätlin-

jigt, som skolans schema ger vid handen. (Ecklesiastikdeprartementet, 1946, s. 50) 

Generellt är man mera öppen för ämnesövergripande i de tidigare skolåren där man finner många för-

delar med arbetssättet. Man finner vissa svårigheter i de högre stadierna, men är öppen för att införa en 

verksamhet som eleverna själva är med att utforma. 

Sammanförandet av närbesläktade ämnen är av betydelse redan därför, att man ernår en 

viss tidsbesparing vid genomgången av respektive ämneskurser, men framför allt är det av 

värde därigenom, att stoffet meddelas i ett mera naturligt och vidare sammanhang och på 

så sätt vinner i åskådlighet och konkretion. Särskilt är detta betydelsefullt på lägre skolsta-

dium, […] På ett högre stadium ställer det sig av naturliga skäl svårare att anordna under-

visningen på detta sätt, och det är säkerligen ej heller vare sig påkallat eller lämpligt. Där-

emot kan det ifrågasättas, om ej här vid sidan av de olika ämnena borde införas en verk-

samhet av friare art än det vid kursen bundna ämnesstudiet, en verksamhet, vars innehåll 

kunde bestämmas under medverkan av eleverna själva och kring vilken de kunde samla sig 

i gemensamt arbete, antingen hela klassen eller i grupper. (Ecklesiastikdeprartementet, 

1946, s. 51) 

Westling har i Lgr. 62 identifierat tre olika nivåer av undervisning som kan tolkas som ett försök till 

ämnesintegrering. Det första är periodläsning som innebär att man under en tid ”byter tid”, det vill 

säga att tiden avsatt för två eller flera ämnen används för att läsa endast ett av ämnena (Westling, 

1991, s. 18; Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962, s. 37). På detta sätt blir ämnena inte så uppdelade och 

man undviker en splittring i arbetet. Det andra sättet är samordnad undervisning som innebär att cen-

trala moment inom kurser som är närbesläktade med varandra läses parallellt. I detta fall kan det an-

tingen vara en lärare som undervisar i alla ämnen eller flera som samarbetar (Westling, 1991, s. 18; 

Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962, s. 38). Det tredje sättet är det som mest kan karaktäriseras som 

ämnesövergripande och är samlad undervisning. Här bygger man upp undervisningen kring valda 

delar av stoffet inom ämnet så som eleverna möter det i livet. Man har fört samman orienteringsämne-

na under en rubrik i timplanen för att underlätta ämnessamverkan (Westling, 1991, s. 18f; Kungliga 

Skolöverstyrelsen, 1962, s. 38). I Lgr. 62 ger man också förslag på stoff som ”naturligt ger anledning 

till samverkan med andra ämnen” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962, s. 247). Det är områden som 

samhällsekonomi, internationellt samarbete och politiska förhållanden i andra länder. Man ger dock en 

varning om att man inte får driva frågan om samverkan allt för långt så att ”en lämplig lärogång i äm-

net äventyras.” (a.a., s. 247).  
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Bakgrunden visar att viljan har funnits att arbeta ämnesövergripande under det senaste seklet. Det har 

dock visat sig svårt att genomföra ambitionen. I SOU 1946:31 kunde man läsa att den ämnesuppdel-

ning som då fanns inte alltid var fullt naturlig eller gynnsam och detsamma gäller än idag. Att man var 

så framsynt då har inte avspeglats i de läroplaner som kom 16 år därefter och senare.  

Definition av ämnesövergripande undervisning 

När man pratar om undervisning där flera ämnen samverkar på ett eller annat sätt, används olika be-

nämningar på samarbetet. Det kan till exempel vara ämnesövergripande, ämnesintegrering, tematiskt 

arbete eller ämnessamverkan. Vad de olika benämningarna betyder kan skilja sig åt beroende på vem 

som definierar dem och jag har valt att likställa alla begrepp när jag läst litteraturen. Detta beroende på 

att jag funnit att likheterna är fler än skillnaderna. Den definition jag gjort är att när flera ämnen sam-

verkar och har inbördes kontaktpunkter handlar det om ämnesövergripande undervisning och jag an-

vänder uteslutande detta begrepp i uppsatsen.  
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Forskningsöversikt 

Jag har inte lyckats finna någon forskning som sammanställt olika forskningsrapporter eller artiklar 

som översiktligt behandlar forskning kring problemen med att genomföra ämnesövergripande under-

visning. Däremot finns det gott om forskning rörande ämnesövergripande undervisning där man har 

tittat på hur den genomförs, vad som är positivt respektive negativt och hur lärare respektive elever 

resonerar kring detta. Delar av denna forskning presenteras här och används även av mig som empiri 

till studien. En tematiserad del presenteras i resultatdelen i denna diskursanalys av varför man inte 

arbetar mer ämnesövergripande. Jag tar i det följande ett vitt grepp om vad som räknas som forskning 

och har letat efter olika slags rapporter, det vill säga jag har inkluderat allt från doktorsavhandlingar 

till examensarbeten. 

Doktorsavhandling av Helena Persson 

Helena Perssons doktorsavhandling ” Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad 

naturvetenskaplig undervisning i skolår 7–9” handlar om ämnesintegrerad undervisning inom naturve-

tenskap för årskurs 7-9. Perssons definition av ämnesintegrerad undervisning är ”… undervisningstill-

fällen när två eller flera enskilda skolämnen vilka presenteras i ett gemensamt sammanhang” (Persson 

H. , 2011, s. 3). Persson tar upp en undersökning gjord av Karin Åström och Karl-Göran Karlsson från 

2007, där de har undersökt om det finns några skillnader i PISA 2003 mellan elever som undervisats 

ämnesspecifikt, ämnesövergripande eller mixat (a.a., s. 10). Undersökningen tog hänsyn till olika fak-

torer som kan ha påverkat resultatet såsom kön, modersmål och etnicitet, men inga skillnader kunde 

skönjas (Åström & Karlsson, 2007, s. 130f). Som orsak till att man inte kan se någon skillnad anger 

författarna att det kan bero på hur lärarna tolkar läroplanen och de frågor de fått svara på gällande 

undervisningsmetod där man valt att använda temaarbete istället för ämnesövergripande (a.a., s. 130). 

Persson tar även upp en annan undersökning av Åström (2010, s. 125) som menar att ämnesinnehållet 

är det samma oavsett undervisningsform, men att elevernas vardagskunskaper utvecklas bättre beroen-

de på att undervisningen innehåller både praktiska och problemlösande inslag (Persson H. , 2011, s. 

10). Det finns vissa faktorer som påverkar om man väljer att arbeta ämnesövergripande. Några som 

presenteras i arbetet är ”lärarutbildningstraditioner, undervisningstraditioner, skolans kultur och lärares 

egna erfarenheter från egen skolgång med ämnesuppdelad undervisning” (a.a., s. 14). I korrelation till 

detta är det viktigt att läraren har goda ämneskunskaper vid ämnesintegrering (Persson H. , 2011, ss. 

14, 32; Harrell, 2010, s. 148). Detta gör att det finns lärare som känner att de inte har de kunskaper 

som krävs för att undervisa ämnesövergripande, i detta fall i naturvetenskap, men sannolikt är detta 

även giltigt inom andra ämnen. Persson gör en koppling till att lärare i sin utbildning har tänkt ämnes-

segregerat, fysik, kemi och biologi, och detta gör det svårt för dem att knyta samman de olika ämnena 

och arbeta integrerat. En önskan som framkom i studien var att rektorn skulle ha det övergripande 

ansvaret för att genomföra skolövergripande ämnesintegrering (Persson H. , 2011, s. 31). Man ville att 

så många ämnen som möjligt skulle ingå i samarbetet och många av lärarna ville att man skulle an-

vända ett undersökande arbetsätt i undervisningen. 

Lärarna i avhandlingen såg framförallt möjligheter i form av ämnesmässig och pedagogisk karaktär. 

Genom att koppla ihop naturvetenskapliga områden kunde eleverna får en sammanhängande syn på 

kunskapen och förhoppningen var då att deras intresse för naturvetenskap skulle öka. Helhetssynen på 
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kunskapen bidrar också till att eleverna kan se likheter mellan de olika ämnena (Persson H. , 2011, s. 

32). Man anser också att undervisningen ska vara kopplad till elevernas vardag för att ge dem kunska-

per de kan använda. Ur pedagogisk synvinkel ansåg lärarna att det var ett roligare sätt att arbeta både 

för dem och eleverna. Genom att man arbetade med laborationer och med ett undersökande arbetssätt, 

ökade elevernas intresse för undervisningen (a.a., s. 32). Även pedagogiskt var vardagsanknytningen 

viktig ansåg lärarna då de kunde arbeta med frågor ur elevernas vardag såsom att ta ställning till sam-

hällsfrågor. 

När det gäller hindren ansåg lärarna att de till största del utgjordes av organisatorisk art samt ett svagt 

kollegialt stöd (a.a., s. 31). De menade att arbetet med ämnesövergripande tog mer kraft från lärarna 

och att det fanns begränsningar ifråga om antal lektionstimmar, schemaläggning, material och tid till 

att mötas och samarbete (a.a., s. 33). I en undersökning av Joey Offer och Selina Vasquez Mireles 

rörande korrelationen inom matematik och vetenskap, enligt deras definition en utökning av integre-

ring (2009, s. 146), som Persson refererar i ett annat sammanhang, kan man även där läsa att de delta-

gande lärarna fann det mest problematiskt att få tid till att planera som grupp (a.a., s. 149). Organisato-

riskt saknade lärarna också läromedel för ämnesintegrerad undervisning och de klassuppsättningar 

som fanns av NO-litteratur var för få. Man såg även en resurs och personalbrist. Vid ett undersökande 

arbetssätt fann de att en lärarbrist gjorde att eleverna inte kunde få den stöttning de behövde (Persson 

H. , 2011, s. 33). Det ämnesmässiga hinder de såg var att eleverna hade för dåliga ämneskunskaper. 

Vissa lärare ansåg att det krävdes att eleverna hade goda förkunskaper, emedan andra ansåg att det var 

bättre att ämnesintegrera när eleverna var yngre och följaktligen hade mindre ämneskunskaper. De 

ansåg att det var bättre att arbeta ämnesspecifikt när eleverna skulle ha betyg. Lärarna var också oroli-

ga vid ämnesintegrerad undervisning att de inte skulle hinna undervisa i alla ämnesområden och ele-

verna därmed skulle missa kunskapsområden (a.a., s. 32). Pedagogiskt ansåg lärarna att det var lättare 

att individanpassa undervisningen, men också en risk att elever som behöver mer stöd föll ifrån. Ett 

annat problem var att elever kunde förlora intresset för naturvetenskap om de var intresserade inom ett 

ämne, till exempel fysik, men inte inom ett annat, till exempel kemi (a.a., s. 32). Här såg man också ett 

hinder när det gällde elever som behövde mer struktur på undervisningen. 

Ett antal av de lärare Persson intervjuar menar att det är viktigt med mycket praktiska inslag (a.a., s. 

36f). De är av den uppfattningen att praktiskt arbete ökar intresset för naturvetenskap och stimulerar 

elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

I enkätsvar från elever framkom att de uppskattade den ämnesintegrerade undervisningen då det blev 

lättare att förstå och att den var roligare (a.a., s. 40). De ansåg att de fick en helhet och att det gav in-

tressanta kunskaper som också var vardagsanknutna och användbara. Nackdelarna var att proven blev 

större och att de upplevde det som de endast blev insatta i ett fåtal saker. Detta gjorde att de var oroliga 

att de skulle missa annat samt att det fanns en risk att hamna efter. 

Persson skriver också att ”Den ämnesintegrering som sker tenderar att bli ett avbrott i den ordinarie 

undervisningen istället för en del av de ordinarie undervisningen.” (a.a., s. 43). Detta, menar hon, kan 

bli problematiskt då den ämnesintegrerade undervisningen inte ses som en del i den ordinarie under-

visningen, utan som en aktivitet utöver denna.  

NU-03 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) framgår att en övervägande majoritet (ca 75 

%) anser att ämnessamverkan har varit oförändrad eller minskat de fem närmast föregående åren innan 

NU-03 genomfördes (Skolverket, 2004, s. 87). När man frågade lärare som undervisar i samma eller 
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liknande ämnen ansåg 85 % att det var viktigt att man diskuterade eller planerade undervisningen till-

sammans, men det var bara 55 % som sa att man faktiskt lade stor eller mycket stor vikt vid detta på 

deras respektive skola. Detta anser rapportförfattarna vara en god förutsättning för ökad samverkan 

mellan ämnen (a.a., s. 88). Sedan införandet av arbetslag anser 96 % av de tillfrågade lärarna att de 

ingår i ett arbetslag. Detta skulle man kunna tänka sig skulle underlätta samarbetet mellan lärare inom 

arbetslaget. Det som framkommer är dock att omkring 40 % av lärarna i natur- och samhällsoriente-

rande ämnen anger att samarbetet i ämnesgrupper minskat, eventuellt beroende på att samarbetet över 

ämnesgränserna har ökat (a.a., s. 88). Dock ska slutsatsen tas med försiktighet då lärarna i respektive 

ämne inte var slumpmässigt utvalda samt att det var relativt få inom varje ämne. 

Journalartikel av Lisa R. Lattuca, Lois J. Voigt och Kimberly Q. Fath 

Lattuca, Voigt och Fath har i ”Does Interdisiplinarity Promote Learning? Theoretical Support and 

Researchable Questions”, 2004, tittat på om elever lär sig bättre genom ämnesintegrerad undervisning. 

Resultatet gäller på ”collage level”, vilket jag valt att översätta med universitetsnivå. De skriver att 

Hursh, Hass och Moore (1983), Newell (1990) och Newell och Green (1982) skriver att ämnesintegre-

rad undervisning bättre förbereder elever för arbetslivet och medborgarskap genom att de får en bättre 

utvecklad kognitiv förmåga i form av problemlösning, kritiskt tänkande samt kunnande i att se saker 

ur fler perspektiv (Lattuca, Voigt, & Fath, 2004, s. 23). Samtidigt är det få studier som ger belägg för 

att ämnesintegrerad undervisning har en positiv effekt på lärandet (a.a., s. 24). Enligt Lattuca m.fl. 

skriver Alexander Astin (1993) i ”What Matters in College? Four Critical Years Revisited” att studen-

ter som hade läste en ämnesintegrerad kurs rapporterade att de förbättrat sina kunskaper i kunnande, 

kritiskt tänkande och att de var bättre förberedda på högre studier (a.a., s. 24). I en tidigare empirisk 

studie från 2001 har Lisa R. Lattuca identifierat fyra olika typer av ämnesöverskridande forskning och 

undervisning. Den första modellen kallar hon informed diciplinarity
3
i vilken läraren fokuserar på ett 

ämne men gör referenser till andra ämnen för att belysa kursinnehåll (Lattuca, Voigt, & Fath, 2004, s. 

25). Den andra modellen kallas synthetic interdisiplinarity och går ut på att två eller flera lärare kom-

binerar sina teorier, koncept och eventuellt även undersökningsmetoder från olika ämnen. Ämnena 

blandas dock inte, utan de olika ämnena är klart urskiljningsbara med relativt avgränsat innehåll. Den 

tredje modellen kallas transdisciplinarity och, till skillnad från synthetic interdisiplinarity, kan man 

här inte urskilja ämnesområdena. Man använder samma teorier och metoder inom olika ämnesområ-

den och ämnet i sig är inte i fokus utan det är teorin man arbetar utifrån. Den sista modellen kallas 

conceptual interdisiplinarity och här ska de ämnesteorier och den forskning som redovisas kritiseras 

för att avslöja dess begränsningar (a.a., s. 26). Målet är att bevara komplexiteten med lärande utan att 

ha något ämnesfokus. Modellen rymmer även poststrukturell, postmodern och feministiska former av 

undersökningar som uttryckligen kritiserar ämnet och eventuellt hävdar att alla frågor kräver ett tvär-

vetenskapligt svar. 

Lattuca m.fl. ser ämnesövergripande arbete som ett tillfälle att ge individer en möjlighet att bättre 

koppla nya kunskaper med redan tidigare kunskaper (2004, s. 30). De skriver 

what a learner already knows, and the extent to which that knowledge is activated, has 

implications for what will be learned and what will make sense to the learner. (Lattuca, 

Voigt, & Fath, 2004, s. 30) 

Möjligheten uppstår när lärare och elever använder ämneskunskaper för att lösa komplicerade ämnes-

övergripande problem eller när de använder relevanta kunskaper för att underlätta förståelsen av nya 

                                                      
3 Jag har valt att inte översätta de namn Lattuca givit de olika metoderna. 
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kunskaper. Ny kunskap kopplas till redan existerande kunskap och nya insikter uppstår (a.a., s. 30). 

Professor James Davis vid University of Denver anser att elever i ett informationssamhälle måste ut-

veckla en förmåga att använda multipla perspektiv på olika frågor och problem och att ämnesövergri-

pande kurser är en bra väg att utveckla denna förmåga (Davis enligt Lattuca m.fl., 2004, s. 34). Vidare 

anser han att ämnesövergripande kurser utvecklar gedigna kunskaper i att se på saker ur olika syn-

vinklar. Vid sidan av att veta var man hittar svaren måste man även ha förmågan att se, utvärdera och 

välja mellan olika perspektiv som berör problemet (a.a.).  

Journalartikel av David G. Satin 

I ”The difficulties of interdisciplinary education: Lessons from three failures and a success”, 1987, 

frågar sig Satin varför man strävar efter att undervisa ämnesövergripande men sälla genomför under-

visningen (Satin, 1987, s. 53). I undersökningen följer han fyra ämnesintegrerande utbildningar inom 

hälso- och sjukvård. 

Han skriver att huvuddelen av den forskning som finns på området beskriver lyckade program och att 

endast ett fåtal tar upp problemen med ämnesövergripande (a.a., s. 53). Dock ska man ha i åtanke att 

denna rapport är 26 år gammal. Problem han nämner är svårigheter att passa in i akademiska scheman, 

utbildningsbakgrunden hos studenter, tiden det tar för institutioner att ta fram utbildningsprogram, 

olikheter i språkbruk och föreställningar, skillnaden i status mellan olika utbildningar och en tävlan, en 

misstanke och en brist på respekt för varandras expertis inom utbildningar (a.a., s. 53f). Satin anger ett 

antal krav för att kunna genomföra ämnesintegrerande utbildning. Det första är att ämnesintegreringen 

i sig måste utgöra den högsta eller en av de högsta prioriteterna i programmet, samt att de som deltar i 

programmet är medvetna om detta och stödjer det (a.a., s. 62). Andra mål med utbildningen måste vara 

förenliga med detta. Den utbildning som var en framgång hade tre utbildningsmål som följdes och det 

var att den hade ett ämnesövergripande förhållningssätt till utbildning och yrkesutövning, en grund-

läggande kunskap om äldre och en omfattande och ett integrerande förhållningssätt till hälsofrågor 

(Satin, 1987, s. 62). Det andra kravet för att lyckas med ämnesövergripande arbete är att ledningen har 

kunskaper om arbetet samt att de är engagerade i ämnesövergripande arbete (a.a., s. 63). Det tredje 

kravet är att ämnesintegrerad undervisning kan etablera sig säkert inom traditionella institutioner (a.a., 

s. 63). Satin ser ett hinder i att traditionella institutioner är etablerade kring enskilda ämnen och då 

ämnesintegrerad undervisning inte är organiserad på detta vis, utgör de ett hot gentemot dessa institu-

tioner. Rubin och Beckhard, 1972, anger ärlighet, tillit och respekt mellan deltagare som vitala aspek-

ter när man arbetar ämnesövergripande (Rubin & Beckhard enligt Satin, 1987, s. 64). För att olika 

utbildningsämnen ska kunna kommunicera sina värden, sin kunskap och skicklighet mellan varandra 

är det ett krav att klimatet utstrålar detta (Satin, 1987, s. 64). Att ha denna öppenhet gentemot olika 

utbildningsämnen är nödvändigt för att kunna kommunicera mellan ämnen och lära av varandra och 

därigenom kunna arbeta ämnesövergripande. Satin spekulerar i om detta är en av bristerna som gör att 

det sker så lite ämnesövergripande undervisning. Det sista kravet som Satin anger är att det måste fin-

nas tillräckligt med resurser (a.a., s. 65). Man kan tolka Satins användning av ordet ”resources” till att 

enkom röra ekonomiska resurser. Då denna undersökning är amerikansk sker tillförseln av resurser 

genom flera kanaler än i länder med i huvudsak skolor (all typ av utbildningsverksamhet inkluderas 

här) finansierade genom allmänna medel – i huvudsak skatter. Han menar att de resurser som kommer 

in till utbildningen ofta är knutna till traditioner eller till framtida syften som kommer i kollision med 

ämnesintegrerad utbildning (Satin, 1987, s. 65). 
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Fördjupningsmaterial av Karin Jönsson och Jan Nilsson 

Jönssons och Nilssons text är ett fördjupningsmaterial, ”Att undervisa tematiskt”, från Skolverkets 

sida ”Multimediabyrån” och handlar om tematiskt arbete. I sammanhanget nämner de också ämnes-

övergripande arbete, vilket jag tolkar som att de likställer dessa två arbetsformer. Jönsson och Nilsson 

skriver att det enligt deras egen erfarenhet är mer tidskrävande att planera ett ämnesövergripande arbe-

te än ett arbete med ett förproducerat läromedelspaket och lärarhandledning (Jönsson & Nilsson, u.å., 

s. 1f). Det mest tidskrävande är enligt dem att hitta allt material som ska användas, såsom texter, bil-

der, ljud och film. Dock anser de att den totala tiden man lägger ner på temat motsvarar den tid som 

används vid andra undervisningsformer. De menar vidare att ”ett tematiskt, ämnesintegrerat arbete i 

skolan utmärks av att läraren strävar efter att skapa helheter, sammanhang och kontinuitet.” (a.a., s. 2). 

Vid dessa arbeten avbryts inte arbetet beroende på att schemat säger att det är ett annat ämne, utan 

eleverna får tid och möjlighet att arbeta med det de håller på med utan att förlora fokus på uppgiften. 

Jönsson och Nilsson refererar till boken Tematisk undervisning av Jan Nilsson, 1997, där han pekar på 

två typer av tematisk undervisning. Dels finns skolämnesorienterade teman och dels finns problem- 

eller relationsorienterade teman, där den första typen inte skiljer sig mycket från traditionell under-

visning, emedan den andra typen sällan innehåller traditionella läromedel utan varierande uttrycksfor-

mer förekommer såsom skrivande, samtal, bild och drama (Jönsson & Nilsson, u.å., s. 3). Undervis-

ningen har då en koppling till elevernas egna erfarenheter och beroende på tema används olika ut-

trycksformer. Man väljer att prioritera insikter och förståelse på bekostnad av faktareproduktion, form 

och färdighet. När man diskuterar något är frågeställningarna öppna och eleverna förväntas inte klura 

ut något ”korrekt svar”. 

Examensarbete av Rikard Hammarberg och Daniel Sundquist 

Rikard Hammarberg och Daniel Sundquist har i sitt examensarbete med titeln ”Ämnesintegrerad un-

dervisning. En studie i ämnesintegrerad undervisning ur ett lärarperspektiv” tittat på vad ett antal lära-

re på en skola med en uttalad ämnesintegrerad profil har för erfarenheter av undervisningsmetoden 

(Hammarberg & Sundquist, 2006, s. 12). Undervisningen på skolan baserades på projektarbeten och 

skolan fick dessa från centralt håll av den koncern skolan tillhörde. Man hade delat in läsåret i sex 

projektperioder och tiden däremellan ägnades åt ämnesstudier. Under projekttiden var lärarens roll att 

agera mer av en handledare än av lärare, vilket medförde att läraren skulle hjälpa eleven att skapa ett 

samband mellan olika ämnen, till exempel kunde en matematiklärare hjälpa en elev med ett problem 

inom samhällskunskap (a.a., s. 15). Projekten de arbetar med har antingen NO eller SO som huvudspår 

och andra ämnen, till exempel matematik och engelska, ingår i dessa (a.a., s. 16). Lärarna på skolan 

var överens om att ämnesintegreringen var positiv beroende på att eleverna kunde se helheten, det vill 

säga att ämnena hänger ihop, samt att man i arbetslivet inte separerar ämnen så som i skolan (a.a., s. 

17). De ansåg också att ämnesintegreringen bidrog till att förbereda eleverna för högre studier på ett 

bra sätt. Vissa av lärarna kunde se att det fanns en risk att vissa elever sökte sig till skolor med ämnes-

integrering beroende på att de hade problem med struktur och ordning. På grund av friheten och lugnet 

på skolan tar de det lugnare och kommer då efter i arbetet. En lärare trodde att en del elever upplevde 

det som frustrerande då de var tvungna att tänka ämnesövergripande och se helheten. Läraren trodde 

också att en del elever upplevde att de saknade ämneskunskaper i förhållande till om de skulle ha läst 

på en kommunal skola med flera kurser i varje ämne (a.a., s. 17f). Skolan har en öppen planlösning 

och detta menar en lärare, bidrar till att öka förutsättningarna för att bedriva ämnesintegrerad under-

visning (a.a., s. 18). Ett eventuellt problem som finns är att vissa elever bara sitter och låtsas att de 

arbetar. När Hammarberg och Sundquist frågar om detta tycks lärarna inte se det som ett problem med 

undervisningen, utan ”som individuella svagheter eller oförmågor hos eleverna” (a.a., s. 21). 
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Examensarbete av Åsa Furvall och Susanne Wedholm Asplund 

Furuvall och Wedholm Asplunds examensarbete ” Ämnesintegrerad undervisning - Finns det fördelar 

med att arbeta ämnesintegrerat?” har som syfte att utreda om det finns fördelar med att undervisa äm-

nesövergripande. Undersökningen är gjord på en skola i Kiruna i årskurs nio (Furvall & Asplund, 

2003, s. 7). Under 80-talet ville man komma ifrån den konventionella klassrumsundervisningen där 

ämnena var sönderhackade och innehållet hämtades enkom från läroböckerna (a.a., s. 3). Gynnsamma 

förändringar som nämns är längre arbetspass, arbete i lärarlag över ämnesgränserna, nedtoning av prov 

och betygshets, friare användning av läromedel, lokaler och tid samt fortbildning mot skapande verk-

samhet (Skolöverstyrelsen 1987 enligt Furvall & Asplund, 2003, s. 3). Vid de intervjuer Furvall och 

Asplund gjorde med eleverna framkom att eleverna ansåg att ämnesövergripande arbete breddar och 

ökar deras kunskaper då de arbetar med ämnet ur olika synvinklar. 

Examensarbete av Andreas Persson och Bella Sjöström 

Persson och Sjöström vill genom sitt examensarbete ” Det här kunde vi gjort på ett annat sätt tillsam-

mans” ”problematisera lärares resonemang och syn på ämnesövergripande arbete” (Persson & 

Sjöström, 2012, s. 20). Studien gjordes på tre högstadieskolor – två kommunala och en friskola (a.a., s. 

21). I sin forskningsöversikt refererar de till Björn Anderssons bok ”Grundskolans naturvetenskap. 

Helhetssyn, innehåll och progression”, 2008, där han säger att den traditionella undervisningen är 

uppstyckad och saknar reell koppling till vardagen, medan den ämnesintegrerade undervisningen 

föranleder att eleverna inte får det kunskapsdjup de behöver (Andersson enligt Persson & Sjö-

ström, 2012, s. 7). 

I studien ”Synligt lärande”, framtagen av Jan Håkansson i samarbete med Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL), sammanfattas professor John Hatties forskningsöversikt med fler än 50 000 

studier och över 80 miljoner elever (Håkansson, 2011, s. 8). Där anges att undervisningsprogram 

där två eller flera ämnen undervisas parallellt har en effektstorlek på 0,39 i relation till läropla-

nen/utvecklingsprogram (Håkansson, 2011, s. 35). De beståndsdelar som sägs vara viktigast i den 

ämnesintegrerade undervisningen är att arbeta tematiskt och att man betonar processfärdigheter. 

Studien visar också att ”yngre elever, lågpresterande elever, mångkulturella grupper samt när un-

dervisningen bedrivs av mer erfarna lärare” (a.a., s. 35) är grupper och faktorer som är mest gyn-

nade eller ger högst effekt. 

Persson och Sjöström fann fyra positiva effekter av ämnesintegrerad undervisning i sin undersökning. 

Dessa var ”Helhet, effektivisering, kvalitet och arbetsglädje” (Persson & Sjöström, 2012, s. 24). Hel-

heten beskriver de som att det ämnesövergripande arbetet gav eleverna en större verklighetsanknyt-

ning i och med att undervisningen inte blev så uppstyckad. Vad gäller effektiviseringen så gäller det 

tidsåtgången och arbetsbelastningen samt att det blir naturliga kopplingar mellan ämnena. De använder 

ämnena som verktyg i processen i stället för som fristående ämnen som existerar enbart för sig själv. 

Ett ämnesövergripande arbetssätt kräver en mer långsiktig planering för att låta varje moment bygga 

på det föregående. Detta, menar de, ger en högre kvalitet i och med att det sker naturliga kopplingar 

mellan ämnena och att dessa synliggörs (Persson & Sjöström, 2012, s. 25). Man ser också att kvalitén i 

bedömningen ökar genom att flera lärare är med, vilket befrämjar en mer rättvis bedömning. Genom 

ett ämnesövergripande arbete skapas en större variation i arbetet, vilket gör att lärare och elever upple-

ver en större arbetsglädje och inspiration i arbetet. 

När Persson och Sjöström tittade på de hinder lärarna upplevde, fann de att det var en större variation 

än bland de positiva effekterna (a.a., s. 25). Tiden återkommer här, för även om de ser att de kan vinna 
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tid, finner lärarna det svårt att hitta tid till att planera och genomföra arbetet (a.a., ss. 25, 28). De har 

också en rädsla att deras ämne inte ska få den tid som anges i schemat, vilket skulle resultera i att ele-

verna inte får den kunskap i lärarens ämne som är önskvärd. Man ser också en brist i organisationen. 

Detta gäller sammansättningen av arbetslag, hur vissa lärare har tjänst på flera skolor och att kontinui-

tet i strukturen saknas i arbetslagen. Man ser även en avsaknad av tydlighet från ledningen på skolan, 

vilket skulle underlättat samarbetet (a.a., s. 28). Ett annat hinder som lärarna ser är en brist i engage-

mang hos lärare och elever rörande ämnesövergripande arbeten(a.a., s. 25). Några arbetslag nämner 

också att arbetssättet skulle vara missgynnade för elevgrupper som behöver mest stöd och struktur, 

tvärtemot vad Hattie anger som en grupp som är särskilt gynnad av ämnesövergripande arbete (jfr 

Håkansson, s. 35). Det finns också en farhåga att om en elev misslyckas med en större slutprodukt 

innebär det att eleven får underkänt i alla de ämnen som ingår. Att dokumentationsbehovet skulle öka 

är också ett problem som nämns. Detta då det kan vara svårare att se att de olika ämnenas bedöm-

ningskriterier genomförs och lärarna måste göra en bedömning i processen, vilket är en ovan arbets-

metod. Samtidigt måste lärarna ha förtroende för sina kollegor när de gör bedömningar och att dessa 

dokumenterar elevernas resultat på ett utförligt sätt (a.a., s. 25). Det framkommer också att lärarna 

respekterar varandras kunskaper och att ett utökat samarbete skulle höja kvalitén på undervisningen 

(a.a., s. 26). Trots respekten för varandras kunskaper är många lärare ovilliga att låta kollegor närvara 

vid undervisningen. Persson och Sjöström tolkar detta som att det kan bero på ”bristande utbildning 

och en professionell osäkerhet.” (a.a., s. 28). De menar att lärarens kompetens blottläggs, vilket genom 

diskussion skulle kunna skapa en undervisning ”baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.”. 

Examensarbete av Charlott Norlander 

Syftet med Norlanders examensarbete, ”Ämnesövergripande arbete för grundskolans äldre elever. En 

undersökning av lärares syn på arbetssättet” var att se hur ett nybildat arbetslag på en 6-9 skola ser på 

ämnesövergripande arbete (Norlander, 2006, s. 18). I sin litteraturgenomgång använder hon Birgitta 

Sandströms (2005) bok ” När olikhet föder likhet Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas 

och tar plats i skolans praktik” och menar att hon kommit fram till ”att den rådande andan och atmo-

sfären på respektive skola har stor inverkan på hur man hanterar integrationen av ämnesövergri-

pande kunskapsområden i undervisningen.” (a.a., s. 16). Sandström har även kommit fram till att 

man för klasser med yngre barn anser det självklart att undervisa ämnesövergripande, men att det 

för undervisning av äldre elever anses vara ett störmoment som tar tid från ämnesinnehållet. Ett 

undantag finns dock när det gäller skolor med en öppenhet och där samtalsklimatet är vänligt. Där 

är det även i högre årskurser vanligt att ämnesövergripande undervisning får plats (a.a., s. 16). 

Syftet med att arbeta ämnesövergripande på den skola Norlander gjort undersökningen är, enligt 

lärarna, att de vill att eleverna ska få en ”mening och ett sammanhang i det de lär sig”. (a.a., s. 

25f). De anser att det är viktigt att ämnena integreras till en helhet. En aspekt som kommer fram är 

att eleverna tycks bli mer medvetna om sin egen inlärning och får en djupare kunskap vid ämnes-

integrering (a.a., s. 28). Lärarna i arbetslaget anser även att det är viktigt att lägga upp sin under-

visning så som man själv tror är bra, i detta fall ämnesövergripande. Här anser även lärarna att det 

är positivt att få ta del av varandras undervisning (a.a., s. 29), vilket tycks vara en skillnad gent-

emot viss annan forskning där man mer var orolig för att andra skulle se hur man arbetade (jfr 

Persson & Sjöström). 

Ett problem som redovisas är att tiden inte räcker till (a.a., s. 29). Detta anser lärarna bero på att 

det ämnesövergripande arbetet tar mer tid att genomföra. Vissa lärare tar även upp tidsaspekten ur 

ett elevperspektiv där de menar att det krävs av eleverna att de planerar, tar ansvar och att de har 
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inlämningstider att passa (Norlander, 2006, s. 30). Några av lärarna är också oroliga att de inte ska 

få med baskunskaperna från sina ämnen när de arbetar ämnesövergripande. De anser att man skul-

le dela upp tiden mellan traditionellt arbete och ämnesövergripande för att vara säker på att ele-

verna fick de baskunskaper de behövde (a.a., s. 30). En av lärarna är också orolig att det blir pro-

blem med att få in tillräckligt med underlag för att kunna göra en rättvis bedömning, vilket också 

är raka motsatsen till viss annan forskning (jfr Persson & Sjöström). Man ser även att det kan vara 

ett problem med organisatoriska frågor, till exempel schemaläggning, för att en ämnesövergripan-

de undervisning ska fungera bra (a.a., s. 33). 
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Teoretiskt perspektiv 

Undersökningen kommer att belysas med hjälp av ett diskursanalytiskt perspektiv, såsom Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) tolkar den teori Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 

tagit fram och Jørgensen och Phillips valt att kalla diskursteori. Anledningen till att jag valt att använ-

da mig av Laclaus och Mouffes diskursteori är att jag vill kunna använda deras olika begrepp när jag 

gör min analys. Begreppen (se nedan) gör att jag kan kategorisera olika aspekter på ett, förhoppnings-

vis, tydligare sätt i analysen och diskussionen. Jørgensen och Phillips menar också att diskursteori 

fokuserar på hur diskurserna begränsar våra handlingsalternativ (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). 

Då denna uppsats handlar om de problem som finns vid genomförandet av ämnesövergripande under-

visning, bör Laclaus och Mouffes diskursteori passa för ändamålet. Laclau och Mouffes teori har sina 

rötter i socialkonstruktionistisk grund och Vivien Burr har angivit fyra premisser som binder ihop 

detta fält (a.a., s. 11). Dessa fyra lyder i korthet att man måste ha ”en kritisk inställning till självklar 

kunskap” (a.a., s. 11). Detta betyder att man inte kan se på välden på ett objektivt sätt, då vårt sätt att 

se är påverkat av våra sätt att kategorisera det vi ser. Därefter är det att vårt sätt att se på världen alltid 

är historiskt och kulturellt präglat. Vårt sätt att uppfatta och representera världen är ”historiskt och 

kulturellt specifika och kontingenta” (a.a., s. 11), det vill säga det kunde ha sett annorlunda ut och det 

kan förändras. Sedan måste man se sambandet mellan kunskap och sociala processer (a.a., s. 12). Kun-

skapen byggs upp genom social interaktion och det är även i denna som kampen mellan vad som är 

rätt eller fel utspelar sig. Slutligen finns det ett ”samband mellan kunskap och social handling” (a.a., s. 

12). I en viss världsbild är vissa handlingar naturliga medan andra anses onaturliga och beroende på 

vilken social världsbild man har skiljer sig dessa sociala handlingar åt. Jørgensen och Phillips delar 

dessa fyra premisser i deras angreppssätt gentemot de tre infallsvinklarna på diskursanalys (a.a., s. 11). 

Laclau och Mouffes teori utgår ur poststrukturalismen, vilken menar att ”diskursen konstruerar den 

sociala världen i betydelse” (a.a., s. 13) och att på grund av att språket är instabilt kan världen inte 

låsas fast utan diskursen omformas hela tiden när den möter andra diskurser. Jørgensen och Phillips 

har sammanställt en lista med fyra punkter där deras tolkning av diskursanalytiska angreppssätt sam-

manfaller med poststrukturalismen. Dessa är: 

 Språket är inte en avspegling av en redan existerande verklighet. 

 Språket är strukturerat i mönster eller diskurser – det är alltså inte tal om ett ge-
nerellt betydelsesystem som i den saussureska traditionen utan om flera system 
där betydelserna skiftar från diskurs till diskurs. 

 Dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker. 

 Bevarandet och förändringen av mönstren ska därför sökas i de konkreta kontex-
ter där språket sätt i spel. (a.a., s. 18) 

Utövandet av en diskurs är en social praktik som strukturerar den sociala världen. Människors 

handlingar kan då delas upp i två samtidiga grupper – dels individuella, konkreta och kontextbundna 

handlingar, dels i institutionaliserade och socialt förankrade som medför en regelbundenhet (a.a., s. 

25). Med samtidiga menar jag att varje handling kopplas till båda grupperna och sker samtidigt. Inom 

vissa angreppssätt på diskursanalys gör man en åtskillnad mellan diskursiv praktik och annan social 

praktik, till exempel Faircloughs kritiska diskursanalys. Den diskursiva praktiken innefattar text, tal 

och andra semiotiska system, emedan andra sociala praktiker kan handla om ”institutionaliseringar av 

bestämda former av socialt handlande” (a.a., s.25). Man menar att de tillsammans konstituerar vår 
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omvärld. Laclau och Mouffe gör ingen skillnad mellan dessa två praktiker, utan de ser alla som 

diskursiva. Detta medför att diskursen är konstituerande för vår värld (a.a., s. 25f). 

När man använder diskursanalys finns ingen värld man kan uppfatta utanför den diskurs man efter-

forskar. Därför är det själva diskursen som man utsätter för analys (a.a., s. 28). Man kan alltså inte 

sortera det som är sagt i rätt eller fel, utan man sorterar det som sagts för att försöka finna mönster och 

se vilka sociala konsekvenser detta får. Att som forskare vara objektiv när man analyserar diskurser 

där man själv har en åsikt kan därför vara komplicerat, då ens egna värderingar ofta speglas i det man 

kommer fram till (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). Jørgensen och Phillips benämner detta problem 

”reflexivitetsproblematiken” (a.a., s. 29) och det betyder att man som forskare refererar till sig själv 

via något utanför sig själv (Wikipedia, 2013), i detta fall hur man ska förhålla sig till den sanning man 

själv producerar i relation till alla andra sanningar (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 29). I Laclau och 

Mouffes diskursteori ignoreras detta problem. I en konkret diskursanalys kräver den teoretiska konsi-

stensen att man som forskare 

överväger och söker redogöra för hur man står i förhållande till de diskurser man under-
söker, och vilka konsekvenser som ens eget bidrag till den diskursiva produktionen av vår 
omvärld kan få. (a.a., s. 29) 

Definition av begrepp inom diskursteori 

Laclau och Mouffe använder ett antal begrepp i sin diskursteori, varav ett urval här kommer att defini-

eras.  

 Diskurs är när betydelsen av tecknen fixerats inom ett specifikt område (a.a., s. 33). Om man 

har en skoldiskurs och pratar om ”grundskola”, ”lärare” och ”elev” får betydelsen av 

dessa ord en specifik innebörd. Orden är moment inom skoldiskursen. 

 Moment är alla tecknen inom en diskurs. Dessa teckens betydelse bestäms av deras relation till 

varandra (a.a., s. 33), till exempel om man pratar om grundskolan så har tecknen ”schema” 

och ”idrott” en specifik betydelse som skiljer sig från om man använder tecknen och pratar om 

en idrottsanläggning med scheman för spinningpass. 

 Nodalpunkter är speciella tecken som definierar vilken betydelse andra tecken ska ha (a.a., s. 

33). ”Skolan” är ett nodalpunkt som ger betydelse åt till exempel ”rast”, ”fröken” och ”läxa”, 

genom att dessa tecken relateras till skolan. 

 Det diskursiva fältet är en ”uppsamlingsplats” där alla betydelser ett tecken kan ha, men det i 

den rådande diskursen inte har, samlas (a.a., s. 34). Tecknet ”fröken” i skoldiskursen kan sä-

gas ha betydelsen ”en som undervisar”, men tecknet i sig kan även betyda ”ogift kvinna”. I 

skoldiskursen hamnar då ”ogift kvinna” i det diskursiva fältet. 

 Element är tecken vars betydelse inte är entydig. Diskursen försöker göra dessa element till 

moment och ge dem entydighet (a.a., s. 34). Tecknet ”skola” kan ses som ett element, då det 

finns flera olika typer av skolor, till exempel grundskola och gymnasieskola. 

 Artikulation är ”varje praktik som skapar en relation mellan elementen så att elementens iden-

titet förändras.” (a.a., s. 35). Om man sätter elementet ”skola” i relation till något annat tecken, 

till exempel ”fristående”, har man satt in ordet i en diskurs om privatägda (i huvudsak) skolor. 

 Flytande signifikanter är tecken som olika diskurser försöker ge olika betydelse. Nodalpunk-

terna är flytande signifikanter men inom en diskurs är de nodalpunkter och mellan diskurser är 

de flytande signifikanter (a.a., s. 35). I grundskolediskursen är ”skola” en nodalpunkt, men en 
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flytande signifikant när det gäller förhållandet mellan grundskolediskursen och gymnasiesko-

lediskursen. 

 Myter är något Laclau definierar som flytande signifikanter som betecknar samhället som hel-

het (a.a., s. 47), till exempel ”Sverige”. Dessa är en missuppfattning om hur verkligheten ser ut 

men likväl en nödvändighet för att skapa en horisont för våra handlingar. Myterna skapar ra-

mar för våra diskussioner, såsom att myten ”Sverige” ger en ram för att prata om ”svenska 

skolan” där andra länders skolor blir oviktiga. 

 Mästersignifikanter är nodalpunkter för identitet (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 50). ”Man” är 

en sådan mästersignifikant vilken kan fyllas med innehåll utifrån diskurs. Ett sådant innehåll 

kan i en skoldiskurs vara ”slöjdlärare” och/eller ”magister”. 

 Ekvivalenskedjor knyter ihop signifikanter relationellt och skapar på så sätt identiteten (a.a., s 

50). Om man tar mästersignifikanten ”man” och knyter ihop denna med till exempel ”skjorta” 

och ”hatt” och ställer den mot ”kvinna”, ”smink” och ”handväska” har man en diskurs som 

kan tala om olika artefakter man som man respektive kvinna bör nyttja för att bli betraktad 

som sådan av omvärlden. 

 Representation handlar om att någon representerar en grupp (a.a., s. 52f). En grupp existerar 

inte på förhand i det sociala utan det krävs att den definieras genom att någon talar om den. En 

representant för gruppens talan och i idealfallet har grupp och representant samma åsikter. 

 Antagonism är vad en konflikt kallas inom diskursteorin (a.a., s. 55). När olika identiteter 

hindrar varandra uppstår en antagonism. Däremot behöver inte identiteter automatiskt medföra 

att de står i konflikt med varandra, man kan till exempel både vara "lärare" och "chef". Om 

däremot ”chef” behöver avskeda ”lärare” uppstår en antagonism mellan identiteterna då dessa 

ställer motstridiga krav på ens handlingar inom ett område och blockerar därmed varandra. 

 Hegemoniska interventioner är sättet man löser antagonismer. Det är en artikulation ”som ge-

nom en kraft (force) återupprättar entydigheten” (a.a., s. 55) och enligt Jørgensen och Phillips 

är en kraft att man undertrycker möjligheter som existerar. Detta sker tvärs över de antagonis-

tiska diskurserna, till skillnad mot en diskurs som undergrävs utifrån, från det diskursiva fältet. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att via diskursanalys försöka identifiera några av de hinder och möjlig-

heter som finns vid genomförandet av ämnesövergripande undervisning. Undersökningen har inget 

syfte att ge några lösningar på problemen – endast identifiera dem. 

Frågeställningar 

1. Vilka problem ser lärare med att genomföra ämnesövergripande undervisning? 

2. Hur ställer sig elever till arbetsmetoden och vilka nackdelar ser de? 

3. Vilka organisatoriska problem föreligger för genomförandet av undervisningsmetoden? 

4. Hur ser tidsaspekten ut i relation till ämnesövergripande undervisning? 

5. Vilka positiva aspekter redovisas i litteraturen som ska motivera att ämnesövergripande undervis-

ning genomförs? 
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Metod 

Att utreda varför man inte genomför mer ämnesövergripande undervisning i grundskolan kräver att 

man har relativt omfattande empiri rörande olika uppfattningar om anledningen. Att då genomföra 

kvalitativa intervjuer skulle hämma omfattningen beroende på att tiden är begränsad samt att källorna 

skulle ha ett begränsande geografiskt omfång. 

Val av metod 

Den metod som kommer att användas är att göra en litteraturstudie. Genom en sådan kan jag använda 

mig av en större empiri indirekt genom att andra har genomfört forskning inom området ämnesöver-

gripande undervisning. Ytterligare en fördel med metoden är att man får in fler synvinklar då syftena 

med de olika undersökningarna som ingår i empirin har varierat. På samma gång kan detta vara en 

nackdel med metoden då det ger en större spridning ifråga om de resultat empirin visar. Om empirin 

samlas in via kvalitativ intervju kan frågorna anpassas direkt efter syftet och resultatet blir koncentre-

rat kring detta. Anledningen till att diskursanalys valdes som teoretiskt perspektiv var att det gav möj-

ligheter att på ett tydligt sätt tematisera och avgränsa de olika faktorer som utgör problematiken kring 

ämnesövergripande undervisning. De olika diskurser som kan skapas kan både fungera samverkande 

och motstridigt och genom att identifiera många små diskurser är det lättare att belysa olika problem. 

Urval och avgränsning 

Empirin hämtas i huvudsak i elektronisk form från databaser via Stockholms universitetsbibliotek, 

från DIVA och Skolverket samt från författarnas egna hemsidor. Det urval som är gjort baseras på 

innehållet och koncentreras kring forskningsrapporter som behandlar ämnesövergripande forskning. 

Då denna typ av undervisning förekommer inom de flesta undervisningsformer såsom grundskola, 

gymnasium och universitet, görs ingen åtskillnad vad gäller nivå på undervisningen. Detta beroende 

på att den problematik som föreligger är densamma – det som skiljer är terminologin som används för 

att beskriva olika grupperingar (institution/skola/lärarlag/arbetslag/etc.), omfattningen på grupperna 

(ett lärarlag är mindre än en institution) samt åldern på eleverna. Då den tid som finns till förfogande 

för inhämtning och bearbetning av empirin är mycket begränsad, avgränsas antalet rapporter och artik-

lar från utländska engelskspråkiga källor till endast ett fåtal då dessa kräver längre bearbetningstid. 

Genomförande 

Den engelskspråkiga empirin söktes upp i ProQuest databas som tillhandahålls via Stockholms univer-

sitetsbibliotek. Den svenska empirin söktes via DIVA och i båda fallen laddades materialet ner i pdf-

format. Då bearbetningen påbörjades framkom uppslag på empiri från detta material som i förekom-

mande fall söktes upp och laddades ner. Anteckningar fördes kontinuerligt och sammanställningar 

gjordes av empirin för att därefter systematiseras i en matris för att kunna tematiseras i resultatet. 
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Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningens första steg var att läsa empirin och identifiera nyckelord som hade samband med un-

dersökningens syfte. Initialt fokuserades nyckelord som enbart definierade problem med ämnesöver-

gripande undervisning, men ganska snart stod det klart att för att kunna genomföra en diskursanalys 

behövdes även positiva aspekter av undervisningsmetoden inkluderas. Därefter systematiserades alla 

data i en matris där varje rad rörde ett område, till exempel ”organisatoriska problem” eller ”förtroen-

de kollegor emellan” och varje kolumn bestod av en empiri. På detta sätt gick det att utläsa när olika 

empiri berörde ett specifikt ämnesområde. Utifrån de olika områden som bildades grupperades dessa 

för att kunna tematiseras i fem olika övergripande diskurser. Diskurserna behandlar olika aspekter som 

rör problem eller fördelar med ämnesövergripande undervisning. Tanken med diskurserna var att få en 

överskådlighet och en möjlighet att kunna ställa dem mot varandra i diskussionen. I analysen av resul-

tat har jag försökt göra kopplingar till diskursanalysen, liksom jag har i diskussionen. Inför diskussio-

nen skapade jag åter en matris där jag relaterade olika aspekter i de olika diskurserna mot varandra – 

antingen mellan diskurser eller inom en diskurs. 

Tillförlitlighetsfrågor 

David G. Satin skrev 1987 i “The difficulties of interdisciplinary education: Lessons from three failu-

res and a success” i Educational Gerontology att de flesta studier som gjort som ämnesövergripande 

undervisning har gjorts på lyckade program (Satin, 1987, s. 53). Trots att den texten är 26 år gammal 

måste man ställa sig frågan om det fortfarande gäller. I mitt urval har jag försökt att hitta texter som 

berör motsatsen, det vill säga studier som gjorts för att undersöka varför de inte lyckas. Att använda 

textanalys som metod tror jag i detta fall är en fördel för att empirin ska bli tillräckligt omfattande. Ett 

problem som kan finnas är att vissa av de studier som finns med i empirin är relativt små. Urvalet som 

gjorts i ett antal av dessa är begränsat till lärare som tror på idén om ämnesintegrerad undervisning, 

vilket naturligtvis begränsa reliabiliteten. 

Reflexivitetsproblematiken som Jørgensen och Phillips (2000, s. 28f) skriver om – att det vid en 

diskursanalys kan vara ett problem att den som gör analysen har en relation till diskurserna som ska 

undersökas – begränsas sannolikt till viss del beroende på att jag inte själv är aktiv inom undervisning. 

Jag har dock en personlig uppfattning om undervisningsmetoden, vilket naturligtvis bör tas i beaktan-

de vad gäller objektiviteten. 
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Analys av resultat 

Diskurser 

Det empiriska materialet har organiserats i fem olika diskurser som belyser olika aspekter av ämnesin-

tegrerad undervisning. De fem diskurserna utgör var och en en gruppering av vissa begrepp som till-

sammans skapar ett avgränsat sätt att tala om ett fenomen. Varje diskurs inkluderar minst två områden 

som identifierats i matrisen som blev resultatet av systematiseringen av empirin. De fem diskurserna 

är: 

 lärardiskursen som behandlar olika aspekter ur ett lärarperspektiv 

 elevdiskursen berör perspektiv som rör elever 

 organisatoriska diskursen rör aspekter om lokaler, scheman, et. cetera. 

 tidsdiskursen handlar om hur tid relateras till undervisningen 

 den positiva diskursen som innehåller positiva synvinklar med ämnesintegrerad undervisning 

Alla dessa diskurser är verksamma inom myten ”skolan”. Beroende på vilken form av skola det hand-

lar om kan man koppla element, såsom ”grund”, ”gymnasie-” och ”fri”, till myten för att därigenom 

definiera inom vilken diskurs man rör sig. Då det i empirin även finns material från universitet eller 

collage har en generalisering gjorts och även denna undervisningsnivå har förts samman till myten 

”skolan” då universitetens forskning är exkluderad och endast undervisningen på universiteten är re-

presenterad. Resultaten som redovisas kopplas till denna myt som bildar ramverket för analysen.  

Lärardiskursen 

Beroende på vilken skolform som undersökts har de verksamma inom formen olika titlar. För att un-

derlätta presentationen får alla inom motsvarande position i hierarkin samma namn, till exempel lik-

ställs lärare och lektor med en person som genomför undervisning, liksom den som är fakultetsordfö-

rande på ett universitet likställs med rektor i en grundskola.  

Inom skolan finns ett antal mästersignifikanter kring vilken verksamheten är uppbyggd. Beroende på 

vilket element man väljer att koppla till skolmyten har dessa lite olika namn, men hierarkin ser ofta 

snarlik ut inom de flesta skolor med mästersignifikanten rektor som den ansvarige för verksamheten. 

Därtill kommer andra mästersignifikanter som administrativ personal, lärare, vaktmästare, skolsyster, 

kurator och så vidare. Dessa byggs upp genom olika ekvivalenskedjor som specificerar hur deras roll 

inom skolan ser ut. Inom lärardiskursen är ekvivalenskedjan som bygger upp läraren av särskilt intres-

se. Moment och element som ingår i denna är ”elev”, ”ämne”, ”ämneskunskaper”, ”undervisning”, 

”läxor”, ”kollegor”, ”arbetslag” och ”bedöma”. Naturligtvis finns det många fler som kan knytas till 

läraridentiteten, men genom dessa kan man utläsa att en lärare har elever och undervisar i ett ämne där 

denne har ämneskunskaper. Läraren har kollegor och ingår kanske i ett arbetslag och vid sidan av un-

dervisningen ges läxor och bedömning genomförs. Vad som inte framgår är att läraren kan ha andra 

identiteter såsom ”pappa”, ”make” och ”seglare”, men dessa är ointressanta inom lärardiskursen. 
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Startskott ämnesövergripande 

Lärarens position när det gäller ämnesövergripande undervisning är ofta central genom att det är för-

hållandevis ovanligt att hela skolor har en ämnesövergripande undervisningsfilosofi. Det vanligaste i 

den empiri som ligger till grund för denna rapport är att ett antal lärare tillsammans planerar och 

genomför undervisningen (se t.ex. Satin, 1987, ss. 55, 57f, 59, 61; Norlander, 2006, s. 20). Det finns 

ett antal olika orsaker till att man väljer att arbeta ämnesövergripande. Helena Persson skriver i sin 

doktorsavhandling att det är faktorer som ”lärarutbildningstraditioner, undervisningstraditioner, sko-

lans kultur och lärares egna erfarenheter från egen skolgång med ämnesuppdelad undervisning” 

(Persson H. , 2011, s. 14). I Charlott Norlanders examensarbete refererar hon till Birgitta Sandströms 

bok ”När olikhet föder likhet. Hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar plats i sko-

lans praktik” från 2005, där hon menar att Sandström kommit fram till att  

”den rådande andan och atmosfären på respektive skola har stor inverkan på hur man 
hanterar integrationen av ämnesövergripande kunskapsområden i undervisningen.” 
(Norlander, 2006, s. 16) 

Persson knyter an till lärardiskursen genom att ange egenskaper som definierar läraren såsom dess 

utbildning och sina egna erfarenheter. Sandström har en viss anknytning genom att atmosfären skapas 

av de som är verksamma på skolan, men man kan också se den organisatoriska diskursen då andan och 

atmosfären delvis skapas av hur skolan är organiserad. 

Lärarrollen 

Rikard Hammarberg och Daniel Sundquist gjorde ett examensarbete på en skola som hade en uttalad 

ämnesintegrerad profil där lärarna mer agerade som handledare under den tid projekten pågick 

(Hammarberg & Sundquist, 2006, s. 15). Som sådan är uppgiften att hjälpa elever att skapa ett sam-

band mellan olika ämnen – en matematiklärare kan hjälpa en elev med ett problem inom samhällsve-

tenskap. Detta stämmer bra överens med de erfarenheter som Karin Jönsson och Jan Nilsson redovisar 

i sitt fördjupningsmaterial, ”Att undervisa tematiskt”. Där skriver de att ”ett tematiskt, ämnesintegrerat 

arbete i skolan utmärks av att läraren strävar efter att skapa helheter, sammanhang och kontinuitet.” 

(Jönsson & Nilsson, u.å., s. 2). Jönsson och Nilsson anger inte explicit att lärarna ska kunna assistera 

över ämnesgränserna och att göra det kan vara problematiskt om man känner att man inte behärskar 

ämnet man ska handleda i. 

Ämneskunskaper 

Persson skriver att det är viktigt att lärarna har ämneskunskaper, vilket även Pamela Esprivalo Harrell 

menar (Persson H. , 2011, ss. 14, 32; Harrell, 2010, s. 148). Harrell anser att genom att lärarna har 

goda ämneskunskaper får man en effektivare implementering av ämnesövergripande undervisning. En 

viktig aspekt som har samband med ämneskunskaperna är lärarnas yrkesskicklighet. Både Persson, 

Harrell liksom Håkansson anger att erfarna lärare ofta lyckas bättre än oerfarna (Persson H. , 2011, s. 

32; Harrell, 2010, s. 148; Håkansson, 2011, s. 35). Jan Håkansson har i skriften ”Synligt lärande” 

sammanfattat professor John Hatties forskningsöversikt på drygt 50 000 studier med över 80 miljoner 

elever (Håkansson, 2011, s. 8). Som en kontrast till Perssons och Harrells resultat där de kommit fram 

till att ämneskunskaper är viktiga för ett ämnesövergripande arbete, menar Hattie att lärarnas ämnes-

kunskaper har en liten betydelse för elevers studieresultat (Håkansson, 2011, s. 30). En orsak Hattie 

ser är att ämneskunskaperna oftast är tillräckligt goda och därmed inte får någon större effekt när de 

sätts i samband med elevprestationer. Observera att detta gäller elevers prestationer och inte ämnes-

kunskapernas betydelse när det gäller ämnesövergripande undervisning. Persson skriver att John E. 
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Penick menar att en del lärare anser att de har för lite kunskaper för att kunna undervisa ämnesövergri-

pande i naturvetenskap (Persson H. , 2011, s. 14), vilket sannolikt gäller även inom andra ämnen. En-

ligt Persson kan det ha att göra med att de har svårt att binda samman ämnena, vilket kan ha sin orsak i 

att de utbildades ämnesvis och därmed har kvar det tankesättet. 

Kollegor 

Som vi såg tidigare är det vanligt att ämnesövergripande inte är en filosofi på en hel skola utan det är 

ofta ett antal lärare som tillsammans undervisar ämnesövergripande. Detta gör att det blir två läger på 

skolorna – de som deltar och de som står utanför och arbetar ämnessegregerat. Dessa två grupper har 

inte alltid samma åsikt och lärarna i Helena Perssons avhandling samt i Andreas Perssons och Bella 

Sjöströms examensarbete angav ett svagt kollegialt stöd och bristande engagemang som ett stort hin-

der för ämnesövergripande undervisning (Persson H. , 2011, s. 31; Persson & Sjöström, 2012, s. 25). 

Persson och Sjöström anger också att det svaga stödet även fanns bland eleverna. Om man då begrän-

sar kollegor till att endast inkludera de som deltar i den ämnesövergripande undervisningen, menar 

Rubin och Beckhard, 1972, i David G. Satins artikel ”The difficulties of interdisciplinary education: 

Lessons from three failures and a success”, att det finns ett antal egenskaper som är nödvändiga (1987, 

s. 64). Dessa egenskaper är ärlighet, tillit och respekt och de måste finnas mellan de som deltar i det 

ämnesövergripande arbetet. Om klimatet utstrålar dessa dygder kan olika utbildningsämnen kommuni-

cera sina värden, sin kunskap och skicklighet mellan varandra och skapa en gynnsam atmosfär. På en 

skola där lärarna respekterar varandras kunskaper framkommer det att de tror att ett utökat samarbete 

skulle höja kvalitén på undervisningen (Persson & Sjöström, 2012, s. 26). På samma skola nämner 

man också att man måste ha förtroende för sina kollegor när de gör bedömningar och att de dokumen-

terar elevernas resultat utförligt (a.a., s. 25). Som kontrast finns problem som skapas av en misstro och 

att man brister i respekt för varandras expertis mellan utbildningar (Satin, 1987, s. 54). En aktivitet 

som kunde tyckas vara naturlig när man undervisar ämnesövergripande är att närvara vid varandras 

undervisning. Dock framkommer det att det inte är så enkelt, utan många lärare är ovilliga att släppa in 

kollegor i klassrummet när man har lektion (Persson & Sjöström, 2012, s. 28). Persson och Sjöström 

tolkar detta som en utbildningsbrist och en professionell osäkerhet. Ovilligheten att låta andra lärare 

närvara när man undervisar är inte total, utan i Norlanders undersökning är lärarna positiva till att ta 

del av varandras undervisning. De lärarna kopplar detta till det ”samarbete som sker kollegorna 

emellan” (2006, s. 29). 

Momentet kollega kan här beteckna två olika typer av identitet. Man kan ha en identitet generellt som 

kollega i betydelsen att man är arbetskamrat med de som arbetar på skolan, eller man kan låta kollega 

syfta på de arbetskamrater som arbetar ämnesövergripande. Detta kan skapa en antagonism om ens 

lojalitet antingen måste ligga hos de kollegor som arbetar ämnesövergripande eller hos alla kollegor. 

Elevdiskursen 

Inom elevdiskursen belyses i huvudsak elevernas egna åsikter om att arbeta ämnesövergripande. I den 

mån lärare anger något är det som representanter för eleverna som grupp. Då de undersökningar som 

ingår i empirin sällan inkluderar åsikter från elever är de åsikter som finns relativt få. 

Elevåsikter 

Vissa studier i empirin har gjort undersökningar där elever fått svara på enkätfrågor, blivit intervjuade 

eller att andra studier blivit refererade där elever har haft åsikter om ämnesövergripande undervisning. 
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Elevernas åsikter ligger i linje med lärarnas. I Perssons studie framkommer det att elever tyckte NO 

innehåller en mängd svåra ”ord, begrepp och formler” (2011, s. 40), vilket gör att intresset för NO 

sjunker. För att motverka detta måste lärarna arbeta på ett sådant sätt att eleverna får förståelse för 

orden, begreppen och formlerna. En enkät bland elever gav resultatet att eleverna upplevde att det 

genom den ämnesövergripande undervisningen blev lättare att förstå och att den var roligare (a.a., s. 

40). De ansåg att de fick en helhet och att det gav intressanta kunskaper som också var vardagsanknut-

na och användbara. I en intervjuundersökning var åsikterna lite splittrade rörande om ämnesövergri-

pande arbete var positivt angående de kunskaper man som elev fick (Furvall & Asplund, 2003, s. 10). 

Merparten var dock överens om att man fick en större och bredare kunskap genom arbetsmodellen. 

Lattuca m.fl. skriver att Alexander Astin i ” What Matters in College? Four Critical Years Revisited” 

funnit att elever som läst ämnesövergripande hade vuxit i sitt kunnande och kritiska tänkande samti-

digt som de förbättrat sina förutsättningar för högre studier (2004, s. 24). Det sista var även något som 

framkom i Hammarberg och Sundquist studie. Lärare anger där att de tror att eleverna blir bättre för-

beredda för högre utbildning och arbetslivet (2006, s. 17). 

Elevåsikterna vad gäller negativa aspekter är få och det som finns är vad Persson skriver. Elever i hen-

nes undersökning angav i enkäten att som en följd av den ämnesövergripande undersökningen upplev-

de de att proven blev större och att de var tvungna att läsa in mer inför dem (2011, s. 40). Vidare upp-

levde de att ämnesinnehållet blev mindre och de var rädda att missa bitar som inte fanns med, vilket 

skulle medföra att de kom efter. 

Representantröster för eleverna som grupp 

Den dominerande uppfattningen som lärare har gällande ämnesövergripande undervisning och elever 

gäller ämneskunskaperna. Undersökningar visar på att det finns en oro och kritik att eleverna inte ska 

få de förväntade ämneskunskaperna (Hammarberg & Sundquist, 2006, s. 17f; Persson & Sjöström, 

2012, s. 7). I relation till detta finns en viss oro för att eleverna inte har tillräckliga ämneskunskaper 

för att kunna tillgodogöra sig ämnesövergripande undervisning, eller som Nichols enligt Satin funnit, 

att skillnaden i utbildningsnivån mellan studenter är stor (Persson H. , 2011, s. 32; Satin, 1987, s. 54). 

Vissa ansåg att det krävdes att man som elev hade goda ämneskunskaper innan man arbetade ämnes-

övergripande, medan andra tyckte det var en bättre arbetsmetod när eleverna var yngre och följaktligen 

hade minde ämneskunskaper. Sandström i Norlander menar att det ofta är ett naturligt inslag i under-

visningen för yngre elever medan det är vanligt att det i högre årskurser ses som ett störmoment ”som 

tar tid från det egentliga ämnesinnehållet” (2006, s. 16). Ett undantag till detta är på skolor med en 

öppenhet och där samtalsklimatet är bra. Där förekommer ämnesövergripande undervisning även i 

de högre årskurserna. 

Elevåsikterna i elevdiskursen sammanfaller i rätt stor omfattning med de åsikter lärare har i den 

positiva diskursen. Då källmaterialet till viss del kommer från samma källor kan man ställa sig 

frågan om åsikterna på något sätt är tillrättalagda av de som genomfört undersökningarna. Det 

sannolika är att forskarna har egna åsikter och inte är objektiva till ämnet, vilket kan ge en bild 

som skiljer sig från råmaterialet, det vill säga respondenterna i de olika undersökningarna. Gäl-

lande åsikterna om elevers ämneskunskaper innan undervisningen tycks det finnas två uppfatt-

ningar – man måste ha förkunskaper eller att det är bättre att undervisa ämnesövergripande i unga 

år. 
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Den organisatoriska diskursen 

Under den organisatoriska diskursen samlas sådant som indirekt har med undervisningen att göra så-

som scheman och resurser. Denna diskurs är viktig då den bygger förutsättningar för att organisato-

riskt kunna genomföra ämnesövergripande undervisning på ett effektivt sätt. 

Det problem som tydligast framkommer är schemaläggningen (Persson H. , 2011, s. 33; Satin, 1987, s. 

53; Norlander, 2006, s. 33). För att en ämnesövergripande undervisning ska fungera måste schemat 

vara anpassat därefter. Detta gäller främst när flera lärare samarbetar direkt, det vill säga deltar på 

varandras lektioner. I relation till detta framkom att det kan finnas en resursbris i fråga om personal 

och material (Persson H. , 2011, s. 33). Då ett moment i undervisningen är att stötta eleverna i deras 

undersökande arbetssätt, kan det finnas ett större behov av lärare. Saknas det finns en risk att eleverna 

inte får de förklaringar som behövs för att stötta deras undersökningar. Det finns också en brist i hur 

arbetslagen är sammansatta (Persson & Sjöström, 2012, s. 25). Vissa lärare har tjänster där undervis-

ning sker på flera skolor, vilket stör kontinuiteten inom arbetslagen. Satin skriver om ett antal problem 

som gäller på universitetsnivå, men som går att överföra till grundskolenivå. Han menar att institutio-

ner är organiserade kring traditionella ämnen, vilket gör att ämnesövergripande undervisning då blir 

ett hot mot dessa då den utbildningsformen inte är organiserad så (Satin, 1987, s. 63). Han menar ock-

så att ämnesövergripande undervisning måste inkorporeras inom dessa traditionella ämnen för att kun-

na genomföras. När det gäller resurser menar han att det är av största vikt att de finns att tillgå (a.a., s. 

65). Jag gör tolkningen att han menar ekonomiska resurser. Då denna undersökning är amerikansk 

sker tillförseln av resurser genom flera kanaler än i länder med i huvudsak skolor (all nivåer av utbild-

ningsverksamhet inkluderas här) finansierade genom allmänna medel – i huvudsak skatter. Man har 

även sett ett problem med skolledningen i vissa undersökningar (Persson & Sjöström, 2012, s. 28; 

Satin, 1987, s. 63). Att skolledningen inte förstår vad ämnesövergripande undervisning är, inte är en-

gagerade eller att de är otydliga ses som problematiskt. Satin menar att förståelsen och engagemanget 

är ett krav för att över huvud taget kunna genomföra utbildningssättet. I Perssons undersökning fram-

kom det att man gärna såg att rektorn hade det övergripande ansvaret för den ämnesövergripande un-

dervisningen (Persson H. , 2011, s. 31). 

Som syntes i lärardiskursen är det rätt vanligt att ämnesövergripande undervisning organiseras av lära-

re i första hand. Detta blir rätt tydligt när man ser på vilka organisatoriska problem som här framkom-

mer. Genom den struktur som skolor är uppbyggda kring, finns vissa moment som lärare i huvudsak 

inte är inblandade i, såsom schemaläggning och personalresurser. Det gör att främst rektor och admi-

nistrativ personal måste stötta den ämnesövergripande undervisningen i någon mån, främst vad gäller 

schemaläggning och att det finns lämpligt material. Om Satins resultat skulle översättas till grundsko-

lenivå kan man se institutionella organisationen som olika ämnens organisation på schemat. Att införa 

ämnesövergripande undervisning kräver då att man luckrar upp denna strikta ämnesuppdelning och 

organiserar det så att lärare kan ämnesintegrera. 

Tidsdiskursen 

Som namnet antyder handlar denna diskurs om tid. Tiden i detta fall ses som både en nodalpunkt och 

ett element som genom artikulation skapar olika betydelser åt tiden. Tid kan sammanlänkas med ”pla-

nering” för att skapa planeringstid, eller ”samarbete” för att ge samarbetstid – båda nära sammanlän-

kade med varandra. 

Tiden som finns att genomföra undervisning är fastställd genom scheman. Utöver den schemalagda 

tiden måste det finnas tid till att planera undervisningen. Jönsson och Nilsson säger att det tar mer tid 
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att planera ämnesövergripande undervisning än ett arbete med förproducerade läromedelspaket och 

lärarhandledning (u.å., s. 1f). Det mest tidskrävande är enligt dem att hitta allt material som ska an-

vändas, såsom texter, bilder, ljud och film. Den tid som krävs för detta redovisar ett antal undersök-

ningar som ett stort problem (Persson H. , 2011, s. 33; Offer & Mireles, 2009, s. 149; Persson & 

Sjöström, 2012, ss. 25, 28; Norlander, 2006, s. 29). Man ser ett problem i att hitta tid till att planera 

och utvärdera resultatet av undervisningen tillsammans. Det finns även tecken på att den tid som finns 

att tillgå för lektioner är för knapp (Persson H. , 2011, s. 33). Trots bristen på tid anser en del lärare att 

det är mer tidseffektivt att arbeta ämnesövergripande (Persson & Sjöström, 2012, ss. 24f, 28). Detta 

kan verka lite motsägelsefullt, men man anser att man i det långa loppet gör en tidsvinst på grund av 

effektiviseringen i arbetet. Inom tidsdiskursen finns även en aspekt som berör eleverna. Då arbetet ofta 

utförs genom temaarbeten eller projektarbeten (Håkansson, 2011, s. 35; Jönsson & Nilsson, u.å., s. 3; 

Hammarberg & Sundquist, 2006, s. 15), finns krav på eleverna att planera, ta ansvar och att de har 

inlämningstider (Norlander, 2006, s. 30). Vid sidan av tidsaspekten som tid för att genomföra plane-

ring, samarbete och undervisning, finns en koppling till tid i fråga om att hinna genomföra alla ämnes-

områden samt att ämnen ska få mindre tid än vad som anges i schemat och i förlängningen i vad det 

står i bilaga 3 till Skollagen, SFS 2010:800 (min slutsats) (Sverige, 2010; Persson H. , 2011, s. 32; 

Persson & Sjöström, 2012, s. 25). 

Som resultatet visar är det största problemet att få tid att genomföra tidskrävande uppgifter i periferin 

till själva undervisningen. Det är sannolikt att dessa uppgifter måste få ta tid för att resultatet ska bli 

effektivt. Här är det lätt att dra en parallell till den organisatoriska diskursen där man såg ett problem 

med schemaläggningen och personalresurser. 

Den positiva diskursen 

Den positiva diskursen behandlar aspekter som beskriver varför ämnesövergripande undervisning är 

positivt. Inom diskursen finns i huvudsak två mästersignifikanter och det är ”lärare” och ”elev”. I hu-

vudsak är det läraren som lämnar uppgifter till rapportförfattarna, men det kan vara observationer av 

elevers utveckling som ligger till grund för uttalandet. 

Åsikter om ämnesövergripande undervisning 

De flesta informanter i de olika undersökningarna är positiva till att arbeta ämnesövergripande 

(Hammarberg & Sundquist, 2006, s. 17; Persson H. , 2011, s. 32; Persson & Sjöström, 2012, s. 25). 

Anledningen till att man vill arbeta ämnesövergripande varierade något, men några anledningar fram-

träder i flera fall och dessa är att man vill att undervisningen ska vara mera vardagsanknuten, sam-

manhängande och inte så uppstyckad som konventionell undervisning (Persson & Sjöström, 2012, s. 

24; Persson H. , 2011, s. 32; Norlander, 2006, s. 25f; Jönsson & Nilsson, u.å., s. 2f; Åström, 2010, s. 

125). I undervisningen står ofta en undersökande och problemlösande metod i fokus där man väljer att 

arbeta med insikter, förståelse och processfärdigheter på bekostnad av faktareproduktion och färdighet 

(Persson H. , 2011, s. 31; Jönsson & Nilsson, u.å., s. 3; Håkansson, 2011, s. 35). Professor James Da-

vis vid University of Denver anser att elever i ett informationssamhälle måste utveckla en förmåga att 

använda multipla perspektiv på olika frågor och problem och att ämnesövergripande kurser är en bra 

väg att utveckla denna förmåga (Davis enligt Lattuca m.fl., 2004, s. 34). Vidare anser han att ämnes-

övergripande kurser utvecklar gedigna kunskaper i att se på saker ur olika synvinklar. Vid sidan av att 

veta var man hittar svaren måste man även ha förmågan att se, utvärdera och välja mellan olika per-

spektiv som berör problemet (a.a.). Hursh, Hass och Moore (1983), Newell (1990) och Newell och 

Green (1982) i Lattuca m.fl. är inne på samma spår och menar att ämnesintegrerad undervisning bättre 
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förbereder elever för arbetslivet och medborgarskap genom att de får en bättre utvecklad kognitiv för-

måga i form av problemlösning, kritiskt tänkande och kunnande i att se saker ur fler perspektiv (2004, 

s. 23). 

Man kan i detta se ett visst mönster i tankarna kring undervisning. Om man placerar mästersignifikan-

ten ”elev” i den diskurs man kan kalla skoldiskursen och att denne innehåller ett visst antal moment 

som har fått sin entydighet genom diskursen. Man kan då anta att ingen elev definierar diskursen exakt 

på samma sätt – vissa har en mer lustfylld diskurs, andra en mer pessimistisk. Eleverna har också iden-

titeten ”elev” – en identitet de bär med sig oavsett om de är i skolan eller ej till den dagen de slutar 

skolan. Precis på samma sätt bär de med sig andra identiteter såsom ”son”, ”dotter”, ”barn”, ”kamrat” 

och så vidare. Vissa av dessa identiteter är förbundna med diskurser som eleverna finner mer lustfyllda 

än skoldiskursen och vill man problematisera anledningen till att man vill undervisa mer vardagsan-

knutet kan man spekulera i om det är ett försök att likna skoldiskursen med en mer lustfylld diskurs. 

Inom olika diskurser kan samma tecken ha olika betydelse, de är element. Tecknet ”mäta” när man 

räknar matematik förknippas med ämnet matematik, medan ”mäta” när man håller på med friidrott 

kanske betyder att mäta hur långt man hoppade i längdhopp. Genom att då arbeta ämnesövergripande 

mellan matematik och idrott kan man skapa en artikulation mellan elementet mäta i matematik och 

elementet mäta i idrott. Elementet ”mäta” får en betydelse genom idrotten, men kan behandlas inom 

matematiken för att till exempel räkna statistik (max- och minvärde inom klassen, medelvärde, et. 

cetera). 

Möjligheter för erfarenheter att kopplas 

Genom den ämnesintegrerade undervisningen får eleverna en möjlighet att arbeta med erfarenheter på 

ett mer strukturerat sätt. Elever som börjar skolan eller går i skolan är inte några ”tomma personer” 

utan tidigare erfarenhet, utan de kommer med en mängd och varje år utökas mängden erfarenhet. Äm-

nesövergripande arbete är ett tillfälle att ge individer en möjlighet att bättre koppla nya kunskaper med 

redan tidigare kunskaper (Lattuca, Voigt, & Fath, 2004, s. 30; Jönsson & Nilsson, u.å., s. 3). Lattuca 

m.fl. skriver 

what a learner already knows, and the extent to which that knowledge is activated, has 
implications for what will be learned and what will make sense to the learner. (Lattuca, 
Voigt, & Fath, 2004, s. 30) 

Kunskaperna används i sin tur för att underlätta förståelsen av ytterligare kunskaper. Ämnesinnehåll i 

ett ämne ger på så sätt en förförståelse för ämnesinnehållet i ett annat ämne. Eleverna blir även mer 

medvetna om sin egen inlärning och får en bättre möjlighet att se hur ämnen hänger ihop (Persson H. , 

2011, s. 32; Persson & Sjöström, 2012, s. 24; Norlander, 2006, s. 28; Hammarberg & Sundquist, 2006, 

s. 17), vilket även bidrog till en djupare kunskap som gav bättre kvalitet på arbetena (Persson & 

Sjöström, 2012, s. 24f; Norlander, 2006, s. 28).  

Lattuca m.fl. skriver att kunskap bygger kunskap och att detta ömsesidiga beroende kan man koppla 

till Vygotskijs proximala utvecklingszon (ZPD) som han definierar som: 

the distance between the actual development level as determined by independent prob-
lem solving and the level of potential development as determined through problem solv-
ing under adult guidance or in collaboration with more capable peers (Vygotskij, 1978, s. 
86) 

Om en elev har en viss mängd kunskaper och tillsammans med andra elever och läraren utforskar nå-

got är det kollektiva kunnandet större än det enskilda. Delar av den gemensamma kunskapen kopplas 

då till den egna kunskapen och ZPD förflyttas något framåt. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Genom de fem diskurser som sammanställts rörande innehållet i empirin, har jag försökt ge fånga de 

problem och de möjligheter som finns vid genomförandet av ämnesövergripande undervisning. I resul-

tatdiskussionen ges först en kort summering av hur väl syftet och frågeställningarna besvarades, däref-

ter förs en analys och problematisering av resultaten. 

Summering av resultat 

Syftet 

Fyra av diskurserna pekar på ett antal problem som finns med genomförande av ämnesövergripande 

undervisning. Spannet av problem är relativt stort från skolledning till organisatoriska problem till 

kollegiala problem till ämnesproblem. Svårigheterna tycks finnas på flera nivåer inom skolväsendet – 

både grundskola och universitet är representerade i empirin. Det intressanta är att de tenderar att vara 

samma problem oavsett nivå och i flera nationer. Trots alla problem som existerar pekar den positiva 

diskursen på att det finns positiva aspekter med ämnesövergripande undervisning. Resultatet visar på 

ett antal av vilka flertalet har att göra med kunskaper. Man kan se att det finns en koppling till nuet i 

form av erfarenheter och framtiden i form av att det finns en känsla av att vara bättre förberedd för 

fortsatta studier och arbetsliv. 

Frågeställningarna 

 Vilka problem ser lärare med att genomföra ämnesövergripande undervisning? 

Inom lärardiskursen blir de organisatoriska aspekterna det största problemet för att genomföra äm-

nesövergripande undervisning. Problem som existerar på andra håll än rent organisatoriska, till ex-

empel bristande engagemang och svagt kollegialt stöd, kan eventuellt förändras genom åtgärder 

inom den organisatoriska sfären. Det finns också en koppling till elevdiskursen här genom pro-

blemet både lärarna och eleverna såg med att de var oroliga att elever inte skulle få tillräckliga 

ämneskunskaper. Inom kunskapsområdet fanns även en oro att lärarnas egna ämneskunskaper inte 

skulle vara tillräckliga. 

 Hur ställer sig elever till arbetsmetoden och vilka nackdelar ser de? 

Elevdiskursen visade att eleverna i huvudsak var positiva till att arbeta ämnesövergripande. De an-

såg att det många gånger blev lättare att förstå och att det blev en bättra vardagsanknytning, vilket 

gjorde att de tyckte kunskapen blev mer användbar. Vissa elever och lärare uttryckte en oro för att 

kunskapsmängden skulle vara mindre, vilket kunde innebära att de kom efter kunskapsmässigt. 

Det fanns också en uppfattning om att de genom arbetsmetoden hade vuxit i sitt kunnande och kri-

tiska tänkande och samtidigt var bättre förberedda för högre studier. En tvistefråga som fanns var 

om ämnesövergripande undervisning var bäst i unga år eller senare när eleverna hade mer förkun-

skaper. 

 Vilka organisatoriska problem föreligger för genomförandet av undervisningsmetoden? 

Den organisatoriska diskursen var det mest omfattande problemområdet när det gäller ämnesöver-
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gripande undervisning. Man såg problem med scheman, personalresurser och läromedelsresurser. 

Då det tar längre tid att planera, genomföra och utvärdera ämnesövergripande undervisning måste 

scheman anpassas därefter likväl som det måste finnas tid utanför själva undervisningen för plane-

ring och utvärdering. 

 Hur ser tidsaspekten ut i relation till ämnesövergripande undervisning? 

Tidsdiskursen visar att ett antal undersökningar kommit fram till att den tid det tar att organisera 

ämnesövergripande undervisning överstiger motsvarande ämnessegregerade undervisning. Detta 

beroende på att undervisningsmaterialet måste sammanställas och samordning med andra lärare 

måste genomföras. Vissa lärare anser emellertid att arbetsmodellen är mer tidseffektiv i långa lop-

pet då arbetet blir mer effektivt. Några lärare är också oroliga att inte deras ämne ska få den tid 

som schemat anger. 

  Vilka positiva aspekter redovisas i litteraturen som ska motivera att ämnesövergripande 

undervisning genomförs? 

Den positiva diskursen visar på att det kunde finnas ett fördelar med ämnesövergripande undervis-

ning. De flesta hade med kunskap att göra såsom att kunskapen blev mer vardagsanknuten, sam-

manhängande, problemlösningsförmågan förbättrades och man lärde sig se saker ur fler syn-

vinklar. Detta kan ställas i kontrast till elevdiskursen där elever var rädda att inte få tillräckliga 

ämneskunskaper. I det längre perspektivet ansåg flera att eleverna genom den ämnesövergripande 

undervisningen bättre var förberedda för arbetslivet och högre studier. 

Analys och problematisering av resultat 

Läraren som organisatör 

Man kan inom lärardiskursen se att en mästersignifikant som man skulle kunna koppla till läraren är 

”organisatör” i betydelsen att lärarna själva organiserar det ämnesövergripande arbetet. Läraren har då 

ytterligare en identitet som hänger samman med skolarbetet. Eftersom detta sker under de förutsätt-

ningar som råder med spikade scheman och fastställda budgetar finns en risk att det organisatoriskt 

blir problematiskt eller omöjligt. Det finns en risk att identiteterna ”lärare” och ”organisatör” hamnar i 

antagonism med varandra, då båda strävar mot samma mål men den tid som finns inte finns i dubbel 

upplaga. Då måste man hegemonisera antingen identiteten som lärare eller organisatör för att lösa upp 

antagonismen. I relation till detta kan man inom den organisatoriska diskursen se att lärare skulle öns-

kat att rektorn skulle ha det övergripande ansvaret för den ämnesövergripande undervisningen. Rek-

torn har säkert redan identiteten ”organisatör” i den betydelsen att arbetet på skolan ska organiseras. 

Även om inte det direkta ämnesövergripande arbetet kan organiseras av rektorn, kan denne se till att 

förutsättningarna finns i form av ett anpassat schema och avsatta resurser – både i form av personal, 

tid och material. Genom att rektorn skulle vara engagerad i den ämnesövergripande undervisningen 

skulle arbetsmetoden göra ett avtryck på hela skolan, vilket kunde medföra att all personal skulle in-

volveras i någon omfattning. Ett par studier visade att det var ett svagt kollegialt stöd och engagemang 

mellan de som arbetade ämnesövergripande och de som arbetade ämnessegregerat. Om de senare skul-

le involveras eller att deras uppfattning om undervisningsmetoden skulle förändras, kunde det kollegi-

ala stödet kunna förbättras. 

Diskrepans mellan ämneskunskapers betydelse 

Inom lärardiskursen råder en viss diskrepans mellan ämneskunskaper för elevprestationer och ämnes-

kunskaper för att genomföra ämnesövergripande undervisning. Å ena sidan skriver Persson och Har-
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rell att det är viktigt med goda ämneskunskaper för att genomföra ämnesövergripande undervisning 

effektivt (Persson H. , 2011, ss. 14, 32; Harrell, 2010, s. 148), å andra sidan menar Hattie att lärares 

ämneskunskaper har liten betydelse för elevers prestationer (Håkansson, 2011, s. 30). Detta skulle 

kunna tolkas som att det är mer avancerat att undervisa ämnesövergripande och därför kräver mer 

kunskaper. Det kan också tolkas som att lärare som undervisar ämnesövergripande är mer utsatta för 

granskning från kollegor och därmed känner ett större behov av ämneskunskaper för att kunna hävda 

sig kunskapsmässigt. Kopplar man samman ämneskunskaper med det som Persson, Harrell och Hå-

kansson skriver om att yrkesskickliga lärare oftare lyckas bättre med ämnesövergripande undervisning 

kan man eventuellt se ett samband. Yrkesskickligheten är vanligtvis något som byggs upp under åren 

och tillsammans med denna fylls förhoppningsvis ämneskunskaperna på. Genom att ämneskunskaper 

och yrkesskicklighet båda bidrar till att man som lärare känner sig tryggare i sin undervisning ökar 

förutsättningarna för att man ska kunna och våga skapa en helhet över ämnesgränserna. I relation till 

ämnesövergripande undervisning blir då ämneskunskaperna viktiga i kombination med en yrkesskick-

lighet, men ämneskunskaperna har i sig ingen betydelse i relation till elevprestationer. 

Kunskap i en kunskapsdiskurs 

Man skulle kunna prata om en kunskapsdiskurs som innehåller olika sätt att se på kunskap och olika 

kunskaper. Stycket ovanför behandlar kunskap utifrån ämneskunskaper, men naturligtvis finns åtskil-

liga andra kunskaper som människor innehar. Som Penick i Persson menar så finns det lärare som 

säger att de har för lite kunskaper för att undervisa ämnesövergripande (Persson H. , 2011, s. 14). Be-

tyder det ämneskunskaper eller kunskaper i ämnesövergripande undervisning? Betydelsen av kunska-

per i uttalandet får olika konsekvenser beroende på vilken artikulation man skapar mellan kunskaper 

och det eller de element som ger kunskaper en specifik innebörd. Metoderna för att överbygga kun-

skapsluckan skiljer sig åt liksom innehållet. 

Tilltro och respekt 

Ytterligare ett problem inom lärardiskursen är respekten för och tilltron till varandras kunskaper. Om 

den saknas minskar viljan att arbeta så tätt med någon annan som ämnesövergripande undervisning 

innebär. I en studie menar lärarna att de har respekten för varandras kunskap och att de tror att kvalitén 

på undervisningen skulle öka om man samarbetade mer (Persson & Sjöström, 2012, s. 26). Man ser 

också att lärare är ovilliga att släppa in kollegor i klassrummet när man undervisar. En väg att skapa 

respekt för och tilltro till varandras kunskaper kan vara att bjuda in varandra i klassrummet. När man 

deltar i en annan lärares undervisning får man kunskaper om dennes kunskaper, samtidigt som man 

kan utöka sina egna. 

Tillräckliga kunskaper 

I den positiva diskursen ansåg professor James Davis att man genom ämnesövergripande undervisning 

utvecklade gedigna kunskaper i att se på saker ur olika synvinklar (Davis enligt Lattuca m.fl., 2004, s. 

34). Elever i elevdiskursen var däremot lite oense om skulle få tillräckligt med kunskaper när de arbe-

tade ämnesövergripande. Även här kan man använda en kunskapsdiskurs då det är beroende av de 

element som genom artikulation styr vilken betydelse kunskap ska få, som avgör hur man ska tolka 

elevernas tvivel. Väljer man ämneskunskaper kan Davis kunskaper ligga parallellt och inget problem 

föreligger. Skulle däremot kunskaper tolkas som ”alla kunskaper” föreligger ett problem. En tolkning 

som jag väljer att göra är att dessa två kunskaper kan verka parallellt. Att eleverna är oroliga att inte få 

tillräckligt med kunskaper kan då relateras till ämneskunskaper och antingen är de inte är medvetna 

om de icke-ämnesrelaterade kunskaperna eller att de inte ser dem som så viktiga. 
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Ämneskunskaper och tiden 

Som berörts tidigare finns inom elevdiskursen en oro att inte få de kunskaper som behövs, i detta fall 

ämneskunskaper. En anledning till denna oro var att ämnesinnehållet blev mindre. Man kan här göra 

en koppling till tidsdiskursen som anger att det finns lärare som är oroliga att man inte ska hinna med 

alla ämnesområden och att det egna ämnet ska få mindre tid än vad som anges i schemat. Båda grup-

perna är överens om att det är en risk att eleverna inte får tillräckligt med ämneskunskaper, vilket för-

anleder en undran om oron är befogad. Kan man göra någon tolkning om anledningen till detta utifrån 

den organisatoriska diskursen, till exempel schemaproblematiken? 

Tid på schemat 

Inom den organisatoriska diskursen kan man se att schemaläggningen är ett dominerande problem. 

Ställt i relation till tidsdiskursen, där studier visar att ämnesövergripande undervisning tar längre tid att 

planera och samordna, inser man att det är viktigt att schemat är anpassat därefter. Att göra detta un-

derlättas av att rektorn bär det övergripande ansvaret för den ämnesövergripande undervisningen, då 

denne kan organisera verksamheten i en sådan riktning. 

Metoddiskussion 

Vad gjordes 

Empirin till denna studie har i huvudsak samlats in på elektronisk väg. Anledningen till detta är att 

omfattningen på det elektroniska materialet vida överstiger det tryckta (som är realistiskt att få tag på), 

samtidigt som mycket tid sparas ifråga om restid och söktid. 

Att hitta empiri har varierat i svårighetsgrad. Det finns relativt mycket svenska arbeten som är gjorda 

inom området ämnesövergripande undervisning, men det stora flertalet arbeten är examinationsuppgif-

ter på B-, C- och D-nivå. Som syns i litteraturförteckningen är det endast en doktorsavhandling repre-

senterad. Resterande svenska studier är examensarbeten, studier framtagna av forskare eller fördjup-

ningsmaterial skrivet av högskolelektorer. När det gäller engelskspråkig empiri låg problemet först 

och främst i att avgränsa sökningarna i ProQuest (via Stockholms universitetsbibliotek), som huvud-

sakligen använts för att hitta peer-reviewed artiklar och avhandlingar. De artiklar som är med i denna 

studie är alla relaterade till collage eller universitet, men då problematiken ser ut på samma sätt som i 

de svenska studierna rörande grundskolan gjorde jag avvägningen att ha med dessa. När materialet 

som hämtats lästes igenom gav det ytterligare ett antal studier som söktes upp, studerades och nu finns 

med i resultatet. 

När empirin studerades fördes anteckningar som sedan sammanställdes och presenteras under Forsk-

ningsöversikt i denna rapport. Detta systematiserades därefter i en matris för att hitta relaterande punk-

ter som beskrev en viss aspekt. Dessa kategoriserades därefter beroende på vad de handlade om och 

tematiserades därefter under fem olika diskurser i Analys av resultat. 

Vad kunde ha gjorts annorlunda 

Då tiden för denna studie är så pass begränsad blev empirin mycket begränsad. Mer tid skulle ha be-

hövts, för att därigenom även kunnat använda mer tryckt material. Mer emfas hade kunnat läggas på 

att hitta svenska utredningar och fler rapporter från olika organ som i någon omfattning har en relation 

till skolväsendet. Examensarbeten skulle kunnat ha exkluderats, då dessa ofta bygger på relativt små 
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studier. Det engelskspråkiga material som använts kunde ha utökats väsentligt samtidigt som det på ett 

annat sätt hade kunnat relateras till primary och secondary school. Som det är nu är de engelskspråkiga 

studierna amerikanska och, som resultatet visar, problemen är snarlika de svenska, så det hade varit 

intressant att hitta studier gjorda i länder som inte kan placeras i västvärlden med ett snarlikt skolsy-

stem som vårt. 

Denna studie får ses som en inledande översiktsstudie över problematiken som kan relateras till äm-

nesövergripande undervisning. 
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Slutsats 

Johans teori 

Som bakgrunden beskriver har man talat om ämnesövergripande undervisning under åtminstone det 

senaste seklet. Terminologin har varierat liksom emfasen, men att det skulle finnas inslag där elever 

fick arbeta ämnesövergripande fanns med. Att det inte är mer förekommande idag kan då tyckas kons-

tigt. Man ska då ha i åtanke att skoldiskursen är svår att förändra, delvis beroende på att den till viss 

del är ideologistyrd och de styrande ideologierna varierar. Därtill kommer utvecklingen som skett i 

världen det senaste seklet. Någon har sagt att utvecklingen i världen de senaste 60 åren motsvarar all 

utveckling innan 1950, det vill säga tempot har ökat explosionsartat. Detta avspeglas inte i skolvärl-

den, men som en följd av att utvecklingen gått så fort har saker också blivit mer specialiserat. Detta 

märks i skolvärlden – främst på universitetsnivå – i att forskare i högre grad specialiserar sig idag än 

vad som var fallet för 100 år sedan och tidigare – se på Leonardo da Vinci. Här kommer grundskolan 

in i och med att den till viss del är en avspegling av universitet. Detta har sina rötter i att universitets-

världen är så pass mycket äldre än folkskolan och grundskolan – Uppsala universitet bildades 365 år 

innan folkskolan startade 1842. Universiteten i sin tur är uppdelade i olika fakultet och institutioner 

som ofta är specialiserade på ett eller ett fåtal ämnen. Min tes är att när man grundade folkskolan an-

vände man detta som förebild fast i lite skala (ett fakultet motsvarar en skola men alla fakultet skulle 

representeras på schemat). 70 - 80 år därefter börjar man prata om att samverka mellan ämnen, men då 

eleverna ändå får en viss praktisk utbildning vid sidan av skolan (vardagsanknuten), händer inte så 

mycket. Efter andra världskriget förändras detta och det blir mer ovanligt att barn har omfattande upp-

gifter i hemmet och detta sker samtidigt som utvecklingen tar fart och skolan får ett starkare band till 

vetenskapen. Man ”drar tillbaka tiden” som funnits för att bearbeta tanken om ämnesövergripande 

undervisning. Önskemålen finns fortfarande kvar i styrdokument, men då skolan ska vara så veten-

skaplig finns även universitetens olycksaliga ämnesindelning representerad på schemat. Idag finns 

krav i styrdokumenten om att rektorn ska se till att eleverna får se ett större kunskapsområde som en 

helhet genom samordning mellan ämnesområden (Skolverket, 2011, s. 19). Vad blir nästa händelse 

som får pendeln att svänga tillbaka? 
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