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Förord 

Jag mötte begreppet ”ämnesintegrering” under mitt första verksamma år som 
lärare på en gymnasial vårdutbildning. Jag hade innan dess gått igenom fyra 
högskoleutbildningar med inriktning vård, språk och pedagogik utan att riktigt 
ha fått någon klar bild av vad det innebar. Senare förstod jag att hade erfaren-
het av åtminstone en form av ämnesintegrering, genom den problembaserade 
undervisningen under sjuksköterskeutbildningen. Mina kollegor i de gymna-
siegemensamma ämnena fick därför hjälpa mig att bilda mig en första upp-
fattning. Dessvärre ledde detta till en relativt ensidig bild av ämnesintegrering, 
då kollegorna valde att enbart framhäva det som gynnade de gymnasiegemen-
samma ämnena i samverkan. Jag fick med andra ord inget tydligt svar på hur 
en samverkan skulle gynna vårdämnena. Den här gången valde jag att inte ge 
mig in i något samarbete med kollegorna. Jag förstod att det inte fanns till-
räcklig kunskap eller förståelse för vad ämnesintegrerad undervisning innebar. 
Jag ville därför avvakta tills jag hade bildat mig en mer nyanserad uppfattning.  
 
Under tiden fram till uppsatsen fick jag ta del av kollegors olika förhållnings-
sätt till ämnesintegrerad undervisning (i både gymnasiegemensamma ämnen 
och yrkesämnen). Jag mötte entusiastiska kollegor som tyckte att det var både 
givande och roligt att få samarbeta med kollegor, men jag mötte också frustre-
rade kollegor som helst av allt ville få sköta sin planering och sin undervisning 
ifred. Oavsett inställning så verkade båda grupperna dela en osäkerhet kring 
hur man egentligen gör när man integrerar ämnen i undervisningen. De som 
var villiga att samverka vågade testa sig fram med de redskap som fanns till-
gängliga i skolan. Dessa möten väckte min nyfikenhet att lära mig mer om 
ämnesintegrering.  
 
Denna uppsats har givit mig möjligheten att fördjupa mig i vad ämnesintegre-
rad undervisning kan vara. Allteftersom jag har skrivit har jag bildat mig en 
egen uppfattning om vilken potential ämnesintegrerad undervisning har, 
såsom möjligheter för utveckling av ämnena och utveckling av lärarkompe-
tensen. Dessutom har jag fått en uppfattning om vilka hinder det kan finnas 
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för en lyckad samverkan. Jag har valt att koncentrera min undersökning till 
Vård- och omsorgsprogrammet och samverkan mellan gymnasiegemen-
samma ämnen och vårdämnen. Till en viss del beror detta på mitt första möte 
med begreppet ämnesintegrering som vårdlärare, men också på de erfaren-
heter jag har av vårdyrket och utbildning, som sjuksköterska och gymnasielä-
rare i svenska, engelska, nygrekiska samt vård- och omsorg. Jag bestämde mig 
således för att studera arbetssättet på den plats där jag först mötte begreppet 
och där jag uppfattat att det finns en kunskapslucka, en osäkerhet men också 
en efterfrågan och ett behov av att arbeta med ämnesinnehåll på ett annat sätt 
än tidigare.  
 
Under arbetet med uppsatsen har jag även samlat erfarenheter av samverkan, 
tillsammans med kollegor i vårdämnen och gymnasiegemensamma ämnen, 
men också genom självintegrering av de ämnen jag är behörig i. Dessa erfa-
renheter har berikat uppsatsen genom att jag inte enbart observerat ämnesin-
tegrerad undervisning på Vård- och omsorgsprogrammet på en annan skola 
utan också själv deltagit i och drivit ämnesintegrerad undervisning. Jag har 
lärt mig att det finns mycket man kan samverkan kring, t ex färdigheter, frågor 
och teman, men för att samverkan ska bli framgångsrik krävs likvärdigt enga-
gemang från kollegorna, elevernas medverkan och naturligtvis stöd från sko-
lans ledning.  
 
Under denna resa har mina handledare Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist 
och Viveca Lindberg uppmuntrat och berikat mig. Med Anna-Malins och 
Mats kunskaper om språk i yrkeslivet och Vivecas omfattande kunskaper om 
yrkesutbildning har jag fått vägledning att närma mig kärnan i ämnet ur olika 
perspektiv. Med er handledning har jag nu förvärvat de redskap som behövs 
för min fortsatta resa.  
 
Ευχαριστώ! 
 
Södertörns högskola, 2014 
 
 



 13 

Disposition  

Föreliggande studie påbörjades under våren 2012, i samband med införandet 
av den nya läroplanen för gymnasieskolan (Gy2011). Datainsamlingen ge-
nomfördes under hösten 2012.1  
 
Uppsatsen inleds med bakgrund och problemområde vars syfte är att orientera 
läsaren om utvecklingen av gymnasial vårdutbildning fram till den nya läro-
planen för gymnasieskolan Gy2011 men också illustrera utbildningens stän-
digt pågående (interna) utveckling. Denna del avslutas med syfte och fråge-
ställningar som ytterligare preciserar studien till att undersöka redskap samt 
målinriktade handlingar för samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen 
och vårdämnen på ett vård- och omsorgsprogram. 
 
I forskningsöversikten presenteras forskning kring ämnesintegrerad undervis-
ning och yrkeskunnande inom vårdyrket och vårdutbildningen. Denna över-
sikt syftar till att orientera läsaren kring befintlig forskning men också att po-
sitionera den aktuella studien i ämnesområdet.  
 
I den teoretiska delen av uppsatsen presenteras verksamhetsteorin såsom den 
knyter an och tolkas i relation till den aktuella studien, men också dess till-
lämpning i studien. Här redogörs bland annat de centrala verksamhetsteore-
tiska begreppen som ligger till grund för analysen av materialet. 
 
I delen om material och metod redogörs för pilotstudien som ligger till grund 
för urvalet av skola för studien. En redogörelse av skolan och temaarbetena 
föregår en presentation av den etnografiska metoden som använts för in-
samlingen av materialet. Därefter följer en redogörelse av en verksamhetste-
oretisk analys av materialet. Avslutningsvis återfinns en text om etiska över-
väganden.  

                                                      
1 Backman (1998) har använts som metodbok för syfte och frågeställningar, forskningsöversikt 
samt referenshantering. 
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Därefter presenteras analysresultatet i två avsnitt, redskap för samverkan och 
målinriktade handlingar. Där redogörs de redskap som visat sig vara centrala 
för att uppnå det som i materialet framkommit som fem huvudsakliga mål i de 
två verksamheterna (gymnasiegemensamma ämnen och vårdämnen) med ut-
gångspunkt i handlingar. De centrala resultaten av dessa analyser sammanfat-
tas i ett tredje avsnitt, ämnesintegrering på Söderskolan, i slutet av textavsnit-
tet.  
 
Slutligen finns ett diskussionsavsnitt i vilket jag reflekterar över resultaten. 
Diskussionen sker i relation till valda delar (av relevans) av tidigare forskning. 
 
 
 
 



 15 

Bakgrund och problemområde 

Den nuvarande utformningen av gymnasial yrkesutbildning, i detta arbete 
med särskild fokus på vårdutbildning i Läroplanen för gymnasieskolan 2011 
(Gy2011), är relativt ny. Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet 
var vårdutbildningen utformad som en arbetsplatsförlagd utbildning, där den 
största delen av utbildningen var förlagd till verksamheten och en mindre del 
utgjordes av teoretiska studier (Herrman, 1998; Knapp Gaaserud, 1991). I takt 
med 1900-talets reformer av skolan (ungdomsskolan under 1918 och gymna-
sieskolan under 1970) blev vårdutbildningen alltmer institutionaliserad i gym-
nasieskolan (Lindberg, 2003b; Lindell, 1992). En större förändring av gym-
nasiets yrkesprogram (däribland vårdutbildningen) genomfördes i samband 
med införandet av en ny läroplan i början på 90-talet (Lindberg, 2003b)2. En 
skillnad mellan 1970-talets gymnasieskola (Läroplanen för gymnasieskolan, 
Lgy70) och 1990-talets gymnasieskola (Läroplanen för de frivilliga skolfor-
merna, Lpf94) är att utbildningstiden förlängdes från 2-årig till 3-årig (Berg-
lund, 2009). Förlängningen av utbildningstiden berodde dels på att gymnasi-
egemensamma ämnen3 fick mer utrymme och högre status i Lpf94 jämfört 
med Lgy70 och dels på grund av införandet av arbetsplatsförlagd utbildning4. 
En annan förändring var att man tog bort uppdelningen i specialiseringar, som 
exempelvis vårdbiträde inom sjukvård och social service, vilka fanns under 
Lgy70 och sammanförde dessa till en gemensam vårdutbildning under namnet 
”Omvårdnadsprogrammet” i Lpf94. Detta program hade inga nationella in-
riktningar, även om det var tillåtet att skapa lokala inriktningar vilket också 

                                                      
2 Den läroplan som åsyftas är Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94 (Skolverket, 
2006). 
3 Begreppet för de ämnen som är gemensamma för samtliga gymnasieprogram kallades för 
”allmänna ämnen” i Lgy70, ”kärnämnen” i Lpf94 och kallas för ”gymnasiegemensamma äm-
nen” i Gy2011. Då jag refererar till en specifik läroplan använder jag det läroplansspecifika 
begreppet. Vid referens till dessa ämnen över läroplansgränser använder jag det aktuella be-
greppet ”gymnasiegemensamma ämnen”. 
4 Begreppet för verksamhetsförlagd praktik kallades för ”vårdpraktik” i Lgy70, ”arbetsplatsför-
lagd utbildning” i Lpf94 och kallas för ”arbetsplatsförlagt lärande” i Gy2011. 
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förekom (Programmål för Omvårdnadsprogrammet, Gy 2000:15). Även sam-
mansättningen av utbildningen förändrades och kan bekräftas till viss del ge-
nom fördelningen av timmar mellan gymnasiegemensamma ämnen och yr-
kesämnen i programmet.  
 
Allmänna ämnen5 (det som blev kärnämnen i Lpf94) fanns i timplanerna för 
vårdutbildning redan under Lgy70, men dessa upptog ett mindre timantal av 
den veckovisa undervisningen. Med undantag för svenska och idrott som rym-
des i den ordinarie timplanen, tillhörde övriga allmänna ämnen gruppen till-
valskurser.6 Allmänna ämnen verkade användas snarare som hjälpämnen åt 
yrkesämnena i Lgy70, men detta kom att förändras i Lpf94.7 Kärnämnena fick 
egen status och lika mycket utrymme som i studieförberedande utbildningar. 
Förändringen signaleras även i namnbytet från ”allmänna ämnen” till ”kärn-
ämnen”, där ”kärnämnen” signalerar att ämnena är gemensamma för samtliga 
program. Kärnämnena fick samma kursplan på yrkesprogrammen som på de 
studieförberedande programmen och omfattade således lika många poäng, 
samma mål och betygskriterier. Kärnämneslärarna fick krav på sig att produ-
cera samma typ av kunnande som på studieförberedande program men med 
ett delvis annat innehåll som relaterade till yrkesprogrammets inriktning. En 
kontextualisering av kärnämnena innebar alltså i grunden att det ställdes krav 
på att lärarna skulle hitta andra vägar för att uppnå samma mål som tidigare. 
Samverkanskravet kom att hanteras på olika sätt beroende på lärarnas tidigare 
erfarenheter. Det framstår som att kärnämneslärarna med enbart skola och ut-
bildning som referensram hanterade samverkanskravet genom att krympa och 
förenkla innehållet för yrkeseleverna. Detta ledde till att eleverna inte fick till-
gång till exempelvis samma svenskämne som på de studieförberedande pro-
grammen. Däremot förefaller det som att lärare med erfarenheter av andra 
verksamheter än skola och utbildning, därigenom bredare referensramar, hade 

                                                      
5 De allmänna ämnen som presenteras i supplement 83 till Lgy70 (Skolöverstyrelsen, 1982), i 
timplanen för åk 1 och åk 2 på tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, är svenska och 
idrott som var inordnade i den ordinarie timplanen och Engelska, B- eller C-språk, Religions-
kunskap, Samhällskunskap, Konsumentkunskap, Matematik, Bild eller Musik som var sorte-
rade i en tillvalsgrupp.  
6 ”Inom ramen av tre veckotimmar skall elev välja minst ett av dessa ämnen enligt timplanen 
och kursplanen för ämnet i samma årskurs på tvåårig ekonomisk, social eller teknisk linje” 
(Fotnot på s. 10 i Supplement 83 till Lgy70 för tvåårig vårdlinje, gren hälso- och sjukvård) 
7 Detta kan ses i de krav på samverkan som fanns mellan allmänna ämnen och yrkesämnen samt 
i de färre timmarna de allmänna ämnena hade på programmet jämfört med yrkesämnena (s. 8 
och s.10 i Supplement 83 till Lgy70 för tvåårig vårdlinje, gren hälso- och sjukvård, Skolöver-
styrelsen, 1982). 
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en annan förståelse av uppdraget att infärga sina kärnämnen i relation till yr-
kesutbildningens examensmål (Bergman, 2007; Lindberg, 2000, 2003b, 2007, 
2011; Norlund, 2009; Palmér, 2008).  
 
Kärnämnena fick utrymmesmässigt och statusmässigt verka parallellt med 
vårdämnena, men detta fick även andra konsekvenser. Från att vårdkurserna 
tidigare varit sammanhållna i schemat fick de nu delas upp (Lindberg, s. 20 i 
opublicerat manuskript) för att lämna plats åt kärnämnena. Vårdlärarna fick i 
och med det inte möjlighet att behandla yrkesämnena som tidigare, vilket den 
arbetsplatsförlagda utbildningen nu fick delvis kompensera för. Under Lpf70 
fanns det ”vårdpraktik”, men till skillnad från den arbetsplatsförlagda utbild-
ningen i Lpf94 var den inte inlagd i timplanen och kravlös (fungerade snarare 
som studiebesök eller miljöpraktik). En anledning till att en större mängd kär-
nämnen infördes var arbetslivets ökande behov av personal med bredare kun-
skap, än enbart konkret yrkeskunskap, såsom förmåga att analysera och lösa 
problem. Man trodde att detta kunde uppnås genom att ta in fler kärnämnen i 
yrkesutbildningarna (Lindberg, 2003b; Nylund, 2010). Enligt Lindberg 
(2003b) hade yrkeskunnandet blivit så komplext att det fanns ett behov av att 
komplettera den kunskap som man kunde uppnå enbart genom yrkesämnena, 
med den kunskap som kärnämnena kunde erbjuda.8  
 
I Lpf94 ställdes det krav på att kärnämneslärarna skulle kontextualisera sina 
ämnen i yrkesämnena för respektive program. Redan i relation till Lgy70 
fanns en skrivning om samverkan mellan ämnena och mellan lärarna, i syfte 
att skapa en helhetsbild. Denna skrivning återfinns även i Lpf94, i samma syfte 
som i tidigare läroplan. När jag jämför läroplanerna Lgy70 och Lpf94 verkar 
det ändå finnas olika funktioner för samverkan. I Lgy70 förefaller det som att 
de allmänna ämnena ska hjälpa yrkesämnena, medan i Lpf94 ser förhållandet 
ut att vara tvärtom, här ska kärnämnena använda sig av yrkesämnena. Detta 
kan stöda Lindbergs (2003b) tes om att kärnämnena förväntades kunna tillföra 
något till yrkeskunnandet som yrkesämnena inte uppmärksammade. Lindberg 
(2003b) menar att ”infärgade uppgifter”, uppgifter som konstruerats av kärn-
ämneslärarna9 i samverkan med yrkeslärarna, synliggjorde andra aspekter än 
vad icke-infärgade uppgifter inom yrkesämnena belyste, t ex analytisk läsning 
                                                      
8 Ett annat skäl till att kärnämnena fick mer utrymme i yrkesutbildningarna i Lpf94 har uppgetts 
vara att eleverna skulle få möjlighet till vidare studier och högskolebehörighet. Observera att 
detta inte var ett nationellt beslut från början utan något som skolorna valde att använda för att 
sätta en lokal prägel på programmen. Faktum är att eleverna, t ex på Omvårdnadsprogrammet, 
automatiskt fick allmän behörighet till vidare studier när de hade läst klart utbildningen. 
9 Benämning av lärare i gymnasiegemensamma ämnen inom Lpf94. 
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av yrkestexter. Detta visar hur kärnämnena verkade kompletterande till yrkes-
ämnena gällande produktion av yrkeskunnande. Likväl innebar detta att kärn-
ämneslärare ålades att anpassa ämnesinnehållet till ett sammanhang som sko-
lämnestraditionen inte förberett dem för (Lindberg, 2003b). I relation till den 
här studien innebär det att lärare i gymnasiegemensamma ämnen som enbart 
hade erfarenhet av studieförberedande utbildning förväntades att anpassa sina 
ämnen till elever inom vårdutbildning (Omvårdnadsprogrammet i Lpf94 och 
Vård- och omsorgsprogrammet i Gy2011) utan att ha någon tidigare erfaren-
het av vårdutbildning.  
 
Således föddes idén om samverkan mellan ämnen i gymnasieskolan i syfte att 
skapa en helhetsbild men också för att underlätta för de gymnasiegemen-
samma ämnenas kontextualisering mot yrkesämnena i yrkesutbildning. Jag 
vill dock understryka att skrivningen var relativt stark med grund i förändring-
arna i den gymnasiala vårdutbildningen. Under 90-talet genomfördes kam-
panjer finansierade av staten som presenterade exempel på olika samverkans-
former för att inspirera skolor med yrkesutbildning (Rudhe, 1996). Ett skäl 
uppgavs vara organisatoriska hinder, då skolan anses vara uppbyggd efter en 
ämnesindelad organisation (Arfwedson & Arfwedson, 1991).10 Ett annat skäl 
kan handla om svårigheten att överskrida uppdelningen mellan kärnämnen 
och yrkesämnen. Troligen var det kärnämneslärarnas föreställningar om det 
egna ämnet som blev ledande i den egna undervisningen, vilket inte var gång-
bart eller hållbart i längden (Lindberg, 2003b; Lindberg, 2007). Resultatet av 
den samverkan som förekom under Lpf94 bekräftar betydelsen och behovet 
av en fungerande samverkan i syfte att få fler elever att förvärva de generella 
men situerade kompetenser som efterfrågas i arbetslivet.  
 
Den 3-åriga utbildningstiden kvarstår i den nuvarande yrkesutbildningen sam-
tidigt som de gymnasiegemensamma ämnenas förekomst och betydelse fort-
farande betonas i de nationella föreskrifterna (Skolverket, 2011). Nylund 
(2010) belyser att de förändringar som kan ses mellan föregående läroplan 
(Lpf94) och nuvarande (Gy2011) är att man gått tillbaka till en yrkesfokus och 
satsar på att eleverna ska få en yrkesexamen. Möjligheten till högskolebehö-
righet och vidare studier är istället valfritt och beror på elevens smarta val av 

                                                      
10Även om Arfwedson & Arfwedson (1991) skriver om grundskolan kan samma idéer gälla 
gymnasieskolans studieförberedande program med viss modifiering för yrkesutbildning, speci-
fikt Vård- och omsorgsprogrammet, där det finns yrkesämnen med olika lång akademisk trad-
ition.  
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tillvalskurser i utbildningen. En yrkesfokus har i sin tur påverkat de gymnasi-
egemensamma ämnenas status i yrkesutbildningen. Från att ha varit hjälpäm-
nen åt yrkesämnena i Lgy70, till att få högre status och använda yrkesämnena 
till sin fördel i Lpf94, har de nu i Gy2011 återgått till att fungera som hjälp-
ämnen åt yrkesämnena. De kvarstår i den omfattningen de hade i Lpf94, men 
krävs nu på en kontextualisering som utgår från yrkesämnena för respektive 
program. Då jag jämför läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy2011 kan jag se att 
idén om samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen 
fått mer utrymme och starkare framtoning i den nu gällande läroplanen genom 
kontinuerlig upprepning i texten. Samverkan presenteras i samma format som 
tidigare men förtydligas med hjälp av andra medel, genom upprepning i både 
läroplanen, i examensmålen och i kommentarerna till programstrukturen för 
programmet.11 Sålunda tolkar jag detta dels som att kraven på samverkan mel-
lan de gymnasiegemensamma ämnena och yrkesämnena har ökat, dels som att 
det finns ett mer uttalat behov av bredare kunskap (än enbart konkret yrkes-
kunskap) hos framtida personal.  
 
Ovanstående gäller särskilt det svenska sammanhanget men detta har även va-
rit en internationell fråga (se i forskningsöversikten ”Ämnesintegrering”). För 
att kort lyfta hur detta tagit form i nyare internationell forskning där benäm-
ningen av samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen 
gått från infärgning och ämnesintegrering till kontextualisering citerar jag 
Perin (2011, s. 1) som beskriver kontextualisering som ”the teaching of basic 
skills in the context of disciplinary topic areas”, dvs. en sorts anpassning av 
undervisningen inom ett ämne med fokus på grundläggande färdigheter där 
detta fokus vanligtvis inte finns.  
 
Samverkan mellan ämnena kräver mycket av både skolan och lärarna. Det ges 
dock inga nationella förslag på hur man ska lösa organisatoriska hinder för 
samverkan i skolorna eller hur lärarna ska lyckas överskrida ämnesgränserna 
utan tidigare erfarenhet. Ansvaret för att lösa de organisatoriska hindren läm-
nas istället över till huvudmannen eller rektorn för respektive skola. Detta gäl-
ler främst lärarna i gymnasiegemensamma ämnen för vilka de framstår som 
om de har kravet på sig att anpassa sina ämnen efter yrkesprogrammet. Det 
ser ut som man har överlåtit det på skolan att lösa frågan lokalt. Så länge dessa 
                                                      
11 Utdrag från kommentarerna till programstrukturen för Vård- och omsorgsprogrammet (s. 
211, Skolverket, 2011): ”… elevernas kunskaper utvecklas i samspel mellan alla ämnen som 
ingår i programmet. Därför är det viktigt att behandla de gymnasiegemensamma ämnena dels i 
förhållande till de generella läroplansmålen, dels i förhållande till examensmålen för program-
met.”  
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hinder inte finner någon lösning försvåras dels genomförandet och dels upp-
rätthållandet av en samverkan. En ofullständig samverkan riskerar även att 
påverka det yrkeskunnande som skulle kunna ta form om samtliga lärare varit 
införstådda med uppdraget i det aktuella sammanhanget. Frågan som uppkom-
mer är då vad detta innebär för vilken kunskap och vilka kompetenser som 
man föreställer sig att de yrkesverksamma inom vård- och omsorg ska få till-
gång till inom ramen för gymnasial yrkesutbildning, i allmänhet och specifikt 
inom ämnesintegrerad undervisning i det fall där ämnesintegreringen tar 
form? De studier som finns refererar till en tidigare läroplan, således finns det 
en kunskapslucka gällande Gy2011. Därutöver är innebörden av begreppet 
gymnasiegemensamma ämnen en annan än den (begreppet kärnämnen) som 
introducerades under 1990-talet. Kärnämnenas uppdrag i yrkesprogrammen 
under Lpf94 var snarare att skapa en grund för fortsatta studier, medan detta 
motiv inte längre är aktuellt för de gymnasiegemensamma ämnena i Gy2011.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka ämnesintegrerad undervisning på ett vård- 
och omsorgsprogram med utgångspunkt i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 
(utvecklas på s. 33 ff.). De frågor jag undersöker är följande: 
 
Fråga 1: Hur tar den ämnesintegrerade undervisningen (samverkan) form 
inom vård- och omsorgsprogram på olika gymnasieskolor i Stockholms län? 
 
Den här frågan besvaras dels genom en pilotstudie vars syfte var att undersöka 
hur ämnesintegrering tar form, dels genom en fallstudie vars syfte var att ge 
ett mer konkret och enskilt exempel på ämnesintegrering. I fallstudien ligger 
fokus på de redskap som bidrar till att motivera, men också organisera, imple-
mentera och upprätthålla ämnesintegrerad undervisning på programmet.  
 
Fråga 2: Hur genomförs ämnesintegrerad undervisning som tematiskt arbete 
på ett specifikt vård- och omsorgsprogram? 
 
Denna fråga undersöks i relation till gymnasiegemensamma ämnen och yrkes-
ämnen på Vård- och omsorgsprogrammet. De ämnen som särskilt avses av-
gränsas av de två temaarbeten som ingår i studien. Den ämnesintegrerade 
undervisningen studeras med särskild fokus på de verksamhetsteoretiska be-
greppen handlingar, mål och redskap. 
 
Fråga 3: Vilket yrkeskunnande blir tillgängligt i ämnesintegrerad undervis-
ning?  
 
Parallellt med undersökningen av hur ämnesintegrerad undervisning konsti-
tueras i planering och genomförande av undervisning undersöks även vilket 
yrkeskunnande som blir tillgängligt i ämnesintegrerad undervisning. 
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Forskningsöversikt 

I denna studie ligger fokus på ett vård- och omsorgsprogram inom en specifik 
skola som bedriver ämnesintegrerad undervisning. Endast vetenskapligt 
granskade texter med relevans till studiens frågeställningar och till vårdutbild-
ning har inkluderats i översikten. Övriga texter som utgörs av bidrag i antolo-
gier, rapporter eller utvärderingar redovisas inte här. Syftet med forskningsö-
versikten är att positionera den aktuella studien i befintlig forskning genom att 
synliggöra vad som redan har gjorts för att således kunna klargöra den aktuella 
studiens bidrag.  
 
Svensk och nordisk forskning har fått mest utrymme i översikten på grund av 
likheterna i utbildningssystemen (Olofsson, 2005, s. 178). När internationell 
forskning givits utrymme beror det på att det enbart finns ringa mängd nordisk 
forskning som behandlar ämnet. Litteratursökning har skett kontinuerligt un-
der avhandlingsarbetet och koncentrerar sig kring studiens frågeställningar. 
Sökord såsom ”yrkesutbildning”, ”vårdutbildning”, ”vård”, ”yrkeskunnande”, 
”ämnesintegrering”, ”kontextualisering”, ”verksamhetsteori” men också eng-
elska söktermer såsom ”infusion general vocational”, ”contextualization”, 
”vocational education”, ”health care”, ”Activity theory” har använts enskilt 
eller i kombination vid sökning i databaser såsom Söderscholar12, LIBRIS13, 
Google Scholar14, men även avhandlingar.se15.  
 
Sökresultaten har primärt avgränsats efter studiens syfte med följande nyck-
elord som specificering: Ämnesintegrering inom (yrkes-)utbildning och yr-
keskunnande inom vårdyrket och vårdutbildning. En annan precisering har 
varit datum för publicering där senare publiceringar har premierats men även 

                                                      
12 Söderscholar: http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=biblioteks-
portal_1302536402389  
13 LIBRIS: http://libris.kb.se/  
14 Google Scholar: http://scholar.google.se/  
15 avhandlingar.se: http://www.avhandlingar.se/ 
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äldre publiceringar som jag bedömt har hög relevans. Den svenska forsk-
ningen omfattar främst vad som producerats tidsmässigt relaterat till de två 
läroplanerna Lpf94 och Gy2011. De specifika sökorden har således inte alltid 
lett till självklara sökresultat utan samtliga sökord har tillsammans bidragit till 
att finna relevanta referenser. Därutöver har referenserna i de studier som be-
dömts som relevanta varit av stor vikt för vidare sökning.  
 
Litteratursökningen kring ämnesintegrering i (yrkes-)utbildning resulterade i 
ca 25 texter av relevans för studien.16 Sökningen visade att det inte finns 
svenska några avhandlingar som koncentrerar sig på att enbart beskriva äm-
nesintegrering på gymnasiets yrkesutbildningar, men däremot ett stort antal 
uppsatser på C- och D-nivå. Då dessa inte är vetenskapligt granskade har de 
exkluderats. Det är vanligare med avhandlingar som inriktar sig på andra 
aspekter av yrkesutbildning och berör ämnesintegrering i samband med det 
(se t ex Berglund, 2009; Göransson, 2004; Lindberg, 2003b; Swahn, 2006). 
Dessa har kunnat identifieras genom användandet av andra sökord, t ex ”Yr-
kesutbildning” och ”Yrkeskunnande”. Endast två svenska doktorsavhand-
lingar berör ämnesintegrering i större omfattning men på högstadienivå (Pers-
son, 2011; Österlind, 2006). Persson (2011) har undersökt upplevelser och 
motiv till ämnesintegrering medan Österlind (2006) har undersökt huruvida 
eleverna skapar begreppsliga sammanhang i tematiskt arbete. När det kommer 
till internationell forskning finns Bragg & Regers (2000) studie om ämnesin-
tegrerad undervisning mellan det som i Sverige numera kallas för högskole-
förberedande utbildning och yrkesutbildning. Dessutom finns Perins (2011) 
forskningsöversikt kring integrering (kontextualisering) av färdigheter inom 
olika ämnen och inom olika former av utbildning i både skola och arbetsplats 
(från lågstadium till högskola, yrkesinriktad som teoretiskt inriktad utbild-
ning, men även kompetensutveckling). Sammantaget har sökningen påvisat 
att det finns en lucka i forskningen gällande ämnesintegrerad undervisning på 
gymnasial vårdutbildning. Således kan denna uppsats vara ett betydelsefullt 
komplement till befintlig forskning.  
 
Begreppet ämnesintegrering (i utbildning) har redogjorts genom förefintliga 
källor och kompletterats med nordisk samt internationell forskning av rele-
vans. Den internationella forskningen tenderar att uppehålla sig vid begrepps-
liga och strukturella frågor om ämnesintegrerad undervisning (se Applebee, 

                                                      
16 Sökningar genomförda 2014-01-15 gav 37 sökträffar i LIBRIS, 889 träffar i Google Scholar, 
2 träffar i Söderscholar och 3 träffar i avhandlingar.se. 
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1996; Bragg & Reger, 2000; Fogarty, 1981; Wraga, 2009; Zitter & Hoeve, 
2012; Perin, 2011). Den svenska forskningen fokuserar på att utvärdera och 
beskriva motiv samt upplevelser av ämnesintegrerad undervisning eller på hur 
ämnesintegrerad undervisning tar form i andra yrkesprogram, samtliga under 
Lpf94 (se Berglund, 2009; Göransson, 2004; Lindberg, 2003b; Persson, 2011; 
Swahn, 2006; Österlind, 2006).  
 
När det gäller yrkeskunnande finns det många studier som berör ämnet.17 För 
att avgränsa sökresultatet till yrkeskunnande inom vårdyrket och vårdyrket 
gjordes en precisering av sökningen. Aspekter av yrkeskunnande inom vården 
har i huvudsak beskrivits av Ellström (1992), Lauvås & Handal (2001), Carper 
(1978) och Rooke (1994). Utöver dessa fyra texter har ytterligare ett 10-tal av 
texterna från sökningen bedömts ha relevans för studien. En av dessa texter 
utgörs av Lindbergs (2007) kunskapsöversikt ”Skriftspråklighet inom yrkes-
utbildning och arbetsliv” som samlar forskning kring dels skriftspråklighet 
men även yrkeskunnande inom yrkesutbildning och arbetsliv för perioden 
1995-2005. Referenserna i kunskapsöversikten har även varit utgångspunkt 
för sökning av nyare publikationer relaterat till studiens nyckelord. Förutom 
kunskapsöversikten utgörs majoriteten av avhandlingar vilket kan ge en be-
gränsad bild kring yrkeskunnande inom vårdutbildningen och vårdyrket. Där-
emot tillhandahåller de en fördjupning av yrkeskunnande ur olika aspekter.  
 
De nyckelord som utgjort grunden för sökningen används nedan som rubriker, 
men i vissa fall går de in i varandra. I detta fall har källorna sorterats under det 
nyckelord de främst representerar, eller också den frågeställning de bäst be-
svarar.  

Ämnesintegrering inom (yrkes-)utbildning 
I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning kring ämnesintegrering i ut-
bildning och för olika former av ämnesintegrering i utbildning. Här belyses 
även en del av det som tidigare forskning berör såsom förutsättningar eller 
hinder för ämnesintegrering. Syftet med avsnittet är att dels tillhandahålla en 
orientering för läsaren kring vad som fokuserats i befintlig forskning, dels 
positionera den egna studien i ämnesområdet.  

                                                      
17 Sökningar genomförda 2014-01-15 gav 236 sökträffar i LIBRIS, 2360 träffar i Google Scho-
lar, 37 sökträffar i Söderscholar och 21 sökträffar i avhandlingar.se. 
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Ämnesintegrerat arbete i skolan har beskrivits som ”undervisningstillfällen 
när två eller flera enskilda skolämnen presenteras i ett gemensamt samman-
hang” (Persson, 2011) eller som ett ämnesövergripande arbete med undersö-
kande frågor i fokus (Österlind, 2006). Enligt en sammanställning av befintlig 
forskning används begreppet ”ämnesintegrering” som ett samlingsnamn för 
olika former av samverkan (Applebee, 1996; Bragg & Reger, 2000; Fogarty, 
1981; Grubb & Kraskouskas, 1992; Kysilka, 1998; Perin, 2011). Strukturen 
hos ämnesintegrering kan anta olika djup, dvs. från lätt ämnesintegrering till 
total ämnesintegrering där samverkan formar ett helt nytt ämne. Ämnesinte-
grering kan genomföras inom ett ämne, mellan olika ämnen, mellan elever i 
grupparbete, hos individen själv i individuellt arbete, eller också genom digi-
tala plattformar, lärlingsutbildning och samverkan i större grupper, i s.k. 
”communities”. Några av dessa sätt illustreras i figur 1. 
 

 
 
Figur 1. Egen bild av olika typer av samverkansformer inom utbildning.  
 
Det finns olika benämningar på ämnesintegrering, vilkas syfte tycks vara att 
reflektera formen av samverkan. Ett exempel på detta är ”infärgning” som an-
vänts för att benämna samverkan mellan kärnämnen och yrkesämnen i Lpf94. 
Enligt Lindberg (2003b) betyder infärgning att ett inslag av ett ämne används 
i undervisningen av ett annat ämne, t ex när en yrkesrelaterad text används i 
undervisningen av ett kärnämne, t ex svenska. Vidare anses infärgning synlig-
göra ämnenas relevans i yrket för eleverna och bidra till att öka intresset och 
motivationen (Berglund, 2009; Göransson, 2004). En annan typ av benämning 
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är ”ämnesövergripande” integrering, vilken enligt Sandström (2005) innebär 
att ett ämne eller tema går in i de andra skolämnena, t ex ”Sex och samlevnad”. 
Ämnena behandlar sedan det nya ämnet eller temat utifrån det egna perspek-
tivet. Internationell forskning (sammanställt i Perin, 2011) belyser ämnesinte-
greringen av särskilda förmågor, såsom att läsa, skriva och räkna. Denna äm-
nesintegrering benämns ”kontextualisering” och kan genomföras oavsett ut-
bildningsnivå eller utbildningsform. Vidare finns en integreringsform som be-
nämns problembaserat lärande. Denna integreringsform lägger enligt 
Göransson (2004) och Swahn (2006)18 fokus på den undersökande frågan eller 
också den problemlösande förmågan hos eleverna, vars lösning kräver för-
djupning inom flera ämnesområden.  
 
Enligt flera studier är syftet med ämnesintegrering att erbjuda eleven en trä-
ning för verkligheten genom att åskådliggöra skolämnenas inbördes relationer 
och främja utvecklingen av ett helhetsperspektiv, men också att tillhandahålla 
eleven med möjlighet att fördjupa sina kunskaper (Beane, 1997; Guthrie, An-
derson, Alao & Rinehart, 1999; Lazar, Bean, & Van Horn, 1998; Nagel, 1996; 
Sticht, 1995; Svingby, 1986). En ämnesintegrerad undervisning är tänkt att ge 
eleverna möjlighet att förvärva den kunskap som de behöver i samhället, me-
dan det elevaktiva arbetssättet är tänkt att ge förmågan som behövs i sam-
hället, vilken består i att själv kunna inhämta kunskap (Ekelund, 2007; Nils-
son, 2007; Norell, 2008). En elevaktiv arbetsform har beskrivits som att ele-
ven får huvudansvar över att utforska och behandla ett problemområde, t ex 
ett antal problemorienterade frågor. Detta görs utifrån olika infallsvinklar som 
utgörs av de ämnen som ingår i samverkan (Österlind, 2006), vilket har visat 
sig ställa krav på elevernas förmåga till samarbete (vid grupparbete), ansvars-
tagande, kreativt tänkande, kritiska hållning (mot information och källor), flit 
och uthållighet. Läraren anses i sammanhanget snarast fungera som en inspi-
ratör, rådgivare och guide än som en lärare i traditionell mening (Arfwedson 
& Arfwedson, 2002; Nilsson, 2007; Norell, 2008).  
 
Enligt Wraga (2009) har alla skolämnen en naturlig och möjlig koppling till 
varandra samtidigt som de knyter an till varandra på olika nivåer och mellan 
olika årskurser. Han argumenterar därmed för att skolans utbildningssystem 
redan följer en ämnesintegrerad struktur. Wragas (2009) tanke kan vidare re-
lateras till Vård- och omsorgsprogrammet (Gy2011) i den aktuella studien. 
Enligt examensmålen för Vård- och omsorgsprogrammet (Skolverket, 2011) 

                                                      
18 För mer information om problembaserat lärande se Egidius (1999) och Tsagalidis (u.u.). 
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består utbildningen strukturellt av både gymnasiegemensamma ämnen och yr-
kesämnen, vars kombination ska leda till förvärv av kunskap om hela ”män-
niskan”. Här återfinns en grundtanke likt Wragas (2009) kring ämnesintegre-
ring i utbildningen, genom ämnenas knytpunkt till temat ”människan”, vilket 
kan anses vara en potential för samverkan mellan ämnena i programmet. 
 
Både internationella och nationella studier med fokus på ämnesintegrering 
mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen belyser fördelar och 
hinder för ämnesintegrerad undervisning (Grubb & Kraskouskas, 1992; Har-
vey & Reid, 2001; Lindberg, 2000; Perin, 2011). Flera forskare hävdar att 
ämnesintegrerad undervisning ger elever möjlighet att utveckla andra kompe-
tenser utöver de yrkesorienterade. Cheema (2009, s. 5) benämner dessa kom-
petenser ”soft skills”. Hon förklarar att dessa omfattar självständighet och in-
terpersonella förmågor, såsom bemötande och kommunikation, men även 
samarbets- och problemlösningsförmågor. Dessa kan anses vara minst lika 
viktiga att utveckla för att kunna erbjuda högkvalitativ och säker vård då ar-
betet koncentrerar sig kring patienten. En annan typ av kompetenser eller sna-
rare färdigheter är ”basic skills”, vilka är ämnesövergripande och grundläg-
gande färdigheter nödvändiga för både vardagen som för arbetet (Perin, 2011, 
s. 1). Dessa inbegriper att kunna läsa, skriva och räkna. 
 
Samverkan kan dessutom lösa de spänningar som visat sig finnas mellan gym-
nasiegemensamma ämnen och yrkesämnen, så att eleverna lättare kan tillgo-
dogöra sig kunskapen (Lindberg, 2000). Samverkan skulle dessutom kunna 
skapa ett stimulerande samarbete mellan de gymnasiegemensamma ämnena 
och yrkesämnena, där lärarna från båda disciplinerna kompletterar varandras 
kunskaper i ämnena och genom detta skapar sammanhang och helhet för ele-
verna. Knytpunkten blir samverkan inom arbetslag, men även närvaro på 
varandras lektioner så att kompletteringen sker omedelbart i syfte att skapa 
sammanhang för eleverna. I Lindberg (2000, s. 30) kommenteras betydelsen 
av arbetslag av en lärare: ”så fort en lärare inte tillhör arbetslaget tenderar 
kurserna att bli mera lärarledda och mera traditionella”. Samverkan ställer där-
emot höga krav på lärarnas kompetens i andra ämnen än de egna, vilket kan 
utgöra hinder för en samverkan (Perin, 2011).  
 
Andra hinder för ämnesintegrerad undervisning anses vara organisatoriska 
(Harvey & Reid, 2001) eller, som tidigare skrivet, bero på höga kompetens-
krav som ställts på lärarna (Perin, 2011). De organisatoriska kan omfatta brist 
på intresse från ledningen (top-down) eller från personalen (bottom-up), att 
det inte finns något utrymme för planering för samverkan eller avstämning, 
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eller att ämnesundervisningen bedrivs i olika lokaler pga. behov av utrymme 
för exempelvis verkstäder.  
 
Sammantaget finns det studier som behandlar former av ”ämnesintegrering”, 
upplevelser, motiv men även möjligheter med arbetssättet och hinder för ar-
betssättet. I denna studie ligger fokus på de gymnasiegemensamma ämnena 
och yrkesämnena på gymnasiets vård- och omsorgsprogram, medan tidigare 
forskning uppehåller sig vid andra utbildningsformer, utbildningsnivåer (års-
kurs 1-9 samt utbildning inom arbetslivet) och utbildningsprogram i en mer 
övergripande mening. Vidare undersöks vad som tar form som ämnesintegre-
rad undervisning och vad som blir ämnesintegrerad undervisning utifrån två 
verksamheter (gymnasiegemensamma ämnen och vårdämnen). Dessutom un-
dersöks vilket yrkeskunnande som blir tillgängligt i ämnesintegrerad under-
visning.  

Yrkeskunnande inom vårdyrket och vårdutbildning 
I följande avsnitt behandlas yrkeskunnande inom vårdyrket och vårdutbild-
ningen dels utifrån det som tidigare studier har identifierat under vårdutbild-
ningens historiska framväxt och utveckling och dels utifrån studier kring vår-
dyrket och vårdutbildning. Dessutom berörs själva lärandet av yrkeskunnande 
i undervisningen inom vårdutbildning. Avsikten är att belysa historiskt åter-
kommande typer av yrkeskunnande i vårdyrket och vårdutbildningen men 
också nutida utveckling av begreppet yrkeskunnande.19 Avsnittet används dels 
i orienterande syfte av befintlig forskning och dels i syfte att positionera den 
egna studien i ämnesområdet. Återkommande former av yrkeskunnande an-
vänds sedan i diskussionen för att beskriva det yrkeskunnande som blir till-
gängligt för eleverna i den ämnesintegrerade undervisningen på det aktuella 
Vård- och omsorgsprogrammet.  
 
Enligt tidigare forskning innefattar yrkeskunnandet tre aspekter av kunskap 
vilka inbegriper teoretisk, praktisk och erfarenhetskunskap (Ellström, 1992; 
Hiim & Hippe, 2001; Lauvås & Handal, 2001). Den teoretiska kunskapen eller 

                                                      
19 Berndt Gustavssons (2002) belyser Platons tre kunskapsformer som återkommande i diskuss-
ioner kring kunskap. Dessa tre former av kunskap är episteme som utgör vetenskaplig-teoretisk 
kunskap, techne vilken inbegriper en praktisk-produktiv form av kunskap och fronesis som in-
nebär praktisk klokhet. 
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påståendekunskapen anses vara tydlig, konkret och överförbar då den kan be-
skrivas i ord, medan den praktiska kunskapen eller färdighetskunskapen ofta 
är svårare att uttrycka i ord. Denna tycks innefatta relationella förmågor, t ex 
att avgöra när det är lämpligt att hålla patientens hand för att stötta eller trösta. 
I en studie om mänskliga relationer utgår Alsterdal (2001) ifrån tre fallstudier 
från olika verksamheter inom vården. Här belyses den praktiska kunskapen 
eller färdighetskunskapen hos undersköterskan i mötet med patienten, vilken 
enligt Alsterdal (2001) innebär att undersköterskan finns där för patienten, har 
tålamod, är lyhörd, har människokännedom och känner vad som är rätt eller 
fel i olika situationer (intuition). Erfarenhetskunskapen eller förtrogenhets-
kunskapen syftar däremot på den kunskap som införlivats med individens per-
sonlighet (Ellström, 1992; Hiim & Hippe, 2001; Lauvås & Handal, 2001). 
Denna kunskap förvärvas genom erfarenhet inom ett område, dvs. den mängd 
tid man ägnat åt en syssla och mängd upprepning av sysslan.  
 
Alla aspekter av kunskap (teoretisk, praktisk och erfarenhetskunskap) anses 
vara nödvändiga att utveckla för ett arbete inom vården (Hiim & Hippe, 2001; 
Josefson, 1988; Törnquist, 2004). Syftet med att förvärva yrkeskunnande är 
att kunna handla på rätt sätt vid rätt situation i en professionell verklighet 
(Hiim & Hippe, 2001; Lindberg, 2003a; Tillberg, 2005). Det är däremot inte 
möjligt att utveckla samtliga former under en begränsad utbildningsperiod. En 
del aspekter av kunskap (praktisk och erfarenhetskunskap) behöver arbetslivs-
förankring för att utvecklas, vilket kan bero på yrkets arbetsuppgifter och pa-
tientcentreringen. Josefson (1988) beskriver en femstegsmodell över kunskap 
hos sjuksköterskor. Med denna modell i undervisningen på Vård- och om-
sorgsprogrammet får eleverna möjlighet att uppnå de två första stegen i mo-
dellen, nybörjare och avancerad nybörjare (Josefson, 1988, s. 56). Nybörjare 
har grundläggande kunskaper, medan avancerade nybörjare har tillämpat kun-
skaperna och fått erfarenheter genom viss arbetslivserfarenhet, vilket i den 
nuvarande gymnasiala vårdutbildningen kan tänkas uppnås genom det arbets-
platsförlagda lärandet. För att uppnå övriga steg i modellen krävs arbetslivs-
erfarenhet. För att exempelvis uppnå steg tre (den kompetente) krävs 2-3 års 
arbetslivserfarenhet. Behovet av en arbetslivsförankring kan vara en sannolik 
orsak till att en alltmer vetenskapligt baserad kunskap (teoretisk kunskap) fick 
mer utrymme i vårdutbildningen i takt med att den institutionaliserades i gym-
nasieskolan (Herrman, 1998; Josefson, 1988; Knapp Gaaserud, 1991). 
 
Herrman (1998) och Knapp Gaaserud (1991) presenterar en historisk tillba-
kablick av den utveckling som vårdutbildningen genomgått från 1860 till 
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1994. Från att ha varit en praktiskt inriktad arbetsplatsförlagd utbildning, där 
längden bestämdes lokalt, ändrades det till ett 3-årigt utbildningsprogram i Lpf 
94. Under tiden hann utbildningen bli alltmer institutionaliserad i gymnasie-
skolan. I den nya läroplanen som infördes år 2011 (Gy2011) har en tydligare 
yrkesfokus (fler yrkesämnen jämfört med Lgy70) återförts i utbildningen, men 
fortfarande i teoretisk form (Nylund, 2010). Herrman (1998) och Knapp 
Gaaserud (1991) belyser således hur utvecklingen av utbildningen bidrog till 
att betona en viss del av yrkeskunnandet.  
 
I vårdutbildningen under Lpf94 observerade exempelvis Herrman (1998) en 
relationell och omsorgsorienterad riktning på yrkeskunnandet. Croona (2003) 
belyser att ett relationellt och moraliskt yrkeskunnande utvecklas genom 
social interaktion. Utvecklandet av relationella och omsorgsmässiga kompe-
tenser baseras på mänskliga relationer och exempelvis på erfarandet av andra 
under uppväxten. Dessa möten kan vara både positiva och negativa. Croona 
(2003) framhåller att de antingen bekräftar det goda bemötandet och omsor-
gen, eller så utgör de varnande exempel på dåligt bemötande och omsorg. Stu-
dien visar också att en utbildning tillför en koncentrerad bearbetning och ut-
veckling av yrkeskunnandet (Croona, 2003). Men dessa kompetenser utveck-
las inte i interaktion med patienten under utbildningen, utan i interaktion med 
lärarna och klasskamraterna. Enligt Lave & Wenger (1991) utvecklas på så 
sätt ett situerat yrkeskunnande, dvs. i en annan kontext än den åsyftade. Där-
emot så utgör detta situerade yrkeskunnande en grund som kan och kommer 
utvecklas vidare i den åsyftade kontexten, i detta fall i vårdyrket.  
 
Förändringarna av villkoren i vårdutbildningen har i sin tur ökat betydelsen 
av undervisningens organisation för att ge eleverna en möjlighet att utveckla 
ett yrkeskunnande (Ekelund, 2007). Vidare menar Ekelund (2007) att elevak-
tiva arbetsformer främjar utvecklingen av kunnandet, t ex i form av problem-
baserade uppgifter med ett tydligt yrkesinnehåll. Ett framträdande mål i vård-
utbildningen enligt Alsterdal (2001) och Croona (2003) är att eleven ska 
kunna uppfatta och förstå andra människor utifrån deras premisser och förut-
sättningar. Detta anses vara en ständigt pågående utvecklingsprocess utan nå-
got egentligt slut eller stopp, men där undervisningen kan initiera processen. 
Detta kräver ett aktivt deltagande i kunskapsprocessen, dvs. både från läraren, 
den enskilda eleven men även klasskamraterna. Kravet på elevaktivitet bidrar 
enligt Hiim & Hippe (2001) till att kunskapen blir meningsfull för eleverna 
och deras framtid. Ett exempel på ett elevaktivt arbetssätt i undervisningen är 
problembaserat lärande som sätter eleven i centrum och som ansvarig för sin 
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egen kunskapsutveckling (Swahn, 2006). Utgångspunkten blir dessutom ele-
vens förförståelse för det problem som ska lösas. 
 
En ökad elevaktivitet i utbildningen har medfört en breddning av yrkeskun-
nande till att omfatta även begreppet kompetens. Detta kunnande innefattar 
enligt Ellström (1992) dels förmåga till anpassning, dels förmåga till utveckl-
ing. Kompetens för anpassning inbegriper individens förmåga att klara av 
uppgifter som har preciserats av andra medan kompetens för utveckling inbe-
griper förmågan att utöva inflytande, påverka, förändra samt kontrollera sin 
arbetssituation utifrån det handlingsutrymme som föreligger på arbetsplatsen. 
En sammanställning av internationell forskning kring begreppet kompetens 
belyser att den utgörs av konkret yrkeskunskap men även av förmågor såsom 
problemlösning, social kompetens, handlingskraft och drivkraft (Streumer & 
Björkquist, 1998).  
 
Herrman (1998) och Knapp Gaaserud (1991) belyser att förändringen av vård-
utbildningen från att främst vara arbetsplatsförlagd till att bli institutional-
iserad i gymnasieskolan har lett till att kunskapsbegreppet har förändrats även 
inom vårdyrket. Det har gått från att främst omfatta praktisk kunskap och er-
farenhetskunskap till att ge större utrymme till teoretisk kunskap. I Knapp 
Gaaserud (1991, s. 48) återspeglas den praktiska och erfarenhetsorienterade 
kunskapen i följande ordningsregler för vårdpersonal vid Nyköpings lasarett 
under 1860-talet:  
 

Personalen skulle med välvilja och ömhet sköta de sjuka, med lätt hand 
och med minsta möjliga obehag för de sjuka verkställa sina förrätt-
ningar [samt] iakttaga ordentlighet […].  

 
Med utgångspunkt i sjuksköterskans verksamhet har Carper (1978) identifie-
rat kunskapsmönster (patterns of knowing) som utgörs av empiriskt, estetiskt, 
etiskt och personligt kunnande. Det empiriska kunnandet beskrivs som kon-
kret och kan prövas mot tidigare erfarenheter. Det utgörs av fakta, modeller, 
teorier och är således beskrivande och förklarande. Det estetiska kunnandet 
anses omfatta det konstfulla och skickliga utövandet av yrket, såsom omvård-
nad, vilket Carper (1978) betonar förutsätter en empatisk förmåga hos indivi-
den. Det etiska kunnandet uppges omfatta en moralisk beståndsdel, i vilken 
ingår vad som är rätt och fel att göra i olika vård- och omsorgssituationer. 
Vidare beskriver Carper (1978) att det personliga kunnandet dels består av den 
subjektiva uppfattningen om det egna jaget, dels hur jaget förhåller sig till 
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andra individer. Dessa kunskapsmönster har identifierats i en intervjustudie 
genomförd av Rooke (1994) där sjuksköterskor bland annat fick beskriva vad 
som menas med en ”bra sjuksköterska”, varpå sjuksköterskorna framhöll det 
estetiska och det personliga kunnandet. Rooke (1994) jämför resultatet från 
intervjustudien med resultatet från Carpers studie (1978) och understryker be-
röringspunkterna mellan de fyra kunskapsformerna och de kunskapsformer 
som belystes i intervjuerna, men också deras aktualitet. Det empiriska kun-
nandet fick minst utrymme i de intervjuades utsagor.  
 
Sammantaget behandlar de valda studierna yrkeskunnandets aspekter med ut-
gångspunkt i vårdutbildning (inom både gymnasium som högskola) och vår-
dyrket, historiskt som samtida. Tillsammans bidrar studierna till att förtydliga 
yrkeskunnandets aspekter och dess komplexitet, från konkret yrkeskunnande 
till förmågor och färdigheter. De tidigare studierna har också visat vilka 
aspekter av yrkeskunnande som värderas inom vårdutbildning respektive vår-
dyrket och vilket yrkeskunnande som är möjligt att utveckla inom respektive 
verksamhet. I den här studien undersöker jag det yrkeskunnande som blir till-
gängligt för eleverna i gymnasial vårdutbildning. I det avseendet sällar den sig 
därmed till de studier som undersöker vad som blir tillgängligt i en utbildning, 
t ex Alsterdal (2001), Croona (2003) och Josefson (1988). Den här studien 
särskiljer sig däremot från befintliga studier genom att den undersöker vilket 
yrkeskunnande som blir tillgängligt i en ämnesintegrerad undervisning. Detta 
bidrar till att komplettera befintlig forskning.  
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Verksamhetsteori  

I detta avsnitt presenteras verksamhetsteorin så som den används i relation till 
undersökningen. Jag redogör mer ingående för de verksamhetsteoretiska be-
greppen som är mest centrala för studien. Avslutningsvis diskuterar jag hur 
teorin tillämpats. 

Verksamhetsteorins grundantaganden 
Ett grundantagande i verksamhetsteorin är att både verksamhet och deltagare 
formas och utvecklas inom ett socialt, kulturellt och historiskt utrymme (Bert-
hén, 2007). Verksamhetsteorin möjliggör för forskaren att förstå vad som er-
fars i relation till kontexten20 och den historiska bakgrunden. Jag har valt verk-
samhetsteorin för att analysera ämnesintegrerad undervisning (tematiskt ar-
bete) på Vård- och omsorgsprogrammet. Verksamheten avgränsas i relation 
till sitt objekt, dvs. vad lärarna försöker åstadkomma. Ett verksamhetsteore-
tiskt antagande är att verksamheter uppstår som svar på samhälleliga behov. 
Principiellt skulle man kunna se grundskolan som en verksamhet, vården som 
en annan verksamhet och gymnasieskolan som en tredje verksamhet. Det jag 
studerar är vårdutbildning inom gymnasieskolan. Inom gymnasieskolans 
vårdutbildning tar ämnena form som separata verksamheter. Med utgångs-
punkt i detta skulle jag kunna identifiera Vård- och omsorgsprogrammet som 
en verksamhet, men på grund av skolämnenas olika historiska bakgrund har 
jag valt att hantera gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma 
ämnen (kallas vidare för vårdämnen) som separata verksamheter. Vård och 
omsorgsämnena är utvecklade utifrån en vårdkontext men har flyttats in i en 
skolkontext. De gymnasiegemensamma ämnena kommer från en skoltradition 

                                                      
20I denna text används ”sammanhang” och ”kontext” synonymt. Enligt Goodwin & Duranti 
(1992) utgörs kontext av sociala, kulturella, historiska och materiella faktorer som bidrar till att 
skapa mening för exempelvis en handling eller ett redskap inom en verksamhet. Följaktligen 
formar dessa faktorer ett specifikt sammanhang.  
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(läroverket) men rekontextualiseras21 när de förs in i en yrkesutbildningskon-
text.  
 
Inom Vård- och omsorgsprogrammet finns det några principiella skillnader 
mellan gymnasiegemensamma ämnena och vårdämnena. Till skillnad från de 
gymnasiegemensamma ämnena är vårdämnena relativt nya för gymnasiesko-
lan som institution. Vårdutbildningen har, som tidigare nämnts, varit verksam-
hetsförlagd och blivit alltmer institutionaliserad i gymnasieskolan under 1900-
talet (Herrman, 1998; Knapp Gaaserud, 1991). En jämförelse av programbe-
skrivningarna i Lgy70 och Gy2011 visar att vårdämnena blivit mer differenti-
erade men också att det har kommit till nytt innehåll inom programmet. Från 
nio vårdämnen i den första nationella läroplanen (Lgy70) till 35 vårdämnen 
(inklusive valbara vårdämnen) i den tredje nationella läroplanen (Gy2011). 
Denna ökning av antal ämnen är en indikation på de förändringar som pågått 
och som pågår i ämnena och programmet. Detta kan vidare kontrasteras mot 
att de gymnasiegemensamma ämnena har haft en längre tid på sig att utvecklas 
men de har också anpassats till en gymnasieskola där enbart studieförbere-
dande program har funnits. De gymnasiegemensamma ämnenas tradition är 
skolrelaterad och har vänt sig till en typ av elever som har fokus att gå vidare 
med sina studier, medan vårdämnenas tradition är arbetsplatsförankrad med 
fokus på att eleverna ska blir yrkesarbetare. Vårdämnena har tagit med sig 
denna tradition in till gymnasieskolan. Det är därför jag väljer att hantera de 
gymnasiegemensamma ämnena och vårdämnena på Vård- och omsorgspro-
grammet som separata verksamheter.  
 
Jag studerar ämnesintegrerad undervisning utifrån två verksamheter som sam-
verkar. En verksamhet som handlar om yrkesämnen på ett yrkesprogram och 
en verksamhet som handlar om de gymnasiegemensamma ämnena (Svenska 
och Naturkunskap) på ett yrkesprogram. Analysenheten i denna studie blir in-
teraktionen mellan två verksamheter, i relation till respektive verksamhet och 
deras historia, såsom den kommer till uttryck i intervjuer, informella samtal 
och observationer av undervisningen men även tidigare läroplaner och kurs-
planer (Lindberg, 2003b; Cole & Engeström, 1993). När det gäller gymnasie-
gemensamma ämnen har de traditionellt utvecklats inom skolkontexten och i 
denna studie representerar svenskämnet och naturkunskapsämnet de gymna-
siegemensamma ämnena medan yrkesämnen representerar vårdkontexten. 

                                                      
21 Med ”rekontextualisering” avses i denna text att ämnen från en viss kontext flyttas till en 
annan kontext. 
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Det handlar således om att undersöka två traditioner som antas samverka i 
skolan helt oproblematiskt.  
 
Ett annat grundantagande är att deltagarna inte ensidigt påverkas av verksam-
heten utan att de också påverkar verksamheten. Påverkan är således ömsesidig 
vilket möjliggör att såväl verksamheten som deltagarna förändras över tid 
(Fenwick, 2011). I detta fall består verksamheten av den ämnesintegrerade 
undervisningen som realiseras i tematiskt arbete. I klassrummet deltar både 
lärare och elever, men i denna studie läggs särskild fokus på lärarna och lärar-
nas handlingar (det som tillgängliggörs av datamaterialet), dvs. vad lärarna 
säger att de ska göra och vad lärarna gör (Fenwick, 2011). Lärarna agerar med 
utgångspunkt i egna sociala, kulturella och historiska erfarenheter, t ex tidi-
gare erfarenheter av skola och arbetsliv eller eventuella tidigare erfarenheter 
av samverkan mellan ämnena i skolan. Deras förståelse av undervisningssitu-
ationen medieras (får sin mening) utifrån dessa erfarenheter. De tillför även 
de erfarenheter som anses meningsfulla i en samverkan vilket gör den (sam-
verkan) unik för lärargruppen. Lärarnas erfarenheter kan överensstämma mer 
eller mindre med den aktuella skolkontexten i relation till vad som verkar me-
ningsfullt för verksamheten. Lärare i vårdämnen har sannolikt större erfaren-
het av andra yrkesrelaterade kontexter än skolkontexten, ett antagande som 
styrks av behörighetskravet på arbetslivserfarenhet för antagning till vård-/yr-
keslärarutbildningen. Däremot har sannolikt lärare i gymnasiegemensamma 
ämnen oftare har en mer ensidig erfarenhet av yrkesrelaterade kontexter ef-
tersom skolkontexten är deras huvudsakliga arbetsplats.  
 
Ytterligare ett grundantagande är att det finns en ömsesidig relation mellan 
individen och omvärlden genom så kallade redskap. Redskap äger socialt, kul-
turellt och historiskt värde, vilket de både ackumulerar och förmedlar genom 
användning i verksamheten (Vygotskij, 1978). Ett redskap, vilket kan vara ett 
innehåll i en bok, kan läsas genom olika perspektiv och med utgångspunkt i 
olika referensramar. En och samma bok kan både användas för att belysa 
vårdrelaterat innehåll av en vårdlärare och svenskrelaterat innehåll av en 
svensklärare. Detta är något som är förknippat med vilka erfarenheter man har 
och vad som har medierats som relevant och rimligt inom en specifik verk-
samhet.  
 
I mötet mellan olika traditioner och erfarenheter från både verksamhet och 
deltagare skapas spänningar och motsättningar i undervisningen. Enligt Enge-
ström (2001) kan spänningar och motsättningar beskrivas som historiskt fram-
vuxna strukturella spänningar inom och mellan verksamheter. De finns alltid 
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närvarande och bidrar med att förändra och potentiellt utveckla verksam-
heten.22 Hirsh (2013) beskriver att en motsättning inom grundskolan kan bestå 
av ett dilemma, där det exempelvis kan finnas två motstridiga mål man behö-
ver uppnå men där inget av dessa kan väljas bort. I denna studie undersöker 
jag hur ämnesintegrerad undervisning genomförs och vilket yrkeskunnande 
som blir tillgängligt genom att studera vad lärarna försöker åstadkomma med 
ämnesintegrerad undervisning, dvs. vad som framstår som viktigt i det tema-
tiska arbetet, i termer av vad de gör, hur de talar om det och vad som sker i 
klassrummet. Dessutom söker jag uttryck för spänningar och motsättningar 
inom och mellan två verksamheter.  

Centrala verksamhetsteoretiska begrepp  
Utvecklingen inom en verksamhet kan ske genom introduktion av nya redskap 
eller nytt material samt sättet man hanterar dem. Allt detta styrs av den medi-
ering som sker inom verksamheten kring vad man gör, hur man gör och vilka 
redskap man använder samt hur man talar om vad och hur man gör. Medie-
ringen (i betydelsen en kollektivt utvecklad förståelse som har sitt ursprung i 
traditioner, synsätt och erfarenheter ur en social, historisk och kulturell bak-
grund) kan sägas vara avgörande för vilka redskap som används och introdu-
ceras.  
 
På Vård- och omsorgsprogrammet finns, som jag redan nämnt, två traditioner 
som tillsammans bidrar till att tillgängliggöra andra sätt att angripa olika typer 
av uppgifter, eller andra förhållningssätt till kunnande, än vad det kan finnas 
tillgång till i traditionella (högskoleförberedande) gymnasieprogram. Dessa 
förhållningssätt kan hjälpa deltagarna att använda de befintliga redskapen på 
nya sätt, eller som sagt introducera helt nya redskap från en annan kontext, i 
detta fall från vårdkontexten. Dessa förhållningssätt har deltagarna bidragit till 
att skapa under lång tid, vilket i grunden betyder att verksamheten principiellt 
bär spår av varje deltagare som någonsin deltagit i verksamheten, dvs. lärare, 
elever, övrig personal i skolan men också vårdpersonalen vid platserna för det 
arbetsplatsförlagda lärandet. Deltagarnas avtryck är sålunda beroende av den 
arbetsfördelning som de har inom verksamheten. I den kontexten som under-
söks i denna studie, dvs. ämnesintegrering genom tematiskt arbete, bär lärarna 

                                                      
22 Engeström & Sannino (2011, s. 375) utreder begreppet motsättningar och hur dessa manife-
sterar sig i tal. De presenterar fyra former med olika grad av motsättning: ”double bind”, 
”critical conflict”, ”conflict” och ”dilemma”.  
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det huvudsakliga ansvaret för att uppnå målen i undervisningen samtidigt som 
de är beroende av elevernas deltagande för att kunna uppfylla dessa mål (Carl-
gren, 1997; Swahn, 2006).23  
 
Deltagarnas förhållningssätt tyder inte enbart på olika traditioner men också 
på en slags flerstämmighet. I princip kan man tänka sig att det finns lika många 
stämmor som det finns deltagare. Dessa stämmor är olika viljor och påver-
kanskrafter (Engeström, 1999). Dessa viljor har således bidragit till att forma 
verksamheten. Detta innebär också att varje lärare agerar efter sin referensram 
i samspel med en kollektiv referensram som finns i sammanhanget. Man kan 
därför anta att deltagarna både formar och formas av (agens) kontextens refe-
rensram. Med utgångspunkt i den egna referensramen kan en vårdlärares 
undervisning skilja sig från en annan vårdlärares undervisning, på samma sätt 
som en svensklärares undervisning skiljer sig från en vårdlärares. I den här 
studien följs både gymnasiegemensamma ämneslärares (svenskläraren och 
naturkunskapsläraren) och vårdlärares ämnesintegrerade undervisning, för att 
kunna visa eventuella skillnader i undervisningen. 
 
I denna studie kan t ex examensmål och ämnesplaner för Vård- och omsorgs-
programmet ses som redskap i lärarens arbete. Dessa förstås och används olika 
beroende på vilka erfarenheter deltagarna har och i vilka verksamheter de in-
går. Svenskläraren kan med andra ord läsa examensmål och ämnesplan med 
utgångspunkt i tidigare erfarenheter av svenskämnet. Till skillnad från svensk-
ämnet (som är ett gymnasiegemensamt ämne som utvecklats inom en skol-
tradition) medieras vårdämnena inte enbart genom utbildning utan även ge-
nom arbetet i vården, som vårdbiträde (inom hemsjukvården), undersköterska 
och sjuksköterska. Innebörden av vårdämnena medieras således i både utbild-
ningssammanhang och i arbetssammanhang. För svensklärare blir därför sam-
manhangen (och betydelsen) relativt lika, då de kommer tillbaka till skolan 
där erfarenheterna liknar de tidigare erfarenheterna. Man kan därför anta att 
det är ovanligt att deras erfarenheter får näring utanför skolkontexten.  
 
Man kan säga att det sker en ständigt pågående mediering under en deltagares 
uppväxt och utbildning. I denna mediering sker ett ömsesidigt utbyte av erfa-
renheter och redskap mellan deltagare och verksamhet. Vissa redskap blir mer 
                                                      
23 Själva deltagarrollerna har förändrats med tiden, t ex har eleverna fått en större deltagarakti-
vitet i undervisningen, Detta anses vara ett resultat av senare tids utveckling av undervisningen, 
t ex genom olika reformer och samhälleliga förändringar (Carlgren, 1997; Swahn, 2006). Trots 
att verksamheten och skolkontexten tillskriver skillnader i inflytande mellan lärare och elever 
äger båda grupper agens, genom att de kan påverka både undervisningen och kontexten. 
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använda, eller är mer naturligt förekommande i vardagen för vissa individer, 
medan samma redskap kan vara helt nya för en annan individ. I en verksamhet 
där flera erfarenheter möts kan det ske ett utbyte och en introduktion av red-
skap som kan leda till en utveckling av verksamheten. Eftersom svenskläraren 
har erfarenheter kopplade till svenskämnet, så är det sannolikt att det är äm-
nesplanen i svenska som blir primär för denne i undervisningen (Lindberg, 
2003b). Detsamma gäller med all sannolikhet även för exempelvis naturkun-
skapsläraren och ämnesplanen i naturkunskap. Det är rimligt att anta att inne-
börden i examensmålen inte säkert är tydlig för vare sig svensklärarna eller 
naturkunskapslärarna eftersom de flesta svensklärare eller naturkunskapslä-
rare kan sakna en relation till vårdkontexten. Deras erfarenheter blir därför 
begränsade till det ämne de undervisar i. De erfarenheter som lärarna har med 
sig återspeglas i den egna undervisningen, genom det innehåll de väljer att 
lägga fokus på och även sättet att behandla innehållet. När dessa sedan för-
medlas till eleverna är det tänkbart att de blir sekundära erfarenheter, vilket 
möjliggör för eleverna att uppnå en förståelse för något de inte själva har er-
farenhet av. Förståelsen uppnås således genom lånade erfarenheter 
(Vygotskij, 1930/1995). 
 
Vårdlärarna har genom sin arbetslivserfarenhet en förståelse för exempelvis 
innehållet i examensmålen men även en bredare referensram för vilken pot-
ential som vårdens och skolans redskap kan ha i undervisningen. Däremot har 
lärarna i gymnasiegemensamma ämnen sällan någon annan erfarenhet av äm-
net de undervisar i förutom från skolan, högskolan eller vardagen. En sannolik 
konsekvens av detta är att de sällan har någon annan referensram för hur de 
ska använda vissa av redskapen, som t ex examensmålen. Eftersom program-
mets examensmål ligger närmare vårdlärarnas förförståelse blir de erfaren-
heter och de redskap som de har använt i arbetslivet viktiga (kan även uppfatt-
tas som mer relevanta) att ta in i undervisningen för att kunna förbereda ele-
verna på arbetslivet.  
 
När två verksamheter har ett gemensamt mål och försöker åstadkomma något 
tillsammans utifrån ett objekt, kan detta beskrivas som ett gränsobjekt. För att 
undersöka hur ämnesintegrering genomförs och vilket yrkeskunnande som 
blir tillgängligt i samverkan blev en analysfråga för den här studien att se om 
det går att identifiera ett gränsobjekt utifrån föreliggande material. Ett gräns-
objekt kännetecknas av att det är anpassningsbart och hållbart i två olika verk-
samheter (i detta fall vårdämnen och gymnasiegemensamma ämnen) men 
också i handlingar som riktar sig mot det gemensamma objektet (Konkola, 
Tuomi-Gröhn, Terttu & Ludvigsen, 2007; Leigh Star, 2010; Strandberg, 
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2014). Jag använder mig av begreppet gränsobjekt som ledstjärna för att hitta 
ett gemensamt mål mellan verksamheterna. Ett gränsobjekt har således ge-
nomgått en lokal anpassning och kan därför skilja sig något från det ursprung-
liga men trots det är gränsobjektet så robust i grunden att det behåller sin ka-
raktär (Leigh Star, 2010; Strandberg, 2014).  
 
En verksamhet kan således synliggöras genom handlingar och relationen mel-
lan handlingarna (Hirsh, 2013). I en verksamhet ingår flera handlingar (ett 
kluster av målinriktade handlingar). Varje handling drivs av ett mål (Enge-
ström, 1987; Leontiev, 1978). Målet kan vara ett delmål som leder till verk-
samhetens övergripande mål (Leontiev, 1978). Genom målen kan man lättare 
identifiera handlingarna vilka syftar till att lösa ett behov (Berthén, 2007).  
 
Regler och normer är ytterligare verksamhetsteoretiska begrepp som är aktu-
ella i den här studien. Dessa kan vara både formella och informella. De for-
mella aspekterna är de nationella och eventuellt lokala regler och föreskrifter 
som styr denna verksamhet, t ex läroplan, examensmål och ämnesplaner. De 
är också de formuleringar som finns om samverkan mellan ämnen i skolan i 
exempelvis läroplanen ”samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till 
stånd så att eleverna får ett sammanhang i sina studier” (Skolverket, 2011, s. 
16). De informella aspekterna utgörs däremot av skolkontextens normer och 
värderingar som mer eller mindre blivit rutinartade, t ex föreställningar om 
elevrollen respektive lärarrollen i klassrummet. 
 
Normer och konventioner reglerar i sin tur även de redskap som antas kunna 
användas i det aktuella sammanhanget (Pitkänen-Huhta, 2003). På Vård- och 
omsorgsprogrammet förekommer både vårdrelaterade (direkt från vården) och 
skolrelaterade redskap. Enligt verksamhetsteorin kan redskap utgöras av 
språk, symboler, föremål och artefakter (Engeström, 1987; Leontiev, 1978; 
Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). I skolkontexten betraktas även texter som en 
typ av redskap (Nikolaidou, 2009). De vårdrelaterade redskapen kan med ut-
gångspunkt i detta utgöras av exempelvis medicinteknisk apparatur såsom 
blodtrycksmanschett och stetoskop, medicinsk terminologi, men också texter 
från vården såsom vätskelistor eller olika typer av mallar t ex för dokumentat-
ion eller avvikelser i vårdarbetet som tagits in i programmet (Karlsson, 2006; 
Nikolaidou & Karlsson, 2012). De skolrelaterade redskapen kan exempelvis 
utgöras av texter som tillhör de gymnasiegemensamma ämnena, t ex en skön-
litterär bok för svenskämnet.  
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På Vård- och omsorgsprogrammet är dessutom vårdkontexten väl synlig i ex-
amensmålen, som i sin tur innehåller normer och värderingar och förvänt-
ningar på hur exempelvis en framtida vårdanställd ska vara (se examensmålen 
för Vård- och omsorgsprogrammet, Skolverket, 2011). I styrdokumenten (ex-
amensmålen) finns en principiell uppdelning mellan ämnena, där den ena de-
len har vårdrelaterad erfarenhet (vårdämnena) och där den andra delen inte har 
den formen av erfarenhet (gymnasiegemensamma ämnen). Ämnena kommer 
från olika traditioner och har därmed olika ingångar till gymnasieskolan men 
förväntas ändå samarbeta.  
 
I den här studien följer jag ett vård- och omsorgsprogram i vilket man beslutat 
sig för att förhålla sig till ett ämnesinnehåll på ett annorlunda sätt i undervis-
ningen, dvs. genom ämnesintegrerad undervisning (tematiskt arbete). Två 
verksamheter (gymnasiegemensamma ämnen och vårdämnen) studeras med 
särskild fokus på handlingar, mål och redskap. Handlingar i verksamhetsteorin 
kan förstås som kluster av målinriktade mänskliga handlingar (Berthén, 2007). 
Eftersom handlingar kan vara svåra att avgränsa analytiskt kan ett alternativt 
sätt att identifiera handlingar enligt Berthén (2007) vara att istället leta efter 
mål och följa deras riktning (det redogör jag för i analysresultatet, s. 73-89). 
Handlingar har ofta som syfte att uppfylla delmål som riktar sig mot verksam-
hetens mål. I bästa fall sammanfaller handlingarnas mål med den övergripande 
verksamhetens mål (objektet eller det som ska åstadkommas).  

Tillämpning av verksamhetsteorin   
I den här studien använder jag några centrala begrepp från verksamhetsteorin 
för att tolka och förstå hur ämnesintegrerad undervisning tar form i klassrum-
met på ett Vård-och omsorgsprogram. Jag genomför således inte en fullstän-
dig verksamhetsanalys.24 Datamaterialet är ett utsnitt av verksamheten i vilket 
yrkeskunnande uppnås i de specifika delarna av undervisningen. De begrepp 
jag huvudsakligen använder mig av är verksamhet, handlingar, mål, resultat, 
redskap, spänningar och motsättningar.  
 

                                                      
24 Det som ofta kallas för en fullständig verksamhetsanalys utgår från verksamhetssystemet (se 
Karlsson, 2006). Mina data räcker inte för en fullständig analys, men det har i likhet med Hirsh 
(2013) och Miettinen & Peisa (2002) visat sig vara fruktbart att arbeta verksamhetsteoretiskt i 
form av en delanalys.  
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Genom att kontrastera handlingar inom en skola kan man få syn på vad som 
blir handlingar i den ena verksamheten (gymnasiegemensamma ämnen) och 
vad som blir handlingar i den andra verksamheten (vårdämnen). Målet är inte 
alltid synligt, utan det är en slutsats som man kan dra av vad lärarna gör (dvs. 
av handlingarna). Ibland kan en handling vara svår att identifiera och då kan 
målet bidra med att avgränsa handlingen. När man ställer handlingarna mot 
varandra kan man synliggöra vad den gemensamma fokusen är inom verk-
samheten. Man kan också se på den enskilde lärarens fokus i sina egna hand-
lingar vilka begränsas av ett ämnesområde. Vidare kan man få syn på motstri-
digheter och återkommande motsättningar inom en enskild lärares handlingar 
och mellan lärares handlingar. Genom att studera handlingarna i de två verk-
samheterna kan jag upptäcka om det finns någon motsättning och vad denna 
motsättning består av.  
 
Beroende på handlingarna präglas respektive verksamhet och genom detta kan 
målet realiseras på olika sätt. Objektet är det lärarna försöker åstadkomma vil-
ket man kan se genom handlingarna. Det är dock inte säkert att det är det som 
tar form. Det finns kontextuella redskap, t ex schemat, som kan verka både 
begränsande men också möjliggörande för vad som kan ta form. Eftersom 
Vård- och omsorgsprogrammet inte är en skola i traditionell mening utan en 
utbildning där olika traditioner möts kan ingen av lärarna planera utifrån sina 
traditioner utan blir tvungna att förhålla sig till varandra. Sannolikt leder detta 
till att det finns utrymme till att skapa fler spänningar inom de två verksam-
heterna som formar och påverkar utgången. I detta fall kan spänningarna ses i 
handlingarna, men också genom att jämföra handlingarna inom samma verk-
samhet eftersom varje handling leds av lärare med olika referensramar. San-
nolikt skulle dessa spänningar vara mindre omfattande om temaarbetet enbart 
berörde lärare i gymnasiegemensamma ämnen, eller enbart vårdlärare.  
 
Ett temaarbete kan justeras under pågående arbete i takt med att lärarna får 
erfarenhet av vad som fungerar bra eller mindre bra, men också efter avslutat 
arbete. Justeringen kan exempelvis bestå av introduktion av ett nytt innehåll 
eller ett nytt redskap. Alla dessa erfarenheter bidrar i sin tur till att utveckla 
den befintliga referensramen. Således utvecklas både verksamheten och del-
tagaren ömsesidigt genom justering av handlingarna. Denna justering leder till 
att verksamheten blir tydligare. En verksamhet och dess deltagare är därför 
under fortlöpande förändring.  
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Den sociala, kulturella och historiska grunden kan även påverka vilka redskap 
som det finns tillgång till i sammanhanget (Goodwin & Duranti, 1992; Pitkä-
nen-Huhta, 2003). Principiellt finns det förutsättningar för att redskap från 
skolkontexten och vårdkontexten tas in i den ämnesintegrerade undervis-
ningen. En signal på vilken huvudfokusen blir i den ämnesintegrerade under-
visningen är vilka redskap som dominerar i handlingen. När det gäller skola i 
traditionell mening och de redskap som återfinns i klassrummet på högskole-
förberedande program, t ex svenskämnets redskap, har lärarna mer eller 
mindre erfarenhet av dessa redskap eftersom alla har gått i skolan och utbildat 
sig. Vårdlärarna däremot har även arbetslivserfarenhet ur vilken de har red-
skap som de kan komplettera de kontextuellt tillgängliga redskapen. De har 
därför möjligheten att ta in fler redskap i verksamheten, dvs. de som är me-
ningsfulla för verksamheten (t ex blodtrycksmanschett och stetoskop), men 
också förmågan att använda befintliga redskap på andra sätt än tidigare för att 
exempelvis framhäva innehåll som relaterar till deras arbetslivserfarenhet. Ut-
ifrån sättet de använder redskapen i sina handlingar kan det synliggöras vad 
de verkligen åstadkommer i handlingarna. Redskapen hjälper lärarna att för-
medla ett visst innehåll. Genom användningen av redskap i undervisningen får 
eleverna på så sätt tillgång till lärarnas erfarenheter. Medieringen blir däremot 
ett resultat av både lärarnas erfarenheter och av elevernas erfarenheter.25 Ele-
verna får exempelvis erfarenhet av vårdkontexten genom det arbetsplatsför-
lagda lärandet, vilket kan påverka vad som tar form i undervisningen. Det lä-
raren vill förmedla, dvs. den uttalade intentionen, kan således realiseras på 
olika sätt beroende på deltagarnas agens och erfarenheter. 
 
På samma sätt som verksamhet och deltagare påverkas ömsesidigt sker även 
denna ömsesidiga påverkan mellan deltagare och redskap i verksamheten. En-
ligt Engeström (1999) ackumulerar redskapen socialt, historiskt och kulturellt 
värde samtidigt som de ger uttryck för det som redan ackumulerats. Redskap 
kan fungera som en förlängning av individen i medieringen och samordna 
andras aktiviteter (Barton & Hamilton, 2005; Fenwick, 2011). Redskap påver-
kar således inte enbart den individ som använder redskapet utan även de indi-
vider som tar del av meningsskapandet. I den aktuella studien utgörs motta-
garna av eleverna.  
 

                                                      
25 Enligt Lave & Wenger (1991) utgörs lärandeprocessen inte enbart av imitation av redskap 
(en slags överföring) utan även av identitetsskapande och av erövrandet av ett fullvärdigt del-
tagande.  
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Samtliga komponenter i verksamheten utövar med andra ord en ömsesidig på-
verkan på varandra, vilket ger verksamheten en fortlöpande rörelse, dvs. en 
utveckling. För varje temaarbete, utvecklas efterföljande temaarbete. Med er-
farenheten av vad som fungerar bra och mindre bra kan aspekter i temaarbetet 
tas bort helt eller ersätts av andra aspekter.  
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Metod och material  

I detta avsnitt presenteras de metoder och material som använts. Först redovi-
sas en pilotstudie som genomfördes inför urvalet av skolor, vilket följs av en 
presentation av de skolor som ingår. Därefter följer en redogörelse av metoden 
för insamling och analys av materialet. Avslutningsvis presenteras de etiska 
övervägandena i studien.  

Pilotstudie – kartläggning 
Jag gjorde en kartläggning av vilka gymnasieskolor som arbetade ämnesinte-
grerat på Vård- och omsorgsprogrammet i Stockholms län. Den låg sedan till 
grund för urvalet av skola. Kartläggningen pågick mellan mars och april 
2012. Denna kartläggning har likheter med Bragg & Regers studie (2000) i 
vilken författarna kartlade vilka modeller av ämnesintegrerad undervisning 
som förekom i Illinois i USA samt i vilken omfattning de förekom, med mål-
sättningen att överbrygga klyftan mellan allmänna ämnen och yrkesämnen. 
 
Först gjorde jag en sökning av skolor med Vård- och omsorgsprogrammet på 
hemsidan www.gyantagningen.se, administrerad av Stockholms län, som vi-
sade att programmet fanns på 16 skolor i länet. Därefter kontaktade jag rekto-
rerna för respektive skola. De tillfrågades om deltagande i en intervju varpå 
de fick välja att själva delta eller hänvisa till lämplig deltagare, vilket antingen 
blev en programchef eller lärare på programmet. Muntligt godkännande om 
deltagande i intervjun inhämtades även från dessa parter vid det första kon-
takttillfället över telefon. Deltagaren intervjuades endera över telefon vid kon-
takttillfället, vid ett annat avtalat tillfälle eller genom ett besök på skolan. To-
talt utfördes 14 intervjuer i 16 skolor, varav 11 intervjuer genomfördes över 
telefon och tre intervjuer genom besök på skolan. Intervjuerna hade ingen tids-
begränsning utan anpassades efter tiden som det tog att besvara frågorna, vil-
ket visade sig ta mellan 30 minuter och 1,5 timme. Två skolor exkluderades 
på grund av nedläggning av programmet. 
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För intervjun valde jag en semistrukturerad form för att få tillgång till delta-
garens öppna beskrivning av verksamheten. En semistrukturerad intervju in-
nebär att ett fåtal frågor ger deltagaren större utrymme att beskriva, förklara 
och exemplifiera (Aull Davies, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Öppen-
heten ger även intervjuaren en möjlighet att upptäcka nya aspekter av ämnet 
som kan vara av vikt för studiens syfte och frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjun koncentrerade sig kring fyra frågor om ämnesintegrering, vilka be-
rörde beskrivning, praktisk tillämpning, benämning och förebild. Syftet var 
att erhålla en nyanserad beskrivning av verksamheten genom att tillåta delta-
garen att besvara frågor om föreställningar, intentioner och realiseringar.  

 
1. Hur beskriver ni ämnesintegrering? 
2. Hur arbetar ni ämnesintegrerat på skolan och på Vård- och omsorgs-

programmet? 
3. Hur skulle ni kalla/eller kort beskriva ert sätt att arbeta? 
4. Vad är det ideala arbetssättet, dvs. vad strävar ni efter att efterlikna? 

Under intervjuerna tog en analysfråga till materialet form (se nedan). Den 
ställdes inte till deltagarna men kunde besvaras med utgångspunkt i deltagar-
nas svar (fråga 1-4).  
 

5. I vilken omfattning sker ämnesintegrering?  

Svaren nedtecknades under pågående intervju och efter intervjuerna sortera-
des svaren enligt nedanstående sorteringsprocess. Skolorna anonymiserades 
genom att de nummerkodades och detta nummer användes under resten av 
sorteringen.  
 
Svaren på frågorna delades upp i två delar där den första delen bestod av sva-
ren på frågorna 1-4 och den andra delen bestod av svaren på analysfrågan. Den 
första delen (svar på frågor 1-4) sorterades först genom att svaren från samt-
liga skolor samlades under respektive fråga (dvs. alla skolors svar på fråga 1 
under fråga 1). Därefter färgmarkerades de ord och begrepp som var återkom-
mande i deltagarnas beskrivningar och exempel i respektive fråga. Den slut-
giltiga sorteringen syftade till att samla likartade svar i grupper för att ta reda 
på typen av ämnesintegrering. De färgmarkerade orden och begreppen sam-
manfördes i grupperna A-E, där grupp A-D beskrev olika typer av ämnesinte-
grering medan grupp E besvarade frågan om idealt arbetssätt. Resultatet har 
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åskådliggjorts i en tabell (tabell 1) och omfattar de fyra typer av ämnesinte-
grering som förekommer på Vård- och omsorgsprogrammet i Stockholms läns 
skolor. Benämningarna på typen av ämnesintegrering utgår ifrån lärarnas egna 
beskrivningar.  

 
Tabell 1. Beskrivning av de typer av ämnesintegrering som förekommer på Vård- och omsorgs-
programmet i Stockholms län.  

Vård- och omsorgsprogrammet i Stockholms län 

Typ av ämnesintegrering 

Konceptintegrering Ämnesintegrering sker fortlöpande i temaar-
bete eller projektarbete. Utmärker skolan och 
används i dess marknadsföring. 

Temaarbete och  
projektarbete 

Temaarbete eller projektarbete sker enbart un-
der en förbestämd, tidsbegränsad och stående 
period varje termin. Olika antal ämnen samver-
kar varje gång. Däremellan bedrivs ämnesinde-
lad undervisning. 

Självintegrering Lärare som undervisar i olika ämnen i samma 
klass. Samverkar mellan de egna ämnena i te-
maarbete eller projektarbete. Integreringen var-
vas med ämnesindelad undervisning. 

Integrering efter intresse 
och kollegial önskan om 
samarbete 

Samverkan mellan ett antal lärare som under-
visar i olika ämnen i samma klass i temaarbete 
eller projektarbete. Integreringen varvas med 
ämnesindelad undervisning.  

 
Den andra delen av sorteringen bestod av analysfrågan som tog form under 
intervjun för att ta reda på omfattningen av ämnesintegrerad undervisning. 
Svaret på analysfrågan bestod inte enbart av deltagarnas egna utsagor (svar på 
frågor 1-4) utan även av grupp E i sammanställningen av de olika ämnesinte-
greringstyperna. Grupp E besvarade frågan om det ideala arbetssättet. Delta-
garnas utsagor gav dessutom information om antalet skolor som respektive 
typ av ämnesintegrering förekommer i. Detta sammanställs i tabell 2 där om-
fattningen av ämnesintegrering graderades från 0-4.  
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Ett 0-värde betecknar Ingen ämnesintegrering. Enligt tabell 1 förekom fyra 
typer av ämnesintegrering. Två typer av ämnesintegrering bedömdes utifrån 
utsagorna äga samma omfattning av ämnesintegrering på grund av deras 
mindre vanliga förekomst: Självintegrering samt Integrering efter intresse 
och kollegial önskan om samarbete. Resultatet visade således tre förekom-
mande omfattningar av ämnesintegrering. Det ideala arbetssättet fick värdet 4 
på skalan för att, enligt de intervjuade, beteckna ett arbetssätt som eftersträva-
des men som ännu inte ansågs ha uppnåtts. Resultatet sammanfattas i tabell 2 
som innehåller en översikt av vilken omfattning ämnesintegrering förekom-
mer på Vård- och omsorgsprogrammet i skolorna i Stockholms län. I tabellen 
återfinns även en kort beskrivning av den typ av ämnesintegrering som mots-
varar respektive omfattning, med utgångspunkt i tabell 1, samt antalet skolor 
som omfattas av varje typ.  

 
Tabell 2. Beskrivning av vilken omfattning av ämnesintegrering som förekommer på Vård- 
och omsorgsprogrammet i Stockholms län.  

Vård- och omsorgsprogrammet i Stockholms län 

Omfattning av ämnesintegrering Antal skolor 

0 Ingen ämnesintegrering. 1 

1 Självintegrering samt Integrering efter intresse 
och kollegial önskan om samarbete.  

4 

2 Temaarbete och projektarbete.  6 

3 Konceptintegrering. 3 

4 Idealisk ämnesintegrering. Få eller inga ämnes-
gränser. Smärre eller ingen årskursindelning. Alla 
ämnen samverkar fortlöpande. 

0 

 
Resultatet från kartläggningen visade att det förekommer fyra typer av ämne-
sintegrerad undervisning på Vård- och omsorgsprogrammet i Stockholms län 
(se tabell 1). Den typen som visade sig vara vanligast förekommande är tema-
arbete eller projektarbete, vilken tillämpades av 6 skolor (av totalt 14 skolor). 
Denna åtföljdes av självintegrering och sist av konceptintegrering. Avseende 
omfattningen av ämnesintegrerad undervisning visade kartläggningen att en 
fortlöpande integrering genomfördes av skolor med konceptintegrering. Med 
utgångspunkt i tabell 1 genomsyrar konceptintegrering skolans arbete, medan 
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övriga typer av ämnesintegrering består av avgränsade temaarbeten eller pro-
jekt. Övriga skolor varvade således ämnesintegrerad undervisning med äm-
nesindelad undervisning.  
 
I Bragg & Regers studie (2000) identifierades 7 modeller av ämnesintegre-
ring mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen i Illinois. Denna 
studie visade att den integrering som omfattade gymnasiegemensamma äm-
nen (icke-behörighetsgivande i svensk mening) med yrkesämnen var den in-
tegreringen som var vanligast förekommande.  

Beröringspunkter mellan typerna av ämnesintegrering 
I de olika typerna av ämnesintegrering organiseras ämnena i tematisk form 
eller i projektform. Liknande innehåll knyts mot ett tema eller en frågeställ-
ning, som i huvudsak har en yrkesfokus. Ämnena fungerar vanligen som per-
spektiv utifrån vilka temat eller frågeställningen behandlas. De gymnasiege-
mensamma ämnena får oftast anpassa sig till vårdämnena och examensmålen 
för Vård- och omsorgsprogrammet. Detta beror enligt de intervjuade på en 
dominans av yrkesämnena i temat och i programmet.  
 
Ämnesintegreringen omfattar vanligen lärarna i ett programlag och involverar 
klasser på samtliga tre årskurser. En vidare uppdelning av den ämnesintegre-
rade undervisningen finns mellan lärarna som undervisar i en klass. 
 
I samtliga skolor användes en stencil eller ett häfte som sammanfattade tema-
arbetet. I denna uppsats väljer jag att kalla denna beskrivning för ”temahäfte”. 
I temahäftet fanns information om det aktuella temat men också om respektive 
ämne genom centralt innehåll och kunskapskrav. De intervjuade berättade att 
temahäftet användes av både lärare och elever, för att orientera sig om temats 
innehåll och struktur.  
 
De intervjuade berättade vidare att den ämnesintegrerade undervisningen van-
ligen varvades med ämnesindelad undervisning, med undantag av gruppen 
konceptintegrering där den ämnesintegrerade undervisningen pågick kontinu-
erligt. Några av de intervjuade lärarna uppgav att detta berodde på att det fanns 
innehåll som inte kunde integreras och behövde behandlas separat i undervis-
ningen. Andra intervjuade förklarade att det inte är organisatoriskt möjligt att 
genomföra mer än ett temaarbete eller projektarbete per termin eller läsår.  
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Samtliga uppgav att både lärare och elever uppskattar samverkan samt att lä-
rarna gavs möjlighet att arbeta med olika områden gällande skola och utbild-
ning och således utveckla kompetensen, t ex likvärdig bedömning. Med ut-
gångspunkt i elevernas utvärderingar berättade de intervjuade att eleverna 
uppskattade när lärarna samarbetade kring ett tema, då eleverna bland annat 
uttryckte att det fanns flera lärare närvarande under arbetet än vad det brukade 
göra, vilket medförde att de fick mer uppmärksamhet och hjälp när det behöv-
des.  
 
Vidare uppgav de intervjuade i gruppen skolor som tillhör konceptintegrering 
att arbetssättet även användes i marknadsföringen av skolan. Detta återspeg-
lades på skolornas hemsidor och här angavs även hur arbetssättet genomsy-
rade undervisningen. Majoriteten av dessa skolor bedriver fortlöpande ämne-
sintegrerad undervisning. I dessa skolor fanns en större eller mindre anpass-
ning av verksamhetens organisation till en ämnesintegrerad undervisning. En 
mindre anpassning kunde ses i undervisningens organisation och en större an-
passning kunde ses i schemat och lärarnas arbete. En del av de skolor som 
tillhörde gruppen konceptintegrering hade exkluderat ett antal ämnen från den 
ämnesintegrerade undervisningen. Enligt de intervjuade berodde det på att ele-
verna hade uttryckt och visat behov av separat undervisning, t ex i engelska 
och matematik. Vid jämförelse mellan skolorna i gruppen konceptintegrering 
med övriga skolor så förekom ämnesintegrerad undervisning i större omfatt-
ning i denna grupp, trots att vissa skolor hade exkluderat ett antal ämnen från 
den ämnesintegrerade undervisningen.  

Urval av skola  
I ett första skede valdes två skolor från gruppen konceptintegrering ut som 
möjliga kandidater till studien (se tabell 1). För inkludering i studien skulle 
ämnesintegrering vara ett återkommande inslag och ett etablerat arbetssätt på 
Vård- och omsorgsprogrammet. Detta för att integreringsarbetet på skolan 
skulle ge ett så representativt material som möjligt. De skolor som valdes ut 
inom gruppen konceptintegrering kunde visa att de arbetar aktivt och genom-
gående med ämnesintegrering som undervisningsmetod genom fortlöpande 
temaarbeten26. Ämnesintegrering i form av temaarbeten visade sig vara den 

                                                      
26 Begreppet temaarbete används i denna studie som arbetet kring ett gemensamt tema som 
involverar och berör flera olika ämnen på Vård- och omsorgsprogrammet. Enligt Lund (1981) 
har ett tema sin utgångspunkt antingen i en fråga eller en formulering. Han beskriver temat som 
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vanligast förekommande formen på Vård- och omsorgsprogrammet i Stock-
holms län, med utgångspunkt i kartläggningen.  
 
Föremål för observationerna blev årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogram-
met. Denna årskurs valdes på grund av att eleverna haft ett läsår på sig att 
vänja sig vid gymnasieskolans arbetssätt. Vidare valdes årskurs 2 för att und-
vika en längre period med arbetsplatsförlagt lärande som skulle försvåra för 
en etnografiskt inspirerad studie med deltagande observationer i klassrummet. 
En längre sammanhållen period av arbetsplatsförlagt lärande förläggs oftast 
under sista läsåret på programmet.  
 
En av skolorna, Norrskolan, valdes bort då jag beslutade mig för att lägga 
fokus på samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och vårdämnen i 
det tematiska arbetet. Dessa temaarbeten förekom enbart i den andra skolan, 
Söderskolan27, medan temaarbetena i Norrskolan enbart bestod av kombinat-
ioner mellan olika vårdämnen. Norrskolan kommer att redovisas i det fortsatta 
arbetet.  
 
Insamlingen av materialet skedde i omgångar under höstterminen 2012 bero-
ende på när de utvalda temaarbetena ägde rum. De temaarbeten som valdes 
för att ingå i materialet skulle innehålla minst ett yrkesämne (vårdämne) i 
kombination med andra yrkesämnen eller gymnasiegemensamma ämnen. To-
talt observerades två tematiska arbeten.  
 
Den aktuella studien har karaktären av en fallstudie då den fokuserar på en 
skola och på handlingarna inom två temaarbeten.28 Fallstudier försöker för-
klara ett beslut eller en uppsättning beslut utifrån ”varför de fattades, hur de 
genomfördes och slutligen vilka resultaten blev” (Yin, 2007, s. 30). Fallstudier 
inkluderar kontextuella betingelser, eftersom dessa sociala, kulturella och hi-
storiska faktorer har relevans för det man undersöker. Den aktuella företeelsen 
undersöks således i dess verkliga kontext. Detta är dessutom i enlighet med 
min användning av verksamhetsteorin som inbegriper dessa sociala, kulturella 
och historiska faktorer.  

                                                      
samordnande för flera ämnen med utgångspunkt i en frågeställning, en berättelse eller ett pro-
blem. 
27 Skolan har tilldelats ett fiktivt namn. 
28 Jag har genomfört två fallstudier, en på Söderskolan och en på Norrskolan. Fallstudien med 
Norrskolan kommer att hanteras i ett senare forskningsarbete.  
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Söderskolan  
Söderskolan är en privatägd29, medelstor skola med ca 600 elever med olika 
nationella program utöver Vård- och omsorgsprogrammet. Den ligger i en för-
ort söder om Stockholm. I samband med införandet av en ny läroplan för gym-
nasieskolan (Gy2011) började skolan systematiskt arbeta med ämnesintegre-
ring höstterminen 2012. Detta skedde i form av fortlöpande temaarbeten både 
på Vård- och omsorgsprogrammet och på Vård- och omsorgsprogrammet med 
inriktningen Yrkesintroduktion. I denna studie ingår enbart material från 
Vård- och omsorgsprogrammet. Skolan har tidigare erfarenhet av sporadiska 
temaarbeten varvat med ämnesindelad undervisning. Skolan planerar att äm-
nesintegrera alla ämnen och kurser på dessa program. På skolan arbetar lärarna 
i programlag. Lärarna i allmänna ämnen undervisar dock över programlags-
gränserna.  
 
På Söderskolan följdes arbetet av två temaarbeten under höstterminen 2012, 
Tumörsjukdomar (bilaga 2) och Yrkesspråket (bilaga 3), genom en etnogra-
fiskt inspirerad insamlingsmetod. Båda temaarbetena involverade samtidigt 
två klasser i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet och pågick under 
sammanlagt 2,5 veckor. Varje temaarbete involverade en grupp lärare och 
dessa utgjordes av de lärare vars ämnen ingick i det aktuella temat. De två 
klasserna var multikulturella och utgjordes av majoriteten flickor.30  

Temaarbete – Tumörsjukdomar 
Temaarbetet innefattar fyra kurser: Naturkunskap 1a1, Medicin 1, Vård- och 
omsorgsarbete 2 och Svenska 2. I detta tema får eleverna under 1,5 vecka 
tillägna sig kunskaper om cellen (Naturkunskap 1a1), andningsorganens ana-
tomi, fysiologi och om cancersjukdomar (Medicin 1), vård- och omsorg vid 
cancersjukdomar och palliativ vård (Vård- och omsorgsarbete 2) samt slutli-
gen kunskap om berättartekniska element och stilgrepp (Svenska 2). Under-
visningen omfattar bland annat genomgångar, högläsning av en skönlitterär 
bok samt en undersökning av en lökcell och en hudcell i mikroskop. Temat 

                                                      
29 Skolan i studien är privatägd. Denna aspekt är dock inte av intresse för studien och behandlas 
därför inte vidare.  
30 Den multikulturella aspekten är inte av intresse för studien, utan tas upp för att ge en bild av 
deltagarna. 
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examineras genom inlämning av en reflektiv text kring boken och tumörsjuk-
domar, en muntlig examination om cellen samt en examination om andnings-
organens anatomi, fysiologi och patologi.  

Temaarbete – Yrkesspråket 
Temaarbetet utgörs av tre kurser: Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och 
Svenska 2. Temat koncentrerar sig kring nyckelorden ”dokumentation” och 
”cirkulationsorgan samt sjukdomar”. I temat behandlas cirkulationsorganens 
anatomi och fysiologi samt deras sjukdomar (Medicin 1) men även den be-
handling och omvårdnad som är relaterad till dessa sjukdomar (Vård- och om-
sorgsarbete 2). Eleverna får skriva en dokumentation som utgår ifrån ett pati-
entfall med hjärtsjukdom och i samband med det även fördjupa sig i skrivreg-
ler (Svenska 2). Tidsplaneringen för temat omfattar 1 vecka, i vilken ingår 
genomgångar och klassrumsdiskussioner. Temat avslutas med en examination 
på cirkulationsorganen samt inlämning av en dokumentationstext.  

Metod för studien samt material  
Här följer en översiktlig presentation av studiens upplägg, metoder för in-
samling av material samt en presentation av det insamlade materialet. Avslut-
ningsvis följer en redogörelse för en verksamhetsteoretiskt förankrad analys 
av materialet. 

Etnografi 
Studien är av etnografisk karaktär. Detta innebär att jag har studerat det tema-
tiska arbetet (studieobjektet) i sin vardag i syfte att få ökad kunskap (Karlsson, 
2006; Öhlander, 2011). När man studerar ett objekt i sin naturliga miljö får 
man en inblick i de normer, värderingar, erfarenheter samt färdigheter som 
ges uttryck för hos deltagarna och i miljön. Dessa är unika för varje plats och 
grupp, vilket även gör att varje etnografisk studie är en unik inblick i en kulturs 
vardag. För att ha möjlighet att uppfatta dessa faktorer i studieobjektet (det 
tematiska arbetet) krävs således att man befinner sig i miljön och registrerar 
deltagarnas handlingar på olika sätt och med olika medel (Aull Davies, 2008). 
De registreringar som utförs är observatörens (mina) erfarenheter av den kul-
tur som studerats (Öhlander, 2011).  
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En vanlig metod i en etnografisk studie är deltagande observationer. Under 
dessa observationer förs vanligen fältanteckningar. Observatören kan ha olika 
grad av deltagande, från en observerande till en mer aktiv roll (Gordon, Hol-
land & Lahelma, 2001; Lim Falk, 2008). Graden av deltagande beror på typen 
av verksamhet och vilken typ av material som eftersträvas. Deltagande obser-
vation möjliggör engagemang i en grupp under en tidsperiod där man kan 
iaktta beteende samt lyssna in på samtal i olika konstellationer (Lim Falk, 
2008). Det finns även andra metoder för registrering, såsom ljudinspelningar, 
fotografering och videoinspelning (Pink, 2007). En etnografisk metod innebär 
således goda möjligheter att få ett så innehållsrikt material som möjligt. Det 
som kan begränsa vilken typ och mängd material som det går att få tillgång 
till beror på deltagarnas tillåtelse.  

Deltagande observationer  
Totalt observerade jag två temaarbeten på Söderskolans vård- och omsorgs-
program, i omgångar under höstterminen 2012. Avbrotten mellan observat-
ionerna berodde på att temaarbetena ägde rum under olika perioder av läsåret. 
Dessa avbrott fann jag vara gynnsamma för att upptäcka mönster och aspekter 
som kunde vara svåra för mig att se under insamlingens gång (Lim Falk, 
2008). Syftet var att fånga undervisningen i sin helhet, dvs. även de faktorer 
som påverkade undervisningen i klassrummet, t ex interaktionen mellan lärare 
och elever. Observationerna ägde rum i klassrummet med fortlöpande anteck-
ningar om undervisningen men även om sådant som behandlades i undervis-
ningen. För att lyckas med detta iklädde jag mig både rollen som deltagare 
och icke-aktiv deltagare. I rollen som deltagare varvade jag mellan elevens 
och lärarens perspektiv medan jag i rollen som icke-aktiv deltagare enbart ob-
serverade (Emerson, Rachel & Shaw, 2001). Jag förde fältanteckningar i kol-
legieblock liknande de eleverna använde. Avsikten var att öka möjligheten för 
eleverna att acceptera min närvaro genom att använda vanligt förekommande 
redskap för den aktuella miljön.  
 
Jag varierade medvetet min placering i klassrummet, dels för att fånga upp 
interaktionen från olika infallsvinklar och dels för att skapa tillvänjning i grup-
pen av min närvaro genom att imitera elevernas naturliga variation av sittord-
ning. Jag tillbringade rasterna mellan lektionerna med elevgruppen, medan 
lunchen tillbringades med lärargruppen.  
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Ljudinspelningar 
Som komplement till fältanteckningarna genomförde jag även ljudinspel-
ningar av undervisningen med diktafon. Anledningen till detta var att minska 
risken för att förlora värdefull information utifall jag inte hann anteckna allt.  
 
Transkriberingen av inspelningarna har hållits enkel med fokus på att återge 
innehåll eftersom närmare språklig analys inte kommer att göras (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Informella samtal  
Informella samtal med eleverna ägde rum under rasterna. Med lärarna fördes 
informella samtal oftast under lunchen men även efter skoldagens slut. Jag 
förde anteckningar direkt efter dessa samtal för att det inte skulle störa under 
samtalets gång. Efter varje avslutat samtal frågade jag deltagarna om jag fick 
anteckna deras svar och inkludera det i materialet. De informella samtalen be-
handlades som lika viktiga som övrigt material då de gav information om del-
tagarnas enskilda perspektiv på det tematiska arbetet. Lärarnas och elevernas 
svar kunde således förklara vissa kulturella företeelser som inte kunde besva-
ras i annat material. Jag spelade in ett längre informellt samtal med en lärare 
efter inhämtat godkännande. Samtalet ägde rum under en rast mellan två lekt-
ioner.  
 
Tabell 3. Översikt över observationer, fältanteckningar och ljudinspelningar.  

Materialtyp Observationer och 
fältanteckningar 

Ljudinspelningar 

Tema ”Tumörsjukdomar” 6 dagar, 30 timmar 4 av 7 möjliga dagar 

Tema ”Yrkesspråket” 2 dagar, 10 timmar 2 av 5 möjliga dagar 

Planering av temaarbete 1 tillfälle, 1 timma  

Kartläggningsintervju 1 tillfälle, 1 timma  

Informellt samtal (lärare)  1 tillfälle, 30 minuter 

Texter 
Under lektionerna delade lärarna ut olika typer av texter till eleverna, t ex 
temahäften, kopior från läroböcker och stenciler såsom bilder, patientfall och 
språkrelaterade sammanställningar. Dessa samlade jag in. Jag samlade även 
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in andra texter, t ex elevarbeten och examinationer. Eftersom det var frivilligt 
för eleverna att dela med sig av texterna fick jag ett varierande antal elevtex-
terna i relation till antalet elever i klassen. I syfte att bevara anonymiteten 
anger jag inte det totala antalet elevtexter i tabell 4. I övrigt noterade jag de 
texter som användes i undervisningen i mitt anteckningsblock.  
 
Tabell 4. Översikt över texttyper i undervisningen. 

Texttyp 

Temahäften Examinationer Texter i undervisningen 

Tumörsjukdomar 
 
 
 

Andningsorganen Skönlitterär bok – I taket 
lyser stjärnorna 
Kursbok – Medicin 1 
Stencil – Berättartekniska 
element 

Yrkesspråket Dokumentation  
 

Cirkulationsorganen 

Kursbok – Medicin 1 
Kursbok – Vård- och  
omsorgsarbete 2 
Stencil – Patientfall 
VIPS – elektronisk mall 

 
Textmängden ger en indikation på att verksamheten är texttung. Endast ett 
fåtal av dessa texter berörs i analysdelen. De som valdes ut var de som jag 
bedömde som mest centrala för analysarbetet.  

Analys av materialet  
I analysen av materialet använder jag mig huvudsakligen av följande verk-
samhetsteoretiska begrepp: handlingar, redskap, mål, spänningar och motsätt-
ningar.31 Jag har valt dessa begrepp eftersom de har visat sig vara mer fram-
trädande i materialet samtidigt som materialet inte räcker till för samtliga be-
grepp då materialet utgörs av en avgränsad del av ämnesintegreringen (2 te-
maarbeten). Syftet har varit att komma åt det mest centrala innehållet som kan 

                                                      
31 I denna studie genomförs en delanalys av verksamhetsteorin i likhet med Hirsh (2013) och 
Miettinen & Peisa (2002).  
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beskriva det huvudsakliga och uttalade målet för temaarbetet. Sekundärt har 
syftet varit att identifiera vilket ämnesinnehåll som dominerar i temaarbetet.  
 
Särskild fokus ligger på lärarnas handlingar. Med handlingar avses de aktivi-
teter som äger rum inom ett temaarbete (verksamhet), dvs. vilka pedagogiska 
val lärarna gör i undervisningen. En handling kan bestå av flera delhandlingar 
som tillsammans strävar mot ett gemensamt mål och där alla tillsammans bi-
drar till att realisera målet, dvs. en handling kan förstås som kluster av målin-
riktade mänskliga handlingar som pekar åt samma håll. Handlingar har således 
en tydlig riktning vilket i detta sammanhang kan vara att läraren vill att ele-
verna ska lära sig och kunna något specifikt. Jag avgränsar dessa handlingar i 
materialet genom att söka efter mål och riktning. Därefter identifierar jag re-
spektive handling, dvs. vilket innehåll som betonas i handlingen men också 
vilka redskap som används i handlingen för att behandla det specifika inne-
hållet och slutligen på vilket sätt redskapen används för att åstadkomma detta. 
Jag undersöker uttryck för spänningar och motsättningar mellan vad lärarna 
säger att de ska göra och vad de verkligen gör i undervisningen.  
 
I handlingar används redskap. Handlingarna kan uppfattas som redskapsme-
dierande, dvs. inte redskap i sig, men de är målinriktade – dvs. målen kan 
urskiljas analytiskt. Ett redskap behöver inte vara ett föremål (ett objekt, med 
eller utan kontextuell förankring) utan kan också vara språk (t ex vårdrelaterad 
terminologi), en modell (t ex för hur undervisningen ska struktureras), ett ex-
empel (t ex vårdrelaterad arbetslivserfarenhet som (vård)läraren kan utgå ifrån 
i undervisningen), dvs. något som handlingen centreras kring och kan använ-
das för att skapa en mening eller förmedla en mening. I dessa handlingar an-
vänds således olika redskap i medierande syfte för att skapa en viss mening. 
Därför är det av intresse att studera hur lärarna gör, t ex vilka redskap de an-
vänder, och vad de väljer att betona i undervisningen med hjälp av dessa red-
skap. Resultatet från denna undersökning jämför jag sedan med vad den spe-
cifika läraren har sagt att han eller hon vill åstadkomma i intervjuer och under 
informella samtal. I denna jämförelse hoppas jag kunna finna spänningar och 
motsättningar mellan vad som har sagts och vad som verkligen tar form i 
undervisningen.  
 
Mer konkret så har handlingar i materialet (i både anteckningar och transkri-
beringar, se materialbeskrivningen s. 51-54) identifierats och vidare under-
sökts för att finna mönster som belyser vad som betonas av läraren, dvs. vad 
läraren återkommer till gång på gång, vilket (innehåll) som dominerar och ges 
mest tid för behandling, vilka redskap som används och hur dessa har använts 
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i syfte att behandla ett visst innehåll. För att finna eventuella motsättningar 
jämför jag vad lärarna säger att de vill göra med vad de verkligen gör i sam-
band med planering men också i undervisningen. Lärarnas uttalade intentioner 
innan deras handling men också under handlingen, exempelvis i form av in-
struktioner till eleverna, har sedan identifierats i material som omfattar inter-
vjuer, informella samtal och handlingar, men även vad som formulerats i 
temahäftena. Uttalade intentioner har sedan ställts mot handlingarna och slut-
ligen mot resultatet av handlingarna (det kunnande som utvecklas) för att upp-
täcka skillnader och om möjligt få förklaringar till dessa skillnader.32 Kan detta 
bero på sociala, kulturella eller historiska aspekter, dvs. på verksamhetens el-
ler på deltagarnas referensramar/erfarenheter (dvs. förutsättningar) och vad de 
förmår att göra (kapacitet)? Dessa skillnader tolkas som spänningar och mot-
sättningar då de bidrar till att temaarbetets huvudsakliga mål kan förändras 
delvis eller helt. Det är den typen av ledtrådar till liknande spänningar och 
motsättningar som jag kommer att leta efter i materialet. Temahäftenas inne-
håll har dessutom reducerats genom flera sammanställningar och genom ka-
tegorisering efter de ämnen som ingår i respektive temaarbete.  

Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna belyser två grundläggande delar i forsk-
ningen, forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002; 
Hermerén, 2011). Forskningskravet belyser nyttan och nödvändigheten med 
forskning för samhällsutveckling, medan individskyddskravet riktar uppmärk-
samheten mot deltagarna i studien. Individskyddskravet består av fyra huvud-
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-
jandekravet. I denna studie har samtliga krav tillgodosetts. Information om 
forskningskravet och samhällsnyttan har ramat in de krav om individskyddet 
som har följt på detta. 
  
Redan vid kartläggningen av skolor med Vård- och omsorgsprogrammet i 
Stockholms län informerade jag samtliga skolor som deltog i intervjuerna 
övergripande om studiens syfte och samhällsnytta. Intervjuerna genomfördes 
                                                      
32 Formuleringen av analysfrågorna har funnit inspiration i Berthén (2007), Eriksson (2007) 
och Berglund (2009). De belyser att analysarbetet innefattar kartläggning av synliga strukturer 
i undervisningen men också synliggörandet av dolda strukturer. De menar att det ofta finns 
mindre synliga drivkrafter för handlingarna i en verksamhet, vilka kan vara av historiskt ur-
sprung. För att få syn på dessa rekommenderar Berglund (2009, s. 45) att man ställer följande 
centrala fråga under analysarbetet: ”Varför gör man det man gör?”. 



 58 

antingen via telefon eller på plats genom besök på den aktuella skolan. Det 
slumpade sig att den skolan som slutligen valdes ut för att ingå i studien hade 
besökts under kartläggningen. Det kan bero på att det etablerades en mer di-
rekt kontakt med kontaktpersonen, genom att jag och den som blev intervjuad 
fick ett ansikte till rösten i telefonen. Dessutom fick både jag och den inter-
vjuade möjligheten till en annan typ av förberedelse inför intervjun och mer 
tid avsatt under intervjun för att informera och resonera kring olika aspekter 
av studien. I samband med att jag gav Söderskolan besked om att den hade 
valts ut för att ingå i studien bokade jag samtidigt in ett informationsmöte med 
lärarlaget. Kontaktpersonen ansvarade för kort information till lärarlaget och 
förberedelse inför mötet. Vid informationstillfället gav jag lärarlaget utförlig 
information om studiens syfte, upplägg och frivillighet. De fick även möjlig-
het att ställa frågor. Jag formulerade sedan ett informationsbrev vilken sattes 
upp på skolans intranät för att elever och föräldrar skulle ta del av det i sam-
band med terminsstart (se bilaga 1). Utöver brevet informerade jag de berörda 
eleverna om studien vid första observationstillfället. Sedan fick både lärare 
och elever fortlöpande information under studiens gång, t ex när de frågade 
om vad jag antecknade delade jag öppet med mig av anteckningarnas innehåll.  
 
Jag ansåg det vara viktigt att vara öppen och låta både lärare och elever ta del 
av mina anteckningar eftersom det även var ett sätt för mig att fortlöpande 
kontrollera deras samtycke och frivillighet, men också att kontrollera att jag 
fått med deras perspektiv och förståelse av världen och således det samman-
hang jag studerar (Lindensjö, 2004), 281. McNamee & Bridges (2002) belyser 
att tillgång till deltagarens erfarenhetsvärld är ett förtroende som absolut inte 
får missbrukas. Genom tydlighet, öppenhet och delaktighet bevarar man för-
troendet. Vid deltagande observation är man både deltagare och författare i 
sitt sammanhang. Såsom ”deltagande observation” antyder får man en relation 
till deltagarna då man både deltar i verksamheten och med tiden tillskrivs en 
roll av de som ingår i studien (Aull Davies, 2008). Med grund i detta bör man 
förhålla sig till dem som forskningskollegor och inte som studieobjekt (McNa-
mee & Bridges, 2002).  
 
Jag stämde av konfidentialitetskravet med rektor, lärarlag och elever i början 
av studien och vid tillfällen under studien men även efter observationernas 
avslut under textförfattandet. Cohen, Manion och Morrison (2007) belyser att 
vid observationsstudier så kan miljön äga olika tillgänglighetsgrad. Skolan är 
på grund av verksamhetens storlek och dess mängd deltagare en miljö med 
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relativt hög tillgänglighetsgrad. Genom att skydda deltagarnas identitet skyd-
dar man även deras verklighet. Konfidentialitetskravet omfattar främst utföra-
ren och beror på studiens syfte och karaktär (DePalma, 2010). Jag har aviden-
tifierat allt material i resultatredovisningen och har använt fiktiva namn för 
både skola och de lärare som är involverade i temaarbetena, i den mån de fö-
rekommer i texten.  
 
Under arbetet med resultatredovisningen kontaktade jag skolan en sista gång 
för att informera om upplägget och på vilket sätt det insamlade materialet 
skulle användas, men även om avidentifiering. Slutgiltigt godkännande kring 
materialhanteringen inhämtades. Information kring upplägg och materialhan-
tering uppfyller således föreskriften om nyttjandekrav.  
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Analysresultat 

Följande introduktion till analysresultatet fungerar som en inramning till de 
två efterföljande avsnitten om redskap för samverkan och om målinriktade 
handlingar. Här presenteras först Söderskolan och de lärare som har visat sig 
vara centrala i de två temaarbetena som ingår i materialet. Presentationen av 
lärarna grundas i fältanteckningar från en intervju med Diana och från infor-
mella samtal samt senare mailkorrespondens med vårdlärarna. Information 
om Cecilia grundas i vad som framkommit i undervisningen. Därefter följer 
en presentation av implementeringen av samverkan på Söderskolan och ka-
raktären på det ämnesintegrerade arbetet. Observera att både skolan och lä-
rarna har tillskrivits fiktiva och slumpvis utvalda namn. 

Introduktion  
På Söderskolans vård- och omsorgsprogram arbetar bland annat Diana, lärare 
i svenska och historia. Diana har arbetat på Vård- och omsorgsprogrammet på 
Söderskolan sedan hon tog sin lärarexamen år 2008. I samma programlag 
finns även vårdlärarna Anita och Boel och naturkunskapsläraren Cecilia. 
Anita har arbetat som vårdlärare i 8 år efter att ha arbetat inom vården under 
36 år. Inom vården arbetade hon till större delen som sjuksköterska med spe-
cialistutbildning inom barnonkologi, psykiatri samt hälsa- och sjukvård för 
barn och ungdom. Boel har arbetat 14 år som vårdlärare och 37 år inom vården 
som sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och anestesi, 
operation samt öppen hälsa- och sjukvård. Både Anita och Boel arbetar fort-
farande periodvis inom vården. Cecilia har arbetat i 8 år som lärare i Natur-
kunskap, Biologi och Kemi och har arbetslivserfarenhet från äldrevården där 
hon arbetade som vårdbiträde under sin studietid. Det finns således lärare i 
gymnasiegemensamma ämnen med viss erfarenhet av arbete inom vården.  
 
Utgångspunkterna för samverkan på Söderskolan initierades av Diana. Hon 
har tidigare erfarenheter av samverkan med vårdlärare och ämneskollegor på 
Naturvetenskapsprogrammet kring vetenskapliga texter samt erfarenheter av 
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samverkan inom Vård- och omsorgsprogrammet med en kollega i engelska (i 
litteraturvetenskap) och en kollega i samhällskunskap. I dessa samarbeten ut-
gick Diana och kollegorna ifrån vad de uppfattade som beröringspunkter i re-
spektive ämne och riktade in dessa mot ett gemensamt tema. Diana uppfattade 
samarbetena som väldigt lyckade. 
 
Dianas erfarenheter gav henne idén om att utvidga samarbetet till att omfatta 
alla ämnen på programmet. Hon bokade därför in ett möte med ledningen för 
att introducera idén. Som argument tog Diana stöd i de nationella föreskrif-
terna och den formulering som finns i både läroplan och examensmål om sam-
verkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen. Mötet med 
ledningen resulterade i ett positivt gensvar och Diana fick ansvar för att orga-
nisera och genomföra samverkan på programmet. Som en ytterligare bekräf-
telse på ledningens godkännande la skolan ut information på hemsidan om att 
de hade ämnesintegrerad undervisning på Vård- och omsorgsprogrammet.  
 
Diana introducerade idén om samverkan för samtliga kollegor under ett pro-
gramlagsmöte. Hon möttes av både invändningar (från vårdlärarna), medhåll 
(lärare i gymnasiegemensamma ämnen) och tystnad (lärare i gymnasiegemen-
samma ämnen), men eftersom det redan var godkänt på ledningsnivå fanns det 
inget förhandlingsutrymme och samverkan blev något som ålades lärarna. När 
det var dags att organisera samverkan utgick Diana från sina tidigare erfaren-
heter.  
 
Samorganisationen ägde rum under ett tillfälle och utgjordes av en övning där 
lärarna i programlaget tillsammans grupperade centralt innehåll efter likheter. 
Inför övningen hade Diana klippt ut det centrala innehållet från ämnesplanerna 
för de ämnen som ingick på Vård- och omsorgsprogrammet, delat in dem efter 
årskurs, färgkodat dem på baksidan och slutligen skapat en färgnyckel. Enligt 
Diana var syftet med denna övning att genomföra en opåverkad gruppering av 
det centrala innehållet då det funnits invändningar konkretiserade bland ex-
empelvis vårdlärarna. Pappersbitarna från varje enskild årskurs spreds ut på 
ett långbord. Efter att alla pappersbitar placerats i en grupp tog Diana ansvaret 
för avkodningen genom vilken hon kunde synliggöra vilka ämnen som hade 
satts ihop till en grupp. Varje grupp av centralt innehåll från olika ämnen for-
made ett temaarbete. Övningen upprepades tills det centrala innehållet från 
samtliga årskurser hade placerats i någon grupp. Dessa förslag till temaarbeten 
diskuterades sedan vidare vid efterföljande möten och ansvaret för respektive 
temaarbete delades upp mellan lärarna.  
 



 62 

Samverkan organiserades således i form av temaarbeten. I varje temaarbete 
ingick två eller flera ämnen som knöt an mot ett centralt tema. Enligt Diana 
var ambitionen att kombinera gymnasiegemensamma ämnen med yrkesämnen 
så långt det var möjligt. När detta inte gick att åstadkomma skapades temaar-
beten med enbart gymnasiegemensamma ämnen och temaarbeten med enbart 
yrkesämnen. De två temaarbeten som inkluderades i denna studie utgörs av en 
kombination av yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen med tema 
”Tumörsjukdomar” respektive ”Yrkesspråket”. 
 
Varje temaarbete beskrevs i något jag kommer kalla för temahäfte. Temahäftet 
delades upp i tre delar: en gemensam del för temaarbetet (syfte och examinat-
ion), en del där respektive ämne presenterades med utgångspunkt i sin ämnes-
plan och en del med faktorer som kännetecknar verksamheten (redskap som 
schema/tidsplan men även undervisande lärare). Temahäftet användes av både 
lärare och elever för att få information om temaarbetets innehåll och struktur.  

Redskap för samverkan  
I Söderskolan använder Diana och vårdlärarna ett antal redskap för att åstad-
komma samverkan i tematisk form. Dessa redskap har sitt ursprung i antingen 
en skolkontext eller en vårdkontext. Beroende på lärarens erfarenheter av red-
skapet eller av någon av kontexterna så kan antingen skolkontexten eller vård-
kontexten förstärkas i undervisningen. Sedan finns det redskap som behärskas 
mer nyanserat av vårdlärarna eller av lärarna i gymnasiegemensamma ämnen 
vilket kan bero på deras tidigare erfarenheter av att använda redskapen i andra 
kontexter. Detta kan påverka på vilket sätt redskapen kan användas på, eller 
om de överhuvudtaget tas i bruk.  
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera ett antal redskap och deras använd-
ning i det tematiska arbetet. Dessa redskap valdes för att de har visat sig vara 
återkommande i materialet, både i utsagor från intervjun med svenskläraren 
Diana och i fältanteckningar samt ljudtranskriberingar från undervisningen. 
Dessutom visade sig dessa redskap vara återkommande vid närläsning av 
temahäftena. De redskap som behandlas i detta textavsnitt förekommer även i 
exempel i avsnittet om målinriktade handlingar.  
 
Nedan presenterar jag de nationella föreskrifter som ligger till grund för im-
plementeringen av samverkan på Söderskolan, nämligen läroplan, exa-
mensmål och ämnesplaner. Denna typ av redskap används av Diana för att 
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argumentera för en implementering, dels i syfte att stärka svenskämnets bety-
delse i programmet och dels för att hitta beröringspunkter för samverkan mel-
lan gymnasiegemensamma ämnen och vårdämnen. Efter de nationella före-
skrifterna följer en presentation av den skönlitterära boken ”I taket lyser stjär-
norna”, av patientfallet Peter33, av stencilen med berättartekniska element och 
slutligen en presentation av exempel från arbetslivet.  

De nationella föreskrifterna 
De redskap som framträder som betydelsefulla för att organisera en samver-
kan mellan ämnena på programmet är nationella föreskrifter såsom läroplan, 
examensmål och ämnesplaner. Den formulering som återfinns i läroplanen 
och i examensmålen användes för att motivera en samverkan för ledningen 
men också för kollegorna i programlaget. Ämnesplanerna användes istället för 
att samorganisera samverkan, i vilken lärarna skapade temaarbeten.  
 
Ämnesplanerna visade sig således vara centrala i samorganisationen för att 
organisera ett innehåll för det tematiska arbetet. Dessa ämnesplaner är skapade 
för en skolkontext men på en policynivå i vilken vårdlärarnas erfarenheter inte 
fick något utrymme. Detta berodde på att Diana fick huvudansvaret för att 
organisera och implementera samverkan. Beslutet om samverkan togs av led-
ningen utan att förankra det med övriga lärare i programmet. Ämnesplanerna 
blev följaktligen redskap för Diana för att identifiera möjliga beröringspunkter 
och göra en samläsning.  
 
I de två temaarbetena som ingår i studien valdes ämnesspecifikt centralt inne-
håll som knöts an mot ett gemensamt tema. I temaarbetet Tumörsjukdomar 
kombinerades således de fyra ämnena Svenska 2, Naturkunskap 1a1, Medicin 
1 och Vård- och omsorgsarbete 2 (bilaga 2). Dessa riktades in mot Tumörsjuk-
domar som behandlades ur de olika ämnesperspektiven. I Naturkunskap 1a1 
behandlades temat med fokus på cellen, medan i Svenska 2 belystes ett anhö-
rigperspektiv. I Medicin 1 lades fokus på anatomi, fysiologi och patofysiologi 
medan i Vård- och omsorgsarbete 2 fanns ett fokus på vård- och omsorg vid 
tumörsjukdomar och palliativ vård.  
 
I temaarbetet Yrkesspråket kombinerades tre ämnen, Svenska 2, Medicin 1 
och Vård- och omsorgsarbete 2 (bilaga 3). Här riktades dessa tre ämnen mot 
Yrkesspråket som centralt tema men det fanns ytterligare ett tema som inte 

                                                      
33 Peter är ett fiktivt namn. 
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framgick av temahäftet. Till skillnad från temaarbetet Tumörsjukdomar lades 
således fokus på annat än sjukdomar, nämligen Yrkesspråket. I fältanteck-
ningar av undervisningen framgick att ett ledmotiv om cirkulationsorganen 
samexisterade parallellt med det gemensamma temat och fick lika mycket be-
toning som Yrkesspråket. Detta kan sannolikt bero på det patientfall som var 
centralt för dokumentationsövningen som engagerade svenskläraren. Patient-
fallet handlade om Peter som fick en hjärtinfarkt och fick åka in till akuten i 
ambulans. Svenskläraren använde patientfallet som underlag för att framhäva 
dels svenskämnets språkriktighet34 och dels vårdämnenas medicinska termi-
nologi inom ramen för en dokumentationsövning. I den enskilda vårdunder-
visningen (Medicin 1 och Vård- och omsorgsarbete 2) lades fokus på cirku-
lationsorganens anatomi, fysiologi och patofysiologi. Även om vårdlärarna 
också behandlade medicinsk terminologi, skedde detta med utgångspunkt i 
cirkulationsorganen.  
 
Genom en uppdelning av ämnesplanerna skapades således temaarbeten. Dessa 
temaarbeten fick sedan egna beskrivningar (temahäften) vilka sammanfattade 
temaarbetet, för både lärare och elever, för att användas i undervisningen. Vid 
en närläsning av temahäftena liknar deras struktur vid ämnesplanernas, med 
ett inledande syfte för temat (ämnet), beskrivning av centralt innehåll för re-
spektive kurs i temat (ämnet) samt kunskapskrav för respektive kurs i temat 
(ämnet). Utöver dessa uppgifter fanns även information om examination för 
temaarbetet samt ett schema eller tidsplanering som strukturerade temaarbetet. 
Förutom de inslag som återfanns i ämnesplanerna, fanns inslag som kunde 
härledas till lokala förutsättningar på Vård- och omsorgsprogrammet på Sö-
derskolan. Ämnesplanerna användes sannolikt inte enbart för att åstadkomma 
ett innehåll för det tematiska arbetet utan även för att strukturera respektive 
temaarbete. Såsom tidigare skrivet är de nationella föreskrifterna betydelse-
fulla i den mening att de verkar definierande för skolkontexten och således för 
dess deltagare. Deras närvaro verkar sannolikt legitimerande för det nya ar-
betssättet. Detta återspeglas även i följande utdrag från undervisningen när 
Anita introducerar temaarbetet Tumörsjukdomar och det ämnesintegrerade ar-
betssättet för eleverna:  
 

Anita. – Varje gång ni får ett temahäfte kommer ni hitta samma rubri-
ker. Här hittar ni ett syfte med temat, vilket handlar om vad vi vill 
uppnå med temat, sen finns det alltid information om examinationer i 

                                                      
34 I denna studie används begreppet ”språkriktighet” som ett samlingsnamn för svenskämnets 
fokus på själva skrivhantverket, såsom stavning, meningsbyggnad, styckesindelning, bruket av 
skiljetecken, förkortningar, etc.  
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temat och när dessa ska lämnas in eller ska skrivas om det är prov. 
Bläddrar ni vidare så hittar ni centralt innehåll… Kommer ni ihåg att 
varje gång vi har introducerat en kurs så har vi pratat om detta, att det 
är Skolverket som har formulerat dessa för att se till att alla får samma 
kunskap i alla skolor i Sverige. Verkar det logiskt?  
Elever. – Ja… 
Anita. – Här kan ni läsa om kunskapskraven också för de ämnen som 
ingår i temat och vad ni behöver göra för att uppnå ett visst betyg. 
 

Varje temaarbete blev således förankrat i dessa nationella föreskrifter. I tema-
häftena framgick vilka ämnen som ingick i varje temaarbete men även vilka 
kunskapskrav som gällde för respektive ämne. Temaarbetets examinationer 
betygssattes sedan med utgångspunkt i dessa uppgifter. Trots att det fanns en 
ambition att organisera innehållet i undervisningen på ett nytt sätt kunde inte 
den nya organisationen verka självständigt, dvs. utan förankring till de nation-
ella föreskrifterna. Detta beror sannolikt på att de nationella föreskrifterna re-
glerar den aktuella kontexten. 

Den skönlitterära boken 
Under temaarbetet Tumörsjukdomar användes den skönlitterära boken ”I taket 
lyser stjärnorna”. Den presenterade ett anhörigperspektiv, där eleverna fick 
följa huvudkaraktären Jenna, en ung flicka i tonåren vars mamma var cancer-
sjuk. Den skönlitterära boken som redskap kan förekomma i många kontexter, 
då den syftar till underhållsläsning. Den kan hittas i patientrummet på samma 
sätt som den kan hittas i klassrummet. Den används däremot inte i det direkta 
vårdarbetet utan används i undervisningen för svenskämnet.35 Boken kan där-
för sägas vara närmare den skolrelaterade kontexten än den vårdrelaterade. 
Både vårdlärarna och svenskläraren läste högt för klassen ur boken och stan-
nade upp i läsningen med jämna mellanrum för att behandla ämnesrelaterade 
aspekter. Den skönlitterära boken användes således i samverkan mellan 
svenskämnet och vårdämnet för att belysa ämnesrelaterade perspektiv. En 
sorts (ämnes-) samverkan ägde även rum när vårdlärarna undervisade på 
svensklektioner och åskådliggjorde aspekter angående svenskämnets 
språkriktighet ur boken (se exempel med Anita, s. 87). Enligt fältanteckningar 
använde de således boken på samma sätt, dvs. de avgränsade meningar eller 
begrepp som de sedan behandlade ur det egna ämnet. Svenskläraren fokuse-
rade på läsförståelse genom sammanfattning av innehållet eller genom att lyfta 

                                                      
35 Se ämnesplan för ämnet Svenska, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kur-
ser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv). 
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fram berättartekniska element. I följande exempel diskuterar Diana kring 
bokens stilnivå: 
 

Diana. – Vad säger ni om språket, hörni? Nu har jag varit tvungen att 
svära och säga en massa könsord. Vilken publik är boken riktad mot? 
Elev. – … 
Diana. – Vilken ålder? 
Elev. – Tonåringar. 
Diana. – Kan den vara riktad mot er ålder? 
Elev. – Nja, kanske yngre… 
Diana. – Lite yngre? Visst kan man se det ganska tydligt i språket? 
Detta kallas för bokens stilnivå. 
 

Vårdlärarna fokuserade snarare på vårdrelaterade aspekter genom att ge ex-
empel på medicinska begrepp eller att ställa anhörigperspektivet mot ett 
vårdarperspektiv. I följande exempel belyser Boel särskilt de bröstproteser 
som Jennas mamma använde och förvarade i en låda i garderoben. 
  

Boel. – Har någon av er sett hur bröstproteser ser ut? 
Elev 1. – Nej… 
Elev 2. – Vad är det? 
Boel. – De ser nästan ut som vanliga BH-inlägg och ska både likna 
och kännas som ett riktigt bröst. De brukar vara i silikonmaterial men 
låter huden andas. Jennas mamma hade ju bröstcancer så de var 
tvungna att operera bort brösten för att få bort tumören. Det kan kän-
nas väldigt jobbigt för patienten när brösten försvinner och bröstprote-
ser kan alltså vara väldigt betydelsefulla för patienten och patientens 
självkänsla.  
Elev. – Det måste kännas konstigt att hitta bröstproteser efter att en 
patient har dött.  
Boel. – Ja, det kan kännas konstigt för det är en intim sak.  
 

Boels belysning av begreppet bröstproteser blir inledningen på en frågestund 
kring kirurgiska ingrepp vid bröstcancer, med frågor om exempelvis hur 
mycket bröstvävnad som måste tas bort för att avlägsna tumören och frågor 
om återhämtning efter ingreppet. Här fanns även en möjlig ingång till att dis-
kutera patientens upplevelse av att få ett svårt sjukdomsbesked (bröstcancer), 
förlora sina bröst och bära bröstproteser, men detta berördes enbart översikt-
ligt. I Boels fall fungerade boken som en slags innehållslig källa som gav för-
utsättningar för fördjupning kring behandling och eftervård av bröstcancer, 
medan boken snarare gav förutsättningar för Diana att framhålla språkliga 
aspekter. Boken används således för att belysa olika ämnesperspektiv. 
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Som jag tidigare skrev har den skönlitterära boken redan ett givet perspektiv, 
att vara anhörig till en cancersjuk person. Det ger eleverna en möjlighet till 
sekundära erfarenheter eller lånade erfarenheter från författaren (kan vara 
både fiktiva och icke-fiktiva) i de fall där det inte finns några egna erfarenheter 
av detta. Boken kan med andra ord ge eleverna en förståelse som de troligen 
inte kan ha. Även om de har det är det oftast inget som tas upp i klassen, utan 
enbart när de skriver eller vid ett personligt samtal med läraren. Det är en nöd-
vändig erfarenhet för eleverna att ha när de möter anhöriga inom vården. Vi-
dare verkar dessa sekundära erfarenheter närmare den vårdrelaterade kontex-
ten än den svenskämnesrelaterade. Utifrån observationerna under svenskun-
dervisningen med Diana så verkar de sekundära erfarenheterna inte vara sär-
skilt betydelsefulla för att kunna behandla svenskämnets språkriktighet. I en 
närläsning av temahäftet får eleverna sedan i uppgift med utgångspunkt i den 
skönlitterära boken att bland annat skriva om hur Jenna upplever sorgen med 
att förlora sin mamma i cancer, men också om hur Jennas mamma påverkas 
av sin sjukdom fysiskt, psykiskt och socialt. Eleverna får dessutom besvara 
frågor som handlar om vårdarperspektivet vilken belyses av vårdlärarna i 
undervisningen. I linje med detta perspektiv får de skriva om symptom, dia-
gnos och olika behandlingsalternativ av cancer. Även Diana har med frågor 
som rör berättarteknik, stilnivå och språkriktighet, i vilka eleverna får ge ex-
empel på dessa olika aspekter från boken. Således återfinns alla de perspektiv 
som behandlats under temaarbetet, både av boken och i undervisningen av 
respektive lärargrupp samt i examinationen. Samverkan har således genom-
förts både i undervisningen och i den text som utgör examination. I uppgiften 
är samverkan ämnesorganiserad, dvs. frågorna är ämnesindelade medan i 
undervisningen sker en samverkan mellan ämnena genom att vårdlärarna går 
in i svensklektioner och belyser både berättartekniska element (svenskämnes-
relaterat) och vårdämnesrelaterade aspekter.  

Patientfallet Peter  
Patientfallet Peter har i tidigare avsnitt om målinriktade handlingar definierats 
som ett gränsobjekt. Det används i temaarbetet Yrkesspråket. Enligt ett infor-
mellt samtal med vårdlärarna har patientfallet formulerats av vårdlärarna med 
utgångspunkt i deras erfarenheter av det patientunderlag som brukar finnas 
tillgängligt för dokumentation inom vården. Således har patientfallet ett ur-
sprung i vården, men har anpassats strukturellt för utbildningskontexten på 
Vård- och omsorgsprogrammet. Patientfallet är alltså ytterligare ett exempel 
på en sekundär erfarenhet eller en lånad erfarenhet som vårdlärarna har skapat 
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för att ge eleverna möjlighet att öva på dokumentation. Eleverna går andra året 
på Vård- och omsorgsprogrammet och har således hunnit vara på arbetsplats-
förlagt lärande, men enligt vårdlärarna har eleverna varit på äldreboende och 
det är inte säkert att eleverna har mött denna typ av system för dokumentation. 
Därför anses dokumentationsövningen och patientfallet vara en förberedelse 
för det arbetsplatsförlagda lärandet under det tredje året av utbildningen, under 
vilket de får vara på sjukhusavdelningar och där de med all säkerhet får möta 
detta. Det blir en erfarenhet som de sedan får applicera i vårdkontexten under 
det arbetsplatsförlagda lärandet. I patientfallet får vi följa Peters väg in till 
akuten genom ambulansen. Här ges både bakgrundsinformation om Peter men 
också om de behandlingsåtgärder som genomförs i ambulansen och sedan på 
akuten.  
 
Enligt fältanteckningar används patientfallet inte enbart för att behandla me-
dicinska begrepp eller för att genomföra dokumentationen, det används också 
för att behandla formaspekter av språket. I detta avseende kan man säga att 
patientfallet används för att samverka mellan svenskämnet och vårdämnena. 
Det blir ett gemensamt ämnesinnehåll som i huvudsak behandlas av Diana. 
Vårdlärarna belyser cirkulationsorganens sjukdomar, i vilka hjärtinfarkt ingår, 
som Peter har drabbats av. Diana går in under temaarbetet för att undervisa i 
vårdämnena med patientfallet som underlag men i denna undervisning berör 
hon både svenskämnesrelaterade och vårdämnesrelaterade begrepp. Utöver 
det gemensamma ämnesinnehållet behandlar således Diana ett innehåll från 
det egna ämnet. I följande exempel belyser Diana ett syftningsfel i texten. 
 

Diana. – (Diana läser) ”Banala infektioner och en blindtarmsin-
flammation i tonåren”. Har han fått en inflammation i tonåren?  
Elev. – Ja… 
Diana. – Han var alltså tonåring när han fick en blindtarmsinflammat-
ion? Den här meningen, även om det är en lärare som har skrivit den, 
så kan man fundera på hur det är skrivet. Att man skriver blindtarms-
inflammation i tonåren, det låter som att själva tonåren är inflamme-
rad. Därför ska man fundera på att kasta om meningen. Detta kallas 
för syftningsfel.  

Utifrån en närläsning av temahäftet i temaarbetet Tumörsjukdomar omfattar 
den aktuella examinationen enbart den vårdrelaterade aspekten kring doku-
mentation, till skillnad från uppgiften med den skönlitterära boken. Det 
svenskämnesrelaterade perspektivet som Diana behandlar i undervisningen 
genom att framhäva språkriktigheten i patientfallet är således ingenting som 
examineras. I examinationen ska eleverna dokumentera omvårdnadsanamnes 
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(bakgrund), omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos och omvårdnadsmål för 
Peter. Såsom skrivet i föregående avsnitt om handlingar motiverar Diana un-
der intervjun sin fokus på språkriktigheten i undervisningen med att det finns 
behov av att öva detta bland eleverna. Dianas till synes konsekventa betoning 
av språkriktigheten i undervisningen kan tolkas som ett sätt att få eleverna att 
uppmärksamma svenskämnesrelaterade aspekter även om det inte är målet för 
temaarbetet, så att de får möjlighet att utveckla sitt språk. Samverkan mellan 
ämnena sker med utgångspunkt i materialet enbart i undervisningen med pa-
tientfallet som underlag för Dianas del och där vårdlärarna kompletterar med 
mer information om cirkulationsorganens sjukdomar under vårdspecifika lekt-
ioner.  

Stencilen – berättartekniska element 
Under temaarbetet Tumörsjukdomar använder Diana en egenkomponerad 
stencil som samlar de berättartekniska begrepp som Diana vill behandla i 
undervisningen. Detta redskap har sitt ursprung i en skolrelaterad kontext ef-
tersom det för fram ett svenskämnesrelaterat innehåll. Dessa begrepp har Di-
ana en genomgång av. I följande exempel kan vi följa ett utdrag av denna 
genomgång: 

 
Diana. – Ofta tar man något som är abstrakt. Kommer ni ihåg vad ab-
strakt betyder?  
Elev. – Något som är luddigt. 
Diana. – Ja, något som är luddigt och svårt att greppa om, t ex? 
Elev. – Känslor. 
Diana. – Känslor… 
Elev. – Kärlek. 
Diana. – Gud… tro… det kan vara många saker som man inte kan be-
skriva hur de ser ut… Abstrakt och konkret är motsatsen. 

Enligt fältanteckningar fortsätter Diana i genomgången att lyfta fram begrepp 
som symboler, besjälning, bildspråk och metaforer. Dessa begrepp får ele-
verna sedan i uppgift att hitta exempel på i den skönlitterära boken under res-
terande lektioner. Detta sker i undervisningen med Diana men också med 
vårdlärarna när de går in i svensklektionen och leder högläsningen. Den sam-
verkan som sker med stencilen är att samtliga lärare i temaarbetet (förutom 
Cecilia i Naturkunskap 1a1) belyser dessa berättartekniska element. Stencilen 
för samman svenskämnet med vårdämnena genom att behandlas som ett ge-
mensamt ämnesinnehåll (se exempel när Anita belyser bildspråk, s. 78-79).  
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Exempel från lärarens arbetslivserfarenhet  
I undervisningen är exempel från arbetslivet ofta förekommande bland vård-
lärarna, men det förekommer även hos en naturkunskapslärare, Cecilia, under 
temaarbetet Tumörsjukdomar. Utifrån fältanteckningarna sker denna anknyt-
ning när lärarna vill betona något särskilt. I Cecilias fall handlade det om att 
förklara begreppet apoptos (celldöd), för vilken hon knöt an till sin erfarenhet 
från vårdarbetet på ett äldreboende och sårvård hos äldre patienter (se exem-
pel, s. 82-83). Dessa exempel möjliggör tillgång till sekundära erfarenheter av 
vården för eleverna, i det fall där dessa inte finns. Berättelsen blir därför ett 
redskap. Ibland kan hela genomgångar uppehålla sig vid exempel. I följande 
ljudtranskribering har Anita en genomgång som handlar om cancer hos unga 
och om palliativ vård under temaarbetet Tumörsjukdomar.  
 

Anita. – Man får aldrig säga att det inte finns mer man kan göra… 
Även om det inte finns något att göra för att patienten ska bli frisk, 
finns det alltid massor att göra för att patientens livskvalité ska bli så 
bra som möjligt under den tiden som är kvar. Det är vad denna lektion 
ska handla om, palliativ vård, vård i livets slut.  
 
Johan var 19 år och han låg hos oss på barnonkologen. Han visste 
mycket väl att han skulle dö eftersom han hade spridd skelettcancer. 
Detta gjorde fruktansvärt ont, så han hade en morfinpump som lind-
rade smärtan, vilket han själv kunde reglera om han behövde genom 
en knapptryckning. Jag jobbade natt och skulle lösa av en mina kolle-
gor, Per, som hade jobbat kväll. Innan Per satte sig för att överrappor-
tera bestämde han sig för att gå in och prata en liten stund med Johan.  
 
När Per väl kom ut berättade han att om att han och Johan hade disku-
terat bilar och det visade sig att båda var bilintresserade. Johan hade 
berättat för Per att hans favoritbil var Porsche. Per och jag pratade 
fram och tillbaka om det… Per hade även frågat Johan om han hade 
suttit i en Porsche någon gång, men det hade han inte. Så innan Per 
gick hem satte hans sig framför datorn och googlade på Porsche och 
fick upp information om en klubb för Porsche-intresserade. Han mai-
lade klubben och frågade om det fanns någon möjlighet att låta Johan 
få sitta i en bil.  
 
Dagen efter så hade Per fått ett svar från Porsche-klubben och de 
skrev att de hade en kille som kunde komma över med en Porsche 
samma dag. Alla som suttit i Porschebilar vet att det finns väldigt litet 
utrymme i passagerarsätet, så Per fick fråga den sjuksköterskan på av-
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delningen som var minst att följa med Johan in i bilen. Det var nöd-
vändigt att en sjuksköterska följde med Johan i bilen eftersom han var 
väldigt sjuk. Så de tog en tur runt stan och efter en stund frågade 
chauffören Johan om han ville åka fort och det ville han. Innan chauf-
fören trampade på gasen tryckte Johan på morfinpumpen några gånger 
för att vara säker på att han inte fick ont. När Johan kom tillbaka till 
avdelningen var han supertrött och fick gå och lägga sig för att vila. 
När jag gick in till honom dagen efter var han fortfarande lite trött, 
men när jag frågade om bilturen så sa Johan att det var den bästa da-
gen i hans liv. Innan jag gick bad han mig hälsa Per att han tycker om 
JAS-plan också.  
 
Trots att den unge mannen var döende så kunde man i den palliativa 
vården ge honom den bästa dagen i hans liv. Så man ska aldrig säga 
att det inte finns något att göra, för det finns massor att göra.  

 
I detta exempel belyser Anita att den palliativa vården inte enbart handlar om 
smärtlindring utan även om att se till att patienten får en god livskvalité i vår-
den under sin sista tid. Här tillhandahåller Anita eleverna med sekundära er-
farenheter om den moraliska aspekten (empati och förståelse) av palliativ 
vård.  
 
Dessa exempel kommer inte enbart från vårdlärarna i berättande form utan 
eleverna får även ta del av sekundära erfarenheter genom att se på film. Enligt 
fältanteckningar från temaarbetet Tumörsjukdomar fick eleverna även se på 
dokumentärfilmen ”I livets slutskede” i vilken de fick följa tre patienter (Ker-
stin, Ebba och Torsten) under deras sista tid i livet (palliativ vård). Efter filmen 
ledde Anita en diskussion där hon berörde handlingen och även besvarade ele-
vernas frågor kring palliativ vård och cancer. Anita har, som tidigare skrivet, 
arbetslivserfarenhet inom cancervården (specialistutbildning i barnonkologi) 
och tog därför särskilt ansvar för detta område under temaarbetet.  
 

Anita. – Några frågor eller kommentarer till filmen i övrigt? 
Elev. – Jag tänkte på huvudpersonen, Kerstin. Hon hade en vit mjuk 
tygpåse som det hängde något i, vad var det för någonting? 
Anita. – Kerstin hade en mjuk tygpåse och i den hängde en morfin-
pump... Från påsen går en liten slang i en ven och där pytsas det in 
morfin hela tiden. Dessutom kan man sätta på en liten knapp så att pa-
tienten kan tryck för att få extra duttar med morfin. 

Diskussionen berörde även hur patienter kvalificeras för palliativ vård och 
även hur palliativ vård bedrivs. De medicinska aspekterna kom fram tydligt i 
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denna diskussion. I föregående exempel belyses medicinteknisk apparatur och 
i följande exempel får Anita besvara frågor om läkemedelsbiverkningar.  
 

Anita. – Torsten var alldeles rund i ansiktet och det beror inte på att 
han har ätit för mycket utan han får kortison och det är ett hormon 
som finns i kroppen, men ibland kan man behöva extra mycket korti-
son, speciellt vid en hjärntumör för att få ner svullnaden. Det var där-
för han var så jätterund i ansiktet. Kortison ingår i behandlingen på 
flera cancersorter. 
Elev. – Blir man rund om magen? 
Anita. – Ja, man får fettansamlingar runt magen och i nacken. 
Elev. – Hur är det med armar och ben? 
Anita. – De blir pinniga. Ni såg att Torsten var ganska mager på armar 
och ben. 

Temaarbetet behandlade temat Tumörsjukdomar och dessa exempel från 
undervisningen som har presenterats i vårdämnena och i naturkunskapen rik-
tar sig mot detta tema. Den samverkan som sker är mot det gemensamma te-
mat men utifrån det egna ämnesperspektivet, dvs. de följer en ämnesorgani-
sation i undervisningen, vilket även är i enlighet med vad som står i temahäf-
tet. Det sker således ingen samverkan mellan ämnena (Svenska 2, Naturkun-
skap 1a1 och Vård- och omsorgsarbete 2 samt Medicin 1) i dessa fall.  

De svenska skrivreglerna 
Av temahäftet i temaarbetet Yrkesspråket framgår att en central del av inne-
hållet lägger fokus på svenska språkets uppbyggnad och dess samspel med 
grammatiken. I fältanteckningar från undervisningen leder Diana genom-
gångar på detta med underlag av patientfallet Peter. Diana avgränsar formule-
ringar och grammatiska konstruktioner i patientfallet som hon sedan belyser 
för eleverna. De diskuterar exempelvis kring särskrivningar, om hur man kan 
avgöra om ett ord ska särskrivas eller inte. I följande exempel från undervis-
ningen frågar Diana eleverna om hur de går till väga när de ska avgöra om ett 
ord ska särskrivas eller inte.  
 

Diana. – […] Kommer ni ihåg hur man skilde på en särskrivning och 
en icke-särskrivning?  
Elev. – Asså du, under käken och underkäken, att man försöker lyssna 
in, det är så jag gör… 
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Efter detta svar från eleven förklarar Diana att det finns betoningar i ett ord 
som man ska lyssna efter när man uttalar ordet. Om ett ord har en huvudbeto-
ning och en bibetoning så ska det inte särskrivas, men om ett ord har två hu-
vudbetoningar så ska det särskrivas. Hon ger eleverna fler exempel och till-
sammans uttalar de orden och diskuterar sedan förekomsten av huvudbeto-
ningar och bibetoningar för att avgöra huruvida orden ska särskrivas eller inte.  
 
Diana tar även upp förkortningar med eleverna, de som används inom vården 
t ex EKG, men också förkortningar som angår svenska språket såsom t ex, etc. 
och bl. a.. Diana skriver upp några av de formuleringar och grammatiska kon-
struktioner som hon avgränsar i patientfallet på whiteboarden. Av fältanteck-
ningarna framgår att de elever som sitter närmast mig (observatören) anteck-
nar det som Diana skriver på tavlan i sina anteckningsböcker. Diana ger däre-
mot inte eleverna någon stencil över dessa, till skillnad från temaarbetet Tu-
mörsjukdomar där en stencil om berättartekniska element delades ut. Hon ger 
inte heller eleverna några indikationer på var de kan läsa mer om detta. Det 
kan snarare tolkas som ett redskap som hon bär med sig som svensklärare då 
det blir oklart vad kunskapskällan är, dvs. hur hon vet.  
 
Genomgången av svenskämnets språkriktighet med patientfallet Peter som 
underlag genomfördes dessutom i två olika vårdklasser under två olika till-
fällen, men i direkt anslutning till varandra. Av fältanteckningarna framgår att 
Diana betonar olika formuleringar och grammatiska konstruktioner i de två 
klasserna. I den ena klassen blir det mer fokus på läsförståelse och formule-
ringar, medan i den andra klassen blir det mer fokus på grammatiska kon-
struktioner. De svenska skrivreglerna realiseras således med utgångspunkt i 
detta på olika sätt för respektive klass.  

Målinriktade handlingar 
Följande avsnitt baseras på de målinriktade handlingar som har kunnat identi-
fieras i materialet från Söderskolan. Materialet utgörs av fältanteckningar från 
en (oinspelad) intervju med svenskläraren Diana och informella samtal med 
henne och vårdlärarna i programlaget. Dessutom utgörs materialet även av 
fältanteckningar baserade på observationer av undervisningen samt transkri-
beringar från ljudinspelningar av undervisningen under det tematiska arbetet. 
Utöver detta ingår temahäftena. Materialen har samlästs i relation till 



 74 

varandra. I materialanalysen framkommer fem återkommande mål: Svensk-
ämnets legitimitet, vårdämnets identitet, yrkesspråket, den medicinska vården 
och svenskämnets språkriktighet.  
 
I det följande avsnittet presenterar jag vad som på basis av analyserna framstår 
som målinriktade handlingar, svenskämnets legitimitet, vårdämnets identitet, 
yrkesspråket, det medicinska vårdämnet och svenskämnets språkriktighet.  

Legitimera svenskämnets närvaro i utbildningen 
Ett återkommande tema som framstår som ett mål under intervjun med Diana 
är hennes önskan att stärka svenskämnet i programmet men också att göra 
svenskämnet mer attraktivt, genom att dra nytta av vårdämnena i programmet. 
Diana ger uttryck för att lärarna i vårdämnena inte upplever samma problema-
tik som lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena på programmet. Eleverna 
upplevs oftast som mer motiverade för vårdämnen. Diana betonar att en sam-
verkan skulle gagna särskilt de gymnasiegemensamma ämnena, eftersom hon 
ger uttryck för att vårdämnena har ett naturligt övertag i programmet. Genom 
att dra nytta av programmets huvudsakliga inriktning hoppas hon att det egna 
ämnet ska kunna göra sig gällande.  
 
Det förefaller som att Diana ser vårdämnet som ett redskap för att legitimera 
svenskämnet för eleverna. Detta märks bland annat under samorganisationen, 
i hennes ambition att åstadkomma temaarbeten med både gymnasiegemen-
samma ämnen och vårdämnen så långt det är möjligt. Detta återspeglas även 
i schemat för temaarbetena i och med att det finns ett lektionsöverskridande 
mellan svenskämnet och vårdämnena, men inte för naturkunskapen i temaar-
betet Tumörsjukdomar. I detta överskridande är det således svenskämnet som 
gymnasiegemensamt ämne som får möjlighet att dra nytta av vårdämnena.  
 
Av schemat i temahäftena för båda temaarbetena framgår att svenskläraren får 
undervisa på vårdlektioner och att vårdlärarna får undervisa på svensklekt-
ioner. Utifrån fältanteckningarna från undervisningen i temaarbetet Yrkes-
språket går Diana in på vårdlektioner i egenskap av svenskämnesrepresentant 
samtidigt som hon utgår ifrån en vårdrelaterad text, i detta fall patientfallet 
Peter. I undervisningen belyser Diana i huvudsak svenskämnesrelaterat inne-
håll såsom formuleringar, förkortningar och särskrivningar, men också en del 
vårdämnesrelaterat innehåll som uppehåller sig kring medicinsk terminologi. 
Detta kan sannolikt bero på att det ligger närmast svenskämnets språkriktighet 
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men också ett språk som hon behärskar. I följande exempel från undervis-
ningen förklarar Diana för eleverna vad blodförtunnande läkemedel gör i blo-
det och utgår från ordet ”blodförtunnande”.  

Diana. – Vad gör blodförtunnande läkemedel för blodet? 
Elev. – Får man gissa? 
Diana. – Ja. 
Elev. – Jag tror att det kanske tillför blod… Eller? 
Diana. – Ett blodförtunnande läkemedel gör blodet tunnare. Det kan 
man höra i ordet också. När blodet blir tunnare så kommer blodet lät-
tare fram runt om i kroppen.  

I detta exempel knyter Diana svenskämnet mot vårdämnena genom att utgå 
från ett begrepp som är både generellt och medicinskt (blodförtunnande). Hon 
belyser därmed svenskämnets närvaro och status i en vårdkontext.  
 
När vårdlärarna i sin tur går in i svenskämneslektioner är det i huvudsak i 
egenskap av vårdämnesrepresentanter. Utifrån fältanteckningarna är Boel mer 
representativ för vårdämnena än Anita som i undervisningen även belyser 
svenskämnesrelaterade aspekter. I temat Tumörsjukdomar används en skön-
litterär bok som ett ämnesövergripande underlag i både svenskundervisningen 
och vårdundervisningen. Vårdläraren Anita gör som Diana och läser högt för 
eleverna ur boken. Hon stannar upp med jämna mellanrum i läsningen för att 
belysa både berättartekniska som medicinska begrepp. I följande utdrag från 
undervisningen förklarar Anita även vissa generella begrepp, såsom att fjäska.  

Elev. – Vad betyder det att mormor fjäskade? 
Anita. – Att mormor fjäskade? När man fjäskar för någon så blir man 
fånigt snäll, som lilla gumman… så där överdrivet, förstår du då? Så 
där lite tillgjort för att man vil att personen ska göra något tillbaka… 

Trots karaktären på det innehåll som Anita belyser ur den skönlitterära boken 
kan faktum att båda ämnena använder samma underlag, samma arbetssätt 
(högläsning) och att vårdläraren undervisar på en svensklektion tolkas som ett 
sätt att jämställa svenskämnet med vårdämnet och att lyfta svenskämnet.  

Bevara vårdämnets identitet 
Under ett informellt samtal med vårdlärarna framkom att Anita och Boel till-
hörde de lärare som hade invändningar mot en samverkan. Vårdlärarna gav 
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uttryck för att de ville bevara vårdämnenas identitet och deras status som pro-
grammets kärna. De uttryckte en oro att en otydlig avgränsning av ämnena i 
en samverkan kunde medföra att vårdämnena förlorade sin identitet och status 
inom programmet. En annan anledning till vårdlärarnas invändningar mot en 
samverkan uppgav de bero på att de inte upplevde samma problem som de 
gymnasiegemensamma ämnena med att motivera eleverna. Tvärtom uttryckte 
de en oro att föra över motivationsproblemet även till vårdämnena.  
 
Samverkan ålades samtliga lärare i programlaget och trots invändningar från 
vårdlärarna förväntades de samarbeta. Vårdlärarnas passiva medverkan i sam-
organisationen kan tolkas som en förevisning av invändningarna men denna 
passivitet kan sannolikt ha förstärkts av att vårdlärarna blev exkluderade i be-
slutet om samverkan.  
 
Även indikationer i temahäftet stöder frågan om att bibehålla vårdämnenas 
identitet, vilket ses i att samverkan mellan ämnena genomförs ämnesorgani-
serat. I temahäftet presenteras ämnena med utgångspunkt i deras ämnesplaner 
och av schemat som strukturerar en ämnesindelad undervisning. I undervis-
ningen framgår det genom att vårdlärarna går in i undervisningen som vård-
ämnesrepresentanter och Diana går in i undervisningen som svenskämnesre-
presentant. Cecilia uppehåller sig istället till sin egen undervisning i Natur-
kunskap 1a1 och integrerar på egen tid genom att ta stöd i exempel från sin 
arbetslivserfarenhet inom äldrevården. Detta innebär att lärarna främst belyser 
det egna ämnet i det underlag som är förestående. Boel är tydligare på beva-
randet av vårdämnets identitet än Anita eller, som tidigare skrivet, att repre-
sentera vårdämnet i den svenskämnesrelaterade undervisningen. Anita belyste 
svenskämnesrelaterat innehåll under svenskämnestid och vårdämnesrelaterat 
innehåll under vårdämnestid, medan Boel uppehöll sig till enbart vårdämnes-
relaterat innehåll under både svenskämnestid som under vårdämnestid. Det 
finns således skillnader mellan vårdlärarna vad gäller att representera och be-
vara vårdämnet. I exempelvis temaarbetet Tumörsjukdomar använder Boel en 
skönlitterär bok för att lyfta fram vårdrelaterade begrepp (inne på svenskäm-
nestid), vilket ses i följande exempel:  

Boel. – Har ni kommit i kontakt med färdtjänst? När får man det? 
Vem får det?  
Elev – Man behöver inte vara rullstolsbunden för att få färdtjänst, men 
man behöver ha ett särskilt intyg.  
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Boel. – Det finns olika orsaker till varför man behöver färdtjänst men 
det ska ersätta ett vanligt SL-kort. Enligt lagen om färdtjänst har kom-
munen ansvar att ordna färdtjänst för sina invånare.  
Elev. – Min farmor brukade åka färdtjänst till sjukhuset och då hade 
hon ett särskilt kort som hon fick visa chauffören innan avfärd. Jag 
fick åka med en gång. 

I detta exempel belyser Boel begreppet färdtjänst. Den skönlitterära boken in-
nehåller redan ett perspektiv (huvudkaraktärens), men genom att Boel avgrän-
sar ett begrepp ges möjlighet att knyta an till ett vårdrelaterat perspektiv, 
såsom lagar och bestämmelser eller orsaker som exempelvis sjukdomar eller 
tillstånd, som berättigar till färdtjänst. Diana och i viss mån Anita använder 
istället den skönlitterära boken för att framhäva berättartekniska element, 
såsom bildspråk, metaforer och symboler.  
 
Läraren blir en slags representant för det ämne som denne undervisar i. Lärar-
nas ämnesrepresentation kan sägas hjälpa eleverna att uppfatta vad det är för 
typ av lektion. Vad som sedan karaktäriserar vårdämnet eller ett gymnasiege-
mensamt ämne påverkas sannolikt av det läraren väljer att betona i undervis-
ningen. När Diana går in för att undervisa i en vårdlektion och leda en doku-
mentationsövning under temaarbetet Yrkesspråket saknas ämnesrepresentat-
ionen eftersom Diana är svensklärare, men hon fokuserar istället på termino-
login i underlaget (patientfallet Peter), som är av både generell och medicinsk 
karaktär. Den medicinska terminologin förefaller vara ett vanligt förekom-
mande innehåll i vårdämnet (enligt ämnesplanen i Medicin 1). I de fall då Di-
ana inte kan svara på ett medicinskt begrepp så använder hon olika strategier 
för att komma runt kompetensbristen. Hon frågar eleverna då de har en viss 
förförståelse, inte minst genom det arbetsplatsförlagda lärandet, hon refererar 
till vårdlärarna både muntligt och skriftligt genom att skriva en begreppslista 
på whiteboarden eller så slår hon upp i läroboken (Vård- och omsorgsarbete 
2). När dessa strategier visar sig vara otillräckliga reagerar eleverna på att 
vårdämnet inte blir det vårdämne de är vana vid. Denna reaktion ses i följande 
exempel.  

Diana. – Allergier, ska det vara med i hälsohistorian? 
Elev. – Han är allergisk mot PC (penicillin). 
Diana. – Det kan ni fråga vårdlärarna om. 
Elev. – Allergi mot PC är ju viktigt! (förmanande) 
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I exemplet ovan kan Diana inte svara på om det är viktigt att dokumentera 
Peters allergi mot PC. När Diana hänvisar till vårdlärarna får hon en förma-
ning av en elev som förmodligen anser att Diana borde kunna svara på detta. 
Reaktionen kan vara en sannolik konsekvens av att Diana misslyckas med att 
representera och behandla vårdämnet såsom eleverna är vana vid. Tidigare 
undervisning av vårdämnet bidrar till att skapa dess identitet och detta skapar 
i sin tur förväntningar hos eleverna, men också en identitet som eleverna för-
svarar. Vårdämnets identitet är således inte enbart något som försvaras av 
vårdlärarna inför samverkan utan även av eleverna under samverkan.  
 
Utifrån fältanteckningar och ljudtranskriberingar från undervisningen verkar 
Diana förknippa vårdämnet med den medicinska terminologin. Eftersom Di-
ana inte har någon större erfarenhet av vårdämnet, mer än det hon möter på 
programmet, är det sannolikt att vårdämnet får ta form genom hennes erfaren-
heter av svenskämnet. Diana behandlar således vårdämnet på samma sätt som 
hon behandlar svenskämnet. Hon belyser både generella begrepp och medi-
cinska begrepp i patientfallet Peter.  
 
På samma sätt som det finns en begränsning i hur lärare med annan ämnes-
kompetens uppfattar och förmedlar vårdämnet, finns den begränsningen även 
hos vårdlärare vad gäller svenskämnet. En ämnesrepresentation innebär såle-
des att läraren har en förmåga till bredd och djup, dvs. det finns ett behov av 
både reell och formell kompetens. 
 
För läraren i naturkunskap, Cecilia, blir vårdämnet snarare associerat med 
hennes tidigare arbetslivserfarenhet inom vården. Under en genomgång av 
cellen i temaarbetet Tumörsjukdomar uppehåller sig Cecilia särskilt vid be-
greppet apoptos (celldöd) och knyter an till de erfarenheter hon har av sårbe-
handling inom äldrevården. 
 
Vårdlärarna verkar snarare betona en medicinsk riktning för vårdämnet i 
undervisningen som förutom medicinsk terminologi uppehåller sig kring män-
niskokroppens anatomi, fysiologi och patofysiologi. I denna studie definieras 
ett medicinskt ämnesinnehåll med utgångspunkt i det centrala innehållet i äm-
nesplanen för Medicin 1 som vetter mot anatomi, fysiologi och patofysiologi, 
men också medicinsk terminologi.36  

                                                      
36 I ämnesplanen för Medicin 1 finns utöver anatomi, fysiologi och patofysiologi samt medi-
cinsk terminologi även centralt innehåll som behandlar läkemedel, lagar, första hjälpen, hjäl-
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Fokus på ett yrkesspråk 

Med utgångspunkt i fältanteckningar och ljudtranskriberingar av undervis-
ningen i de två temaarbetena framgår ett återkommande gemensamt innehåll 
som relaterar till ett yrkesspråk. Det gemensamma innehållet behandlas ur 
olika ämnesperspektiv och genom olika underlag (t ex texter och exempel från 
arbetslivet). Yrkesspråk utgörs av både generell och medicinsk terminologi 
som förankras i en vårdkontext. Det gemensamma innehållet innebär att det 
föreligger potential för gränsobjekt. I enbart två fall visar det sig dock vara 
både robust och plastiskt nog för att kunna ta form som ett tydligt gränsobjekt.  
 
Det gemensamma ämnesinnehållet fick delvis möjlighet att ta form under de 
lektionsöverskridande tillfällena, när Anita undervisade i en svensklektion och 
när svenskläraren Diana undervisade i en vårdlektion. Under temaarbetet Tu-
mörsjukdomar när Anita läser högt ur den skönlitterära boken för klassen stan-
nar hon upp med jämna mellanrum för att kommentera berättartekniska ele-
ment som tillhör svenskämnet:  

Anita. – När man säger att man har ”goda” grannar, kan man tro att 
man faktiskt har smakat på dem, men man säger goda grannar om 
människor som man kan få hjälp av när man behöver det. Så det är ett 
typiskt bildspråk. 

I detta exempel förklarar Anita uttrycket hur uttrycket ”goda grannar” utgör 
ett bildspråk. Genom att hon i egenskap av vårdlärare belyser svenskämnesre-
laterade begrepp suddas den ämnesorganiserade avgränsningen i samverkan 
ut och det blir snarare en sorts nivåutjämning mellan vårdämnena och svensk-
ämnet. Detta är ingen engångsföreteelse, utan Anita fortsätter att stanna upp i 
högläsningen med jämna mellanrum och ge fler exempel på berättartekniska 
element för eleverna. I följande exempel förklarar Anita ”upp i sadeln” som 
ännu ett bildspråk:  

Anita. – (Anita läser ur boken) Upp i sadeln ja säger morfar… (Anita 
kommenterar) ”Upp i sadeln” är ett sådant uttryck som man använder 
när någon har blivit kastad av en häst. Det gör ont och man blir rädd 
och så där och så säger man upp i sadeln med en, liksom att gå på igen 
och du klarar det här. Det är ett sådant bildspråk som Diana pratar om. 

                                                      
pinsatser vid krig och katastrof samt brandsäkerhet (Skolverket, 2011, http://www.skolver-
ket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasie-
skola/med?tos=gy&subjectCode=MED&lang=sv).  
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Upp i sadeln igen, hon ska faktiskt inte ut och rida, men hon ska ha 
kul med sitt liv igen fast det har smällt till ordentligt och fast det gör 
förfärligt ont… (Anita läser vidare) Upp i sadeln säger morfar, du är 
ju så duktig… 

I dessa fall blir det ett slags gemensamt innehåll i att ämnesorganisationen 
försvinner. På grund av en otydlig relation till ett yrkesspråk och genom att 
underlaget dessutom tillhör den aktuella kontexten och har en låg förankring 
till det vårdämnesrelaterade uppfylls inte kraven för gränsobjekt. Däremot, när 
Diana går in i en vårdlektion under temaarbetet Yrkesspråket för att leda en 
övning i dokumentation uppfylls kraven. Som underlag för dokumentations-
övningen används ett patientfall som har formulerats av vårdlärarna. De har i 
sin tur utgått från det patientdata (anamnes) som normalt sett finns tillgänglig 
inom vården för dokumentation och anpassat formatet till utbildningskontex-
ten. Detta är således en text som kommer från en annan kontext än det aktuella 
(robust) och har genomgått en viss anpassning (plastisk) till den aktuella 
undervisningen.  
 
Diana börjar med att gå igenom patientfallet med eleverna. Hon läser högt ur 
texten och stannar upp med jämna mellanrum för att ställa frågor på innehållet 
och förklara begrepp som upplevs som svåra. Eftersom texten har en vård-
förankring finns det både generella och medicinska begrepp. I följande exem-
pel kan vi följa hur Diana växlar mellan att förklara generella och medicinska 
begrepp.  

Diana. – Peter kommer in till medicinska mottagningen i ilfart. Vad 
betyder det? 
Elev. – Jättesnabbt. 
Diana. – Jättesnabbt. Ambulanspersonalen kopplar honom till en 
EKG-apparat och en pulsoxymeter. EKG-apparat är en maskin som 
mäter hjärtfrekvensen. En pulsoxymeter får ni fråga vårdläraren om 
vad det är. De sätter på honom en syrgasmask och har kontakt med lä-
kare på akuten hela tiden. Läkemedel ordineras som ges intravenöst. 
Vad är intravenöst? 
Elev. – Genom blodet. 
Diana. – Ja, istället för att man tar det via munnen och sväljer ner lä-
kemedlet så får man läkemedlet rakt ut i blodet. 

När Diana förklarar de medicinska begreppen (i exemplet: EKG-apparat, 
intravenöst) suddas återigen den ämnesorganiserade avgränsningen ut i tema-
arbetet och blir istället ett gemensamt innehåll. Patientfallet, som tillhör en 
vårdämnesrelaterad kontext, får användas i en svenskämnesrelaterade kontext. 
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I undervisningen belyser Diana båda sammanhangen till skillnad från när 
Anita enbart belyste svenskämnesrelaterat innehåll under svenskämnestiden i 
temaarbetet Tumörsjukdomar. Detta kvalificerar patientfallet som ett gräns-
objekt. Patientfallet får således användning i en annan kontext än den ur-
sprungligen var utformad för.  
 
Diana kan däremot inte förklara samtliga medicinska begrepp för eleverna, 
vilket troligen beror på att hon inte har någon tidigare erfarenhet av vården. 
Detta blir på så sätt ett hinder för henne att skapa en större mängd ämnesge-
mensamt innehåll än vad hon förmår. Exempelvis ses detta när hon hänvisar 
till vårdlärarna för att förklara begreppet pulsoxymeter. Efter genomgången av 
patientfallet har Diana noterat alla de medicinska begrepp som hon inte kunnat 
förklara på whiteboarden. 
 

 
Figur 2. Lista med frågor och begrepp på whiteboard, fotografiskt avbildad.  
 
Patientfallet kvarstår som ett gränsobjekt även under dokumentationsöv-
ningen. Diana börjar med att skriva upp de tre rubrikerna som används vid 
dokumentation på whiteboarden: omvårdnadsanamnes, omvårdnadsåtgärder 
och omvårdnadsstatus. Diana framhåller att dessa tre rubriker är centrala i 
dokumentationsmallen och hänvisar till mallen i läroboken Vård- och om-
sorgsarbete 2 där dessa rubriker är fetmarkerade. I läroboken finns också ett 
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färdigt exempel som Diana använder som vägledning i dokumentationsöv-
ningen. Diana och eleverna hjälps sedan åt att sortera innehållet i patientfallet 
under respektive rubrik. I denna övning skapas återigen ett gemensamt inne-
håll med fokus på yrkesspråket, med underlag av patientfallet och med hjälp 
av mallen i läroboken och whiteboarden. I följande exempel ses hur Diana och 
eleverna sorterar innehållet under rubriken omvårdnadsanamnes.  
 

Diana. – Vad skulle ni skriva i Peters hälsohistoria om ni fick ge ex-
empel? 
Elev. – Blindtarm. 
Diana. – Just det, blindtarmsinflammation…  
Elev. – Under tonåren. 
Diana. – Just det…  
Elev. – (mummel). 
Diana. – Vad sa du? 
Elev. – Infektion. 
Diana. – Banala infektioner… Är det något mer som ska stå här? 
Elev. – Han ramlade för 20 år sedan, det måste väl vara hälsohistoria? 
Diana. – Just det. Jag skriver bara i anteckningsform på tavlan och då 
måste ni skriva av. 
Elev. – Allergi. 
Diana. – Allergi, ja…  
Elev. – Kärlkramp. 

 
I exemplet ovan ses hur Diana antecknar det innehåll som passar under rubri-
ken omvårdnadsanamnes på whiteboarden och uppmanar sedan eleverna att 
skriva av i sina anteckningsböcker. I denna övning får eleverna ett stort delta-
garutrymme, vilket i likhet med ordlistan på whiteboarden fungerar som ett 
slags stöd för Diana i de fall hon inte förmår avgöra innehållets tillhörighet.  
 
Under dessa lektioner använde lärarna ett underlag som inte är typiskt för det 
egna ämnet. Detta kan sannolikt påverka så att det blir ett gemensamt innehåll. 
Diana använde patientfallet Peter, vilket är en typ av underlag som förekom-
mer inom vården för exempelvis dokumentation av patientjournal och i vård-
ämneskontexten för övning av dokumentation, samtidigt som Anita använde 
en skönlitterär bok, vilket är ett underlag som förekommer inom skolämnes-
kontexten. Underlaget har således en större förankring till en kontext som lä-
raren inte är van vid. När läraren har uttömt sådant som relaterar till det egna 
ämnet återstår enbart det andra ämnet, vilket läraren i dessa fall kan bli 
tvungen att behandla trots brist på ämneskunskaper eller erfarenheter av äm-
net.  
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Det gemensamma ämnesinnehållet verkar dock inte enbart åstadkommas när 
lärarna undervisar i varandras ämnen, utan kan även ske när läraren undervisar 
i det egna ämnet. Under temaarbetet Tumörsjukdomar har naturkunskapslära-
ren Cecilia en genomgång av cellen. Hon dröjde sig särskilt kvar vid begreppet 
apoptos (celldöd). Cecilia förklarade att vid en sårskada så delar sig en del av 
cellerna medan andra celler dör. Under läkningsprocessen sker dock en ny-
bildning av celler. För att illustrera att läkningsprocessen är beroende av ålder 
berättade Cecilia om hur de äldre patienterna på det äldreboende hon arbetat 
på kunde dö av ett illa omskött sår eftersom såret blev infekterat.  

Cecilia. – Jag arbetade på ett äldreboende ett tag under mina studier 
och då såg jag flera av de äldre som dog efter ett litet sår som blivit in-
fekterat och på grund av allt slarv med omläggningen blev de sämre. 
Läkningsprocessen är olika mellan ett spädbarn, ett barn, en vuxen el-
ler en gammal person. Cellerna har en livslängd, de kommer att dö, 
men de nybildas hela tiden. Det är dock viktigt att sköta om såren or-
dentligt eftersom det kan främja nybildningen under läkningsproces-
sen.  

I detta fall verkar det handla om att läraren har en viss erfarenhet som krävs 
för att kunna knyta an till ett annat ämne. Genom att knyta an naturkunskaps-
ämnet till vårderfarenhet tar ett gränsobjekt form. Cecilias exempel är robust 
men anpassas till den aktuella kontexten. Cecilias förmåga att växla mellan 
rollen som naturkunskapslärare och rollen som vårdbiträde möjliggör således 
skapandet av en beröringspunkt mellan ämnena.  

Fokus på de medicinska aspekterna i vårdämnet 

Med utgångspunkt i fältanteckningarna och ljudtranskriptionerna från under-
visningen med vårdlärarna framstår ett medicinskt fokus som dominerande i 
undervisningen. Både Anita och Boel uppehöll sig kring människokroppens 
anatomi, fysiologi och patofysiologi samt medicinsk terminologi i sina ge-
nomgångar. Båda vårdlärarna är i grunden sjuksköterskor med mångårig ar-
betslivserfarenhet inom vården. I samtal med vårdlärarna kan man utläsa att 
de gör en viss arbetsdelning i relation till innehållet, dvs. vem som tar ansvar 
för vad och att de utgår från deras arbetslivserfarenheter. I temaarbetet Tumör-
sjukdomar tog Anita särskilt ansvar för tumörsjukdomar, vilket berodde på 
hennes arbetslivserfarenhet inom barnonkologin, något hon även delgav ele-
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verna i undervisningen. I samma temaarbete tog Boel istället ansvar för and-
ningsorganens sjukdomar. Dessa erfarenheter har i fältanteckningarna från 
undervisningen visat sig komma till uttryck genom de exempel som de delade 
med sig till eleverna från sitt arbete.  
 
Det centrala innehållet för vårdämnena (Medicin 1 och Vård- och omsorgsar-
bete 2) i respektive temaarbete kan sannolikt bidra till vilken fokus det blir i 
undervisningen. För Medicin 1 ingick i temaarbetet innehåll som riktar sig 
mot anatomi, fysiologi, patofysiologi och medicinsk terminologi. Här fanns 
också ett innehåll som handlade om läkemedel och läkemedelsanvändning. 
Enligt fältanteckningarna är detta även det innehåll som betonades av vårdlä-
rarna i undervisningen. För Vård- och omsorgsarbete 2 ingick i temaarbetet 
ett innehåll som handlade om dokumentation, vård och omsorg av olika sjuk-
domar samt om vård och omsorg i livets slut.37 Det fanns således medicinska 
beröringspunkter i ämnena, men dessa beröringspunkter framkom inte tydligt 
i det centrala innehållet som ingick i temaarbetena. En möjlig beröringspunkt 
i temaarbetet Yrkesspråket som kunde verka förstärkande av ett medicinskt 
fokus skulle kunna vara innehållet om medicinsk terminologi i Medicin 1 och 
dokumentation i Vård- och omsorgsarbete 2, då terminologin med stor sanno-
likhet ingår i dokumentationen. I fältanteckningar av undervisningen framgår 
att denna beröringspunkt är något som betonades i dokumentationsövningen. 
En jämförelse mellan det centrala innehållet i temaarbetena för vårdämnena 
och fältanteckningarna från undervisningen visar att den medicinska fokusen 
troligen beror på vad som betonades av lärarna i temaarbetet. I följande utdrag 
från temaarbetet ”Yrkesspråket” håller vårdläraren Anita genomgång om blo-
dets transporterande funktion: 

Anita. – Vad transporterar blodet för något runt i kroppen? Vad fyller 
blodet för funktion? 
Elev. – För runt syre. 
Anita. – För runt syre. Vad för det tillbaka? 
Elev. – Koldioxid. 
Anita. – Koldioxid, bra. Syre till kroppens alla organ och celler och 
koldioxid tillbaka till lungorna som vi andas ut. Men det transporterar 
fler saker… 

                                                      
37 Vård- och omsorgsarbete 2 har i övrigt ett centralt innehåll som behandlar medicin-teknisk 
apparatur, observationer samt kontroller av hälsotillstånd, dokumentationen men också lagar 
och bestämmelser, etiskt förhållningssätt (se ämnesplan för ämnet Vård- och omsorgsarbete, 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasie-
skola/vaar?tos=gy&subjectCode=V%C3%85R&lang=sv).  
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Elev. – Näringsämnen. 
Anita. – Det stämmer, näringsämnen.  

Under tiden för samtalet noterade Anita följande ord på whiteboarden: Syre, 
koldioxid och näringsämnen. Här lade Anita fokus på blodets anatomiska och 
fysiologiska funktioner av blodet vilket relaterar till ämnet Medicin 1.  
 
I syfte att ytterligare kontrastera fokus i undervisningen mot fokus i temahäftet 
har jag genomfört en kategorisering av ämnesinnehållet i respektive temaar-
bete. Av denna kategorisering framgår det att det centrala innehållet för ämnet 
Medicin 1 dominerar i båda två temaarbeten, följt av Vård- och omsorgsarbete 
2 och Svenska 2 som båda får lika stort utrymme (Naturkunskap 1a1 får minst 
utrymme i temaarbetet Tumörsjukdomar). Ytterligare ett exempel på den me-
dicinska dominansen ses i följande exempel från temaarbetet Tumörsjukdo-
mar i vilken Anita uppehöll sig länge kring den fysiska upplevelsen av palli-
ativ vård, snarare än det vård- och omsorgsmässiga eller moraliska som också 
ingick som centralt innehåll i ämnet. Vård och omsorg vid livets slut relaterar 
till ämnet Vård- och omsorgsarbete 1, men får en medicinsk inriktning på 
grund av undervisningens generella medicinska dominans:  

Anita. – Sår som inte vill läka (tavlan) Inte skrubbsår, utan sår som 
finns som växer, ser konstiga ut och som inte läker… Jag jobbade på 
en onkologmottagning en gång... vad gör man på en sådan mottag-
ning, vad jobbar man med för typ av patienter? 
Elev. – Cancer. 
Anita. – Då fick vi en tant… hon var typ 80 år och hon kom till oss 
med ett ruttet bröst, det stank ruttet kött i hela mottagningen hur vi än 
vädrade. För hon hade förnekat det här och cancern hade spridit sig i 
hela kroppen. Och det berodde på att hon så effektivt stängde av. Hon 
såg och kände såret, men förnekade. Hon la en plastpåse i BHn för att 
det inte skulle läcka ut var, även när hon var i badhuset. 
Elev. – Hon med bröstet, hon dog väl snabbt? 
Anita. – Ja det gjorde hon. 
Elev. – Hur många dagar? 
Anita. – Nej det var inte dagar. Hon lades in på palliativ vård och det 
betyder vård i livets slutskede. Vad hade man för målsättning med da-
men som lades in? 
Elev. – Att få henne att känna sig så bra som möjligt. 
Anita. – Ja, att få hennes livskvalité så bra som möjligt, tills hon skulle 
dö. Vad är livskvalité? Jo, att man inte ska ha ont, att vi ska slippa må 
illa, en annan sak att man ska bli fri från ångest … det är palliativ 
vård. 
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Anita belyste ett medicinskt perspektiv med symptomatisk behandling, t ex 
smärtfrihet, frihet från illamående och ångestfrihet. Här hade hon möjlighet 
att dessutom utveckla den vård- och omsorgsmässiga eller moraliska aspekten 
av palliativ vård som ingår i Vård- och omsorgsarbete 2 och som hon själv 
öppnade för men inte fortsatte på. Öppningen ses i följande yttrande: ”– Ja, 
att få hennes livskvalité så bra som möjligt, tills hon skulle dö. Vad är livskva-
lité?”. Efter denna öppning ledde Anita dock in riktningen mot det medi-
cinska. Under en annan lektion berörde Anita den moraliska aspekten av livs-
kvalité vid palliativ vård (se exempel, s. 69-70). 
 
Ett annat exempel från temaarbetet Tumörsjukdomar illustrerar hur Anita up-
pehöll sig kring patofysiologin.  

Anita. – Växande leverfläck… Kommer ni på något mer? Blod i baj-
set! (Anita skriver på tavlan)  
Elev. – Kan man inte ha blod när man har magsår? 
Anita. – När man har magsår? Jo, men då är det riktigt illa 
Elev. – Eller om man har sår i tarmen? 
Anita. – Ja, precis, det är inte otänkbart att någon här inne har haft el-
ler får... 
Elev. – Jag har haft det… 
Anita. – Vill du berätta? 
Elev. – Njae… 
Anita. – Njae, då slipper man, jag kan berätta då för jag har haft sår i 
tarmen… Förklarar vad som händer i tarmen och varför man har blö-
dande tarm…[…] 
Elev. – Det är väl blödningar överhuvudtaget, inte bara i avföringen, 
det kan vara att man blöder i ögonen eller får näsblod 
Anita. – Ja precis, (tavlan) se här, blåmärken och näsblod… en del 
människor får lätt näsblod, t ex kollegan som kan få näsblod när hon 
är stressad. Det beror inte på cancer utan på ett litet ytligt blodkärl i 
näsan… 

Anita fortsatte att beskriva anatomi och fysiologi kring cirkulationen i krop-
pen avseende artärer, vener och blodkärl för att sedan beskriva vad som för-
orsakar näsblod och blåmärken. De här typen av samtal i klassrummet är van-
liga på Söderskolan och det finns fler exempel.  
 
Trots att ett medicinskt fokus dominerar i undervisningen finns det exempel 
som framhäver ett vård- och omsorgsfokus. Under temaarbetet Tumörsjukdo-
mar berättade Boel om vad man bör tänka på vid omhändertagandet av en 
person med astmaanfall och hon betonade egenskaper som närvaro samt lugn.  
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Boel. – Man ska inte lämna patienten under ett astmaanfall. Öppna ett 
fönster och försök kalla på en kollega men uppträd lugnt. Lägg t ex en 
hand på patienten så att denne kan känna att du är kvar i rummet. 

Boel betonade närvaro och lugn vid omhändertagandet och gav exempel på 
hur detta kan uppnås. En hand på patienten kan således kommunicera närvaro 
för den boende och utgör en vård- och omsorgsåtgärd (se centralt innehåll för 
ämnet Vård- och omsorg). 

Utveckla elevernas språkliga och litterära medvetenhet  

Under ett informellt samtal med Diana framkom att Diana upplevde att det 
fanns ett behov bland eleverna att öva på språkfärdighet i svenskämnet. Diana 
motiverar att detta beror på att majoriteten av eleverna har svenska som and-
raspråk och kan ibland kasta om ordföljden eller ha svårt att uttala vissa ord. 
Av fältanteckningar och ljudtranskriptioner från undervisningen framkommer 
en ofta återkommande fokus i svenskundervisningen. I temaarbetet Tumör-
sjukdomar får eleverna i uppgift att identifiera berättartekniska element i en 
skönlitterär text, såsom bildspråk, metaforer, symboler etc. I följande exempel 
har Diana en genomgång av dessa element med underlag av en stencil som 
hon själv formulerat. Stencilen sammanfattar de berättartekniska elementen 
som sedan ska identifieras i den skönlitterära boken.  

Diana. – Besjälning då? Man använder döda ting, sådana som inte kan 
säga eller göra någonting, för att beskriva en känsla. T ex träden lutar 
sig beskyddande över mig… Träden kan egentligen inte luta sig över 
någon och beskydda en, utan de står där de står i verkligheten. Vad får 
ni för känsla av den här meningen?  
Elev. – (inget svar) 
Diana. – Trygghet kanske? Att naturen hjälper till att skapa en trygg 
känsla i litteraturen. Träden sträckte sina knotiga fingrar efter henne. 
Vad får ni för känsla då? 
Elev. – Skräck. 
Diana. – Skräck. 

Efter genomgången behandlades dessa berättartekniska element av både Di-
ana och Anita (vårdlärare) med utgångspunkt i den skönlitterära boken. Fokus 
på språkriktigheten i svenskundervisningen verkar gälla oavsett vilken lärare 
som leder svenskundervisningen (svensklärare som vårdlärare) och oavsett 
typ av underlag (vårdtext eller annan texttyp). I följande exempel tar Anita 
upp bildspråk i boken: 
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Anita. – Här är ännu ett exempel på bildspråk… (Anita läser från 
boken) ”Flingorna gick sönder mot fönstret…”  

Däremot när det handlar om mer direkta språkrelaterade korrigeringar såsom 
formuleringar i text och tal är det enbart Diana som genomför dessa.  
Under temaarbetet Yrkesspråket använder Diana ett patientfall för att arbeta 
med där fokus ligger språkliga formuleringar i muntlig form. I följande exem-
pel läser Diana högt ur patientfallet varpå hon stannar med jämna mellanrum 
för att be eleverna sammanfatta den centrala betydelsen i textavsnittet.  

Diana. – Mm vi kan stanna där. Vad har vi läst hittills? Sammanfattat… 
Elev. – Hur gammal han är… Vad han gör på dagarna. 
Diana. – Ja. 
Elev. – Vilka matvanor han har... 
Diana. – Vad var det för matvanor då? 
Elev. – Han gillar mat, godis. 
Diana. – Godis. 
Elev. – Han har dålig motion. 
Diana. – Han har dåliga motionsvanor, vad grundar du det antagandet 
på? 
Elev. – Han äter fettigt… 

I ett efterföljande informellt samtal med Diana förstärks uppfattningen om hur 
betydelsefulla dessa muntliga sammanfattningar är, eftersom hon får möjlig-
het att bedöma elevernas formuleringar och utrymme att uppmärksamma de 
på felaktiga formuleringar. Detta ses i nedan utdrag från fältanteckningarna:  

Elev. – Han har dålig motion. 
Diana. – Han har dåliga motionsvanor, vad grundar du det antagandet 
på? 

Dianas egen förståelse är att eleven härmed får möjlighet att uppmärksamma 
det som är felaktigt genom att hon upprepar elevsvaret men med rätt formule-
ring. Följdfrågan efter korrigeringen syftar sannolikt till att uppmuntra eleven 
att fortsätta vara muntligt aktiv. I följande exempel uppmärksammar Diana 
eleverna på språkliga formuleringar i textform.  

Diana. – … upp mot under käken. Mm det är en särskrivning det här. 
Det vet ni att det brukar jag slå ner på i era texter. Är det den här text-
författaren som ska få sig nu en örfil. Under käken är alltifrån här, ner 
till fötterna... Kommer ni ihåg hur man skilde på en särskrivning och 
en icke-särskrivning?  
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Elev. – Asså du, under käken och underkäken, att man försöker lyssna 
in, det är så jag gör… 
Diana. – Man försöker lyssna på ordet, det handlar om betoningar. I 
varje ord så finns det en betoning. I under käken finns det två beto-
ningar medan i underkäken finns det bara en betoning, lyssna på det 
nu när vi upprepar orden.  
Elev. – Under käken. 
Diana. – Underkäken. 
Elev – Underkäken… Nu låter det konstigt för vi har sagt det så 
mycket. 
Diana. – Sjuksköterska eller sjuk sköterska. 
Elev. – (Fnissar) 

Diana relaterar först särskrivningarna i patientfallet till elevernas egna texter, 
vilket kan vara en strategi för att öka elevernas uppmärksamhet och motivat-
ion. Det är ett sätt att få eleverna att förstå nyttan med övningen för sin egen 
utveckling. Diana frågar sedan eleverna om hur de gör när de ska avgöra om 
ett ord behöver särskrivas eller inte. Här blir det en sorts orientering om hur 
eleverna brukar hantera dessa språkliga aspekter. En elev svarar att denne bru-
kar lyssna in betoningen i ordet för att kunna avgöra om det är en särskrivning 
eller inte, varpå Diana bekräftar metoden. Diana skriver upp de ord som är 
särskrivna i texten på whiteboarden och kompletterar med nya ord som kan 
uppmärksamma eleverna på skillnaden i stavning. Tillsammans uttalar de or-
den ett antal gånger för att kunna hitta huvudbetoningen (h) och bibetoningen 
(b) i det sammansatta ordet i syfte att kunna höra skillnad mellan varianterna. 
Diana stryker under den bokstav som betoningen ligger på. Från exemplet 
skrevs följande ord upp: 

Under käken – Underkäken 
h      h    h    b 
Sjuk sköterska - Sjuksköterska 

h    h         h    b 

Eleverna skriver av tavlan i sina kollegieblock. Sammantaget får eleverna så-
ledes öva på språkriktigheten i tal och skrift samt genom att läsa och lyssna. 
Genom Dianas betoning av språkriktighet i svenskämnet blir det troligen dessa 
aspekter som eleverna förknippar svenskämnet med. Resultatet blir följaktli-
gen att Dianas undervisning formar svenskämnets identitet.  
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Ämnesintegrering på Söderskolan 
I analysen av materialet har jag arbetat kring att identifiera de handlingar, red-
skap och mål som är centrala för verksamheten. Dessutom har jag jämfört vad 
lärarna har sagt att de vill göra i undervisningen, för att urskilja eventuella 
motsättningar och spänningar. Dessa har identifierats i material som utgörs av 
en intervju och samtalsdata men också utifrån observationer av undervis-
ningen, med målsättningen att urskilja mål och riktning samt det yrkeskun-
nande som tar form i det tematiska arbetet.  
 
Jag har dels kunnat identifiera målen genom lärarnas handlingar men också 
genom de redskap som använts i handlingarna. I en handling användes oftast 
ett redskap och genom användningen av redskapet kunde jag urskilja vad del-
tagarna försökte åstadkomma och hur de försökte åstadkomma det. I använd-
ningen av redskap kunde jag dessutom identifiera vad som framstod som vik-
tigt att kunna och hur man talade om det, t ex i termer av yrkeskunnande.  

Mål, handlingar och redskap i samverkan 
I det tematiska arbetet har jag urskilt fem tydliga mål som anger riktningen för 
vad lärarna vill åstadkomma. Dessa mål var svenskämnets legitimitet, vård-
ämnets identitet, yrkesspråket, det medicinska vårdämnet och svenskämnets 
språkriktighet. I vissa fall angränsade dessa mål varandra. Ett exempel var 
vårdämnets identitet och det medicinska vårdämnet, vilka handlade om att be-
vara ett yrkesämne och lyfta fram den medicinska aspekten av vårdämnet. Ett 
annat var svenskämnets legitimitet och svenskämnets språkriktighet, vilka 
dels handlade om att höja svenskämnets status inom programmet och för ele-
verna och dels om att framhålla språkriktigheten. I andra fall gick målen åt 
motsatt håll, såsom svenskämnets legitimitet och yrkesspråket. I detta fall 
handlade det ena målet om att stärka ett gymnasiegemensamt ämne på bekost-
nad av ett yrkesämne och det andra målet handlade om att skapa ett gemen-
samt ämnesinnehåll.  
 
Sannolikt har samverkan på Söderskolan bidragit till att målet om ett yrkes-
språk tagit form. De övriga fyra målen kunde lika gärna identifieras i ämnes-
indelad undervisning eftersom de är koncentrerade till ett avgränsat ämnes-
område. Målet om ett yrkesspråk har tagit form dels genom att lärare i gym-
nasiegemensamma ämnen behandlat ett vårdämnesrelaterat innehåll i under-
visningen utifrån vad de uppfattat som ett vårdämne och dels genom att 
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vårdlärare behandlat ett (i detta fall) svenskämnesrelaterat innehåll i undervis-
ningen utifrån vad de förstått som svenskämne. Det handlar således om att 
lärarna har försökt att nå fram till ett annat ämne än det egna genom de erfa-
renheter de har av det andra ämnet och de redskap som de har till förfogande 
i verksamheten.  
 
De redskap som lärarna har använt för att samverka finns i verksamheten och 
är av två ursprung, en skolkontext och en vårdkontext. Vissa redskap har an-
vänts mer av vissa lärare och mindre av andra, medan vissa har använts av 
samtliga lärare, för att uppnå en eller flera av de mål som kunnat urskiljas i 
materialet. På Söderskolan har redskapens kontext inte haft någon större be-
tydelse för vilken lärare som har använt ett redskap. De enda begränsningarna 
som jag kunde se var att lärarnas egna erfarenheter låg till grund för hur de 
använde ett redskap.  
 
I syfte att stärka svenskämnets legitimitet har både underlag i form av patient-
fallet Peter, lektionsöverskridande undervisning, men även betoningen av ett 
visst innehåll använts, i detta fall svenska skrivregler och andra språkriktig-
hetsrelaterade element. Ett redskap som Diana använt för att motivera och im-
plementera en samverkan mellan de två verksamheterna är de nationella före-
skrifterna i form av läroplan, examensmål och ämnesplaner. Det centrala in-
nehållet i ämnesplanerna delades upp av Diana för att därefter, i samarbete 
med de andra lärarna i programlaget, återförenas i grupper med liknande in-
nehåll från andra ämnen, såväl gymnasiegemensamma ämnen som vårdäm-
nen. Genom denna process tog samverkan fart. Utifrån temahäftet är samver-
kan ämnesorganiserad. Andra redskap i form av olika texter eller exempel från 
arbetslivet har använts i både ämnesorganiserad undervisning och i lektions-
överskridande undervisning. I lektionsöverskridande undervisning har vårdlä-
rare undervisat under svenskämnestid och svenskläraren har undervisat under 
vårdämnestid. 
 
Två av redskapen har bidragit till att skapa ett gemensamt innehåll (ett gräns-
objekt), nämligen patientfallet Peter och hur Cecilia (naturkunskapslärarens) 
relaterade naturkunskapsämnet till tidigare erfarenheter inom äldrevården. 
Det finns andra redskap som har visat potential men inte uppnått kraven för 
gränsobjekt, t ex den skönlitterära boken och berättartekniska element. Detta 
beror på att redskapen har sin anknytning i den aktuella skolkontexten, medan 
patientfallet och Cecilias exempel har sin anknytning i vårdkontexten. Det ge-
mensamma innehållet tog på så sätt form genom patientfallet Peter och den 
association som svenskläraren gjorde till både svenskämnet och vårdämnena 
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i temaarbetet Yrkesspråket och genom Cecilias exempel från äldrevården för 
att förklara begreppet apoptos i temaarbetet Tumörsjukdomar. Det gemen-
samma innehållet belyste yrkesspråket som ett gemensamt objekt kring vilket 
ämnena samverkade. Det gemensamma innehållet blev också ett slags gemen-
samt yrkeskunnande. Detta yrkeskunnande var teoretiskt i sin karaktär då det 
utgjordes av ord och begrepp av både generellt och medicinskt ursprung.  

Tre former av yrkeskunnande framkommer i undervisningen 
I den ämnesintegrerade undervisningen framkommer tre former av yrkeskun-
nande, ett svenskämnesrelaterat yrkeskunnande i form av språkriktighet, ett 
vårdämnesrelaterat yrkeskunnande i form av medicinska aspekter på vård och 
omsorg samt ett gemensamt ämnesöverskridande yrkeskunnande i yrkessprå-
ket.  
 
Det yrkeskunnande som tar form genom svenskämnet är det som svensklära-
ren Diana lägger fokus på i undervisningen. I detta fall betonar Diana en 
svenskämnesrelaterad språkriktighet som utgörs av svenska skrivregler, be-
rättarteknik, formuleringar, särskrivningar, förkortningar, etc. Dessa aspekter 
behandlas främst av Diana men också delvis av vårdlärarna (Anita). Diana 
behandlar dock dessa i utvecklad form, eftersom hon äger kompetens inom 
ämnet, medan Anita enbart kan beröra vissa aspekter av språkriktighet. Skill-
naden mellan Diana och Anita är att Anita enbart behandlar berättartekniska 
element genom exempel från den skönlitterära boken, medan Diana även be-
handlar fler aspekter utöver detta och lägger även mer tid på att förklara och 
ge fler exempel på samma företeelse. Kunskap kring språkriktighet utgör en-
bart en del av det centrala innehållet för Svenska 2.38  
 
Det vårdämnesrelaterade yrkeskunnandet utgörs främst av medicinska 
aspekter som fokuserar kring människokroppens anatomi, fysiologi och pa-
tofysiologi samt medicinskt terminologi. Dessa aspekter är del av det centrala 
innehållet för Medicin 1 och i mindre omfattning för Vård- och omsorgsarbete 

                                                      
38 Se ämnesplan för Svenska 2, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymna-
sieutbildning/gymnasie-
skola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE02#an-
chor_SVESVE02  
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2.39 Yrkeskunnandet från vårdämnet blir vad vårdlärarna Anita och Boel läg-
ger fokus på i undervisningen av vårdämnena. De utgår dessutom från deras 
arbetslivserfarenheter när de delar upp momenten sinsemellan för att sannolikt 
kunna dra nytta av deras erfarenheter från arbetslivet och berika undervis-
ningen med exempel.  
 
Det gemensamma yrkeskunnandet tar form genom lärarnas samverkan i 
undervisningen, kring innehåll och redskap. Yrkeskunnandet utgörs av medi-
cinsk terminologi kring anatomi, fysiologi och patofysiologi, men även annan 
generell terminologi som berör undersökningar och behandlingar av de sjuk-
domstillstånd som är aktuella i temaarbetena. Det gemensamma yrkeskunnan-
det blir också en sortering av information under de centrala rubrikerna för 
dokumentation i dokumentationsmallen vilka är omvårdnadsanamnes, om-
vårdnadsstatus och omvårdnadsåtgärder. Fokus för det gemensamma yrkes-
kunnandet blir således ett språk som behövs för arbetslivet. Detta yrkesspråk 
är nödvändigt dels för att kunna hantera informationen från patienter och kol-
legor i både muntlig och skriftlig form och dels för att kunna omsätta inform-
ationen i skrift i patientjournalen.  
 
Yrkeskunnandet i såväl svenskämnet som vårdämnet utgör en ämnesindelad 
kunskapsform. Dessa två former av yrkeskunnande har vissa likheter och be-
röringspunkter som blir tydliga i det gemensamma ämnesöverskridande yr-
keskunnandet.  

Spänningar och motsättningar i samverkan 
Av materialet framkom inga spänningar eller motsättningar inom ämnena utan 
snarare mellan ämnena, i detta fall mellan de gymnasiegemensamma ämnena 
och vårdämnena. Spänningar kunde identifieras redan under planeringen av 
samverkan när vårdlärarna blev ålagda att samarbeta över ämnesgränserna 
utan att först ha blivit tillfrågade. Dessutom blev Diana, representant för de 
gymnasiegemensamma ämnena i programmet, ansvarig för att implementera 

                                                      
39 Se ämnesplan för Medicin 1, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymna-
sieutbildning/gymnasieskola/med?tos=gy&subjectCode=MED&lang=sv&courseCode=MED-
MED01#anchor_MEDMED01 och ämnesplan för Vård- och omsorgsarbete 2, 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasie-
skola/vaar?tos=gy&subjectCode=V%C3%85R&lang=sv&courseCode=V%C3%85RV%C3%
85R02#anchor_VÅRVÅR02  
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samverkan, med utgångspunkt av de nationella föreskrifterna för skolkontex-
ten. På så sätt exkluderades själva vårdämnet i organisationen av samverkan 
på programmet.  
 
I undervisningen yttrade sig denna spänning mellan lärarna som en motsätt-
ning vilket exempelvis framkom när vårdläraren Boel inte behandlade svensk-
ämnesrelaterat innehåll under de svensklektioner hon undervisade i. Hon be-
handlade enbart vårdämnesrelaterat innehåll även om underlaget hade ett skol-
kontextuellt ursprung, dvs. en skönlitterär bok som i detta fall omnämns i det 
centrala innehållet för svenskämnet. Anita däremot behandlade svenskämnes-
relaterat innehåll under de svensklektioner hon undervisade i, vilket troligen 
bidrog till att ett gemensamt innehåll kunde ta form. En annan motsättning 
som framkom var svenskämnets önskan om att legitimera sin närvaro både i 
programmet och för eleverna samt vårdämnenas önskan om att bevara vård-
ämnets identitet vilken i denna samverkan riskerar att försvagas. 
 
Motsättningar från eleverna avseende samverkan kunde också ses vid ett till-
fälle i undervisningen när en elev reagerade på att Diana inte kunde förklara 
medicinska begrepp trots att hon försökt genom att använda flera strategier (se 
s. 81). Troligen berodde detta på att Dianas kunskaper inte var tillräckliga för 
att förmedla det vårdämne som eleverna var vana vid under vårdlektioner.  
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Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en översiktlig presentation av slutsatser med utgångs-
punkt av frågeställningarna i studien. Därefter diskuteras övriga slutsatser i 
relation till materialet, verksamheterna i samverkan, samverkans förutsätt-
ningar, spänningar och motsättningar mellan verksamheterna, gemensamt in-
nehåll i samverkan och erfarenheters betydelse för undervisningen. Vidare 
diskuteras resultaten i relation till tidigare nordisk och internationell forsk-
ning, med målsättningen att visa vad denna studie kan bidra med. Avslutnings-
vis diskuteras hur man kan utveckla kunskapen kring ämnesintegrerad under-
visning på Vård- och omsorgsprogrammet i kommande studier.  

Studiens slutsatser 
Denna studie bekräftar delvis resultat från tidigare forskning, t ex det gällande 
strukturen i samverkan men även vad gäller de former av yrkeskunnande som 
är möjliga att utveckla inom en utbildningskontext (se Josefson, 1988). Den 
utmanar tidigare forskning genom att visa hur den ämnesintegrerade struk-
turen kan förändras under pågående samverkan. Studien kompletterar befint-
lig forskning genom sin aktualitet i den nya läroplanen för gymnasieskolan 
Gy2011. Den nyanserar befintlig forskning genom att tillföra en inblick i äm-
nesintegrerad undervisning på en vårdutbildning och vilket yrkeskunnande 
som blir tillgängligt i det sammanhanget. I denna studie kan man följa vård-
ämnenas utveckling inom en skolkontext mellan Lpf94 och Gy2011.  
 
Syftet med studien var att undersöka ämnesintegrerad undervisning på ett 
vård- och omsorgsprogram. Den första frågeställningen berörde hur den äm-
nesintegrerade undervisningen (samverkan) tar form inom vård- och omsorgs-
program på olika gymnasieskolor i Stockholms län. Denna fråga kunde bes-
varas genom en pilotstudie som kartlade förekomst och omfattning av ämne-
sintegrerad undervisning i skolor med Vård- och omsorgsprogrammet i Stock-
holms län. Denna pilotstudie visade att det fanns fyra olika typer av 
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ämnesintegrerad undervisning och att samtliga utgick från en samverkan i te-
matisk form eller projektform med en kombination av två eller fler ämnen. 
Pilotstudien kunde också besvara i vilken omfattning ämnesintegreringen ge-
nomsyrade undervisningen på Vård- och omsorgsprogrammet. Resultatet vi-
sade att det vanligaste var att ämnesintegrerad undervisning varvades med äm-
nesindelad undervisning. Således var en fortlöpande ämnesintegrerad under-
visning mindre vanlig.  
 
Till huvudstudien valdes en skola som bedrev fortlöpande ämnesintegrerad 
undervisning och vars temaarbeten bestod av en kombination av gymnasiege-
mensamma ämnen och vårdämnen. Målet var att undersöka hur ämnesintegre-
rad undervisning genomförs som tematiskt arbete på ett specifikt vård- och 
omsorgsprogram. På Söderskolan lades fokus på lärarnas handlingar, mål och 
redskap i undervisningen. Studien visade att det fanns mål som direkt anslöt 
till samverkan, men också mål som anslöt till de enskilda ämnena i samverkan. 
Det gemensamma målet bestod av att arbeta med ett gemensamt innehåll. De 
enskilda målen bestod av att legitimera svenskämnet i programmet och ut-
veckla elevernas språkliga och litterära medvetenhet men också att bevara 
vårdämnets identitet och framhäva ett medicinskt vårdämne i undervisningen. 
De redskap som lärarna använde i den ämnesintegrerade undervisningen syf-
tade dels till att uppfylla det gemensamma målet men också de enskilda äm-
nesspecifika målen. Redskapen användes över ämnesgränserna oberoende av 
lärarnas ämnestillhörighet. Redskapen utgjordes av de nationella föreskrif-
terna för att motivera, organisera, implementera och upprätthålla ämnesinte-
grerad undervisning på programmet. För att utveckla elevernas språkfärdig-
heter men också framhäva ett medicinskt vårdämne användes en skönlitterär 
bok, ett patientfall, en stencil med berättartekniska element, exempel från lä-
rarnas arbetslivserfarenhet och de svenska skrivreglerna. Det gemensamma 
innehållet uppnåddes genom användning av patientfallet och exempel från lä-
rarnas arbetslivserfarenhet.  
 
Den tredje frågan berörde vilket yrkeskunnande som blir tillgängligt i ämnes-
integrerad undervisning. Denna kunde besvaras genom fokus på vilket inne-
håll som lärarna betonade i undervisningen. Det fanns tre former av yrkeskun-
nande som dels knöt an till det gemensamma målet och som utgjordes av yr-
kesspråket och dels till de ämnesindelade målen vilket för vårdämnena utgjor-
des av ett medicinskt fokus på vårdämnena och för svenskämnet utgjordes av 
språkfärdigheter.  
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Diskussion av resultaten  
I analysresultatet framgår en slags motsättning mellan de två verksamheterna 
i samverkan, de gymnasiegemensamma ämnena och yrkesämnena. En mot-
sättning kan exempelvis ses i svenskämnets önskan om legitimitet i program-
met och för eleverna och i vårdämnenas önskan om att bevara vårdämnet. 
Detta kan förstås mot bakgrunden av lärarnas erfarenheter av hur ämnenas 
inflytande har förändrats i den gymnasiala vårdutbildningen. I denna utveckl-
ing har exempelvis svenskämnet gått från att ha varit hjälpämne i Lgy70, till 
att i Lpf94 ta stöd från yrkesämnena och nu i Gy2011 återigen vara ett hjälp-
ämne för yrkesämnena. Hjälpämne i den betydelsen att svenskämnet liksom 
andra gymnasiegemensamma ämnen krävts på en kontextualisering i vårdäm-
nena. Ser man utvecklingen från vårdämnenas perspektiv så var de oberoende 
i Lgy70, hjälpämnen för kärnämnena i Lpf94 och nu i Gy2011 har de återigen 
vunnit oberoende (se Bakgrund och problemområde, s. 17). 
 
Diana försöker att vinna tillbaka en legitimitet för svenskämnet genom att 
knyta an till vårdämnena, medan Anita och Boel vill undvika att ännu en gång 
bli ett hjälpämne åt bland annat svenskämnet. Skillnaden från Lpf94 är att 
svenskämnet gått från att vara ett kärnämne som är obligatorisk för högskole-
behörighet till att i Gy2011 vara ett gymnasiegemensamt ämne utan motiv för 
behörighet till högre studier. Det behöver således knyta an till vårdämnena för 
att kunna attrahera elever. Vårdämnena däremot har bevarat sin status i pro-
grammet men har trots detta genomgått förändringar som kunnat riskera 
denna. De har gått från att ha varit mer generella och spänna över flera äm-
nesområden (9 ämnen under Lgy70) till att bli mer specifika genom att de har 
delats upp och numera omfattar enstaka ämnen (35 ämnen i Gy2011). Vård-
lärarna har nu flera ämnen att förhålla sig till och nya ämnesplaner. I Dianas 
önskan om att stärka svenskämnet finns således en risk att detta sker på be-
kostnad av vårdämnena och att deras status försvagas i programmet. 
 
Samverkan tar sin utgångspunkt dels i nationella föreskrifter för skolkontexten 
(policytexter för skolan) och dels i Dianas tidigare erfarenheter av samverkan 
med innehåll som främst relaterar till de gymnasiegemensamma ämnena, t ex 
vetenskapliga rapporter. Detta ger vårdämnena ett automatiskt underläge. Te-
maarbetena behöver dessutom en sorts förankring till de nationella föreskrif-
terna för att legitimeras i undervisningen. Underläget för vårdämnena är ovan-
ligt om man utgår från svaren från kartläggningen i pilotstudien. Här framgick 
det att ansvaret för en samorganisation oftast faller på vårdlärarna eftersom 
deras ämnen är centrala i programmet. Så var inte fallet på Söderskolan.  
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Diana möter svårigheter i att vinna vårdlärarnas medhåll trots att hon utgår 
från examensmålen och från ämnesplanerna för att organisera samverkan. 
Detta kan bero på att Diana ensam tar initiativet och istället för att förankra 
denna förändring först hos vårdlärarna går hon direkt till skolans ledning för 
att få deras stöd. Detta leder till en spänning där Diana får ett övertag i förhål-
landet till vårdlärarna och de andra lärarna i programlaget. Vidare så ökar tro-
ligtvis spänningen av att ledningen direkt, utan att meddela de övriga lärarna, 
publicerar denna stundande förändring på skolans hemsida.  
 
En annan aspekt som kan förklara dessa spänningar kan bero på att vårdlärarna 
har fler ämnesplaner att förhålla sig till, både jämfört med tidigare läroplaner 
men också jämfört med lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena. Dessu-
tom formar vårdlärarna sin undervisning inte enbart utifrån nationella före-
skrifter (läroplan, examensmål och ämnesplaner) utan även från det de anser 
vara centralt i vårdyrket (utifrån erfarenhet). Ett exempel på detta syntes i hur 
vårdlärarna delade upp momenten beroende på deras tidigare arbetslivserfa-
renheter, ett annat exempel på detta är att de valde att betona det medicinska 
ämnesinnehållet i undervisningen på bekostnad av vård och omsorg. Vårdlä-
rarna styrs således av två sorts föreskrifter, en för skolkontexten och en från 
vårdkontexten.40 
 
Vidare förefaller det som att vårdlärarna inte tillskriver föreskrifterna någon 
absolut betydelse, t ex examensmålen som innehåller riktlinjer kring det vård-
relaterade innehållet i programmet, utan de förlitar sig mer på sina egna erfa-
renheter och vad de själva tycker att eleverna behöver kunna. De vårdrelate-
rade områden som betonas i examensmålen realiseras således i undervis-
ningen genom vårdlärarnas erfarenheter och vad de anser vara mer eller 
mindre centralt innehåll att lägga tonvikten på i undervisningen. Det sker 
följaktligen en tolkning av examensmålen genom vårdlärarnas erfarenheter, 
vilket avgör vad som betonas i undervisningen och vad som sedan tar form 

                                                      
40 Skolverket är främst ansvarig för att reglera innehållet i den gymnasiala vårdutbildningen i 
Sverige. Ett undervisningsråd ansvarar för att samordna kring ämnesinnehållet för Vård- och 
omsorgsprogrammet, i samarbete med branscher, myndigheter, referensskolor och andra refe-
rensgrupper. För utförlig information om vilka dessa utgör se bilaga 4: Förteckning över 
branscher och andra avnämare samt programreferensskolor och andra referensgrupper per pro-
gram, i Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan 
m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G), på följande länk: http://www.skolverket.se/om-skolver-
ket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolver-
ket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2324.  
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som vårdämne för eleverna. Detta kan även ske i de gymnasiegemensamma 
ämnena. Ett exempel som illustrerar detta är att Diana väljer att lägga tonvik-
ten på språkriktighet i undervisningen, eftersom hon har bedömt att eleverna 
har ett sådant behov. 
 
I de fall svenskämnet och vårdämnena förmår att överstiga dessa motsätt-
ningar skapas ett gemensamt innehåll. Under temaarbetet Yrkesspråket under-
visar svenskläraren Diana under vårdämnestid. Hon använder patientfallet Pe-
ter för att behandla både svenskämnesrelaterat och vårdämnesrelaterat inne-
håll. Eftersom Diana inte har någon särskild erfarenhet av vården är det troli-
gen så att hon väljer att behandla innehåll som ligger närmast sin 
ämneskompetens, vilket blir språkriktighet för svenskämnet och därmed me-
dicinsk terminologi för vårdämnena. I utbytet av ämnesinnehåll med utgångs-
punkt i ett underlag som kommer från en kontext hon inte är bekant med 
skapas således ett gränsobjekt som förenar de olika ämnena. Patientfallet blir 
i sammanhanget en sekundär erfarenhet som Diana lånar av vårdlärarna ef-
tersom hon saknar egna erfarenheter. 
 
Dessa erfarenheter verkar även styrande för vilken fokus det blir i undervis-
ningen. I undervisningen tillskrivs vårdämnena en medicinsk fokus, vilket kan 
bero på vad lärarna väljer att betona men även på vilket centralt ämnesinnehåll 
(av vårdämnena) som får mest utrymme i temaarbetet. Det vårdämne som har 
mindre mängd centralt innehåll med i temaarbetet (i detta fall Vård- och om-
sorg) anpassar sig till det dominerande perspektivet. Fokus i undervisningen 
styrs således av lärarnas erfarenheter. I analysresultatet framkom att vårdlä-
rarna kommer överens om vilka moment de ska ta särskilt ansvar för i tema-
arbetet och att detta baseras på tidigare arbetslivserfarenheter. I undervis-
ningen betonar båda vårdlärarna människokroppens anatomi, fysiologi och 
patofysiologi, vilket antyder att de förstärker det medicinska perspektivet som 
dessutom har ett övertag i mängd centralt innehåll i temaarbetet. Det som be-
handlas i undervisningen är det som eleverna identifierar som vårdämne. Uti-
från vårdämnets identitet skapas förväntningar av det vårdämnesrelaterade in-
nehållet, vilket ytterligare kan bibehålla en medicinsk fokus i undervisningen. 
När denna identitet inte upprätthålls så reagerar eleverna mot att undervis-
ningen inte motsvarar det vårdämne som de är vana vid. Detta kunde exem-
pelvis ses när Diana inte kunde förklara samtliga medicinska begrepp för ele-
verna trots användning av flera strategier. Vårdämnets identitet är således be-
roende av vårdlärarnas erfarenheter och det innehåll som de väljer att betona 
i undervisningen.  
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Diskussion av resultaten relaterat till tidigare forskning  
I likhet med tidigare forskning tar den ämnesintegrerade undervisningen i den 
aktuella studien form genom tematiskt arbete i vilken två eller flera ämnen i 
programmet kombineras och knyts an mot ett centralt tema. Såväl nationell 
och internationell forskning beskriver ämnesintegrering inom utbildning som 
koncentrerad kring ett centralt tema, frågeställning, färdighet eller perspektiv. 
Samarbetet kring denna gemensamma beröringspunkt kan ske mellan olika 
ämnen i skolan, men kan dessutom förekomma mellan skolan och arbetslivet 
(Applebee, 1996; Bragg & Reger, 2000; Fogarty, 1981; Grubb & 
Kraskouskas, 1992; Kysilka, 1998; Perin, 2011; Swahn, 2006). På Södersko-
lan har ämnesintegrering en ämnesorganisation som riktar sig mot ett gemen-
samt tema, vilket framgår av temahäftena. Denna typ av ämnesintegrering 
återfinns även på andra vård- och omsorgsprogram i Stockholms län, vilket 
påvisats genom kartläggningen i pilotstudien. Detta är i enlighet med olika 
typer av ämnesintegrering i skolan, t ex problembaserat lärande där en fråge-
ställning, ett fall eller ett problem behandlas utifrån olika perspektiv och inte 
utifrån ett specifikt ämne (Egidius, 1999; Swahn, 2006). 
 
Pilotstudien har också likheter med Bragg & Regers studie från 2000 genom 
att båda studierna kartlägger de typer av ämnesintegrering som förekommer i 
undervisningen mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen. Vi-
dare visar resultaten från Bragg & Reger (2000) att det finns ett behov av att 
förstärka ämnen som inte är behörighetsgivande genom att kombinera dem 
med yrkesämnen. Detta är i likhet med resultaten från denna studie där Di-
ana försöker stärka svenskämnets legitimitet i programmet genom att knyta 
svenskämnet till vårdämnena.  
 
Enligt tidigare forskning (se Applebee, 1996; Swahn, 2006) skapar den ämne-
sintegrerade undervisningen möjligheter för elevaktivitet, eftersom temat eller 
frågeställningen som är i fokus för temaarbetet bör knyta an till elevernas var-
dag eller framtida yrke och således bli något som motiverar och engagerar 
dem. På Söderskolan följdes de två temaarbetena Tumörsjukdomar och Yrkes-
språket. Båda temaarbetena knyter an till elevernas framtida yrke, men utifrån 
fältanteckningar från undervisningen utgörs undervisningen till stor del av ge-
nomgångar och övningar (t ex skrivövning i dokumentation) som leds av lä-
raren. Detta kan sannolikt bero på att Söderskolan nyligen infört systematisk 
ämnesintegrerad undervisning och att lärarna därför inte har hunnit utveckla 
undervisningsformen. De utgår snarare ifrån den tidigare undervisningsfor-
men som har en traditionell karaktär där läraren leder lektionen. Swahn (2006) 
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menar att eleverna behöver få utrymme i schemat för att diskutera och planera 
arbetet. På Söderskolan fanns inte detta utrymme, men Boel berättade under 
ett informellt samtal att de planerade att forma basgrupper så att eleverna fick 
möjlighet att arbeta med temat i sin grupp.  
 
Under 90-talet och i början av 2000-talet kom det några nationella rapporter 
som redogjorde för olika samverkansformer på gymnasiets yrkesutbildningar 
(Rudhe, 1996; Lindberg, 2000; Höghielm, 2001). Samverkan (även kallat äm-
nesintegrering) har varit en fråga som periodvis antingen ökat eller minskat i 
aktualitet. I dessa rapporter behandlas bland annat hur man upprätthåller en 
samverkan och hur man bäst genomför den. I Lindbergs (2000) rapport om 
samverkan på gymnasiets yrkesutbildningar under Lpf94 nämns även om äm-
nesrepresentationen i en samverkan, vilket knyter an till denna studie. I Lind-
bergs rapport (2000) framgår det hur lärarens ämnesrepresentation kan utgöra 
ett hinder i undervisningen när läraren försöker undervisa i ett annat ämne än 
det egna, genom att eleverna ifrågasätter kompetensen i det nya ämnet (Lind-
berg, 2000). Detta var fallet när svensklärare inte lyckades bibehålla vårdäm-
nets identitet såsom eleverna var vana vid, något eleverna gav uttryck för trots 
användning av flera strategier under temaarbetet Yrkesspråket.  
 
Enligt Lindbergs rapport (2000) är en förutsättning för en lyckad samverkan 
att lärarna har en sorts kunskap (t ex erfarenheter) av andra ämnen utöver de 
egna som de ska samverka med, för att ha en gemensam grund att utgå ifrån i 
samverkan. På Söderskolan fanns beröringspunkter hos samtliga lärare föru-
tom hos svenskläraren för vårdämnet. När hon undervisade i vårdämnet an-
vände hon ett patientfall som underlag vilket inbegrep sekundära erfarenheter 
från vårdlärarna. Dessa lånade erfarenheter tolkades således genom svensklä-
rarens egna erfarenheter och ämneskompetens vilket resulterade i en behand-
ling av både generella och medicinska begrepp. I detta fall blev den gemen-
samma grunden ett yrkesspråk, i vilket svensklärarens kunde relatera till 
svenskämnet och betona betydelsen av språkriktigheten för exempelvis doku-
mentation i patientjournalen.  
 
I dessa rapporter (Rudhe, 1996; Lindberg, 2000; Höghielm, 2001) framgår 
också att samverkan skapades utifrån ett behov av att stärka kärnämnena inom 
yrkesprogrammen, vilket vidare frammanades av en förändrad programstruk-
tur i Lpf94 där kärnämnena fick mer utrymme. I denna studie var svensklära-
rens mål att legitimera svenskämnet genom att knyta det till vårdämnena. Ett 
sätt för henne att åstadkomma detta, vilket inte nämnts tidigare i diskussionen, 
var att systematiskt använda svenskämnesrelaterat innehåll i undervisningen 
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trots att detta inte var uttryckt i temahäftet eller del av examinationen (under 
exempelvis temaarbetet Yrkesspråket). På så sätt belystes systematiskt svensk-
ämnets betydelse och funktion i vårdyrket.  
 
I samverkan på Söderskolan fanns motiv att stärka ämnena (svenskämnet), att 
bevara ämnena (vårdämnena), men också att utveckla ämnena. Utvecklingen 
av ämnena kan exempelvis representeras av det gemensamma innehållet som 
blev något utöver de ingående ämnena, men som behövde ämnena för att for-
mas. Inom temaarbetet sker följaktligen handlingar mot olika mål, vilka i ett 
avseende skapar ett gemensamt ämnesinnehåll i yrkesspråket. Detta gemen-
samma yrkeskunnande kan liknas vid tidigare forskning sammanställd av 
Perin (2011) i vilken grundläggande färdigheter såsom att läsa, skriva och 
räkna är fokus för samverkan mellan ämnena. I denna studie återfinns dessa 
grundläggande färdigheter (exklusive räkna) i det gemensamma yrkeskunnan-
det i samverkan mellan Naturkunskap 1a1, Svenska 2, Medicin 1 och Vård- 
och omsorgsarbete 2, i vilka yrkesspråket behandlas genom de perspektiv som 
ämnena representerar i de båda temaarbetena. Ett exempel på detta är förank-
ringen av begreppet apoptos i Naturkunskap 1a1 till erfarenheter inom äldre-
vården, vilket relaterar till vårdämnena i temaarbetet Tumörsjukdomar. 
 
På Söderskolan framkommer fokus i undervisningen på ett medicinskt vård-
ämne och ett språkorienterat svenskämne, vilket delvis förenas i ett gemen-
samt ämnesinnehåll i yrkesspråket. Enligt tidigare forskning delas kunskap in 
i tre aspekter: teoretiskt, praktiskt och erfarenhetskunskap (Ellström, 1992; 
Hiim & Hippe, 2001; Lauvås & Handal, 2001). Fokus i undervisningen på 
Söderskolan kan beskrivas som en typ av teoretiskt och konkret yrkeskun-
nande. Carper (1978) beskriver denna typ av yrkeskunnande som empiriskt då 
det är tydligt, konkret och överförbart (t ex fakta, modeller, teorier), beskri-
vande och förklarande. I svenskämnet tar svenskläraren upp aspekter på 
språkriktighet, såsom stilnivå, bildspråk, metaforer, symboler men även for-
muleringar, förkortningar och särskrivningar. I vårdämnena belyser vårdlä-
rarna människokroppens anatomi, fysiologi och patofysiologi samt medi-
cinskt terminologi. Denna kunskap blir redskap för att utveckla språket, men 
även för att bygga på en sorts medicinsk kunskapsbas, vilken behövs för de 
kunskapsformer som kräver arbetslivsförankring. I det gemensamma innehål-
let blir yrkeskunnandet även här teoretiskt då det utgörs av generella och me-
dicinska begrepp, men också en sortering av information under de centrala 
rubrikerna för dokumentation i mallen, omvårdnadsanamnes, omvårdnadssta-
tus och omvårdnadsåtgärder.  
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För de två övriga aspekterna av kunskap, vilka inbegriper praktisk kunskap 
eller erfarenhetskunskap, krävs det arbetslivserfarenhet för att förvärva dessa 
former av yrkeskunnande, eftersom de kan vara svåra att uttrycka i ord (Jo-
sefson, 1988). Yrkeskunnande inom vården av den karaktären (praktisk kun-
skap och erfarenhetskunskap) kan delvis förmedlas i undervisningen genom 
vårdlärarnas och naturkunskapslärarens exempel från arbetslivet. Utanför 
undervisningen och skolkontexten får eleverna möjlighet att förvärva denna 
typ av kunskap genom det arbetsplatsförlagda lärandet, men detta är inget som 
behandlas i denna studie. Genom dessa exempel får lärarna möjlighet att be-
handla denna typ av kunskap i undervisningen men även möjlighet att tillhan-
dahålla eleverna en sorts sekundär erfarenhet (lånad erfarenhet) för att de ska 
få möjlighet att skapa en egen förförståelse av en sådan slags kunskap 
(Vygotskij, 1930/1995).  
 
Sammantaget får eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk och en delvis 
praktisk kunskap samt en erfarenhetskunskap utifrån den ämnesintegrerade 
undervisningen på Söderskolan. Detta är i enlighet med Josefsons (1988) 
femstegsmodell över kunskapsutvecklingen hos sjuksköterskor. Med utgångs-
punkt i denna modell blir det möjligt att uppnå de två första stegen i modellen, 
nybörjare och avancerad nybörjare genom undervisningen. Det yrkeskun-
nande som görs tillgängligt i undervisningen beror på lärarnas erfarenheter 
och således vad de väljer att betona och vilka sekundära erfarenheter de väljer 
att komplettera undervisningen med. För övriga steg krävs det däremot en 
längre arbetslivserfarenhet. 

Framtida studier 
I pilotstudien identifierades fyra typer av ämnesintegrerad undervisning i 
Stockholms län, vilka genomsyrade undervisningen i olika omfattning. Hu-
vudstudien undersökte vidare enbart en av typerna genom en fallstudie på Sö-
derskolan. Fler studier behövs för att undersöka hur den ämnesintegrerade 
undervisningen tar form på flera skolor inom samma typ av ämnesintegrering, 
men också inom de andra typerna av ämnesintegrerad undervisning. Målet är 
att få en djupare förståelse för ämnesintegrerad undervisning och vad som blir 
tillgängligt för eleverna i termer av yrkeskunnande. Dessutom är målet att 
identifiera vilka begränsningar som ämnesintegrerad undervisning medför. 
Detta kan exempelvis åstadkommas genom att studera verksamheten i sin var-
dag, genom en etnografisk metod, där man inkluderar både lärarens och ele-
vens perspektiv. 
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Sammanfattning  

Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet 
utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 
 
Gymnasial vårdutbildning har genomgått en utveckling som både berört de 
gymnasiegemensamma ämnena och yrkesämnena mellan läroplanerna för 
gymnasieskolan 1970 (Lgy70), 1994 (Lpf94) och 2011 (Gy2011).41 De gym-
nasiegemensamma ämnena har gått från att vara hjälpämnen för yrkesämnena 
i Lgy70, till hämta stöd från yrkesämnena i Lpf94 och nu i Gy2011 återigen 
vara hjälpämnen för yrkesämnena. I takt med att de gymnasiegemensamma 
ämnenas status har varierat i olika läroplaner har även yrkesämnena genom-
gått en förändring, från att vara 9 ämnen i Lgy70 till att i Gy2011 vara så 
många 35 ämnen. Denna uppdelning har lett till en specificering av innehållet 
i yrkesämnena men också till en försvagning av ämnet. Dessutom har de gym-
nasiegemensamma ämnena och yrkesämnena olika traditioner och följaktligen 
olika referensramar med vilka de förstår utbildningens innehåll och mål. De 
gymnasiegemensamma ämnena kommer från en skolkontext där man av trad-
ition fokuserat på fortsatta och högre studier, medan yrkesämnena kommer 
från en vårdkontext där fokus ligger på det yrkeskunnande som är nödvändigt 
i vårdyrket, i vården av patienten. Dessa förändringar och olika referensramar 
indikerar att det finns en slags spänning mellan de gymnasiegemensamma äm-
nena och yrkesämnena, vilka nu förväntas samarbeta helt oproblematiskt i äm-
nesintegrerad undervisning.  
 
Ämnesintegrerad undervisning kan förstås som ett arbete med ett innehåll från 
två eller fler ämnen som knyts an mot ett tema, en frågeställning, ett problem 
eller ett antal grundläggande färdigheter (Perin, 2011; Persson, 2011; Swahn, 
2006; Österlind, 2006). Enligt tidigare forskning kan ämnesintegrerad under-
visning främja en elevaktivitet och således öka motivationen och engage-
manget för de egna studierna (Berglund, 2009; Göransson, 2004). 
                                                      
41 Den svenska läroplanen är ämnesorganiserad.  
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Internationella studier kring ämnesintegrerad undervisning uppehåller sig i 
allmänhet kring begreppsliga och strukturella frågor (Applebee, 1996; Bragg 
& Reger, 2000; Fogarty, 1981; Wraga, 2009; Zitter & Hoeve, 2012; Perin, 
2011) medan nordisk forskning fokuserar på att utvärdera och beskriva motiv 
samt upplevelser av ämnesintegrerad undervisning eller på vilket sätt den tar 
form i andra yrkesprogram, samtliga under Lpf94 (Berglund, 2009; Görans-
son, 2004; Lindberg, 2003b; Persson, 2011; Swahn, 2006; Österlind, 2006). 
Det finns således en kunskapslucka kring forskning om ämnesintegrerad 
undervisning på Vård- och omsorgsprogrammet under Gy2011, vilket denna 
studie kan bidra med att fylla.  
 
Syftet med studien är att undersöka ämnesintegrerad undervisning på ett vård- 
och omsorgsprogram som sker i form av tematiskt arbete, i vilket man har 
kombinerat gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen (vårdämnen). I en 
pilotstudie undersöker jag hur samverkan tar form inom vård- och omsorgs-
program på olika gymnasieskolor i Stockholms län. Därefter undersöker jag 
hur ämnesintegrerad undervisning konstitueras på ett specifikt vård- och om-
sorgsprogram. Dessutom undersöker jag vilket yrkeskunnande som blir till-
gängligt i den ämnesintegrerade undervisningen. 
 
I pilotstudien genomfördes under våren 2012 (under en skoltermin) och utgörs 
av en kartläggning för att ta reda på vilka skolor med Vård- och omsorgspro-
grammet i Stockholms län som bedriver ämnesintegrerad undervisning och i 
så fall på vilket sätt och i vilken omfattning. Semistrukturerade intervjuer ge-
nomfördes med lärare, skolledare och programchefer. De fick svara på frågor 
om föreställningar, intentioner och realiseringar av ämnesintegrerad undervis-
ning på skolan. Svaren från intervjuerna sorterades och sammanställdes i två 
tabeller. Dessa tabeller beskrev fyra typer av ämnesintegrering (Konceptin-
tegrering, temaarbete och projektarbete, självintegrering, integrering efter in-
tresse och kollegial önskan om samarbete), samt fem grader (0-4) av ämnes-
integrering (grad 0 kännetecknade avsaknad av integrering medan grad 4 stod 
för en idealisk ämnesintegrering som inbegrep den typen av integrering som 
eftersträvades i skolorna men som ännu inte hade uppnåtts). I gruppen kon-
ceptintegrering genomsyras undervisningen av ämnesintegrering, medan i öv-
riga typer av integrering varvas den ämnesintegrerade undervisningen med 
ämnesindelad undervisning. Utifrån denna kartläggning valdes två skolor ut 
ur gruppen konceptintegrering till denna studie, eftersom dessa skolor kunde 
visa att de bedrev fortlöpande ämnesintegrerad undervisning. Efter ännu ett 
urval lades enbart fokus på en av skolorna, här kallad Söderskolan, då enbart 
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den ena skolans temaarbeten bestod av en kombination av gymnasiegemen-
samma ämnen och vårdämnen. Anledningen var att jag hade bestämt mig för 
att specifikt undersöka samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och 
vårdämnen i tematiskt arbete. Studien fick därför formen av en fallstudie. 
 
Söderskolan ligger i en förort söder om Stockholm och är en medelstor skola 
(ca 600 elever) med olika nationella program utöver Vård- och omsorgspro-
grammet. De två temaarbetena som följdes under en sammanlagd tid av 2,5 
veckor var Tumörsjukdomar och Yrkesspråket. Temaarbetet Tumörsjukdomar 
utgjordes av ämnena Naturkunskap 1a1, Svenska 2, Medicin 1 och Vård- och 
omsorgsarbete 2. Det andra temaarbetet, Yrkesspråket, bestod av ämnena 
Svenska 2, Medicin 1 och Vård- och omsorgsarbete 2. I båda temaarbetena 
baserades undervisningen på genomgångar och övningar (t ex övningar i skri-
vande eller läsning). I slutet av temaarbetet fick eleverna antingen lämna in en 
skriftlig examination eller skriva ett prov.  
 
Studien är av etnografisk karaktär vilket innebär att den ämnesintegrerade 
undervisningen studerades i sin vardag. Jag genomförde observationer av 
undervisningen under vilka jag tog fältanteckningar. Jag ljudbandade även 
undervisningen (och ett informellt samtal) med diktafon och transkriberade 
sedan ljudfilerna. Dessutom förde jag anteckningar under en (kartläggnings-
)intervju och efter informella samtal. Jag samlade även in de stenciler och be-
skrivningar av temaarbetet (temahäften) som delades ut under lektionerna.  
 
Ett grundantagande i verksamhetsteorin är att både verksamhet och deltagare 
formas och utvecklas inom ett socialt, kulturellt och historiskt utrymme (Bert-
hén, 2007). Ett annat grundantagande är att deltagarna inte ensidigt påverkas 
av verksamheten utan att de också påverkar verksamheten. Påverkan är såle-
des ömsesidig vilket möjliggör att såväl verksamheten som deltagarna föränd-
ras över tid (Fenwick, 2011). Ytterligare ett grundantagande är att det finns en 
ömsesidig relation mellan individen och omvärlden genom redskap. Även red-
skap, likt verksamheten och dess deltagare, äger socialt, kulturellt och histo-
riskt värde, vilket redskapen både ackumulerar och förmedlar genom använd-
ning (Vygotskij, 1978). I den ämnesintegrerade undervisningen på Vård-och 
omsorgsprogrammet återfinns två verksamheter, de gymnasiegemensamma 
ämnena och yrkesämnena, på vilka fokus ligger på i denna studie. De gymna-
siegemensamma ämnena har sitt ursprung i den aktuella skolkontexten, medan 
yrkesämnena har sitt ursprung i en vårdkontext. Detta möjliggör introduktion 
av nya redskap men också en utveckling av den ämnesintegrerade undervis-
ningen i mötet mellan olika erfarenheter. När två verksamheter delar ett objekt 



 107 

(ett gemensamt innehåll) finns det potential för ett gränsobjekt. Ett gränsob-
jekt kännetecknas således av att det är anpassningsbart och hållbart i två olika 
verksamheter men också i handlingar som riktar sig mot det gemensamma 
innehållet (Leigh Star, 2010; Konkola, Tuomi-Gröhn, Terttu, Ludvigsen, 
2007; Strandberg, 2014). 
 
Materialet analyserades genom ett antal verksamhetsteoretiska begrepp: hand-
lingar, redskap, mål, spänningar och motsättningar. Särskild fokus låg på lä-
rarnas handlingar. En handling kan förstås som ett kluster av målinriktade 
mänskliga handlingar som pekar åt samma håll. Handlingarna avgränsades i 
denna studie genom att söka efter mål och riktning i materialet. Dessutom 
kunde redskap ge ledtrådar kring handlingar och mål. Oftast används redskap 
i handlingar i syfte att förmedla ett visst mål. Jag undersökte även spänningar 
mellan vad lärarna sa att det skulle och göra och vad de verkligen gjorde i 
undervisningen. Dessa ringades in i materialet och sattes i relation till 
varandra.  
 
Ur analysen framkom fem mål vilka var svenskämnets legitimitet, vårdämnets 
identitet, yrkesspråket, det medicinska vårdämnet och svenskämnets språkrik-
tighet. Svenskämnets legitimitet handlade om att visa på svenskämnets bety-
delse och roll i vårdämnena och för vårdyrket för att på så sätt öka statusen för 
ämnet inom programmet. Vårdämnets identitet handlade om en oro att dela 
upp vårdämnena ytterligare och att en del av innehållet skulle gå förlorat vid 
en samverkan. Yrkesspråket handlade om det gemensamma ämnesinnehållet 
som skapades i samverkan och som koncentrerade sig på vårdrelaterad termi-
nologi, nämligen yrkesspråket. Respektive ämne knöt an till det gemensamma 
innehållet i samverkan ur sitt perspektiv. Det medicinska vårdämnet handlade 
om den medicinska inriktningen på vårdämnena i temaarbetena, dvs. på ana-
tomi, fysiologi, patofysiologi och medicinsk terminologi, på bekostnad av 
vård- och omsorgsämnet. Svenskämnets språkriktighetsinslag visar svensk-
ämnets fokus på skriftlig och muntlig språkriktighet, t.ex. grammatiska regler, 
svenska skrivregler, förkortningar, särskrivningsfel, etc.  
 
Ur analysen framkom även sex centrala redskap som användes i syfte att 
uppnå målen. Ett redskap användes för att i huvudsak åstadkomma ämnesin-
tegrering och de övriga fem för att genomföra ämnesintegreringen. Det red-
skap som användes för att motivera och argumentera för en implementering 
av ämnesintegrerad undervisning men också för att samorganisera en ämnes-
integrering i tematisk form var nationella föreskrifter (läroplan, examensmål 
och ämnesplaner). De fem övriga redskapen användes i ämnesorganiserad 
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undervisning, men också i lektionsöverskridande undervisning där vårdlärare 
undervisade i svensklektioner och svenskläraren undervisade i vårdlektioner. 
Dessa utgjordes av en skönlitterär bok, en stencil med berättartekniska ele-
ment, ett patientfall, exempel direkt från arbetslivet och svenska skrivregler. 
Var och en av dessa redskap knöt an till en eller flera mål. Exempelvis möj-
liggjorde patientfallet och exempel direkt från arbetslivet det gemensamma 
innehållet genom att det formade ett gränsobjekt. Svenskläraren använde pa-
tientfallet för att behandla både svenskämnesrelaterat innehåll och vårdäm-
nesrelaterat innehåll, medan läraren i naturkunskap använde exempel från sin 
erfarenheter inom äldrevården för att förklara och beskriva begreppet apoptos. 
I båda fallen användes ett underlag från vårdkontexten för att i en skolkontext 
kunna framhäva både ett vårdämnesrelaterat och svenskämnesrelaterat inne-
håll. 
 
Från en utgångspunkt i handlingar, mål och redskap i det tematiska arbetet kan 
en teoretisk form av kunskap urskiljas (Carper, 1978; Ellström, 1992; Lauvås 
& Handal, 2001; Rooke, 1994). I svenskämnet låg fokus på språkriktighet me-
dan fokus låg på de medicinska aspekterna av vården i vårdämnena. Dessutom 
tog ett yrkesspråk form som ett gemensamt yrkeskunnande, genom samverkan 
mellan ämnena. 
 
Sammantaget skapar den ämnesintegrerade undervisningen ett ämnesgemen-
samt innehåll som tillför undervisningen mer än varje enskilt ämne skulle 
kunna.  Detta innehåll skulle troligtvis inte återfinnas vid ämnesindelad under-
visning. 
 
Denna studie bekräftar till viss del resultaten från tidigare forskning vad gäller 
strukturen i samverkan men även de former av yrkeskunnande som är möjliga 
att utveckla inom en utbildningskontext (Josefson, 1988). Studien utmanar 
däremot tidigare forskning genom att den belyser på vilket sätt som den äm-
nesintegrerade strukturen kan förändras under pågående samverkan. Slutligen 
kompletterar studien den befintliga forskningen genom sin aktualitet där den 
undersöker ämnesintegrering i den nya läroplanen för gymnasieskolan 
Gy2011.  
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Summary 

Subject Integration in an upper-secondary Health and 
Social Care program, from an Activity-Theoretical 
perspective   
 
Health and Social Care education in upper-secondary level has undergone a 
development that has affected both core-subjects42 as well as vocational sub-
jects between the curricula for upper-secondary schools of 1970 (Lgy70), 
1994 (Lpf94) and 2011 (Gy2011).43 The role of the core-subjects has changed 
from being supportive subjects for the vocational subjects in Lgy70, to being 
the subjects that are supported by the vocational subjects in Lpf94 and now in 
Gy2011 again being supportive subjects for the vocational subjects. The status 
of the core-subjects has thus varied in the different curricula. However, the 
vocational subjects have also undergone changes, from being nine subjects 
during Lgy70 to being 35 subjects in Gy2011. The division of vocational sub-
jects has led not only to a specification of the contents of vocational subjects 
but also to a weakening of the vocational subjects. In addition, the core-sub-
jects and the vocational subjects belong to different traditions and conse-
quently have different frames of reference with which they understand the 
contents and objectives of the Health and Social Care education. The core-
subjects originate from a school context where they traditionally have focused 
on continuing and higher education, while vocational subjects come from a 
health care context where the focus is on the skills that are necessary in the 
medical profession, i.e. in the care of the patient. These changes and different 
frames of reference indicate that there is a tension between the core-subjects 
and vocational subjects, that are now expected to co-operate fully unproblem-
atic in subject integrated teaching. 

                                                      
42 Core-subject is the Swedish term for general subjects, which signifies subjects common for 
all upper-secondary programmes.  
43 The Swedish curriculum is subject-organized.  
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Subject integrated teaching can be understood as work with a content of two 
or more subjects that are linked to a theme, a question, a problem or a number 
of basic skills (Perin, 2011; Persson, 2011; Swahn, 2006; Österlind, 2006). 
According to previous research, subject integrated teaching promotes student 
activity and thus increases student motivation and commitment to studies 
(Berglund, 2009; Göransson, 2004).  
 
International studies on subject integrated teaching generally revolve around 
conceptual and structural issues (Applebee, 1996; Bragg & Reger, 2000; 
Fogarty, 1981; Wraga, 2009; Zitter & Hoeve, 2012; Perin, 2011) while Nordic 
research focuses on evaluation and description of motives and experiences of 
subject integrated teaching or on how subject integrated teaching takes form 
in other vocational programs, all under the curriculum of Lpf94 (Berglund, 
2009; Göransson, 2004; Lindberg, 2003b; Persson, 2011; Swahn, 2006; Os-
terlind, 2006). Thus, there is a knowledge gap in research on subject integrated 
teaching in the Health and Social Care program in the curriculum of Gy2011, 
which this study can help to fill. 
 
The purpose of this study was to investigate subject integrated teaching in an 
upper-secondary Health and Social Care program which was organized in 
form of thematic work with a combination of core-subjects and vocational 
subjects. Initially, in a pilot study, I examined how subject integrated teaching 
took form in Health and Social Care programs in Stockholm County. Next, I 
examined how subject integrated teaching was constituted in a specific Health 
and Social Care program. In addition, I examined what kind of vocational 
knowledge that became available in subject integrated teaching.  
 
The pilot study was conducted during the spring of 2012 (a school semester 
of 5 months) and consisted of a survey whose purpose was to find out which 
schools with the Health and Social Care program conducted subject integrated 
teaching and if so, in what way and to what extent. Semi-structured interviews 
were performed with teachers, program managers and principals. They an-
swered questions about attitudes, intentions and realizations of subject inte-
grated teaching at their school. The responses from the interviews were sorted 
and summarized in two tables. These tables described four types of subject 
integration (concept integration, theme and/or project work, self-integration, 
integration after interest and wish to co-operate with colleagues), as well as 
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five degrees (0-4) of subject integration (grade 0 characterized lack of integra-
tion while grade 4 represented an ideal subject integration that included the 
type of integration aimed for by the schools but which had not yet been 
reached). The type “concept integration” is characterized by its permeation of 
the teaching with subject integration, whereas other types of integration are 
characterized by subject integrated teaching alternated with traditional teach-
ing (teaching divided in subjects). Based on this survey two schools were se-
lected for this study from the type “concept integration”, since these schools 
could demonstrate that they had an ongoing subject integrated teaching. After 
another selection only one of the schools remained in the study, hereafter 
called the South School, as the theme units in this school consisted of a com-
bination of core-subjects and vocational subjects. The reason for only select-
ing one school was that I decided to specifically investigate the interaction of 
core-subjects and vocational subjects in thematic work. Hence, the study took 
the form of a case report.  
 
South School is located in a suburb south of Stockholm, and is a medium sized 
school (about 600 students) with various national programs in addition to the 
Health and Social Care program. The two theme units, Tumor diseases and 
Professional language, were observed for a total time of 2.5 weeks. The theme 
unit Tumor diseases consisted of the following subjects: Natural Science 1a1, 
Swedish 2, Medicine 1 and Health and Social Care 2. The theme unit Profes-
sional language consisted of the following subjects: Swedish 2, Medicine 1 
and Health and Social Care 2. Both theme units were based on reviews and 
various exercises regarding reading and writing. At the end of the theme units, 
students had to either submit a written exam or write a test. 
 
The study is of an ethnographic character, which means that subject integrated 
teaching has been studied in its everyday context. I conducted observations of 
teaching during two theme units and took field notes. Also, I audio taped 
teaching (and an informal discussion) with a voice recorder and later on I tran-
scribed the audio files. In addition, I took notes during an interview (from the 
pilot study) and after informal discussions. I further collected the hand-outs 
and descriptions of the theme units (in form of booklets) that were distributed 
during teaching.  
 
A basic assumption in activity theory is that both activities and participants 
are shaped and developed within a social, cultural and historical space 
(Berthén, 2007). Another basic assumption is that participants are not only 
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affected by the activity, but that they also affect the activity. The effect is thus 
reciprocal, enabling both activity as well as the participants to change over 
time (Fenwick, 2011). Another basic assumption is that there is a reciprocal 
relationship between the individual and the outside world through the use of 
tools. Similar to activities and their participants, tools own social, cultural and 
historical values, which are both accumulated and communicated through 
their use (Vygotsky, 1978). In subject integrated teaching, in the specific 
Health and Social Care program, there were two activities, the core-subjects 
and the vocational subjects. The core-subjects originate from the current 
school context, while vocational subjects originate from a health care context. 
The meeting of different experiences enables the introduction of new tools but 
also a development of subject integrated teaching. When two activities share 
an object (a general content), there is potential for a boundary object. A bound-
ary object is thus characterized in that it is adaptable and sustainable in two 
different activities but also in activities directed towards the content relating 
to the core-subjects (Leigh Star, 2010; Konkola, Tuomi-Gröhn, Terttu & 
Ludvigsen, 2007; Strandberg, 2014).  
 
The material was analyzed through the following activity theory concepts: ac-
tions, tools, goals, tensions and contradictions. Particular focus was put on the 
teachers' actions. An action can be understood as a cluster of goal-oriented 
human actions that point in the same direction. In this study, the actions were 
defined through the search of goals and direction in the material. Additionally, 
tools could provide clues that could help identify actions and goals. Often 
tools are used in actions in order to reach a specific goal. I also examined the 
tensions between what the teachers said they would do in teaching and what 
they actually did during teaching. These concepts were identified in the mate-
rial and put in relation to each other.  
 
The analysis revealed five goals which were: the legitimacy of Swedish as a 
school subject; a focus on linguistic prescriptivism; the identity of vocational 
subjects; a predominant medical focus in vocational subjects; and a profes-
sional language. The legitimacy of Swedish as a school subject involved the 
significance and the role of the Swedish subject for the vocational subjects, in 
order to enhance the status of the subject within the program. The identity of 
vocational subjects involved a concern of further division of the vocational 
subjects and the concern that some of the content would be lost in a subject 
integrated form of teaching with core-subjects. Professional language in-
volved a subject matter that was created in the collaboration between core-
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subjects and vocational subjects in subject integrated teaching. This subject 
matter focused on medical and health-related terminology. The professional 
language was treated from different perspectives, which were represented by 
the subjects included in the theme unit. The medical focus in vocational sub-
jects involved anatomy, physiology, pathophysiology and medical terminol-
ogy, which was done at the expense of the nursing content in the course Health 
and Social Care 2. The focus on linguistic prescriptivism in the Swedish sub-
ject highlights written and spoken forms of language, for instance on gram-
mar, Swedish writing rules, abbreviations, split compounds etc.  
 
The analysis also revealed six key tools. One tool was used to implement sub-
ject integration in the program and the other five tools were used to implement 
subject integration in teaching. National regulations of education (curriculum, 
program objectives and syllabuses) were used in order to motivate and argue 
for an implementation of subject integrated teaching but also in order to or-
ganize subject integration in thematic form. The five other tools used in tradi-
tional teaching (teaching divided in subjects), but also in teaching where 
teachers of Health and Social Care subjects taught during Swedish lessons and 
where the teacher of Swedish taught during Health and Social Care lessons. 
These tools consisted of a fictional book; a teacher-prepared hand-out; a 
teacher-constructed case report; teacher-examples from health care; and lin-
guistic rules. Each of these tools were involved in reaching one or more of the 
earlier mentioned goals. For example, the case report and the teacher-exam-
ples from health care helped in forming a boundary object. The teacher of 
Swedish used the case report to treat both Swedish subject related content and 
Health and Social Care related content, while the teacher in Natural Science 
used an example from her experience working in geriatric health care to ex-
plain and describe the concept of apoptosis. In both cases, tools from the 
health care context were used in the school context to teach content from both 
vocational subjects as well as core-subjects.  
 
A theoretical form of knowledge can be distinguished on the basis of actions, 
goals and tools in subject integrated teaching (Carper, 1978; Ellström, 1992; 
Lauvås & Handal, 2001; Rooke, 1994). In the Swedish subject the focus was 
on language issues, while in Health and Social Care subjects the focus was on 
medical aspects of care. Additionally, professional language took the form of 
a shared vocational knowledge through the collaboration of the subjects in the 
theme units. 
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In conclusion, subject integrated teaching contributed with more than each of 
the specific subjects contributed with. Simultaneously, tensions between goals 
representing different subjects were found. Tools were however shared be-
tween subjects. 
 
This study confirms to some extent the results of previous research regarding 
the structure of the subject integrated teaching but also the type of skills that 
can be developed within an educational context (Josefson, 1988). On the other 
hand, the study challenges previous research by highlighting the way in which 
the structure of subject integrated teaching may change during an ongoing 
theme unit. Finally, the study complements existing research by examining 
subject integrated teaching in a Health and Social Care program in the new 
curriculum for upper-secondary schools, Gy2011. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
2012-08-14 

Informationsbrev till föräldrar             
 
Hej, 
Jag heter Maria Christidis och är doktorand på Södertörns högskola. Jag ingår 
i en lic. forskarskola i yrkesämnenas didaktik, vilket innebär att jag som vård-
lärare forskar om hur man kan utveckla undervisningen på Vård- och om-
sorgsprogrammet och ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt inför 
deras framtida yrkesliv. Jag kommer att vara med under lektioner och obser-
vera undervisningen. Dessutom kommer jag att intervjua elever och lärare om 
undervisningen. Det är frivilligt att delta i intervjuer och påverkar inte elever-
nas resultat eller betyg i skolan. Intervjuerna kommer att ljudbandas och sedan 
skrivas ut. Under arbetet med utskrifterna kommer det inte att framgå vilken 
lärare eller elev som sagt vad. Det jag särskilt kommer att titta på är ämnesin-
tegrering, dvs. hur man genom att kombinera olika ämnen kan stärka eleverna 
i sin kunskapsinhämtning. Denna typ av forskning är viktig för att utveckla 
skola och undervisning.  
 
Med vänliga hälsningar 

Maria Christidis 
 
Vid frågor får ni gärna kontakta mig via mail eller via telefon. 
E-mail:  maria.christidis@sh.se  
Telefon:  08-608 41 27 
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Bilaga 2. Centralt innehåll i temaarbetet 
Tumörsjukdomar 
 
Ämnen som ingår i temaarbetet är Svenska 2, Naturkunskap 1a1, Medicin 1 
och Vård- och omsorgsarbete 2. Följande centrala innehåll ingår i temaarbetet 
från respektive ämne (från temahäftet).  
 
Svenska 2 

� Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som man-
liga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film 
och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk 
skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlittera-
tur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 
förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påver-
kat samhällsutvecklingen. 

� Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga be-
grepp och deras användning 

 
Naturkunskap 1a1 

� Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturveten-
skapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva oveten-
skapligt grundade påståenden 

Medicin 1 
� Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga 

till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplant-
ning. 

� Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, under-
sökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa 
sjukdomar. 

� Medicinsk terminologi. 
� Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och 

biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läke-
medelsanvändning. 

 
Vård- och omsorgsarbete 2 

� Vård och omsorg i livets slutskede. 
� Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar. 
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Bilaga 3. Centralt innehåll i temaarbetet Yrkesspråket 
 
Ämnen som ingår i temaarbetet är Svenska 2, Medicin 1 och Vård- och om-
sorgsarbete 2. Följande centrala innehåll ingår i temaarbetet från respektive 
ämne (från temahäftet). 
 
Svenska 2 

� Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är upp-
byggda samt hur de samspelar i grammatiken.  

 
Medicin 1 

� Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga 
till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplant-
ning. 

� Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, under-
sökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa 
sjukdomar. 

� Medicinsk terminologi.  
 

Vård- och omsorgsarbete 2 
� Rapportering och dokumentation.  
� Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.  





Studien handlar om hur ämnesintegrering tar form samt vilket 
yrkeskunnande som blir tillgängligt i samverkan mellan gymnasie-
gemensamma ämnen och vårdämnen på ett vård- och omsorgsprogram. 
Materialet samlades in etnografiskt och analyserades genom en 
verksamhetsteoretisk ansats.  

Resultatet visade att det fanns mål som relaterade till ett enskilt ämne 
men också mål som relaterade till samverkan. De redskap som 
användes i den ämnesintegrerade undervisningen tillhörde både 
skolkontexten och vårdkontexten. Ett teoretiskt yrkeskunnande tog 
form med fokus på språk och medicin.

Maria Christidis är högskoleadjunkt på Röda Korsets högskola och 
har en bakgrund som sjuksköterska, gymnasielärare i svenska, 
engelska, nygrekiska och vård- och omsorg samt universitetsadjunkt 
på vårdlärarutbildningen på Stockholms universitet. Hon är dessutom 
läroboksförfattare för Vård- och omsorgsprogrammet.
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