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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning (TÄD) kan 
innebära för svenskämnet. Studien tar avstamp i Lars-Göran Malmgrens (1996) teori om tre olika 
svenskkonceptioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Genom intervjuer med svensklärare 
och analys av tre läsårsplaneringar i Svenska 3 diskuteras vilken typ av svenska som skapas vid TÄD, 
samt vilka bakomliggande faktorer som bidrar till ämnets utformning. Följande frågeställningar har 
formulerats: 

1. Vilken typ av svenskämne skapas vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning på den 
gymnasieskola där studien genomförs?  

2. Vilka faktorer påverkar hur svenskämnet utformas vid tematisk ämnesintegrerad 
duoundervisning på skolan? 

Studien visar att det svenskämne som utformas vid TÄD ofta är erfarenhetspedagogiskt. Lärarna utgår 
då i många fall från ett gemensamt problem- eller relationsorienterat tema i undervisningen. Resultatet 
visar på många fördelar med undervisningsmetoden, men uppmärksammar också en del problematik, 
bland annat vad gäller brist på struktur och tydlighet. Vidare riskerar svenskan att reduceras till ett 
färdighetsämne eller ett stödämne, t.ex. då ämnet integreras med kursen Gymnasiearbete eller då 
svenskläraren fungerar som resurs vid undervisning i matematik. Ett flertal faktorer påverkar vilken 
typ av svenskämne som skapas vid TÄD: ämneskombination, ramfaktorer (t.ex. planeringstid och 
schemaläggning), lärarnas inställning till TÄD och tro på en välfungerande ämnesintegrering, lärarnas 
samarbetsförmåga, lärarnas ämneskunskaper och ämneskonception, samt val av tema för 
undervisningen.  
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1. Inledning 
Skolans uppdrag är att överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda eleverna för att arbeta och 
verka i samhället. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att ”kunna orientera sig i en komplex 
verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 
och använda ny kunskap blir därför viktig” (Skolverket, 2011, s. 7). Verkligheten utanför skolmiljön 
är inte indelad i ämnen. Det är därför naturligt att ifrågasätta varför de kunskaper och färdigheter 
eleverna ska utveckla i skolan traditionellt delas in i tydligt separerade skolämnen. Förmodligen ger 
uppdelningen en känsla av struktur och tydlighet för både lärare och elever, samtidigt som den 
underlättar vid bedömning. Det går också att hävda att det finns en kärna i varje skolämne som skulle 
gå förlorad om kunskaper och färdigheter organiserades på ett annat sätt. Att undervisningen 
genomsyras av struktur och tydlighet anser jag är viktigt, framför allt när den riktar sig till elevgrupper 
med behov av särskilt stöd. Samtidigt behöver skolan ta hänsyn till elevers varierande förmåga att 
knäcka skolkoden, dvs. förstå vad som förväntas av dem och hur de ska arbeta för att nå målen i varje 
ämne. Färdigheter som inte har en naturlig plats i någon av kursplanerna kan lätt hamna i periferin. I 
styrdokumenten framgår att eleverna ska ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Detta för att få 
en helhetsbild och förståelse för samband mellan olika ämnesområden. 

Skolverket vill främja ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Det svenska språket är centralt för 
att eleverna ska uppnå goda resultat i skolan, oavsett kursinnehåll. På samma sätt är språket av 
avgörande betydelse även utanför skolans värld, både på arbetsplatsen och i privatlivet. Språk är en 
viktig del av vår identitet och det verktyg vi använder för att kommunicera med omvärlden. Skolämnet 
svenska kan därför anses vara särskilt viktigt. Vad ämnet innebär i praktiken är dock omtvistat och 
uppfattningen har varierat över tid. Vid ämnesintegrering blir distinktionen mellan det 
språkutvecklande arbetssättet och ämnesspecifik undervisning i svenska särskilt betydelsefull. Min 
erfarenhet är att många lärare blandar ihop begreppen och att samtalen ofta kretsar kring de fördelar 
som samverkan med svenskämnet medför, utan att diskutera vad som händer med ämnet i sig.  

Uppsatsen gör ett nedslag i ett antal undervisningskontexter och undersöker vad ämnesintegrering kan 
innebära för skolämnet svenska. Undersökningen är förlagd på ett gymnasieprogram där all 
undervisning bedrivs genom samverkan över ämnesgränserna. ”jag vet inte vad det här är” är ett 
lärarcitat från en av de intervjuer som genomfördes i studien. Läraren härmar i citatet sina elevers 
kommentarer och ger uttryck för den frustration de känner när de inte förstår vilket skolämne de 
undervisas i. Efter nio år av mer traditionellt organiserad undervisning är det en utmaning för både 
elever och lärare att arbeta ämnesintegrerat och vidga sina vyer. Citatet går enligt mig även att 
applicera på de olika ämneskonceptioner som svenskan ger upphov till. Vilken typ av svenskämne 
skapar jag genom min undervisning? Frågan aktualiseras ytterligare vid ämnesintegrering och med 
tanke på att all skolundervisning bör genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Kanske kan denna 
uppsats öppna för en ämnesdidaktisk diskussion kring svenskan och dess utformning vid 
ämnesintegrering.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning1 (TÄD) kan 
innebära för svenskämnet. Genom intervjuer med lärare, samt analys av läsårsplaneringar i Svenska 3 
diskuteras svenskämnets utformning vid ämnesintegrering. Undersökningen är avgränsad till en (1) 
gymnasieskola där man på det samhällsvetenskapliga programmet har valt att genomgående arbeta 
med TÄD. Studien är en ämnesdidaktisk analys som tar avstamp i Lars-Göran Malmgrens (1996) teori 
om tre olika svenskkonceptioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Följande frågeställningar har 
formulerats: 

1. Vilken typ av svenskämne skapas vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning på den 
gymnasieskola där studien genomförs?  

2. Vilka faktorer påverkar hur svenskämnet utformas vid tematisk ämnesintegrerad 
duoundervisning på skolan? 

Mitt antagande är att svenskämnet kan utformas på olika sätt vid TÄD. Vidare skulle detta innebära att 
elever som går i olika klasser får olika erfarenheter från vad som enligt Skolverket är en och samma 
kurs i svenska. Uppsatsen undersöker vilka bakomliggande faktorer som bidrar till ämnets utformning. 
Detta görs utifrån tre kategorier som på olika sätt kan tänkas påverka vilken typ av svenskämne som 
skapas vid tematisk ämnesintegrerad undervisning.  

• Ämneskombination 

• Ramfaktorer 

• Lärarnas inställning 

Kategorierna baseras på tidigare forskning kring ämnesintegrering och undervisning i svenska. Valet 
att undersöka huruvida ämneskombinationen påverkar svenskan motiveras av forskning som visar att 
ämnet vid ämnesintegrerad undervisning riskerar att reduceras till ett ”stödämne” (Nilsson, 2007). Det 
betyder att svenskan främst ansvarar för form och språklig framställning i sammanhang där ett annat 
skolämne ansvarar för innehåll. Kategorin motiveras också av mitt inledande antagande, att 
svenskämnet vid ämnesintegrering kan utformas på olika sätt. Organisatoriska faktorer har i tidigare 
forskning visat sig vara avgörande för huruvida lärare väljer att arbeta ämnesintegrerat eller 
ämnesspecifikt (Persson, 2011). Det är därmed möjligt att även ramfaktorer, så som planeringstid, 
schemaläggning och stöd från skolledning och kollegor, kan påverka svenskämnets utformning vid 
tematisk ämnesintegrerad duoundervisning. 

Den tredje kategorin, lärarnas inställning, baseras på forskning som visar att välfungerande kollegial 
samverkan är viktig för att ämnesintegrerad organisering av undervisningen ska fungera bra. Detta 
eftersom många lärare anser att arbetssättet kräver en större arbetsinsats än ämnesspecifik 
undervisning (Persson, 2011). Vidare visar Hattie (2008) att lärares samarbetsförmåga och kapacitet 
att analysera undervisningen tillsammans med kollegor har stor effekt för elevers studieresultat. 
Inställningen till arbetssättet och förmågan att samarbeta med kollegor kan därmed tänkas påverka 
ämnesintegreringens och svenskämnets utformning.  

                                                        
1 Duoundervisning innebär i det här fallet att det finns två aktiva lärare i klassrummet samtidigt som har ett gemensamt 

ansvar för både planering och genomförande av undervisningen. 
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Innan undersökningens metod och resultat redovisas och diskuteras ges en bakgrund kring skolämnet 
svenska, samt en redogörelse för arbetsmetoden tematisk ämnesintegrerad duoundervisning. 
Svenskämnet beskrivs utifrån Malmgrens (1996) tre olika svenskkonceptioner, men också utifrån 
Skolverkets syftesformulering för ämnet. Därefter tillkommer en genomgång av vad som menas med 
svenska som ett ”stödämne”. Avsnittet om tematisk ämnesintegrerad duoundervisning redogör för 
arbetssättets innebörd och dess för- och nackdelar. Slutligen behandlas TÄD som specialpedagogisk 
metod och Skolverkets rekommendationer på området.  

2. Teoretiskt ramverk 

2.1. Tre olika ämneskonceptioner 
Lars-Göran Malmgren gör i Svenskundervisning i grundskolan (1996) en ämnesdidaktisk analys av 
svenskan för att beskriva ämnets egenskaper och funktion i utbildning och skola. Malmgren urskiljer 
tre olika ämnesuppfattningar: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Ämneskonceptionerna är på många 
sätt teoretiska konstruktioner och kan vara svåra att finna i renodlad form i praktiska 
undervisningssituationer. Ibland händer det dock att en av dessa tre uppfattningar syns särskilt tydligt. 
Malmgren (1996, s. 89) menar att man som lärare kan ”sträva i den ena eller den andra riktningen 
beroende på ens övertygande och ställningstagande”. Olika lärare har olika uppfattningar om vad som 
är centralt i undervisningen, något som påverkar vilken typ av svenskämne som formas.  

Svenska som ett färdighetsämne 
Enligt Malmgren blir svenskan utifrån den första ämnesuppfattningen i första hand ett språkämne och 
det beskrivs som att det ”ska vara till praktisk nytta i elevernas vardag” (1996, s. 87). Undervisningen 
är fri från värderingar och när litteraturläsning förekommer är denna avskild från 
färdighetsövningarna. I en sådan ämnesuppfattning är det enligt Malmgren framför allt teknik som 
betonas och innehållet i undervisningen anses då vara sekundärt. Färdigheterna tränas delvis utanför 
sin naturliga kontext och koppling till omvärld och sammanhang är inte i fokus. Man antar att 
”språkutvecklingen gynnas genom abstrakta färdighetsmoment”. Malmgren (1996) framhåller följande 
aspekter som centrala: 

• Formalisering av färdighetsträningen 

• Specialträning och upprepning av olika moment 

• Fokus på form och teknik på bekostnad av innehåll 

• Undervisningen tenderar att bli fri från värderingar 

• Svenskan är i första hand ett språkämne  

• Liten andel litteraturläsning som då är avskild från färdighetsövningarna 

• Ämnet ska vara till praktisk nytta i elevernas vardag 

Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne 
I Malmgrens andra ämneskonception, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, är 
litteraturläsning central då denna anses ha en personlighetsutvecklande effekt på eleverna. I centrum 
står förmedlingen av ett kulturarv, i det här fallet en kanon eller ”ett urval av de litterära verk och 
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författare som litteraturhistoriker fastnat för som de mest värdefulla” (Malmgren, 1996, s. 88). 
Eleverna ska genom undervisning i svenskämnet få en gemensam kulturell referensram. Utöver 
utbildning i en litterär kanon innehåller ämneskonceptionen även det fristående området språklära, 
dvs. kunskap om grammatik och språkhistoria. Följande aspekter lyfts fram som centrala för 
ämnesuppfattningen: 

• Förmedling av det litterära kulturarvet och en kanon 

• Eleverna ska få en gemensam kulturell referensram genom att läsa klassiker 

• Litteraturen har en personlighetsutvecklande effekt 

• Språklära som en självständig del i undervisningen 

• Svenskämnet består av två delar: språket och litteraturen 

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 
I den tredje ämneskonceptionen utgår undervisningen enligt Malmgren till stor del från elevernas egna 
förutsättningar och erfarenheter. Färdighetsträningen formaliseras inte, utan funktionaliseras och är en 
del av det kunskapssökande arbetet. Innehållet i undervisningen är centralt och tar upp mänskliga 
teman och centrala humanistiska problem av historisk och social karaktär. Undervisningen utgår från 
elevernas intresse för omvärlden och är inte läromedelsstyrd. Läsning av skönlitteratur är ett viktigt 
moment i undervisningen. Ämneskonceptionen öppnar för samarbete med andra skolämnen, framför 
allt de samhällsorienterade ämnena. Malmgren (1996) framhåller följande aspekter som centrala för 
svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne: 

• Funktionalisering av färdighetsträningen 

• Undervisningen utgår från elevernas erfarenheter 

• Innehållet är centralt och bör ge historisk och social förståelse 

• Litteraturläsning central 

• Litteratur som kunskapskälla 

• Språklig kommunikation betonas 

• Öppenhet gentemot andra ämnen 

• Elevernas nyfikenhet på omvärlden står i fokus 

Malmgrens tre ämnesuppfattningar är som sagt på många sätt teoretiska konstruktioner och det är inte 
omöjligt att lärare växlar mellan de olika ämneskonceptionerna, alternativt uppfattar svenskämnet som 
en kombination av flera. Vidare är det inte enkelt att separera de tre ämnesuppfattningarna från 
varandra. Ett flertal moment, så som exempelvis färdighetsträning och litterär bildning, återfinns i 
samtliga tre svenskämnen även om dess funktion och syfte varierar.  

2.2. Svenskämnet i styrdokumenten 
I ämnesplanen för svenska på gymnasiet framgår det att kärnan i ämnet ska vara språk och litteratur. 
Språket beskrivs som ”människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 
kunskapsutveckling”. I ämnets syftesformulering finns också ett genomgående fokus på kopplingen 
mellan språk och identitet. Eleverna ska med hjälp av skönlitteratur, olika typer av texter och medier 
få kunskap om sin omvärld och om sig själv. Undervisningen i ämnet ska ”stödja deras personliga 
utveckling” (Skolverket, 2011).  
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Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra 
typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. (Skolverket, 2011) 

I kursen Svenska 1 fokuseras den retoriska arbetsprocessen, samt muntlig och skriftlig framställning 
och kommunikation. I det centrala innehållet framgår att eleven också ska få översiktliga kunskaper 
om och kring några centrala och internationella skönlitterära verk. Efter avslutad kurs ska eleven 
dessutom kunna reflektera kring språksociologi och språklig variation. I det centrala innehållet för 
kursen Svenska 2 framgår att eleverna ska arbeta med muntlig och skriftlig framställning, med fokus 
på text av utredande och argumenterande slag. I kursen som helhet läggs stor vikt vid litteraturhistoria, 
såväl svensk som internationell. För godkänt betyg ska eleven kunna diskutera ”stil, innehåll och 
bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 
litteraturvetenskapliga begrepp”. Slutligen framgår att kursen ska innehålla ett moment i grammatik. I 
kursen Svenska 3 får undervisning i den retoriska arbetsprocessen, muntlig framställning och 
argumentation ta plats. I övrigt läggs stor vikt vid arbete med och skriftlig framställning av texter av 
vetenskaplig karaktär. Eleven ska dessutom göra litteraturvetenskapligt inriktade analyser av 
skönlitteratur och vid avslutad kurs ha kunskaper om det svenska språkets ursprung.  

2.2.1. Svenska som ett stödämne 

I ämnesintegrerade undervisningssituationer pratar man ibland om att det ena ämnet inte enbart bör 
fungera som ett stödämne åt det andra. Diskussionen kring vad ett stödämne (ibland även kallat 
hjälpämne) innebär sträcker sig även utanför området tematisk ämnesintegrering och kan handla om 
statusskillnader mellan två olika skolämnen. Kritik har t.ex. riktats mot att svenska som andraspråk 
kan ses som ett stödämne till svenskan. Svenska som andraspråk har då beskrivits som ett ämne ”med 
färre kognitiva utmaningar och med ett fokus på form” (Economou, 2015, s. 79). Jag väljer att se på 
innebörden av begreppet stödämne på ett liknande sätt i min undersökning, men då istället fokusera på 
svenskämnet i relation till övriga ämnen i en ämnesintegrerad undervisningssituation.    

Enligt kursplanen för Svenska 3 ska den vetenskapliga text som eleverna själva producerar i kursen 
innehållsmässigt på ett eller annat sätt behandla svenskämnet. I Skolverkets egna kommentarer till 
kursplanen skriver de att  

Formuleringen utesluter en uppdelning där ämnet svenska ansvarar för det formella, dvs. den 
språkliga framställningen, medan något annat ämne/andra ämnen ansvarar för det innehållsliga 
stoffet. (Skolverket, 2011)  

Skolverket närmar sig en definition av begreppet stödämne som påminner om den i debatten om synen 
på svenska som andraspråk. Ordet i sig används dock inte i Skolverkets kommentar. Definitionen av 
svenska som ett stödämne skulle i detta fall innebära att ämnet koncentreras till att främst handla om 
form och språklig framställning. Svenska kan fungera som ett stödämne om man med hjälp av 
svenskämnet undervisar i exempelvis historia. Om eleverna ska skriva en vetenskaplig text är i sådana 
fall allt stoff hämtat från historiekursens centrala innehåll, medan svenskämnets enda ansvar blir den 
språkliga framställningen. En sådan uppdelning kan problematiseras och bör inte vara genomgående 
för kursen om man vid ämnesintegrering vill forma två likvärdiga ämnen med samma status.  

Att ett ämne fungerar som ett stödämne till ett annat behöver inte alltid vara negativt. Ska man 
exempelvis arbeta ämnesintegrerat är det sannolikt så att vissa delar av det centrala innehållet i en kurs 
inte lämpar sig för integrering med alla ämnen. Då kan det vara en bra idé att utgå från detta moment 
när man planerar undervisningen och sedan låta t.ex. svenskämnet ansvara för språk och form. Att ett 
skolämne fungerar som stödämne åt ett annat kan alltså både innebära något positivt, att det stödjer 
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undervisningen i det andra ämnet, eller vara mer negativt laddat och antyda underordning eller lägre 
status. När jag fortsättningsvis i min uppsats använder mig av begreppet stödämne menar jag ett 
svenskämne som har reducerats till att främst ansvara för form och språklig framställning, i 
sammanhang där ett annat skolämne ansvarar för innehåll.  

2.3. Tematisk undervisning och ämnesintegrering 
I följande avsnitt redovisas såväl teoretiskt ramverk som empirisk forskning kring ämnesintegrerad 
och tematisk undervisning. Det finns inte så mycket forskning som direkt ansluter till mitt område, 
tematisk ämnesintegrerad duoundervisning. Flertalet studier inriktar sig på ämnesintegrering generellt 
eller på tematisk undervisning, såväl ämnesspecifik som ämnesövergripande. En stor andel av 
forskningen har dessutom genomförts i grundskolan och inte på gymnasienivå.  

Tematisk undervisning innebär att man arbetar utifrån ett förutbestämt tema. Projektet kan vara 
ämnesspecifikt och kan då innebära att undervisningen i ett ämne under en viss period kretsar kring ett 
bestämt tema, t.ex. ”människokroppen” i biologi. Det man oftast menar med begreppet tematisk 
undervisning är dock en ämnesintegrerad sådan, i vilken flera skolämnen integreras till en helhet under 
ett och samma tema. Nilsson (2007) menar att tematisk undervisning utmärks av att den har en tydlig 
koppling till elevernas vardagserfarenheter, att den är oberoende av traditionella läromedel och att 
läsning av skönlitteratur blir en källa till kunskap.   

Ämnesintegrerad undervisning innebär ett samarbete mellan två skolämnen och ett arbetssätt i vilket 
undervisningen i de båda ämnena sammanfogas till en helhet. Ofta utgår undervisningen från ett tema 
eller organiseras som ett längre projekt. Gemensamma begrepp ”presenteras i ett gemensamt 
sammanhang för att ge eleverna en helhetsbild” (Persson, 2011, s. 30). Vad arbetssättet innebär i 
praktiken ser olika ut beroende på ämneskombination och kontext.  

Definitionen av begreppet ämnesintegrering varierar dock något då somliga menar att det går att 
ämnesintegrera även inom ett och samma skolämne. Persson (2011, s. 46) skiljer i sin avhandling på 
vertikal och horisontell ämnesintegrering. Vertikal ämnesintegrering innebär att det finns en 
helhetssyn kring kursmål och innehåll inom skolämnet. Det kan t.ex. innebära att man knyter samman 
undervisningen mellan årskurserna för att ge eleverna en övergripande bild och djupare förståelse för 
ämnet i sig. Det handlar då om integrering mellan kurser och inte mellan olika skolämnen. Horisontell 
ämnesintegrering innebär att man samarbetar över ämnesgränserna, att det finns en helhetssyn kring 
kursmål och innehåll mellan olika ämnen i samma årskurs. I denna uppsats är det den horisontella 
ämnesintegreringen som är i fokus.  

Ibland används termen ämnesövergripande undervisning synonymt med ämnesintegrerad. Jag har valt 
att genomgående i min uppsats använda mig av den senare eftersom jag anser att begreppen kan tolkas 
olika. Ett ämnesövergripande arbetssätt innebär enligt min mening att undervisningen utgår ifrån två 
olika skolämnens centrala innehåll, men förutsätter inte att ämnena aktivt integreras med varandra. 
Man skulle alltså i ett och samma temaprojekt kunna undervisa i två ämnen, vid separata 
lektionstillfällen och kalla projektet för ämnesövergripande. I begreppet ämnesintegrerad finns ett 
inbyggt krav på att undervisningen i de båda ämnena ska smälta samman och förenas till en helhet.  

Ovan framgår att det finns många beröringspunkter mellan tematisk undervisning och 
ämnesintegrering. Det senare innebär ofta att det ämnesintegrerade arbetet kretsar kring ett gemensamt 
tema. På liknande sätt innebär ett tematiskt arbete ofta, men inte alltid, ett samarbete över 
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ämnesgränserna. I följande avsnitt, i vilket för- och nackdelar med undervisningsmetoderna redovisas, 
placeras därför tematisk undervisning och ämnesintegrering under samma rubrik.   

2.3.1. Vinster och möjligheter  

Helena Persson har i sin doktorsavhandling Lärares intentioner och kunskapsfokus vid 
ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7–9 (2011) undersökt ämnesintegrering i 
naturvetenskapliga ämnen i grundskolans senare år. Ämnesmässiga motiv för integrerad undervisning 
är enligt Persson att man genom att koppla samman olika skolämnen ger eleverna en helhetssyn, dvs. 
ett sammanhang eller en röd tråd över ämnesgränserna. Detta skulle kunna göra att elevernas 
engagemang för ämnet ökar, så också möjligheten att framkalla ett genuint intresse. Tanken delas även 
av den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij, något som framgår i följande citat. 

Man kan dra ytterligare tre slutsatser av teorin om intresset. Den första består i sambandet mellan alla 
ämnen i kursen, vilket är den bästa garantin för att väcka ett enhetligt intresse och samla det kring en 
ryggrad. Först då kan vi tala om ett mer eller mindre varaktigt, djupt, stabilt och enhetligt intresse, när 
det inte splittras i tiotals skilda delar, utan i en enhetlig tanke förmår omfatta de disparata ämnena i 
undervisningen. (Lindqvist, 1999, s. 59) 

I de intervjuer med elever som Persson (2011) genomförde framgår att det är viktigast att innehållet i 
undervisningen är vardagsanknutet och användbart. Huruvida den är ämnesintegrerad eller 
ämnesspecifik verkar vara av mindre betydelse. Persson menar att samarbete över ämnesgränserna ger 
en mer autentisk undervisning och kunskaper som är användbara i vardagen. Om innehållet har en 
tydlig förankring i elevernas egna erfarenheter är det dessutom större chans att den resulterar i samtal 
och livliga diskussioner, något som gör att fler åsikter och perspektiv kommer fram.  

Jan Nilsson pekar i Tematisk undervisning (2007) på ett flertal fördelar med att skolundervisningen får 
kretsa kring ett tema. En av vinsterna med arbetssättet är att eleverna får arbeta i projekt i vilka 
undervisning pågår under en längre tid. Detta ger möjlighet till djupare förståelse eftersom eleverna 
inte ständigt behöver avbryta arbetet för att gå vidare. Ett tematiskt arbetssätt låter dessutom eleverna 
träna färdigheter i funktionella sammanhang. 

Pedagogiska motiv för tematisk undervisning och ämnesintegrering skulle kunna vara att 
undervisningen blir roligare, både för elever och lärare. Arbetsformerna blir mer varierande och 
eleverna får ofta arbeta i projekt som sträcker sig över en längre tid och är av en mer undersökande 
karaktär. Arbetssättet öppnar för individanpassning, då temats innehåll och uppgifter kan styras och 
anpassas så att det lämpar sig för olika nivåer. Även redovisningsformerna och arbetsmetoderna kan 
varieras eftersom dessa med fördel anpassas efter temats innehåll.  

2.3.2. Hinder och risker 

Enligt Persson (2011) är de organisatoriska faktorerna avgörande för huruvida lärare väljer att arbeta 
ämnesintegrerat eller ämnesspecifikt och studien visar att de flesta hindren för ett integrerat arbetssätt 
är av just organisatorisk karaktär. Det kan handla om brist på planeringstid, svårigheter vid 
schemaläggning eller svagt stöd från skolledning och kollegor.  

Lärare och elevers ämneskunskaper kan också vara ett hinder vid ämnesintegrerad undervisning. 
Lärarna behöver ha goda ämneskunskaper för att kunna ”hitta de gemensamma begreppen, men också 
för att hantera förklaringar utifrån olika aspekter och organisationsnivåer” (Persson, 2011, s. 45). 
Utöver goda kunskaper i det egna ämnet är det viktigt att lärarna har kunskaper om kursplaner i andra 
skolämnen, samt ett helhetsperspektiv över olika ämnens gemensamma begrepp och beröringspunkter. 
För att säkerställa detta behövs kompetensutbildning i ämneskunskaper, men också i pedagogik och 
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didaktik. Elevernas ämneskunskaper spelar också in vid ämnesintegrering. I Perssons studie framgår 
att vissa lärare anser att det är viktigt att eleverna har bra förkunskaper för att ett ämnesintegrerat 
arbetssätt ska fungera. Man bör därför vänta något med alltför omfattande samarbeten över 
ämnesgränserna. Andra lärare hävdar att det är bättre att ämnesintegrera tidigt för att ge eleverna en 
helhetsbild redan i yngre åldrar. En mer ämnesspecifik undervisning lämpar sig i sådana fall bättre i 
samband med betygssättning i de senare skolåren.   

Ett annat hinder är enligt Persson (2011) svårigheter vid betygssättning. Eleverna ska även vid 
ämnesintegrering få separata betyg i alla ämnen, något som ibland kan begränsa kreativiteten hos 
lärarna redan på planeringsstadiet. Vid kursens slut måste det finnas tillräckligt med 
bedömningsunderlag i båda kurserna och detta måste man naturligtvis ta hänsyn till i lektionsplanering 
och undervisning. Persson lyfter också att ytterligare ett hinder för lyckad ämnesintegrerad 
undervisning är att eleven på förhand tycker bättre om det ena ämnet i undervisningen, än det andra. 
Det finns då en risk att ett ämnesintegrerat arbetssätt minskar intresset för ämnet. Naturligtvis kan det 
även bli motsatt effekt – att intresset för det ämne som eleven på förhand tyckte sämre om ökar då det 
integreras med ett ämne som eleven tycker är roligt.    

Risker med undervisningsmetoden är att delar av det centrala innehållet i en kurs kan falla bort om det 
inte går att integrera. För att undvika detta bryts ofta denna del av det centrala innehållet ut från 
samarbetet, något som resulterar i att undervisningen inte längre är ämnesintegrerad. Många lärare 
vittnar dessutom om att undervisningssättet kräver en större arbetsinsats och att det därför är särskilt 
viktigt att ha ett välfungerande kollegialt samarbete (Persson, 2011). Vidare kan det uppstå problem 
om undervisningen kretsar kring ett dåligt underbyggt tema. Planeringen sträcker sig troligtvis över en 
längre tid och om temat inte upplevs som meningsfullt kan detta komma att genomsyra hela projektet. 
Ämnesintegrerad undervisning är precis som ämnesspecifik baserad på Skolverkets centrala innehåll, 
och eleverna ska uppnå målen för godkänt resultat i respektive kurs. Trots detta kan arbetssättet 
innebära problem om eleven behöver byta skola. Upplevelsen av kursen som helhet skiljer sig kanske 
något jämfört med om undervisningen varit mer traditionell och ämnesspecifik. Detta är särskilt 
problematiskt i lägre åldrar eftersom Skolverkets centrala innehåll för ämnet då sträcker sig över tre 
hela årskurser.  

Nilsson (2007) uppmärksammar ytterligare en risk med tematisk ämnesintegrerad undervisning, 
nämligen att det ena ämnet genomgående reduceras till ett stödämne. Efter att ha genomfört studier på 
mellanstadiet menar han att man i huvudsak kan se två typer av teman inom ämnesintegrerad 
undervisning: skolämnesorienterade teman (t.ex. forntiden, Asien) eller teman som är mer problem- 
eller relationsorienterade (t.ex. rädsla, mobbning). De senare utgår ofta från elevernas egna 
erfarenheter. Nilsson formulerar även en tredje, kanske något mindre vanlig kategori av en mer 
estetisk eller litteraturhistorisk karaktär (t.ex. sagor, hösten). Det vanligaste är att lärarna väljer ett 
tema från den första kategorin och som anknyter till innehållet i de samhällsorienterade ämnena. Den 
här sortens tematiska undervisning beskrivs i Nilsson (2007, s. 17) med hjälp av följande bild. 
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Bild. 1 

SO-tema	(styrning,	innehåll)	

	

	 	 Svenska		 	 SO	 	
	
	
	
	 Litteraturläsning		 Språk		 	 Traditionella	SO	
	 -	recensioner		 -	språk		 	 -	färdigheter	
	 -	återberätta		 -	färdighetsträning		 	 			(kartor,	tabeller	etc.)	
	 -	bild		 	 -	fakta	
	 -	dramatisering		

 
I schemat ser vi att innehållet för projektet, som är en integrering av skolämnena svenska och SO, är 
knutet till de samhällsorienterade ämnena. Under temats gång arbetar eleverna med litteraturläsning, 
språk och mer traditionella kunskaper och färdigheter i SO. Enligt Nilsson är det vanligt att en del av 
svenskämnet lämnas utanför det planerade temaarbetet. Läraren avsätter då lektioner som enbart är till 
för t.ex. rättskrivning, grammatik eller läsning av skönlitteratur som inte är direkt knuten till temat. 
Delar av det som i schemat ovan står under ämnet Svenska bryts därmed ut från temat och studeras 
separat.  

Om undervisningen organiseras på ovanstående sätt finns det alltså en uppenbar risk att kopplingen 
mellan det tematiska innehållet och litteraturläsningen (om någon sådan alls förekommer) blir svag 
eller helt obefintlig och att läsningen och bearbetningen av de skönlitterära texterna inte bidrar till att 
fördjupa elevernas kunskaper. […] undervisningen reduceras till träning av färdigheter samt 
förmedling och konsumtion av fakta. Elevernas egna erfarenheter trycks ut i periferin och vi hamnar i 
en traditionell ämnesundervisning (Nilsson, 2007, s. 20).  

Detta innebär att undervisningen formar ett svenskämne som ligger närmast de som Malmgren (1996) 
kallar för svenska som ett färdighetsämne och svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. 
Enligt definitionen av begreppet gör den här sortens tematiska arbetssätt dessutom svenskämnet till ett 
stödämne. I det beskrivna projektet ansvarar svenskan främst för form och språklig framställning, 
medan innehållet är knutet till de samhällsorienterade ämnena.   

2.4. Tematisk ämnesintegrerad duoundervisning 
På gymnasieskolan där studien genomförs har man valt att undervisa genom en metod som 
skolledning och lärare kallar för tematisk ämnesintegrerad duoundervisning, förkortat TÄD. 
Begreppet är en hopsättning av tre undervisningssätt och innebär i praktiken att man arbetar med 
samtliga tre metoder parallellt: tematisk undervisning, ämnesintegrerad undervisning och 
duoundervisning. Nytt från föregående avsnitt är begreppet duoundervisning, vilket enligt rektor på 
skolan innebär att det finns två aktiva och undervisande lärare i klassrummet samtidigt. Följande 
punkter sammanfattar innebörden av TÄD: 

• Undervisningen kretsar kring ett gemensamt tema 

• Minst två ämnen integreras och undervisas i samtidigt 

• Minst två lärare (en från varje ämne) är närvarande i klassrummet och ansvarar gemensamt för 
planering och genomförande av undervisningen 

På gymnasieskolan används TÄD också som ett substantiv, ”en TÄD”. Med formuleringen menar man 
det ämnesintegrerade samarbetet mellan två lärare, dvs. integreringsprojektet som helhet.  
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Vid duoundervisning bör inte en av lärarna fungera som resurs eller stödlärare, utan de ska undervisa i 
klassen tillsammans. Utöver de fördelar som redovisats i samband med genomgången av tematisk 
undervisning och ämnesintegrering, ser man med TÄD ytterligare en fördel – ökad lärartäthet. Två 
behöriga lärare är närvarande i klassrummet och kan stödja eleverna i deras utveckling. Dessutom har 
lärarna redan i planeringsfasen möjlighet att diskutera idéer, förhoppningar och farhågor med 
varandra. I en välfungerande TÄD pågår ett ständigt kollegialt lärande: lärarna ser varandra undervisa, 
ger feedback, inspireras av varandra och utvecklas pedagogiskt.  

Pedagogikprofessorn John Hatties metastudie Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses 
relating to achievement (2008) är en sammanställning av forskning kring vilka faktorer och 
undervisningsmetoder som gynnar lärande. Studien visar att lärarens pedagogiska kunskaper och 
förmåga att analysera undervisningen tillsammans med kollegor har stor effekt för elevers 
studieresultat. 

The common themes in what makes various strategies successful are the stipulation of planning, and 
in particular teachers talking with other teachers about teaching and planning, deliberate attention to 
learning intentions and success criteria, and a constant effort to ensure teachers are seeking feedback 
information as to the success of their teaching on their students. This can be enabled when teachers 
critically reflect on their own teaching using classroom-based evidence, and it can be maximized 
when teachers are in a safe and caring environment among colleagues and talking about their 
teaching. (Hattie, 2009, s. 36)  

Tematisk ämnesintegrerad duoundervisning medför ett ökat samarbete mellan lärarna, vilket bedöms 
ha positiv påverkan på elevers studieresultat. Lärarnas pedagogiska förmåga utvecklas då de dels får 
möjlighet att se andra undervisa, dels förväntas visa upp sin egen undervisning för kollegor. Att 
klassrumsdörrarna inte hålls stängda öppnar upp för pedagogiska samtal och analys av undervisningen 
tillsammans med andra lärare, något som enligt Hattie är angeläget för elevers lärande. 

2.4.1. TÄD i läroplanen 

I läroplanen för gymnasieskolan nämns inte tematisk ämnesintegrerad duoundervisning som enhetligt 
begrepp. Det går däremot att utläsa en del om organisation, ämnesövergripande arbetssätt och 
samarbete på skolan som kan motivera undervisning genom TÄD. I skolans värdegrund framgår att 
eleverna måste ges möjlighet att få överblick och sammanhang i sin utbildning och att skolan ska 
sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer. Under de övergripande 
målen står det att läraren ska samverka med andra lärare för att eleverna ska nå utbildningsmålen. 
Undervisningen ska organiseras så att de får tillfälle arbeta med ämnesfördjupning, samt får överblick 
och sammanhang i utbildningen. Dessutom ska eleverna ges ”möjlighet att arbeta ämnesövergripande” 
(Skolverket, 2011, s. 11). Rektor ansvarar för att samverkan mellan lärare kommer till stånd, samt för 
skolans arbete med de kunskapsområden i vilka ”flera ämnen ska bidra och samordnas så att de utgör 
en helhet för eleven” (Skolverket, 2011, s. 16).  

Läroplanen innehåller formuleringar som uttrycker att skolan bör sträva efter att skapa goda 
förutsättningar för samarbeten över ämnesgränserna. Explicit framgår att eleverna ska få möjligheter 
att arbeta ämnesövergripande, men begreppet ämnesintegrering förekommer inte. Det står dock klart 
att eleverna i måste ges möjlighet att få överblick och sammanhang, samt att lärarna ska samverka med 
varandra.  

På Skolverkets hemsida finns information till skolor som vill utveckla sina undervisningsmetoder och 
arbeta över ämnesgränserna. Där ges också förslag på diskussionsfrågor som kan vara bra att utgå från 
vid ämnesövergripande planering, samt arbetsgång vid planering i arbetslag. Skolverket väljer att kalla 
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undervisningen för ”ämnesövergripande” och har på sin hemsida placerat informationen under fliken 
för skolutveckling i naturvetenskap och teknik. I texten väljer man att framför allt understryka tre goda 
anledningar till att lärare bör arbeta mer över ämnesgränserna: förberedelse inför elevernas 
gymnasiearbete, tvärvetenskaplig undervisning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

Gymnasiearbetet är elevernas avslutande projekt i trean och innebär en fördjupning inom ett 
ämnesområde och en redovisning i form av en skriftlig rapport. Projektet avslutas med ett 
opponeringstillfälle. För att kunna genomföra uppgiften behöver eleverna tänka över ämnesgränserna 
och skapa sig en helhetsbild kring uppsatsens frågeställning. Skolverket (2014) menar att eleverna 
genom tvärvetenskaplig undervisning i vilken man kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap 
och humaniora får ”möjlighet att se helheter och angripa komplexa frågor ur flera perspektiv”.  
Slutligen betonar Skolverket vikten av ett språkutvecklande perspektiv i alla skolämnen. Samtliga 
lärare, även de som undervisar i naturvetenskap och teknik, måste planera undervisningen så att språk- 
och kunskapsutveckling gynnas. Eleverna behöver i alla ämnen, och inte bara i språkämnen, ges 
möjlighet att skriva, läsa, tala och samtala.  

2.4.2. TÄD som specialpedagogisk metod 

I Skollagen 1 kap. 4 § framgår att det i utbildningen ska tas hänsyn till barns och elevers olika behov. 
Undervisningen måste därmed anpassas så att alla elever får de stöd de behöver för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas så långt som möjligt. Att se alla elever och få förståelse för 
vilken typ av stöd och stimulans varje individ behöver kan vara mycket svårt i stora klasser med 
många elever per lärare. Utmaningarna blir ännu större om flera av eleverna dessutom har behov av 
extra stöd eller en fastställd diagnos, t.ex. dyslexi. Riksförbundet Attention2 har sammanställt en lista 
med tips och råd till lärare som arbetar med elever med olika typer av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF), så som ADHD, Aspergers syndrom eller Autismspektrumtillstånd.  
Bland de strategier som visat sig fungera väl i undervisning som riktar sig till personer med NPF finns 
duoundervisning. Riksförbundet Attention menar att flera undervisande lärare i klassrummet samtidigt 
ökar möjligheterna att ”upptäcka och stötta elever som har behov av extra anpassning” (Riksförbundet 
Attention).  

Ahlberg (2013) menar att man kan se en trend med ökad individualisering i skolan, något som tycks få 
konsekvenser för elever med behov av särskilt stöd. Skolan karaktäriseras av ”mycket individuellt 
arbete, vilket innebär ökade krav på självständighet och initiativförmåga” (Ahlberg, 2013, s. 70). 
Denna trend är inte enbart skapad av den enskilda läraren, utan kravet på självständighet förekommer 
även i Skolverkets syftesformuleringar och kursmål. För att underlätta skolarbetet för elever med NPF 
rekommenderar Riksförbundet Attention att skolan arbetar aktivt med tydlighet och struktur, samt att 
eleverna får kontinuerlig träning i studieteknik. Större uppgifter bör delas in i ett flertal mindre och 
eleverna bör erbjudas hjälp att ta anteckningar. Lärarna bör dessutom ge täta avstämningar gentemot 
individuellt uppsatta mål. För att möjliggöra ett sådant arbetssätt krävs en hög lärartäthet, något som 
duoundervisning medför. 

Inga-Lill Jakobsson menar i sin doktorsavhandling Diagnos i skolan: en studie av skolsituationer för 
elever med syndromdiagnos (2002) att lärartäthet och samverkan på skolan är betydelsefullt för 
                                                        
2 Riksförbundet Attention arbetar för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli bemötta 

med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden. De arbetar också för att öka 
kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. För mer information se <http://attention-riks.se/om-
oss/var-verksamhet/> (Hämtad 2015-11-10). Listan med handfasta tips och råd till lärare som undervisar elever med 
NPF är en del av skolkampanjen Eleven är inte problemet.  
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studieresultaten, speciellt när undervisningen rör elever med behov av särskilt stöd. Att utveckla 
samarbetet, både inom skolans väggar och gentemot andra professioner och verksamheter, är en av 
dagens skolas största utmaningar (Ahlberg, 2013).  

3. Metod 
Syftet med studien är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning kan innebära för 
svenskämnet. I uppsatsens inledning formulerades följande frågeställningar: 

1. Vilken typ av svenskämne skapas vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning på den 
gymnasieskola där studien genomförs?  

2. Vilka faktorer påverkar hur svenskämnet utformas vid tematisk ämnesintegrerad 
duoundervisning på skolan? 

Undersökningen tar avstamp i Malmgrens (1996) teori om tre olika svenskämnen: svenska som ett 
färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Utifrån dessa tre ämneskonceptioner analyseras, jämförs och diskuteras 
läsårsplaneringar i svenska. För att vidare undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar 
svenskämnets utformning vid TÄD utgår jag från tidigare forskning om ämnesintegrering, 
svensklärarnas egna kommentarer kring arbetet med läsårsplaneringarna i fråga, samt deras mer 
allmänna uppfattning av TÄD. 

Valet av intervju som metod medför ett flertal utmaningar vad gäller allt från praktisk logistik och 
kontext, till genomförande och resultatanalys (Barnard & Burns, 2012). Först och främst är det svårt 
att hitta lämpliga informanter som kan tänka sig att delta i undersökningen och ställa upp på en 
intervju. Vidare kan det vara problematiskt att planera in intervjutid eftersom lärare ofta är mycket 
upptagna. Vid den faktiska intervjun måste man sedan vara beredd på att eventuellt bli avbruten och 
kanske inte hinna ställa sina frågor som planerat. Ofta behöver man intervjua samma informant mer än 
en gång för att få den information som behövs för att en analys av materialet ska vara möjlig. Den som 
intervjuar behöver vid intervjutillfället ta hänsyn till maktstrukturer och att det kan kännas obekvämt 
för informanten att bli bedömd av en utomstående. Intervjun är inget vanligt socialt möte och det är 
viktigt att informanten känner sig tillräckligt avslappnad och bekväm för att vilja svara på frågor. 
Vidare måste man vid analys av resultatet fundera över hur pass sanningsenligt informanterna har 
svarat. Risken finns att de svarar så som de tror att intervjuaren vill, eller för att uppfattas på ett visst 
sätt. I vissa fall kan man bli tvungen att ställa liknande frågor vid olika tillfällen för att få ett 
tillfredsställande resultat, något som framgår i följande citat.  

All interviewers are confronted with how to judge the honesty or truth value of what the interviewee 
says. By interviewing each teacher more than once, I was able to include some key questions that I 
had asked in a previous interview, but using slightly different wording so that the interviewee did not 
recognise that I was checking my understanding of what he or she had told me previously. (Barnard 
& Burns, 2012, s. 98) 

Trots utmaningarna med metoden anses den i det här fallet bäst lämpad för studien. För att undersöka 
vilka bakomliggande faktorer som påverkar svenskämnets utformning vid TÄD behöver jag känna till 
verksamma lärares uppfattning av arbetssättet. Efter att ha kommit i kontakt med ett antal svensklärare 
med erfarenhet från undervisningsmetoden och som kunde tänka sig att ställa upp som informanter 
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blev det möjligt att boka in tid för intervju. För att undersöka vilken typ av svenskämne som skapas 
vid TÄD behövs material som beskriver svenskundervisning i skolan. Av olika anledningar var det 
inte möjligt att observera undervisning i den utsträckning som skulle behövas för att kunna genomföra 
studien. Jag valde därför att analysera, jämföra och diskutera ett antal läsårsplaneringar i svenska.  

3.1. Material 
Uppsatsens material består av tre olika läsårsplaneringar för Svenska 3, djupintervjuer med fyra 
behöriga svensklärare, samt en intervju med rektor på skolan. Intervjun med rektor syftade främst till 
att ta reda på hur det är tänkt att tematisk ämnesintegrerad duoundervisning ska fungera i teorin. 
Samtalet gav också en inblick i hur det kommer sig att undervisningsmetoden introducerades, samt 
förståelse för kopplingen till skolans specialpedagogiska profil.  

För att säkerställa anonymiteten hos informanterna har svensklärarna i undersökningen tilldelats 
fiktiva namn: Eva, Tomas, Sofia och Caroline. Tre av fyra lärare intervjuades tillsammans i grupp och 
den fjärde enskilt vid ett senare tillfälle. Att några av lärarna intervjuades ihop berodde på tidsbrist och 
svårigheter att få till möten. Till tre av lärarna ställdes ytterligare frågor vid ett senare tillfälle då delar 
av materialet behövde förtydligas. Samtliga intervjuer genomfördes på skolan och deltagarna visste på 
förhand att de skulle få svara på frågor kring arbetet med TÄD. De var medvetna om att studien 
fokuserar ämnesintegrering med svenskämnet och att frågorna sannolikt skulle kretsa kring deras 
undervisning i svenska. Intervjuerna var riktat öppna och följande förutbestämda frågeområden 
bedömdes som särskilt intressanta: 

• Lärarnas generella uppfattning av tematisk ämnesintegrerad duoundervisning 

• Uppfattning av vad som krävs för att TÄD ska fungera bra 
- Ämneskombination 
- Ramfaktorer 
- Lärarnas inställning 

• Beskrivning av läsårsplaneringen 
- Kommentarer på samverkan, planeringsarbete och genomförande 

Tre av svensklärarna bidrog med varsin läsårsplanering för Svenska 3 som också kommenterades vid 
intervjutillfället. Delar av de analyserade läsårsplaneringarna var antingen redan genomförda på 
skolan, eller ännu inte påbörjade. Lärarna fick med egna ord beskriva planeringen, dess olika projekt 
och hur de tänkt kring kursens centrala innehåll och mål. De berättade också om hur de hade uppfattat 
ämnesintegreringen som helhet, både vad gäller planering, undervisning och lärarsamarbete.   

3.1.1. Urval 

Studien genomförs på en gymnasieskola med uttalad specialpedagogisk profil där samtliga elever på 
ett eller annat sätt har behov av särskilt stöd eller någon form av anpassning. Ett flertal elever på 
skolan har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder eller är under utredning för t.ex. dyslexi, 
ADHD eller ADD. Anledningarna till varför eleverna har sökt sig till skolan varierar, men ofta handlar 
det om att de behöver en lugnare och mer individanpassad skolmiljö för att nå sina mål. Klasserna 
består av både hög- och lågpresterande elever.  

Den specialpedagogiska profilen genomsyrar allt arbete på skolan och innebär bland annat ett utökat 
elevhälsoteam och hög personaltäthet. Eleverna undervisas enligt TÄD, har utökad mentorstid och 
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inga håltimmar i schemat. Varje elev har dessutom tillgång till en egen dator som är utrustad med ett 
flertal pedagogiska hjälpprogram, samt diverse hjälpmedel i klassrummet, t.ex. stressbollar och 
sittdynor. Därtill finns stora satsningar på IKT och varje lektionssal är utrustad med interaktiva tavlor 
och projektorer för att möjliggöra anpassning efter elevernas olika inlärningsstilar. Man har också valt 
att inreda klassrummen enhetligt och enkelt för att reducera intryck och göra inlärningsmiljön lugnare. 
Klasserna är små och eftersom schemat inte innehåller några längre raster är skoldagarna något kortare 
än normalt. I övrigt läser eleverna efter samhällsvetenskapsprogrammets examensmål och 
programstruktur precis som vanligt.  

Samtliga lärare som deltar i studien arbetar vid intervjutillfället på skolans samhällsvetenskapliga 
program. Alla är behöriga i svenska och har under pågående eller föregående läsår undervisat i ämnet. 
Vilka andra ämnesbehörigheter som representeras i gruppen varierar. De intervjuade lärarna har 
blandad erfarenhet från ämnesintegrering sedan tidigare. Någon har ingen erfarenhet alls, medan andra 
är vana att samarbeta med lärare i andra ämnen. En av dem har själv gått i en skola där undervisningen 
organiserades genom ämnesintegrering. I kollegiet finns en lärare som tidigare har ämnesintegrerat 
med sig själv, mellan sina olika ämnen. Undervisningen täckte alltså olika skolämnen, men innebar 
inte ett samarbete med en kollega.  

3.2. Bearbetning av material 

3.2.1. Analys av läsårsplaneringar 

För att undersöka vilket svenskämne som formas vid TÄD analyseras, jämförs och diskuteras 
läsårsplaneringarna utifrån Malmgrens (1996) tre olika ämneskonceptioner. Resultatet jämförs även 
med det svenskämne som formuleras i styrdokumenten. Som komplement vid analysen finns 
svensklärarnas egna kommentarer kring planering och genomförande av undervisningen.  

3.2.2. Analys av intervjusvar 

Samtliga intervjuer spelades in och de som har legat till grund för studien har transkriberats. Då enbart 
en del av en intervju var relevant för undersökningen innefattar transkriptionen ett kort avsnitt före och 
efter citatet i fråga. Transkriptionen är innehållsbaserad ortografisk och innehåller inga markörer för 
intonation eller stödsignaler. I undersökningen av vilka faktorer som påverkar svenskämnets 
utformning vid TÄD analyseras lärarnas svar utifrån följande tre kategorier som var definierade på 
förhand: 

• Ämneskombination 

• Ramfaktorer 

• Lärarnas inställning 

3.3. Etiska aspekter 
Undersökningen följer Vetenskapsrådets regler för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 
Informanterna fick på förhand reda på studiens övergripande syfte. De informerades också om att de 
förblir anonyma, samt att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst får avbryta sin medverkan. 
Under arbetets gång ställdes jag inför problem kring anonymisering av gymnasieskolan i fråga. 
Uppsatsen ger ingen information om skolans storlek eller vilka gymnasieprogram utöver det 
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samhällsvetenskapliga som erbjuds. Jag anser det dock vara nödvändigt att informera läsaren om att 
skolan har en uttalad specialpedagogisk profil, även om denna inriktning är relativt ovanlig bland 
landets skolor och potentiellt kan verka avslöjande. Jag menar att informationen är relevant för 
uppsatsen eftersom den specialpedagogiska profilen är en av anledningarna till att man på skolan har 
valt att gå över till tematisk ämnesintegrerad duoundervisning.  

4. Resultat 
I följande avsnitt redovisas hur arbetet med tematisk ämnesintegrerad duoundervisning ser ut på 
skolan. Vidare presenteras även resultatet från de intervjuer som har genomförts med fyra 
svensklärare. Intervjusvaren innefattar lärarnas tankar kring TÄD, undervisningsmetodens för- och 
nackdelar, samt hur de uppfattar elevernas reaktion på undervisningen. Resultatet presenteras utifrån 
kategorierna ämneskombination, ramfaktorer och lärarnas inställning. Kapitlet avslutas med en 
presentation av tre olika läsårsplaneringar för kursen Svenska 3. 

4.1. TÄD som undervisningsmetod på skolan 
I en intervju med rektor framgår att skolledningen har beslutat att låta undervisningen på det 
samhällsvetenskapliga programmet bedrivas ämnesintegrerad med minst två behöriga lärare i 
klassrummet samtidigt. Detta som ett led i arbetet med att skapa en specialpedagogisk profil på skolan. 
Två eller flera kurser läses över ett helt läsår parallellt under samma lektionstid och i samma klassrum. 
Detta innebär att kurser på 50 poäng inte studeras koncentrerat under en termin utan sprids ut över ett 
helt läsår. De kursansvariga lärarna hjälps åt med planering, undervisning och ger varandra stöd i 
bedömningssituationer. Målet är att undervisningen ska planeras efter teman som kan kopplas till 
kursmålen för båda ämnena.  

Undervisningsmetoden infördes ett drygt läsår innan studien genomfördes. Tidigare var eleverna 
indelade i ett flertal mindre grupper och eftersom närvaron varierade blev det svårt för lärarna att 
planera undervisningen på ett bra sätt. Samplaneringen mellan grupperna var bristfällig, så även 
kommunikationen pedagogerna emellan. Lärare och skolledning började se mönster i vilken typ av 
inlämningar det var som eleverna låg efter med och man insåg att det ofta rörde sig om liknande typer 
av uppgifter. Efter samtal kring hur man kunde förbättra undervisningsmetoderna på skolan och 
ytterligare stärka den specialpedagogiska profilen bestämde man sig för att genomgående 
ämnesintegrera och låta lärarna samarbeta i par.  

Vilka ämnen och kurser som eleverna samläser varierar och beror på önskemål från lärarna, 
erfarenheter från tidigare ämnesintegreringar och möjligheter vid schemaläggning. Det kan alltså 
innebära att en lärare i Svenska 3 undervisar tillsammans med en lärare i Psykologi 1 ena året för att 
nästa år undervisa i Svenska 1 tillsammans med en lärare matematik. Utgångspunkten är att två kurser 
ska kombineras, men i praktiken kan det röra sig om ett samarbete mellan betydligt fler. I intervjuerna 
framkom följande mål med arbetssättet:  
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• Så bra målträffar3 som möjligt i kurserna 

• Lärarna ska göra en gemensam läsårsplanering 

• Varje lektion ska vara ämnesintegrerad 

• Undervisningen ska utgå från ett gemensamt tema  

På grund av svårigheter vid schemaläggning och de varierande ämneskombinationerna är det inte 
säkert att alla mål går att uppfylla. Oavsett måluppfyllelse är minsta möjliga vinst med TÄD att det är 
två undervisande lärare i klassrummet samtidigt.  

4.2. Lärarnas uppfattning av TÄD 
För- och nackdelar 
Lärarna delar med sig av många positiva tankar kring tematisk ämnesintegrerad duoundervisning. De 
menar att de utvecklas pedagogiskt genom att samarbeta med andra lärare och att de hela tiden får 
möjlighet att utvärdera och förbättra sin undervisning. Eva säger att ”det är utmanande, du kan inte 
komma dragandes med ditt gamla material och köra samma sak”. Tomas menar att ”det är ju lärorikt 
att arbeta med andra duktiga lärare […] att man får se dels deras pedagogik med också 
ämneskunskaperna”. Enligt lärarna innebär den tematiska ämnesintegreringen att eleven får upp 
ögonen för sammanhang över ämnesgränserna och förståelse för hur kurserna hänger ihop. Sofia 
refererar till kursmålens formulering ”på ett nyanserat sätt” och menar att detta genom 
ämnesintegrering blir enklare för eleven att uppnå eftersom hon alltid får minst två infallsvinklar på ett 
och samma tema. Tomas menar att TÄD och möjligheten att följa eleverna i flera ämnen gör att man 
som svensklärare får mer bedömningsunderlag, framför allt vad gäller muntliga färdigheter.  

Nackdelar med arbetssättet är att det uppstår stora problem om duosamarbetet inte fungerar. Sofia 
menar att det blir problematiskt om man i duon inte vill samma sak: ”vill inte den ena jobba i TÄD så 
faller ju det”. Eva tycker att det är svårt att samarbeta med någon som inte kan se möjligheterna i sitt 
ämne. Detta eftersom hon själv inte är behörig i något av de andra ämnena i integreringen och därmed 
inte ensam kan bestämma hur undervisningen ska se ut. Eva lyfter de problem som kan uppstå när man 
ska undervisa i nya ämneskombinationer varje läsår. Hon menar att några tycker att detta är roligt och 
utvecklande, medan andra är kritiskt inställda till den ökade arbetsbördan. De varierande 
ämneskombinationerna innebär också att lyckade temaprojekt inte kan utvärderas, utvecklas och 
genomföras på nytt.   

Tomas menar att arbetssättet kan skapa problem för den typ av elever som undervisningen riktar sig 
till. Skolan har en uttalad specialpedagogisk profil och eleverna har på olika sätt behov av stöd eller 
individanpassad undervisning. Struktur och tydlighet är därför särskilt viktigt och TÄD är då inte 
nödvändigtvis är rätt väg att gå. Han menar att ”deras energi som behöver gå till att fokusera på ämnet 
går åt till annat”. Tabell 1 sammanfattar lärarnas uppfattning av undervisningsmetodens för- och 
nackdelar.   

                                                        
3 Målträff är ett begrepp som används flitigt på skolan där undersökningen genomförs. Med målträff avser man de 

beröringspunkter och likheter som kan finnas i två olika kursers centrala innehåll och/eller kunskapskrav.   
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Tabell 1 Fördelar och nackdelar med TÄD som framkom i intervjuer med lärare 

Fördelar Nackdelar 

• Två behöriga lärare i klassrummet samtidigt 

• Sammanhang, eleverna får förståelse för hur skolämnena 
hör ihop och undervisningen blir mer relevant 

• Flera infallsvinklar på ett och samma tema  

• Kollegialt lärande, lärarna utvecklas genom samarbete  

• Dynamiskt arbetssätt  

• Att arbeta i nya ämneskombinationer varje läsår är 
utmanande och utvecklande  

• Mer bedömningsunderlag 

• Om det är svårt att kombinera kursernas centrala innehåll 
och mål under ett gemensamt tema   

• Om samarbetet i duon inte fungerar  

• Om inte båda lärarna är positivt inställda till TÄD 

• Om en av lärarna inte har tillräckliga ämneskunskaper 
eller inte ser möjligheterna i sitt ämne  

• Arbetsbördan ökar i och med nya ämneskombinationer 
varje läsår. Material går inte att återanvända 

• Ostrukturerat arbetssätt och schema 

 

Lärarnas uppfattning av elevernas reaktioner 
Skolans elever klagar på att de inte förstår vilket ämne som är vilket i undervisningen. När studien 
genomförs är det andra läsåret som undervisningen på samhällsvetenskapsprogrammet har bedrivits 
genom TÄD. Kritiken var som störst när arbetssättet precis hade införts. Från de nya ettorna kände 
lärarna inte ett så starkt motstånd, men när tvåorna och treorna kom tillbaka från sommarlovet och fick 
höra att all undervisning skulle vara ämnesintegrerad var det ”en storm”, berättar Caroline. ”De gick in 
i en vägg”. Framåt vårterminen blev det enklare och i år är betydligt fler med på tåget. Caroline menar 
att eleverna är inskolade i att se skolämnena som åtskilda efter nio år med traditionell ämnesspecifik 
undervisning och har svårt att tänka på ett nytt sätt. ”Varje dag är det en kamp med eleverna”, berättar 
hon, och tillägger att hon ofta behöver övertyga dem om att lärarna vet vad de gör. I sådana situationer 
är det skönt att vara två lärare i klassrummet samtidigt.  

vi jobbar i uppförsbacke för eleverna är inrutade i nio år att tänka, väldigt såhär, lådvis – svenska, 
engelska, kommunikation. Och sen kommer vi här och bara nej men dra ut alla lådor och bara slänger 
alla kläder i en hög och sen bara nu kör vi det här. Och de bara, eh? 

I samband med att skolan började undervisa genom TÄD diskuterade lärare och skolledning huruvida 
de skulle låta samtliga klasser arbeta ämnesintegrerat, eller bara de nya ettorna. Beslutet att 
ämnesintegrera i alla årskurser grundades i att man inte ville ”låta de andra klasserna fortsätta med 
något vi inte tror på”, berättar Eva. Hon säger att hon redan innan den nya undervisningsmetoden 
infördes valde att ämnesintegrera med sig själv. Hon undervisade i psykologi, svenska och 
kommunikation och planerade genomgående över ämnesgränserna. Hon minns att eleverna redan då 
klagade på att de hade svårt att hålla isär innehållet och var kritiska till arbetssättet. Eva ville att de 
skulle se det som ett enat ämne och låta det vara upp till henne att hålla isär vilket innehåll som hörde 
till vilket skolämne. ”De tyckte ’jag vet inte vad det här är’, ah men – det är psykologi-svenska-
kommunikation!”, berättar hon om hur ett samtal mellan henne och eleverna kunde se ut. ”Trots att jag 
var själv var det jobbigt för dem. Det var som att de ville dela in mig i tre rutor liksom”.   
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4.2.1. Ämneskombination  

Inför läsårets start får lärarna fylla i en önskelista och tar då hänsyn till vilka ämnen de gärna skulle 
vilja integrera med sitt och vilka kollegor de vet att de kan samarbeta med på ett bra sätt. När alla har 
meddelat sina önskemål tar programansvarig med sig listan till skolledning och schemaläggare för att 
fastställa årets olika ämnesintegreringar. Sofia menar att det kan vara bra att inte få alla sina 
önskningar uppfyllda, ”jag ser det inte som något negativt att man inte får bara de man önskar utan det 
blir ju en utvecklingsmöjlighet, en utmaning”. Tomas betonar att en naturlig och välfungerande 
ämneskombination är grundläggande för att TÄD ska lyckas. Han menar att det är viktigt att man för 
elevernas bästa inte ska ämnesintegrera för sakens skull, ”man får liksom inte till varje pris försöka få 
ihop två ämnen”.    

Sofia berättar att hon tycker att svenskan är ett tacksamt ämne vid integrering. Det är ”inte så 
stoffstyrt, utan det är mer liksom formen” lägger hon till. Hon kan inte komma på ett ämne som hon 
inte skulle kunna samarbeta med, även om vissa ämneskombinationer troligtvis innebär en större 
utmaning än andra. ”Det är en utmaning att samarbeta i matte, det är det, men det ser jag snarare som 
en utmaning än nackdel”. Eva önskar att få prova på att integrera en kurs i psykologi med just 
matematik. Hon anser att hon inte är tillräckligt bra på statistik och skulle därför uppskatta att 
samverka med en mattelärare kring t.ex. avancerad psykiatristatistik. Samarbetet skulle vara ”häftigt”, 
men hon skulle samtidigt bevisa för de andra lärarna på skolan att också oväntade ämnesintegreringar 
är möjliga att få att fungera på ett bra sätt. Matematik är ett ämne som ofta kommer upp i samtal kring 
mer utmanande ämneskombinationer i TÄD. Sofia har tidigare önskat ta sig an utmaningen och är 
därför vid undersökningstillfället en del av ett sådant samarbete. Tomas har ämnesintegrerat svenska 
och matematik, men önskat att inte fortsätta samarbetet. Eva berättar att det i kollegiet även finns 
erfarenhet från en mindre lyckad ämnesintegrering mellan samhällskunskap och matematik. ”Vi 
trodde att det skulle leda till träffar, vilket vi inte såg att det gjorde”. 

4.2.2. Ramfaktorer 

Lärarna anser att det är grundläggande att arbetssättet är väl förankrat på organisationsnivå. Det måste 
vara tydligt från skolledningen att undervisningsmetoden inte är valfri utan att man har beslutat att 
genomgående arbeta med TÄD. Det är också viktigt att man är tydlig och noggrann vid rekrytering av 
nya lärare. Detta för att alla behöver ha en positiv inställning till TÄD och god samarbetsförmåga för 
att undervisningsmetoden ska ge resultat. Att schemaläggningen underlättar ämnesintegrering är 
avgörande.  

Eva menar att det vore bra om man tog fram en manual som redogör för syftet och målen med 
undervisningsmetoden. Hon tycker också att det är viktigt med utbildning på området och att det 
framgår tydligt att det ämnesintegrerade arbetssättet är forskningsbaserat. Antalet fortbildningskurser 
som lärarna kan gå är få, eftersom det är vanligare på grundskolan än på gymnasiet att lärarna arbetar i 
duo över ämnesgränserna. Caroline nämner Hattie4 och menar att pedagogiken på skolan tar avstamp i 
hans forskning. Vidare säger hon att det har blivit ”mycket trial and error liksom, vi har försökt och så 
har vi utvärderat och vidarearbetat”.  

Varje vecka ska minst 30 minuter per TÄD avsättas till gemensam planering av ämnesintegreringen. 
Lärarna tycker att det är stressigt vid terminsstart men menar att det lugnar ned sig när terminen har 
kommit igång. Planeringstiden, en halvtimme i veckan, är då fullt tillräcklig. ”På 30 minuter hinner 
                                                        
4 John Hatties metastudie Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (2008) är en 

sammanställning av forskning kring vilka faktorer och undervisningsmetoder som gynnar lärande. 
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man det viktigaste och sen får vi fortsätta kommunicera digitalt och verbalt”, berättar Eva. Lärarna 
understryker att det är viktigt att projekten är noggrant planerade i förväg. Eva och Caroline tycker att 
det vore bra om lärartjänsten innebar en 40-timmars arbetsvecka förlagd på skolan. De anser att man 
för att kunna samarbeta effektivt behöver vara på samma plats. Eftersom lärarna kan välja att förlägga 
delar av sin arbetstid utanför skolan blir det svårare att hitta gemensam mötestid, något som i sin tur 
påverkar undervisningen.  

4.2.3. Lärarnas inställning 

Återkommande i intervjuerna är hur lärarnas inställning påverkar resultatet. Fördelarna med att vara 
två i allt från planering till undervisning och bedömning är många. Framför allt betonas det kollegiala 
lärandet. Genom att utbyta tankar och se varandra undervisa får de nya infallsvinklar, utvärderar sin 
egen undervisning och utvecklas som lärare. Eva säger att ”det faktiskt är ganska jobbigt för oss”. Hon 
menar att de känner att de samtidigt både måste ”stå upp för eleverna och en till lärare […] och det 
tycker jag är så häftigt, alltså, det kollegiala lärandet”. Caroline beskriver det praktiska arbetet med 
TÄD på följande sätt.  

Det är ett nytt sätt att vara lärare på. Du är inte längre själv, du är inte längre härskare av ditt eget lilla 
universum som du bygger upp i klassrummet. Du, du är inte själv utan du måste blotta dig med det 
vackra och det fula liksom och helt enkelt bara lägga hela ditt lärarjag i händerna på en annan lärare 
som lägger sitt lärarjag i händerna liksom, man måste våga. Och gör man inte det, vågar man inte, 
man vill kunna stänga dörren liksom och vara herre av sitt universum, då ska man inte jobba i TÄD.  

Svensklärarna är överens om att man behöver ha en positiv inställning för att TÄD ska fungera bra. 
Det är viktigt att lärarna har rätt attityd till undervisningssättet och en vilja att arbeta tillsammans. 
Lärarna måste våga dela med sig av sina tankar och inte vara rädda för att visa upp sin undervisning 
för andra. Eva menar att hur väl TÄD fungerar beror mer på vilka lärare som är en del av samarbetet, 
än på ämneskombinationen i sig. Även då ämnena är precis de samma kan integreringsarbetet se 
väldigt olika ut. Ibland har hon fått höra kommentarer som ”nej det är helt omöjligt här, vi kan inte få 
till målträffar i de här två kurserna”. Lärarna väljer då i många fall att dela upp lektionerna och hålla 
sig till mer traditionell, ämnesspecifik undervisning. I andra fall tycker lärare som undervisar i samma 
ämneskombination att det visst går att hitta målträffar och ämnesintegrera på ett bra sätt.  

4.3. Tre läsårsplaneringar för Svenska 3 
Svensklärarna har inledningsvis svårt att sätta ord på sin egen uppfattning av ämnet. På frågan om vad 
det innebär för dem får jag i samtliga fall en något tvekande reaktion. Frågan tycks stor och svår att 
svara på oförberedd. Läraren Sofia menar att ämnet är en blandning av litteratur, språk, retorik och 
kultur. Caroline tänker sig ämnet som det verktyg vi använder för att greppa vår omgivning och 
världen omkring oss. Tomas menar att svenskämnet handlar om att utveckla förmågor och tillägger: 

jag tycker att svenskämnet är ett sådant ämne som ligger till grund för att man ska klara de andra 
ämnena väl. Om du klarar svenskan bra, om du kan skriva bra, om du kan läsa, har en bra 
läsförståelse, om du kan utveckla din argumentation […] om du har en bra språkförståelse genom 
svenskan, då har du ju sådana nycklar in till de andra ämnena  

Eva tycker att svenskämnet är ett ämne som man alltid bör ämnesintegrera i, eftersom den litteratur 
som ska läsas då väljs ut på ett mer naturligt sätt. Hon beskriver också ämnet som ett verktyg, dels i 
sig självt då man exempelvis arbetar med skrivande, dels genom samarbete med andra skolämnen. För 
att ta reda på vad TÄD kan innebära för svenskämnet har jag valt att titta närmare på tre 
läsårsplaneringar för Svenska 3. För kurserna ansvarar tre olika svensklärare: Caroline, Tomas och 
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Sofia. Tomas och Sofias kurser går under pågående läsår parallellt i olika klasser, medan Carolines 
läsårsplanering är hämtad från året innan. Jag har valt att kalla dem för Läsårsplanering A, B och C.  

Värt att nämna är att eleverna på skolan har ett antal lektionspass i veckan som kallas för ”studiotid”. 
Under dessa lektioner får eleverna tillfälle att arbeta med uppgifter eller projekt som kräver mer tid än 
vad de ordinarie lektionerna i ämnet kan erbjuda. De får också möjlighet att ta igen missad 
undervisning eller göra extra uppgifter om något känns svårt eller särskilt intressant. I kombination 
med den genomgående ämnesintegreringen kan dessa studiolektioner göra att schemat för en oinsatt 
uppfattas som rörigt. Det är vanligt att lärarna ”lånar” lektioner av varandra eller använder studiotid 
för undervisning i ett specifikt ämne eller ett pågående ämnesintegrerat projekt. Detta är en del av 
individanpassningen och skolans specialpedagogiska profil. Samtliga lärare samarbetar kring 
elevernas utbildning och schema, även om de ansvarar för undervisning och bedömning i olika kurser. 

4.3.1. Läsårsplanering A 

I den första läsårsplaneringen ämnesintegreras svenskan med sammanlagt fyra olika kurser: 
Kommunikation, Gymnasiearbete, Filosofi 1 och Samhällskunskap 1b. Ansvarig svensklärare är 
Caroline och undervisningen i kursen är vid intervjutillfället helt avslutad. Enligt ursprunglig 
schemaläggning skulle det egentligen röra sig om två separata samarbeten med två kurser i vardera: 
varje vecka fanns ett schemalagt tillfälle med ämnesintegreringen Svenska 3 och Gymnasiearbete, 
samt en lektion med Kommunikation och Filosofi 1. Under vårterminen tillkom av olika anledningar 
ett samarbete med Samhällskunskap 1b, något jag återkommer till. Eftersom Caroline inte bara 
undervisade i svenska utan också i kursen i Kommunikation valde hon att genomgående integrera 
denna med svenskan. Dessa två kurser löpte därmed parallellt genom hela läsåret. Alla ämnen 
integrerades inte samtidigt. Ämneskombinationerna och vilken kurs som fick störst fokus varierade 
mellan olika projekt, från vecka till vecka eller mellan olika lektioner.  

Under höstterminen fick samarbetet mellan Svenska 3 och elevernas gymnasiearbeten ta mycket plats. 
Eleverna skrev sina uppsatser och svenskan integrerades genom de centrala innehåll för kursen som 
innebär arbete med och egen framställning av vetenskaplig text. Då detta fick uppta stor del av 
undervisningstiden under höstterminen kunde man under vårterminen förlägga kursen Gymnasiearbete 
och arbetet med uppsatserna till elevernas studiotid.  

En del av höstterminen avsattes till undervisning i retorik och innebar en integrering mellan Svenska 3 
och Filosofi 1. Filosofins centrala innehåll om etik kopplades i projektet till svenskämnets retoriska 
arbetsprocess och muntliga framställning. Eleverna fick analysera tal, bland annat ett som handlade 
om etiska dilemman kring köttkonsumtion. Undervisningen i etik och retorik bedrevs med koppling 
till den skönlitterära boken Sofies värld av Jostein Gaarder. Tabell 2 visar hur det centrala innehållet 
för kursen Svenska 3 har fördelats i olika ämnesintegrerade projekt. Tabellen avser planeringen för 
höstterminen. I kommentarsfältet sägs något om projektets tema och innehållet för undervisningen.  
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Tabell 2 Fördelning av det centrala innehållet i Svenska 3 i Läsårsplanering A - höstterminen 

TÄD Ur det centrala innehållet för Svenska 3 Genomförande 

Svenska 3 
Gymnasiearbete 
 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar sovring, 
sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga 
texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. 

Eleverna arbetade med 
gymnasiearbetet och 
sammanställde ett första utkast.  

Svenska 3   
Filosofi 1 
Kommunikation 

• Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den 
retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande 
samt som redskap för analys. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig 
framställning.  

Tema: etik. Eleverna skrev och 
framförde inte några egna tal. 
Arbetet innebar undervisning i 
den retoriska arbetsprocessen, 
samt talanalys.  

 

Inför vårterminen beslutade man att undervisningen i två olika klasser i årskurs 3 på 
samhällsprogrammet skulle slås ihop. Detta innebar att schemat förändrades och att ytterligare kurser 
adderades i ämnesintegreringen. Vårterminen delades in i tre olika block på vardera fem veckor och 
under dessa perioder undervisades två olika elevgrupper i ett flertal ämnen samtidigt, bland annat 
svenska, samhällskunskap, psykologi och kommunikation. Vilka kurser som ämnesintegrerades 
varierade mellan schemapositionerna och från block till block, något som gör det komplicerat att få en 
bild av terminsupplägget som helhet. Totalt samarbetade tre lärare i ämnesintegreringen, men antalet 
kurser de undervisade i var fler än så. När jag redogör för vårterminens upplägg koncentrerar jag mig 
enbart på de projekt i vilka svenskämnet ingick. Undervisning i kursen svenska 3 koncentrerades till 
de första två av terminens tre block. 

Under den första delen av terminen bedrevs ämnesspecifik undervisning i svenska. Caroline valde att 
bryta ut den del av det centrala innehållet som handlar om språkhistoria och göra det till ett eget tema. 
Projektet innebar en kronologisk genomgång av olika tidsepoker ur ett språk- och litteraturhistoriskt 
perspektiv. Under temats gång fick eleverna läsa och diskutera alltifrån runstenar till Gustav Vasas 
bibel. I samband med undervisningen i 1800-talets litteratur lästes Carl Jonas Love Almqvists roman 
Det går an. Eleverna fick sedan göra en litteraturanalys och diskutera bokens innehåll i förhållande till 
dåtidens reaktioner och sociala kontext. Caroline säger själv att ”det blev inte så jättemycket litteratur, 
men det blev nedslag och så läste vi ett verk då, Det går an”.  

Under vårterminens andra block integrerades Svenska 3 med Samhällskunskap 1b. Undervisningen 
bedrevs under temat Hijabuppropet, den kampanj som uppmärksammade rasistiskt våld och försvarade 
kvinnors rätt att bära slöja utan att bli trakasserade. Från det centrala innehållet i Svenska 3 hämtades 
arbetet med muntlig framställning, då eleverna i slutet av projektet skulle debattera och hålla ett 
argumenterande tal. Detta fungerade också som en förberedelse inför de nationella proven som följde 
snart efter projektets slut. Tabell 3 visar hur det centrala innehållet för kursen Svenska 3 har fördelats i 
olika ämnesintegrerade projekt. Tabellen avser planeringen för vårterminen.  
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Tabell 3 Fördelning av det centrala innehållet i Svenska 3 i Läsårsplanering A - vårterminen 

TÄD Ur det centrala innehållet för Svenska 3 Genomförande 

Svenska 3 
Kommunikation 
(Ingen TÄD) 

• Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 
släktskapsförhållanden. Språkförändring.  

• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom 
genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt 
inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 

Kronologisk genomgång av 
litteratur- och språkhistoria. 
Textexempel från olika epoker 
och läsning av Almqvists Det 
går an. 

Svenska 3   
Samhällskunskap 1b 
Kommunikation 

• Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den 
retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande 
samt som redskap för analys. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig 
framställning. 

Tema: Hijabuppropet. 
 

 

4.3.2. Läsårsplanering B 

I Läsårsplanering B ämnesintegreras Svenska 3 med kursen Filosofi 1. Ansvarig svensklärare är 
Tomas. Höstterminen delades upp i två temaprojekt: den retoriska arbetsprocessen och filosofins 
verktyg, samt existentiella frågor i skönlitteratur och filosofi. I det första projektet arbetade eleverna 
med argumentationsanalys med utgångspunkt i allt från vetenskaplig text till moderna debattartiklar 
och texter av filosofisk karaktär, t.ex. Platon. Examinationsuppgiften för projektet var att göra en 
argumentationsanalys med hjälp av språkfilosofiska verktyg. I följande projekt stod läsning av det 
skönlitterära verket Siddhartha av Hermann Hesse i fokus. Som förberedelse till den litterära analysen 
läste eleverna andra texter, flera av dem av vetenskaplig karaktär. I undervisningen diskuterades också 
vilken typ av kunskap skönlitteratur kan bidra med i jämförelse med exempelvis en biografisk text, en 
filosofisk text eller en vetenskaplig text. Som slutuppgift i projektet fick eleverna skriva ett PM, något 
som också fungerade som förberedelse inför vårterminens nationella prov. Tabell 4 visar hur det 
centrala innehållet för kursen Svenska 3 har fördelats i de ämnesintegrerade projekten. Tabellen avser 
planeringen för höstterminen.  

Tabell 4 Fördelning av det centrala innehållet i Svenska 3 i Läsårsplanering B - höstterminen 

TÄD Ur det centrala innehållet för Svenska 3 Genomförande 

Svenska 3 
Filosofi 1 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar sovring, 
sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

Tema: Den retoriska 
arbetsprocessen och filosofins 
verktyg. 

Svenska 3   
Filosofi 1 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar sovring, 
sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga 
texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. 

• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom 
genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt 
inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 

Tema: Existentiella frågor i 
skönlitteratur och filosofi. 

Läsning av vetenskaplig text 
och Hesses Siddhartha. 
Slutuppgift: Skriva PM.  
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När undersökningen genomförs har vårterminen i integreringsprojektet ännu inte påbörjats och 
planeringen är därför inte helt fastställd. Tomas tänker sig en termin som är uppdelad i två olika block: 
ett ämnesspecifikt för svenska och ett ämnesintegrerat, fast med filosofiämnet i centrum. Det första 
projektet handlar om det svenska språkets ursprung och historiska utveckling och avslutas med att 
eleverna återigen får skriva en text av vetenskaplig karaktär. Projektet innefattar också en muntlig 
framställning av något slag, som även fungerar som förberedelse inför de nationella proven. Under 
arbetets gång läser de skönlitteratur och reflekterar kring denna. I samband med läsning och analys 
introduceras dessutom de litteraturvetenskapliga begreppen. De elever som siktar på högre betyg får 
läsa fler och något svårare böcker.   

Man ska ju inte dela upp i nivåer men svenskämnet, som jag tolkar det, det kräver att man har en viss 
beläsenhet i slutändan. Om du ska gå vidare och ha ett högt betyg i Svenska 3, så krävs det liksom att 
du är hyfsat beläst också. Då räcker det inte med att läsa en roman per läsår.  

Tomas är öppen för att ämnesintegrera med andra ämnen än filosofi och har därför valt att låta en av 
vårterminens romaner vara kopplad till ett annat skolämne, ”så att de känner att de verkligen har nytta 
av det”. Vilken ämnesintegrering det rör sig om är vid intervjutillfället inte bestämt. Efter projektet i 
språkhistoria följer ett block i vilket filosofiämnet får stå i fokus. Hur undervisningen ska utformas är 
inte fastställt. Under projektets gång får eleverna tillfälle att ta igen icke genomförda eller underkända 
uppgifter, något svenskläraren har erfarenhet av att de ofta behöver. Läsårets sista block innehåller 
också förberedelse inför de nationella proven, med fokus på muntlig framställning. Tabell 5 visar hur 
det centrala innehållet för kursen Svenska 3 har fördelats i vårterminens block.  

Tabell 5 Fördelning av det centrala innehållet i Svenska 3 i Läsårsplanering B - vårterminen 

TÄD Ur det centrala innehållet för Svenska 3 Genomförande 

Svenska 3 
(ingen TÄD) 

• Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 
släktskapsförhållanden. Språkförändring.  

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar sovring, 
sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga 
texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. 

• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom 
genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt 
inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 

Framställning av vetenskaplig 
text inom språkhistoria. 
Läsning av skönlitteratur. 
Analys och reflektion. 

Svenska 3   
Filosofi 1 

• Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den 
retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande 
samt som redskap för analys. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig 
framställning. 

 

Filosofiämnet i fokus. 
Projektet är ännu inte planerat. 

Förberedelse inför de nationella 
proven 

Möjlighet att ta igen icke 
genomförda eller underkända 
uppgifter 
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4.3.3. Läsårsplanering C 

I den tredje och sista läsårsplaneringen integreras ämnet med kurserna Gymnasiearbete och Matematik 
2b. Den ansvariga svenskläraren Sofia berättar att det är tacksamt att ämnesintegrera de två första, då 
en stor del av svenskkursen innebär arbete med och egen framställning av vetenskaplig text. 
Samarbetet med matematiken däremot, visade sig vara svårare än förväntat.  

Föregående läsår hade Sofia haft ett bra samarbete med en matematiklärare på skolan, även om de i 
praktiken inte varit indelade i samma TÄD. Samtalen mellan de båda lärarna handlade då bland annat 
om språkutveckling i matematik och behovet av svenskkunskaper för att kunna uppnå goda resultat i 
matte. De bestämde sig därför för att ämnesintegrera sina kurser följande läsår. En TÄD med Svenska 
3 och Matematik 2b blev av men omständigheter gjorde att matematikläraren i projektet byttes ut. De 
projektidéer som Sofia och den förra matteläraren hade haft under våren lades därmed åt sidan. 
Förändringen innebar att den nya lärarduon hastigt var tvungna att skriva en gemensam 
terminsplanering och enligt Sofia räckte tiden helt enkelt inte till för att lyckas ämnesintegrera 
kurserna på ett bra sätt. De valde därför att dela upp lektionstillfällena mellan dem och inte påbörja 
någon ämnesintegrering alls. Enligt Sofia var detta dessutom något som eleverna hade önskat. Sofia 
deltog oftast på matematiklektionerna för att det även om undervisningen inte var ämnesintegrerad 
skulle finnas två lärare i klassrummet samtidigt. Hennes roll i lektionssalen blev dock främst att 
fungera som resurs eller stödlärare, eftersom hon inte hade tillräckligt goda kunskaper i matematik för 
att själv undervisa. 

Efter att matematiken brutits ut kvarstod kurserna Svenska 3 och Gymnasiearbete. Sofia ansvarade det 
här läsåret för undervisningen i båda, men eleverna fick ämnesspecifik handledning av andra lärare på 
skolan då de skrev sina uppsatser. I teorin ska undervisningen bedrivas tematiskt och ämnesintegrerat i 
duo men Sofia säger skämtsamt att hon inte arbetar med TÄD, snarare med ”TÄ” – tematisk 
ämnesintegrering, utan duo. Tabell 6 visar hur svenskundervisningen organiserades under 
höstterminen. 

Tabell 6 Fördelning av det centrala innehållet i Svenska 3 i Läsårsplanering C - höstterminen 

TÄD Ur det centrala innehållet för Svenska 3 Genomförande 

Svenska 3 
Gymnasiearbete 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar sovring, 
sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga 
texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. 

Eleverna arbetade med 
gymnasiearbetet och 
sammanställde ett första utkast.  

 

När undersökningen genomförs har vårterminen i det aktuella samarbetet ännu inte påbörjats, och 
planeringen är därför inte helt fastställd. Sofia berättar att eleverna främst kommer att använda 
studiotid för att färdigställa sina gymnasiearbeten, eftersom skrivandet upptagit en så stor del av 
höstterminens undervisningstid. Hon har inte gett upp om ett möjligt samarbete med matematiken, 
men tror inte att det kommer att bli verklighet under vårterminen heller. Eleverna är stressade över 
matematikkursen och Sofia säger att hon ogärna tar ifrån dem den renodlade undervisning i matematik 
som både eleverna och den undervisande matteläraren anser att de behöver. Vid intervjutillfället är det 
tänkt att vårterminens svenskundervisning ska delas in i fyra delar: framställning av ett PM inom 
språkhistoria, muntlig framställning under elevernas studieresa till Italien, färdigställande av 
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gymnasiearbetet och opponering, samt förberedelse inför de nationella proven. Den enda punkten 
under kursens centrala innehåll som Sofia ännu inte är helt säker på hur hon ska placera är läsningen 
av skönlitterära texter och undervisningen i litteraturvetenskap. Först och främst tänker hon att 
skönlitteratur på ett naturligt sätt blir en del i projektet om det svenska språkets ursprung och 
historiska utveckling. Hon ser dock gärna att litteraturläsning blir en del av fler projekt: ”bara inför 
Rom kanske vi kan blanda in litteratur också, kanske sprida ut den och ha den lite genomgående”.  

Sofia tillägger att hon är öppen för samarbeten med andra ämnen än de som ingår i hennes TÄD. 
Exempelvis kommer hon att få bedömningsunderlag för Svenska 3, framför allt vad gäller muntlig 
framställning, i den kurs i kommunikation som hon undervisar i och ansvarar för i samma klass. 
Undervisningen i kommunikation är då en del av en annan TÄD och bedrivs vid andra 
lektionstillfällen, men hon ser inga svårigheter med att integrera svenskan i något av projekten. 
Eleverna skulle i sådana fall få ytterligare ett tillfälle att visa muntliga färdigheter, utöver de som ges i 
svenskundervisningen. Tabell 7 visar hur det centrala innehållet för kursen Svenska 3 har fördelats i 
olika projekt. Tabellen avser planeringen för vårterminen.  

Tabell 7 Fördelning av det centrala innehållet i Svenska 3 i Läsårsplanering C - vårterminen 

TÄD Ur det centrala innehållet för Svenska 3 Genomförande 

Svenska 3 
(ingen TÄD) 

• Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 
släktskapsförhållanden. Språkförändring.  

• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom 
genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt 
inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga 
texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. 

Framställning av PM med 
språkhistoriskt innehåll. 
Eftersom eleverna vid det 
nationella provet ska skriva ett 
PM fungerar uppgiften också 
som en förberedelse inför detta. 

Textexempel från olika epoker. 

Svenska 3  
(ingen TÄD) 

• Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den 
retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande 
samt som redskap för analys. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig 
framställning. 

Slutuppgiften förläggs till 
elevernas planerade studieresa 
till Italien och innebär att de i 
egenskap av guide muntligt ska 
presentera en sevärdhet. 

Svenska 3 
Gymnasiearbete 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar sovring, 
sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

• Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den 
retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande 
samt som redskap för analys. Användning av 
presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig 
framställning. 

Opponering. 

Ge muntlig information om 
kursen och sitt gymnasiearbete 
till elever i årskurs 2. 
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5. Analys och diskussion 
Följande avsnitt inleds med en kortare läroplansanalys med Malmgrens (1996) tre ämneskonceptioner 
som utgångspunkt. Vidare utreds vilket svenskämne som dominerar vid TÄD och vilka 
bakomliggande faktorer som påverkar ämnets utformning. Efter att undersökningens slutsatser har 
presenterats avslutas uppsatsen med en metoddiskussion och en framåtblick.  

5.1. Läroplansanalys 
Läroplanens formuleringar skapar i mångt och mycket ett svenskämne som ligger nära det som 
Malmgren (1996) kallar för svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Undervisningen ska knyta 
an till elevernas egna erfarenheter och i syftesformuleringen för ämnet finns ett genomgående fokus på 
reflektion och kommunikation. Eleverna ska utveckla kunskaper om omvärlden och få social och 
historisk förståelse. Genom skönlitteratur ska eleverna få lära känna ”sin omvärld, sina medmänniskor 
och sig själv” (Skolverket, 2011).  

Syftesformuleringen är inte fri från inslag som ligger nära ämneskonceptionerna svenska som ett 
färdighetsämne och svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Som jag varit inne på tidigare 
är det inte möjligt att dra några tydliga gränser mellan de tre ämnesuppfattningarna. De är teoretiska 
konstruktioner och behöver inte stå i direkt konflikt med varandra. Moment som färdighetsträning och 
litterär bildning är återkommande inslag i samtliga av Malmgrens ämneskonceptioner, om än med 
varierande syfte och funktion. Enligt syftesformuleringen för svenskämnet ska eleverna få ”Kunskaper 
om språkriktighet i text”. Detta följs omedelbart av ”samt förmåga att utforma muntliga 
framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang”. I Skolverkets egna kommentarer till 
ämnesplanen förtydligas att de aktivt har valt att inte använda begreppet korrekt i samband med 
språkriktighet. Detaljer anses viktiga, men får inte bli begränsande – god kommunikation är viktigare 
än språkriktighet i sig. Enligt ämnesplanen ska eleverna också utveckla ”Kunskaper om centrala 
svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap”, samt ”Kunskaper om genrer samt 
berättartekniska och stilistiska drag dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier”. 
Formuleringarna kan ligga till grund för en utformning av svenskan som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne. Vidare framgår dock att eleverna ska ha förmåga att sätta in dessa litterära verk och 
författarskap i ett sammanhang och sedan ”producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”. 
Återigen får det erfarenhetspedagogiska svenskämnet ta plats. Eleverna ska reflektera, skapa förståelse 
för sammanhang och med hjälp av egna erfarenheter producera något nytt utifrån det lästa.    

Vissa formuleringar i det centrala innehållet för Svenska 3 kan inbjuda till en syn på svenskan som ett 
färdighetsämne. Undervisningen ska t.ex. behandla ”disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig 
karaktär”. För betyget E ska eleven ”tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för språkriktighet”. Med ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt går det att 
hävda att språkriktighet kan vara avgörande för kommunikationen. Kunskaper om den vetenskapliga 
texttypen är dessutom viktiga för att kunna ta till sig forskning och skapa sig en bild av omvärlden, 
samt för elevens framtida studier på universitet eller högskola. 

Sammanfattningsvis formulerar läroplanen ett ämne som innehåller både färdighetsträning och litterär 
bildning. Texten genomsyras dock av ett fokus på kommunikativ kompetens och 
erfarenhetspedagogik, något som stämmer väl överens med Malmgrens tredje ämneskonception, 
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svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Om den svenska som skapas i undervisningen blir ett 
rent färdighetsämne, enbart ett litteraturhistoriskt bildningsämne eller i huvudsak fungerar som ett 
stödämne följs inte läroplanen fullt ut. Detta grundantagande blir min utgångspunkt i följande 
diskussion.     

5.2. Svenskämnets utformning vid TÄD 
I följande avsnitt diskuteras vilken typ av svenskämne som skapas vid TÄD. Analysen utgår ifrån de 
tre kategorier som introducerades i uppsatsens inledning: ämneskombination, ramfaktorer och lärarnas 
inställning.  

5.2.1. Ämneskombination 

Nilsson (2007) menar att svenskan vid tematisk undervisning riskerar att reduceras till ett rent 
språkämne och visar på ett samband med valet av tema. Då jag kommer att referera till Nilssons 
forskning i min analys anser jag det nödvändigt med en kort repetition. Först och främst rör det sig om 
skolämnesorienterade teman (t.ex. forntiden, Asien). Dessa är vanligast och riskerar att reducera 
svenskämnet till ett stödämne. Vidare finns det teman som är av mer problem- eller relationsorienterad 
karaktär (t.ex. rädsla, mobbning). Dessa utgår ofta från elevernas egna erfarenheter.  

En erfarenhetspedagogisk ämneskonception 
I läsårsplanering A integreras svenskämnet med filosofi under temat ”Etik”. Det svenskämne som 
skapas har många beröringspunkter med det som Malmgren (1996) kallar för svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Etiktemat möjliggör en erfarenhetsbaserad undervisning och öppnar för 
diskussioner i vilka elevernas nyfikenhet på omvärlden får stå i fokus. Dessutom används Jostein 
Gaarders roman Sofies värld som läromedel och diskussionsunderlag. I projektet får eleverna 
analysera tal, något som beroende på kontext kan innebära både en färdighetsövning och undervisning 
genom ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt. Enligt min analys är ämnesuppfattningen i det här 
fallet fortsatt erfarenhetspedagogisk, eftersom talets innehåll tar upp etiska dilemman kring 
köttkonsumtion.  

Etiktemat ligger enligt mig närmast den kategori som Nilsson kallar för problemorienterat tema. 
Undervisning i etiska frågor är en del av filosofikursen och man skulle därför kunna välja att klassa 
innehållet som skolämnesorienterat. Jag anser dock att temat öppnar för möjligheter som sträcker sig 
långt bortom både läromedel och skolmiljö. Etiska frågor och dilemman är en del av varje människas 
vardag och något som eleverna i högsta grad kan relatera till. Vilket stoff som platsar inom temats 
gränser är heller inte självklart utan öppnar för ämnesspecifika såväl som individuella och kontextuella 
anpassningar.   

I läsårsplanering B integreras tre av fyra projekt med filosofiämnet. Det tredje är vid intervjutillfället 
ännu inte fastställt och lämnas därför utanför diskussionen. Läsårets första block går under temat ”Den 
retoriska arbetsprocessen och filosofins verktyg”. Här är temat inte lika tydligt problemorienterat som 
i Carolines projekt utan har inslag av skolämnesorienterad karaktär. De texter som eleverna läser är 
inte enbart filosofiska, vilket minskar risken för att svenskan endast skulle fungera som ett stödämne i 
integreringen. Resultatet är inte tillräckligt för att kunna dra några slutsatser kring vilken typ av 
svenskämne som skapas, men undervisningens innehåll skapar förutsättningar för en 
erfarenhetspedagogisk svenska.  
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Det andra ämnesintegrerade projektet i läsårsplanering B döps till ”Existentiella frågor i skönlitteratur 
och filosofi”. Tomas uttrycker därmed en erfarenhetspedagogisk ämneskonception redan i 
temarubriken. Skönlitteratur, i det här fallet Siddhartha av Hesse, fungerar tillsammans med andra 
typer av texter som underlag för reflektion och samtal. I projektet finns dessutom en tydligt 
erfarenhetspedagogisk uppgift: en diskussion kring vilken typ av kunskap skönlitteraturen kan bidra 
med i jämförelse med exempelvis biografisk eller vetenskaplig text. Examinationsuppgiften är 
framställning av ett PM, en färdighetsuppgift som är en del av kursens innehåll. I det här fallet utgår 
dock textens innehåll från ett problemorienterat och erfarenhetspedagogiskt tema.  

I läsårsplanering A integreras svenskämnet med samhällskunskapen under rubriken ”Hijabuppropet”. 
Temat är autentiskt och står i direkt anslutning till verkligheten utanför skolan. Även om det har en 
tydlig koppling till samhällskunskapen skulle jag inte kalla det för skolämnesorienterat, utan snarare 
ett tema av problem- eller relationsorienterad karaktär. Eleverna har möjligen redan på förhand 
erfarenheter kring ämnet, men annars främjar temat en diskussion i vilken de kan dela med sig av sina 
tankar och upplevelser. Resultatet från intervjun med den ansvariga läraren är inte tillräckligt för att 
utläsa vilken typ av svenskämne som formas. För att kunna dra slutsatser behövs dels fler detaljer 
kring planering och undervisning, dels ett flertal klassrumsobservationer. Temat öppnar dock för 
möjligheten att skapa ett erfarenhetspedagogiskt svenskämne, i vilket elevernas egna erfarenheter och 
nyfikenhet på omvärlden står i fokus.  

Svenska som ett färdighetsämne eller stödämne 
I både läsårsplanering A och C ägnas en stor del av höstterminens undervisningstid till elevernas 
gymnasiearbete. Eftersom innehållet i uppsatserna varierar blir svenskan i första hand ett 
färdighetsämne eller ett rent språkämne. Då ett annat skolämne ansvarar för innehåll och svenskan 
främst för form och språklig framställning fungerar det dessutom som ett stödämne i undervisningen.  

I gymnasiearbetets natur ligger ett undersökande arbetssätt, en öppenhet gentemot andra ämnen och en 
nyfikenhet på omvärlden, något som passar det erfarenhetspedagogiska synsättet. Problemet här anser 
jag vara att innehållet i elevernas uppsatser inte kan kopplas till svenskämnet. Ämnesintegreringen 
mellan svenska och gymnasiearbete är inte på något sätt en belastning för elevernas uppsatsskrivande, 
snarare tvärtom. Svenskämnet är en nödvändig resurs i undervisningen och fungerar som ett stödämne 
i positiv bemärkelse. Eleverna ska kanske för första gången sammanställa källor och skriva en lång 
vetenskaplig text, något som för många innebär en stor utmaning. Här kan stöd från en svensklärare 
vara till stor hjälp i arbetsprocessen. Att kalla ämnesintegreringen för undervisning i svenskämnet så 
som det beskrivs i styrdokumenten är dock enligt min mening problematiskt. I styrdokumenten 
formuleras ett svenskämne som ligger nära en erfarenhetspedagogisk ämnessyn. Om 
svenskundervisningen innebär att eleverna skriver sina gymnasiearbeten riskerar svenskan att både bli 
ett färdighetsämne och ett stödämne. 

Ämnesspecifik svenska 
I samtliga tre läsårsplaneringar bryts den del av kursens centrala innehåll som rör svenska språkets 
historia och utveckling ut från ämnesintegreringen. Undervisningen blir ämnesspecifik och det rör sig 
därmed inte längre om TÄD. I läsårsplanering A får eleverna en kronologisk genomgång av olika 
tidsepoker ur ett språk- och litteraturhistoriskt perspektiv. Caroline väljer att låta eleverna läsa 
Almqvists roman Det går an för att sedan göra en litteraturanalys och diskutera bokens innehåll i 
förhållande till dåtidens reaktioner och sociala kontext. När undersökningen genomförs har 
vårterminen i läsårsplanering B och C ännu inte påbörjats. Tomas och Sofia har därför inte färdigställt 
sina planeringar, men det verkar som att deras undervisning i språkhistoria kommer att påminna om 
Carolines. Det svenskämne som skapas i läsårsplaneringarna ligger här nära det som styrdokumenten 
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formulerar. Den kronologiska genomgången av olika tidsepoker ur ett språk- och litteraturhistoriskt 
perspektiv kan potentiellt forma ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Att låta eleverna läsa 
skönlitterära verk och sedan diskutera innehållet i förhållande till social kontext är dock en uppgift av 
tydlig erfarenhetspedagogisk karaktär.  

Samtliga tre svensklärare väljer att undervisa ämnesspecifikt i språkhistoria, något som tyder på att 
detta moment anses svårt att ämnesintegrera. Jag kan tänka mig att undervisningen går att integrera 
med historieämnet, men kanske är det utmanade att i det här fallet samarbeta med t.ex. filosofi, 
samhällskunskap eller matematik. En annan tolkning är att lärarna önskar att låta åtminstone ett 
projekt per läsår vara ämnesspecifikt, eftersom flera är kritiskt inställda till den ökade arbetsbörda som 
TÄD kan innebära. Möjligen kan en ämnesspecifik period underlätta planeringsarbetet och fungera 
som en återhämtningsfas i vilken välfungerande undervisning från tidigare läsår helt eller delvis kan 
återanvändas. Detta är dock inget som lärarna explicit uttrycker. De menar att vissa delar av 
kursplanerna, t.ex. undervisningen i svenska språkets historia och utveckling är svåra att 
ämnesintegrera och därför bryts ut från samarbetet.  

Sammanfattningsvis utformas svenskämnet på olika sätt i olika ämneskombinationer. Integreringen 
svenska och filosofi ger i samtliga projekt ett svenskämne som ligger nära det erfarenhetspedagogiska. 
Även i ämnesintegreringen med samhällskunskapen går det att skymta en sådan ämneskonception. 
Samarbetet med gymnasiearbetet däremot formar enligt min analys en svenska som ligger nära ett 
färdighetsämne eller ett rent språkämne. I undervisningen riskerar dessutom svenskan att reduceras till 
ett stödämne. Lärarnas erfarenheter av samarbete med matematik är att svenskan bryts ut och 
undervisas i ämnesspecifikt. Några slutsatser kring vilket svenskämne som formas går därmed inte att 
dra. Integreringen i sig påverkar inte svenskämnets utformning eftersom upplägget inte innebär någon 
tematisk ämnesintegrerad duoundervisning över huvud taget. Undervisningen blir istället integrerad 
med övriga ämnen i samma TÄD, alternativt ämnesspecifik vid sidan av matematikundervisningen. 
Vid ämnesspecifik undervisning i svenska kvarstår möjligheten att utgå från en erfarenhetspedagogisk 
ämneskonception.  

Val av tema och lärarnas ämneskonception 
Nilsson (2007) menar att skolämnesorienterade teman ökar risken för att svenskan i 
undervisningssituationen skulle fungera som ett stödämne. Detta innebär att fokus främst ligger på 
form och språklig framställning, något som också understryks i den svenskkonception som Malmgren 
(1996) kallar för svenska som ett färdighetsämne. När undervisningen inte utgår från ett 
skolämnesorienterat tema är innehållet oftast av problem- eller relationsorienterad karaktär. I analysen 
ovan framgår ett eventuellt samband mellan denna typ av teman och utformningen av svenskan som 
ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Exempelvis verkar det som att teman som ”Etik”, ”Existentiella 
frågor i skönlitteratur och filosofi” och ”Hijabuppropet” främjar en erfarenhetspedagogisk svenska. 
Möjligtvis är det i vissa skolämnen enklare att välja ett problem- eller relationsorienterat tema än i 
andra. Kanske är det särskilt enkelt inom filosofin eftersom ämnet i så stor utsträckning behandlar just 
olika filosofiska förhållningssätt, etik och existentiella frågor.  

Den enskilda lärarens ämneskonception spelar sannolikt också roll för vilken svenska som formas. 
Tomas från läsårsplanering B låter exempelvis eleverna läsa mer litteratur än vad som framgår i övriga 
läsårsplaneringar. Läsningen syftar inte i första hand till att förmedla ett kulturarv och ge eleverna en 
gemensam kulturell referensram. Litteraturen ligger till grund för reflektion och fungerar som ett 
alternativt läromedel, något som är typiskt för en erfarenhetspedagogisk syn på svenskan. 
Integreringen med filosofin underlättar kanske problemorienterade teman, men sannolikt är det också 
Tomas egen ämneskonception som lyser igenom då han skapar sitt svenskämne. Viktigt att 
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understryka är att det i Tomas läsårsplanering B inte förekom någon integrering med gymnasiearbetet. 
I både läsårsplanering A och C ägnas stora delar av höstterminen till att välja ämne, samla fakta och 
producera ett första utkast. Arbetet är tidskrävande och eleverna måste uppnå godkänt resultat på 
uppsatsen för att få ett fullständigt gymnasiebetyg. Tomas behöver inte avsätta några lektioner till 
detta och får då betydligt mer tid än övriga svensklärare till att utforma ett erfarenhetspedagogiskt 
ämne.  

Läraren är inte alltid medveten om sin egen ämneskonception. I andra fall kan det vara svårt att 
uttrycka den i några korta meningar, särskilt som lärare i svenska. Innehållet öppnar för ett flertal 
tolkningsmöjligheter och dessutom har läroplanerna genom åren formulerat olika förhållningssätt till 
skolämnet svenska. I resultatet framgår att några av lärarna ibland närmar sig svenskämnet som ett 
färdighetsämne när de ska sätta ord på dess innebörd. Ingen av dem formulerar dock en 
ämneskonception som gör svenskan till ett rent språkämne eller ett litteraturhistoriskt bildningsämne. 
Att svenskan fungerar som ett ”verktyg” återkommer i intervjuerna och lärarna pekar då främst på 
svenskämnets betydelse för andra skolämnen. Trots detta genomsyrar den erfarenhetspedagogiska 
ämnessynen ofta undervisningen. Jag menar därför att hur lärarna väljer att med ord beskriva vad 
svenskämnet innebär för dem inte nödvändigtvis avspeglas i deras faktiska undervisning. Många lärare 
undervisar erfarenhetspedagogiskt, utan att ha hört begreppet eller vara medveten om vilka faktorer 
som karaktäriserar en sådan ämneskonception. Förmågan att med ord kunna formulera sin syn på 
svenskämnet är naturligtvis inte lika viktig för elevernas lärande som undervisningen i sig.  

5.2.2. Ramfaktorer 

Undervisningsmetoden är på skolan där studien genomförs förankrad på skolledningsnivå. Arbetssätt 
och utvecklingsmöjligheter diskuteras och utvärderas kontinuerligt på arbetslagsmöten och 
konferenser. Lärarna menar att detta är viktigt och att faktorer som planeringstid, schemaläggning, 
samt kunskap och stöd i kollegiet spelar in för att undervisningsmetoden ska fungera optimalt. 
Ramfaktorerna främjar i det här fallet arbetet med TÄD, men det finns fortfarande en del att arbeta 
vidare med.  

Struktur och tydlighet 
Skolan har en uttalad specialpedagogisk profil och TÄD är en del i arbetet med att individanpassa 
undervisningen. Som en av lärarna är inne på vid intervjun finns dock risken att undervisningsmetoden 
brister vad gäller struktur och tydlighet – just det som skolans elevkategori har särskilt stort behov av. 
Läraren menar att ”deras energi som behöver gå till att fokusera på ämnet går åt till annat”. Samtliga 
informanter vittnar om att deras uppfattning av elevernas reaktioner är att det råder en viss förvirring 
kring ämnesuppdelningen i undervisningen. Någon lärare säger att hon försöker få dem att förstå att 
det inte är viktigt att de lyckas hålla isär vad som är vad, utan att det är något lärarna tar hänsyn till vid 
bedömning och betygssättning. Eleverna är vana vid ämnesspecifik undervisning och naturligtvis tar 
det tid att ställa om till någonting annat. Oavsett anser jag att det kan vara värt att lyfta huruvida 
ämnesintegreringen i sig får för stort fokus i undervisningen eller inte.  

Kanske är det just strukturella faktorer som schemaläggning och antal ämnen i integreringen som 
avgör hur pass tydlig och välstrukturerad undervisningen blir. Vårterminen för Läsårsplanering A ger 
möjligen ett något rörigt intryck. Under läsåret integrerades ett flertal kurser, i olika konstellationer 
och på olika schemapositioner i veckan. Ämnesintegreringarna varierade dessutom mellan de olika 
block som läsåret delades in i. Viktigt att nämna är att jag inte har haft möjlighet att genomföra 
klassrumsobservationer eller följa undervisningen då den bedrevs. Detta eftersom kursen vid 
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undersökningens genomförande redan var avslutad. Jag vet alltså inte hur pass tydlig och strukturerad 
undervisningen uppfattades av elever och lärare under tiden den pågick.  

Den ansvariga svenskläraren Caroline säger att hon generellt är nöjd med kursupplägget, något som 
indikerar att läsårsplaneringen i praktiken fungerade bra. Hon menar att upplägget gjorde det möjligt 
för henne att ”periodisera” svenskundervisningen. Under vissa perioder arbetade eleverna intensivt 
med svenskämnet, för att sedan fortsätta in i en period då de inte hade någon undervisning med 
anknytning till svenskan alls. De blev därmed tvungna att klara av vissa kunskapskrav under en 
bestämd tidsperiod. Enligt Caroline resulterade upplägget i ökad struktur och tydlighet, något som 
uppskattades av eleverna. Vid ett annat tillfälle under intervjun säger dock Caroline att hon inte är 
nöjd med vårterminen och att den var svår att planera. Min tolkning av resultatet är att Caroline trots 
allt är nöjd med undervisningen, men att de organisatoriska faktorerna runtomkring var utmanande. 
Faktorer som påverkade att ett stort antal skolämnen skulle integreras under läsåret var att 
undervisningen i samhällsvetenskapsprogrammets två inriktningar under vårterminen slogs ihop. De 
olika grupperna skulle delvis läsa samma kurser, delvis olika och schemat planerades därefter. 
Dessutom valde lärarna att integrera fler kurser än enbart de som delade schemaposition. Möjligtvis 
var detta ett sätt att göra undervisningen tydligare och mer strukturerad för eleverna. Om 
undervisningen i ett ämne integreras med olika skolämnen på olika schemapositioner blir behovet av 
samverkan och gemensam planering i verksamheten stort.  

TÄD såväl som fokus på struktur och tydlighet är en del av skolans specialpedagogiska profil. 
Omständigheter verkar dessvärre kunna ge upphov till en konflikt mellan dessa. I idealfallet 
undervisas inte eleverna genom TÄD på bekostnad av struktur och tydlighet, men eftersom 
verkligheten kan se annorlunda ut behövs mer kunskap kring vilken aspekt som bäst främjar elevernas 
lärande. Möjligen behöver man ta ställning till om struktur och tydlighet, eller undervisning genom 
TÄD bör prioriteras om en sådan konflikt skulle uppstå.  

Tidskrävande planeringsprocess 
Hur och i vilken utsträckning olika skolämnen kombineras påverkar om det är möjligt att låta lyckade 
integreringsprojekt utvärderas, utvecklas och genomföras på nytt. Fördelarna med att utmana sina 
undervisningsmönster och tvingas tänka i nya banor är många, men risken finns också att 
planeringstiden inte alltid räcker till. Projekten behöver vara välplanerade från början för att risker som 
brist på struktur och tydlighet ska minimeras. Persson (2011) skriver i sin avhandling att 
organisatoriska faktorer så som brist på planeringstid är avgörande för att ämnesintegrering över 
huvud taget ska bli av. Detta är något som t.ex. avspeglas i läsårsplanering C, i vilken Sofia menar att 
tidsbrist i planeringsfasen är en av anledningarna till att integrering med matematiken inte blev av.  

5.2.3. Lärarnas inställning 

Vid intervjuerna framgår att lärarnas inställning har avgörande betydelse för TÄD. Om den ena läraren 
är negativt inställd till undervisningsmetoden och egentligen önskar undervisa ämnesspecifikt 
påverkar det arbetsprocessen som helhet. Svensklärarna är övervägande positiva till sin egen förmåga 
att ämnesintegrera och menar att de kan samarbeta med flertalet skolämnen utan större problem. Det 
ämne som nämns i samtal kring mer utmanande ämneskombinationer är i samtliga fall matematik. 
Någon har dålig erfarenhet från ämnesintegreringen och vill inte prova den igen. Andra har ingen egen 
erfarenhet från samarbetet, men tror sig klara av utmaningen om de i framtiden placeras i en TÄD med 
matematik. Svenskläraren Sofia är vid undersökningens genomförande del av ett sådant samarbete 
men har ännu inte lyckats planera och genomföra någon ämnesintegrerad undervisning. Hennes 
inställning till samarbetet är dock fortsatt mycket positiv. Hon menar att en integrering mellan svenska 
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och matematik är fullt möjlig, men att omständigheter som brist på planeringstid och reaktioner från 
eleverna påverkar undervisningens utformning. Möjligen leder den positiva attityden i det här fallet 
inte till samarbete, men det öppnar åtminstone för samtal kring eventuella målträffar i kurserna.    

Efter nio år av mer traditionell, ämnesspecifik undervisning har eleverna svårt att ta till sig de nya 
arbetssätt som TÄD medför. Sannolikt behöver inte bara elever utan också lärare få tid att tänka i nya 
banor och därmed kunna ta till sig en ny undervisningsmetod. Molloy (2007) menar att förändring är 
en komplicerad process som tar tid.   

En ny kursplan innebär inte att det per automatik bland lärare uppstått ett nytt sätt att tänka kring 
svenskämnets innehåll. Lärares praxisteorier kan vara väl så seglivade, framför allt som de ofta 
förefaller fungera i stunden. Lärare kan behöva samtala om de egna undervisningsprocesserna och om 
elevers lärande – vilket inte behöver vara samma sak. Vi lär oss genom vår insocialisering i yrket hur 
vi ska förhålla oss till äldre kollegor, till kursplaner och till elever. (Molloy, 2007, s.179) 

Att införa TÄD och få del av metodens alla fördelar tar tid. Inte bara elever, utan även lärare behöver 
utbildas i arbetssättet och få upp ögonen för det slutgiltiga målet för att kunna gå in med en positiv 
inställning redan från början. Lärarna är utbildade ämneslärare och känner sannolikt en stolthet inför 
sitt eget ämne: ”att försvara sitt ’ämne’ kan innebära att försvara den del av den egna identiteten som 
en ’ämneslärare’ uppfattar sig ha. Det kan vara både en personlig uppfattning och en känsla av att 
tillhöra en grupp” (Molloy, 2007, s. 43). Processen är både tidskrävande och utmanande. Att tänka 
bortom ämnets gränser kan innebära en förändrad syn på både lärarprofessionen och skolan som 
helhet.  

5.3. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning kan innebära för 
svenskämnet. Genom intervjuer med lärare, samt analys av läsårsplaneringar i Svenska 3 diskuteras 
vilken typ av svenska som skapas vid ämnesintegrering. Studien tar avstamp i Malmgrens (1996) teori 
om tre olika svenskkonceptioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. I uppsatsens inledning formulerades 
följande frågeställningar: 

1. Vilken typ av svenskämne skapas vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning på den 
gymnasieskola där studien genomförs?  

2. Vilka faktorer påverkar hur svenskämnet utformas vid tematisk ämnesintegrerad 
duoundervisning på skolan? 

Undersökningen grundas på antagandet att svenskämnet kan utformas på olika sätt vid TÄD. 
Inledningsvis antogs ämneskombination, ramfaktorer och lärarnas inställning kunna påverka vilken 
typ av svenskämne som skapas. Resultatet är inte tillräckligt för att kunna dra några slutsatser om 
undervisningsmetodens påverkan på svenskämnet i ett större perspektiv. De empiriska studier som 
genomförts kan dock tillsammans med tidigare forskning på området ligga till grund för en 
ämnesdidaktisk diskussion. Möjligen går det också att upptäcka mönster och få en bild av vilka 
faktorer som påverkar svenskämnets utformning vid TÄD.  

Vilket svenskämne skapas vid TÄD? 
Resultatet visar att det svenskämne som utformas vid TÄD oftast är erfarenhetspedagogiskt. Lärarna 
utgår då i många fall från ett gemensamt problem- eller relationsorienterat tema i undervisningen. Om 
ämnesintegreringen av olika anledningar inte fungerar väljer man ofta att dela upp lektionstiden och 
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undervisa ämnesspecifikt. I praktiken innebär det att undervisningen inte längre bedrivs genom TÄD 
och en diskussion kring metodens inverkan på svenskämnet är därmed inte längre möjlig. När 
svenskämnet integreras med gymnasiearbetet utformas svenskan främst som ett färdighetsämne eller 
ett stödämne. Sammantaget visar undersökningen att den ämneskonception som dominerar vid 
tematisk ämnesintegrerad duoundervisning är: 

• Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 
- i ämnesintegrering med filosofi, samhällskunskap och kommunikation 
- när TÄD avbryts och svenskundervisningen blir ämnesspecifik 

• Svenska som ett färdighetsämne och svenska som ett stödämne 
- i ämnesintegrering med gymnasiearbete 
- när svenskläraren fungerar som resurs i matematikundervisningen 

Vilka faktorer påverkar hur svenskämnet utformas? 
Resultatet visar att ett flertal faktorer påverkar vilken typ av svenskämne som skapas vid tematisk 
ämnesintegrerad duoundervisning. Grundläggande för att undervisningsmetoden ska fungera väl är att 
arbetssättet är förankrat på skolledningsnivå. Detta har omedelbara konsekvenser för kollegiets 
sammansättning, schemaläggning, lärarnas planeringstid, möjligheter till fortbildning på ämnet osv. 
Vidare visar studien att följande faktorer påverkar vilken typ av svenskämne som skapas vid TÄD:  

• Ämneskombination 
- flertalet ämneskombinationer främjar en erfarenhetspedagogisk ämnessyn 
- i integrering med gymnasiearbetet blir svenskan ett färdighetsämne och ett stödämne 

• Ramfaktorer  
- planeringstid  
- schemaläggning 

• Lärarnas inställning till TÄD och tro på en välfungerande ämnesintegrering 

• Lärarnas samarbetsförmåga 

• Lärarnas ämneskunskaper och ämneskonception 

• Val av tema 
- Problem- eller relationsorienterat tema främjar en erfarenhetspedagogisk ämnessyn 

Inledningsvis formulerades tre kategorier som antogs rymma de faktorer som påverkar svenskämnets 
utformning: ämneskombination, ramfaktorer och lärarnas inställning. Flertalet av de faktorer som 
studien uppmärksammar har en direkt koppling till dessa. Den inledande hypotesen kan därmed 
verifieras. Ytterligare omständigheter som påverkar vilket svenskämne som skapas är framför allt 
lärarnas ämneskunskaper och ämneskonception, samt valet av tema. Det sista framstår som särskilt 
centralt för att undvika att svenskämnet reduceras till ett stödämne i undervisningen (Nilsson, 2007).  

Utgångspunkter för en lyckad TÄD i svenska 
Många faktorer spelar in för att tematisk ämnesintegrerad duoundervisning i svenska ska betraktas 
som välfungerande och främja elevernas lärande. Sannolikt finns inget recept på ett garanterat lyckat 
resultat som är oberoende av elevgrupp och skolkontext. Uppsatsen har belyst ett flertal risker med 
undervisningsmetoden, vid sidan av de vinster och möjligheter den medför när den fungerar bra. 
Under arbetets gång har jag därför flera gånger ställt mig frågan: Hur bör jag som svensklärare tänka 
vid tematisk och ämnesintegrerad undervisning? Frågan är stor och svaret varierar naturligtvis 
beroende på hur pass omfattande ämnesintegreringen är, i vilket syfte samarbetet inleds och till vilka 
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elever undervisningen riktas. Efter att ha analyserat mina resultat vill jag trots allt framhäva följande 
komponenter som bra utgångspunkter för en lyckad TÄD i svenska.  

• Val av tema 

Enligt Nilsson (2007) bör undervisningen utgå från ett problem- eller relationsorienterat tema som inte 
är direkt kopplat till någon av kursernas centrala innehåll. Det är dessutom en fördel om temat är 
autentiskt och vardagsanknutet (Persson, 2011). Temat är centralt för undervisning och 
arbetsmetoderna ska vara anpassade efter temat och inte tvärtom. Vidare behöver man fråga sig vad 
det egentligen är man vill att eleverna ska lära sig genom temat. Nilsson (2007) utgår från ”Sagor” och 
menar att om det är typiska drag för sagogenren som ska stå i centrum under projektets gång är det 
troligtvis en utmärkt rubrik. Är det däremot ”innehållet i de sagor som man tänker läsa som är det 
centrala blir temarubriken ’Sagor’ minst sagt problematisk” (Nilsson, 2007, s. 27).    

• Ett erfarenhetspedagogiskt ämne där läsning av skönlitteratur ligger till grund för reflektion, 
samt ger social och historisk förståelse 

Låt temats innehåll styra valet av litteratur, i vilken ”de frågor man beslutat att ta upp gestaltas och 
levandegörs” (Nilsson, 2007, s. 21). Läroboken bör inte ha en styrande funktion, utan är en av flera 
tänkbara källor och används bara då den behövs.  

• En ämneskombination med många målträffar 

För att undervisningen ska bli ämnesintegrerad och inte enbart tematisk och ämnesövergripande 
förutsätts att det finns ett antal målträffar eller gemensamma beröringspunkter mellan kurserna. Om så 
inte är fallet riskerar samarbetet att avbrytas och undervisningen blir då ämnesspecifik. Om 
integreringen ska genomföras trots svaga målträffar finns möjligheten att stanna vid tematisk 
ämnesövergripande undervisning, snarare än att avbryta samarbetet helt. Undervisningen kan då kretsa 
kring ett gemensamt tema, men ändå bedrivas separat.      

5.4. Metoddiskussion 
Syftet med studien är inte att ge en bild av vad undervisningsmetoden innebär för svenskämnet i olika 
skolors varierande kontexter. Jag vill därför understryka att jag inte kan dra några generella slutsatser 
kring tematisk ämnesintegrerad duoundervisning. Då resultatet är begränsat och undersökningen 
avgränsad till enbart litteraturstudier, läroplansanalyser och fyra lärarintervjuer kan jag heller inte dra 
några slutsatser om undervisningsmetoden på skolan som helhet. För att möjliggöra en sådan analys 
krävs fler intervjuer, men framför allt ett stort antal klassrumsobservationer.  

Undersökningen genomförs på en skola där arbetet med TÄD är förankrat på ledningsnivå. Lärarna 
har erfarenhet och kunskap på området och förutsättningarna för lyckad ämnesintegrering är därmed 
goda. Undersökningen visar vad TÄD innebär för svenskämnet i denna specifika kontext. Man bör ta 
hänsyn till att samtliga informanter arbetar på en skola som uttalat främjar ämnesintegrering. Det är 
möjligt att lärarna har sökt sig till skolan för att de uppskattar undervisningsmetoden, alternativt att de 
väljer att inta en positiv attityd till TÄD under intervjun. De organisatoriska förutsättningarna för 
metoden är dessutom goda på skolan, något som möjligen också kan påverka lärarnas bild av TÄD.  

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultatet är att tre av lärarna vid ett tillfälle intervjuades i 
grupp. Informanterna kan då ha påverkats av sina kollegors närvaro och kopierat eller anpassat svar 
för att framstå på ett visst sätt. Gruppintervjun kan även ha haft positiva effekter på resultatet. 
Upplägget främjade ett samtal mellan lärarna i vilket tankar utbyttes och fler åsikter kom fram.  
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5.5. Avslutning och framåtblick  
Många faktorer spelar in för att tematisk ämnesintegrerad duoundervisning ska fungera bra i praktiken.  
Allt från ämneskombination till val av tema, schemaläggning och lärarnas inställning påverkar 
huruvida metoden berikar undervisningen eller inte. Misslyckas man kan TÄD påverka skolämnenas 
utformning negativt, göra att undervisningen brister i struktur och tydlighet, samt reducera 
undervisningstiden för något av ämnena i integreringen. För svenskämnets del kan arbetssättet 
dessutom innebära en reduktion av svenskan till ett färdighetsämne eller stödämne. Trots riskerna 
finns det mycket som talar för ett genomgående ämnesintegrerat arbetssätt. Styrdokumenten 
framhåller samarbete över ämnesgränserna och forskning pekar på att undervisningen kan uppfattas 
som både mer autentisk och användbar av eleverna. Genom att närvara vid undervisning i andra 
ämnen och besöka olika klassrum får läraren ytterligare bedömningsunderlag för betygssättning. Vid 
tematisk ämnesintegrerad duoundervisning utvecklas dessutom lärarna pedagogiskt genom utökat 
kollegialt lärande. Idéer, förhoppningar och farhågor diskuteras och klassrumsdörrarna hålls öppna för 
fler.  

Utanför skolmiljön finns inga ämnesgränser. För att lösa problem och ta sig an framtida utmaningar 
behöver eleverna verktyg och strategier som inte är ämnesspecifika eller kopplade till en särskild kurs 
centrala innehåll. Skolan ska fostra eleverna till goda samhällsmedborgare och förbereda dem inför 
framtiden. Är den traditionella skolundervisningen organiserad på ett felaktigt sätt? Om svenskan ska 
vara ett svenskämne i vilket eleverna utifrån egna erfarenheter får förståelse för sin omvärld, 

var går då gränsen mot andra ämnen i skolan? Går den vid tröskeln till ett annat klassrum? Om en 
skönlitterär text lyfter fram frågor om samhälleliga orättvisor, ska diskussionen om dessa vänta till 
dess det blir dags för en lektion i samhällskunskap? (Molloy, 2007, s. 42) 

Citatet väcker tankar om huruvida ämnesgränserna i skolan helt och hållet borde suddas ut. Frågan är 
svår att svara på. Kanske finns ett värde i den struktur och översiktlighet som ämnesspecifik 
undervisning medför. Möjligen finns det också en kärna i varje enskilt skolämne som går förlorad om 
ämnesgränserna försvinner. Molloy (2007, s. 177) menar att frågan borde vara föremål för en kritisk 
ämnesdidaktisk diskussion. Farhågan att ämnet skulle gå förlorat ”verkar utgå från att det finns ett 
”ämne” med bestämt innehåll och inriktning”, något hon ställer sig kritisk till.  

Denna undersökning lyfter vid sidan av undervisningsmetodens många fördelar även den problematik 
som tematisk ämnesintegrerad duoundervisning medför. Jag menar därför att TÄD behöver vara väl 
genomtänkt och förberedd, både på organisationsnivå, i kollegiet och hos den enskilda läraren, innan 
man överger en traditionell ämnesspecifik undervisning. Detta för att kunna dra nytta av alla de vinster 
och möjligheter som undervisningsmetoden medför. I sin avhandling om ämnesintegrering på 
högstadiet understryker Persson vikten av att lärarna får adekvat kompetensutbildning. De behöver få 
”stöd och vägledning för att kunna ge eleverna möjlighet att arbeta ämnesintegrerat, bedöma de 
kunskaper eleverna får vid det arbetet och använda bedömningen vid betygssättning” (2011, s. 51). I 
läroplanen för gymnasieskolan framgår att eleverna ska få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 
Kanske borde Skolverket ta fram alternativa kursplaner i syfte att främja arbetet med tematisk och 
ämnesintegrerad undervisning, stödja lärarna i planering och genomförande, samt för att minska de 
eventuella risker som metoden medför.  

Kring svenskämnets roll och utformning vid tematisk och ämnesintegrerad undervisning finns mycket 
att säga. Jag anser att det är viktigt att skilja på svenskundervisning som bedrivs genom integrering 
med ett annat ämne, och skolundervisning som genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. I det 
första fallet är svenskan ett fullgott skolämne i sig. Den ämneskonception som formuleras i läroplanen 
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och därmed det ämne som läraren bör undervisa i är en erfarenhetspedagogisk svenska. Det är därför 
viktigt att ta hänsyn till de faktorer som påverkar ämnets utformning och främja det 
erfarenhetspedagogiska förhållningssättet. Om svenskan enbart fungerar som ett stödämne i 
integreringen går svenskämnet i sig förlorat. I den här bemärkelsen blir begreppet stödämne negativt 
laddat. Jag menar att man då inte alls bör tala om undervisning i skolämnet svenska, utan att man 
snarare använder ämnet som resurs. I skolundervisning som genomsyras av ett språkutvecklande 
arbetssätt däremot menar man att språk- och kunskapsutveckling går hand i hand. Språkutveckling har 
en naturlig plats i all undervisning oavsett skolämne. Att se svenskan som ett stödämne och låta en 
svensklärare närvara som resurs i klassrummet är i det här fallet värdefullt och positivt. Goda 
färdigheter i svenskämnet hjälper eleverna att nå högre resultat i andra skolämnen.  

Min uppsats har undersökt svenskämnets utformning vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning. 
För att undvika att ämnet utarmas och reduceras till ett stödämne ser jag gärna fortsatt forskning på 
området. Jag ställer mig positiv till att sudda ut ämnesgränserna i skolan och låta undervisningen möta 
eleverna i en mer autentisk och vardagsnära miljö. Samtidigt är jag som svensklärare medveten om 
vikten av att undervisningen i ämnet inte försummas och åsidosätts. Nyckeln till framgång är sannolikt 
mer kunskap kring ämnesintegrerat arbete och att få upp ögonen för de strategier som främjar ett 
lyckat resultat.  
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