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Abstract  

This is a literature study that examines the advantages and disadvantages of previous research 

noted in transdisciplinary teaching. Another part of the study examines the opportunities and 

obstacles for the school subject of Swedish, as well as the role that the school subject of 

Swedish substance may have in the subject integrated education for students in grades 4-6. It 

is mainly Swedish studies and Swedish research that has been used for this study because it is 

the Swedish subject´s role in transdisciplinary education that has been studied. Some foreign 

research has been used to describe the general part of transdisciplinary education. An 

important and remarkable result is that there is very little research that is substance specific 

for the school subject of Swedish in the field, and that it is only in the projects that the theme 

started from a fiction book that Swedish substance has come into its own. Otherwise, the 

school subject of Swedish only acted as an adjuvant for the other main topics of the theme or 

project. The study has also shown that it is in the schools where the management has given 

directives and conditions for subject integration is where this type of teaching has proved 

effective and worthwhile. 

 

Ämnesord: Ämnesövergripande undervisning, ämnesintegrering, svenskämnet/ skolämnet 

svenska, temaarbete, samt projektarbete.  
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1. Inledning 

I och med att den nya läroplanen Lgr 11 kom startade en debatt om huruvida lärare skulle ha 

en realistisk möjlighet att hinna med allt centralt innehåll i alla ämnen. Ett alternativ som i 

samband med denna diskussion ofta lyfts fram är ämnesintegrerad undervisning, detta är 

enligt Siw Skrövset och Torbjörn Lund emellertid inget nytt fenomen. Redan under början av 

1900-talet utvecklades flera undervisningsformer som var baserade på John Deweys (1859 l - 

1952) tankar om att alla ämnen ”uttrycker en och samma värld” (Skrövset & Lund, 2000, s. 

22). Jag har under åren som lärarstudent sett många exempel på lärare och arbetslag som 

försöker att arbeta ämnesintegrerat, men har sett många svårigheter och problem som gjort att 

kvalitén på undervisningen har drabbats. En aspekt som självklart kan ha påverkat lärarna 

under denna tid var att de brottades med att tolka och sätta sig in det nya arbetet i och med 

inträdet av Lgr 11. Implementeringen krävde stor tidsåtgång och stora ansträngningar från 

lärarna, vilket kan ha påverkat deras tid och ork negativt.  

 Det har visat sig att det finns en hel del forskning kring olika ämnesövergripande 

arbetssätt, främst forskning som behandlar området generellt utan ämnesspecifika vinklingar. 

Forskningen visar att det finns relativt gott om samarbeten mellan de olika So-ämnena och 

mellan de olika NO-ämnen och teknik. Att lärare väljer att samarbeta eller integrera dessa 

ämnen är inget konstigt eftersom de är närbesläktade med varandra. Något som jag anser kan 

vara än mer intressant att undersöka är hur svenska som skolämne integreras med de andra 

skolämnena. Även Skolverket trycker på att elever ska utmanas att utveckla sitt svenska 

språkanvändande och sin kunskap om svenska språket i alla skolämnen. Skolverket har tagit 

fram ett material som finns tillgängligt på deras hemsida där lärare kan hitta inspiration och 

tips för hur de kan arbeta med elevernas språkutveckling i skolans samtliga ämnen.  

 Språket är oerhört viktigt för människan, det är genom tal och skrift som vi 

kommunicerar med vår omgivning. Svenska som skolämne kan därför ses som ett av de 

viktigaste ämnena i skolan. Det är emellertid viktigt att språket sätts in i ett sammanhang. Det 

skulle kunna uppnås på ett naturligt sätt genom att svenskan blir en del i ämnesintegreringen. 

Genom en första research på området har jag upptäckt att det saknas sentida studier, det vill 

säga efter införandet av Lgr 11.  Forskning som specifikt uppmärksammar svenskämnets plats 

och funktion inom ämnesintegrerad undervisning saknas nästan helt. 

 

Det finns ett krav i Lgr 11 på att eleverna ska ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande 

(Skolverket, 2011).  Detta krav liksom den upplevda tidsbristen och viljan att bedriva god 
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undervisning gör att många lärare försöker att arbeta ämnesintegrerat. För att skapa en bild av 

hur det sentida forskningsfältet ser ut när det gäller ämnesintegrerad undervisning samt 

undersöka vad svenskämnet kan ha för roll i det arbetet har jag gjort en systematisk 

litteraturstudie över området. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa resultat från tidigare forskning kring 

ämnesintegrerad undervisning, samt vilka möjligheter och hinder som finns för svenskämnet i 

ämnesintegrerat arbete. Utifrån dessa resultat undersöks och diskuteras vilken roll 

svenskämnet skulle kunna ha i ämnesintegrerade sammanhang. Studien inriktar sig mot 

forskning runt årskurserna 4-6 i den svenska skolan, eftersom min utbildning inriktar sig på 

dessa årskurser. Den första delen av min uppsats som rör en mer allmän bild av 

ämnesintegrerad undervisning är även baserad på internationella studier och forskning. Detta 

dels för att ge ämnet en så sanningsenlig bild som möjligt, dels för att vilket land som 

forskningen utförts i inte har någon större betydelse för resultatet, utan kan snarare hjälpa till 

att ge en bred bild av arbetsmetoden. Däremot har jag valt att bara använda mig av svenska 

studier för att besvara de tre sista frågeställningarna. Om jag hade tagit med studier från andra 

länder hade diskussionen i den har studien blivit mer övergripande och generell för 

modersmålets betydelse och roll i ämnesintegrerat arbete. Det hade inte heller varit självklart 

att applicera utländska studier på svenska skolan eftersom skolorganisationen och traditioner 

ser olika ut i olika länder.    

1.2 Frågeställning 

Undersökningen genomförs med utgångspunkt från följande frågeställningar:  

 Vilka fördelar och nackdelar med ämnesintegrerad undervisning påvisas i tidigare 

forskning?  

 Vilka möjligheter och hinder finns för svenskämnet i ämnesintegrerad undervisning?  

 Hur brukar svenskämnet betraktas i dessa sammanhang och vilken roll har det 

tilldelas? 

 Vilken roll kan svenskämnet komma att få i ämnesintegrerat arbete? 
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2. Begrepp 

I den här studien används ämnesintegrerad, ämnesövergripande och ämnesöverskridande 

undervisning som synonymer, då det inte för studien är intressant att gå in på eventuella 

skillnader mellan dessa. Fokus ligger på undervisning som involverar olika ämnen, men som 

strävar mot gemensamma mål. Det är inte någon specifik arbetsmetod eller teori som studeras, 

utan bara det faktum att flera ämnen samarbetar. Utifrån detta skulle det bli begränsande att 

bara utgå från en av formerna eller teorierna. Här nedan följer emellertid en kort beskrivning 

av de två vanligaste arbetsmetoderna, tematiskt arbete samt projektarbete. Det är mycket svårt 

att hitta en beskrivning på tematiskt arbete, Svenska Akademien (2014) ger följande förklaring 

på ordet tema-arbete: ”[…] större arbete kring tema som involverar l. berör flera skolämnen” 

(spalt T747). Ingen av de studier och rapporter som det redogörs för i kommande resultat ger 

någon annan eller utförligare förklaring av vad temaarbete innebär. Den andra vanliga typen 

av ämnesövergripande arbetsmetod är projektarbeten som det enligt Skrövset och Lund 

(2000) inte heller finns någon riktig eller exakt definition på. Författarna menar också att det 

skulle vara att förstöra projektarbetets grundvalar om det bestämdes exakt hur och vad som 

görs under ett projekt. Emellertid hänvisar författarna till Knud Illeris som inspirerades av 

William H Kilpatrick, en kollega och anhängare till John Dewey som menar att ett projekt ska 

utgå från tre principer: ”problemorientering, deltagarstyrning och den exemplariska 

principen” (s. 26). Med problem menas inte något som är besvärligt eller till exempel ett 

samhällsproblem. Författarna menar att det i stället handlar om en problemställning, något 

man vill ta reda på mer om. Den andra principen, deltagarastyrning, avser att elever 

tillsammans med läraren ska bestämma vad och hur något ska undersökas.  Med den tredje 

principen, den exemplariska principen, menas att undervisningen utgår från ett exempel. 

Detta exempel ger sedan ett innehåll och vidarekopplingar till nya innehåll för 

undervisningen, i stället för att börja med att bestämma ett innehåll och sedan leta efter ett 

syfte att läsa om innehållet (Skrövset & Lund, 2000).  

I min studie kommer som tidigare nämnts olika typer av benämningar för ämnesövergripande 

arbete att användas. Det är även i vissa texter oklart om studierna omfattar ett projektarbete 

eller tema, men detta blir för denna studies syfte inte något problem av skäl som anförts ovan.  
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3. Metod 

För att besvara frågeställningarna i min undersökning har systematisk litteraturstudie valts 

som metod. Genom att göra en litteraturstudie fås en överblick över forskningsfältet, vilket är 

en bra grund inför en eventuell fortsatt undersökning.  

3.1 Sökningar 

För att göra en så omfattande men koncentrerad undersökning som möjligt har flera olika 

databaser och sökord används vid sökningarna. Emellertid har inte alla databaser gett nya 

eller för studien intressanta texter. De artiklar och texter som ligger till grund för denna 

undersökning har hittats i databaserna ERIC (Ebsco), Summon, SwePub och Libris. Ett 

kriterium för att texterna skulle kunna användas var att de fanns tillgängliga gratis i fulltext 

eller på universitetsbiblioteket i Örebro eller för fjärrlån. Eftersom det fanns ett så begränsat 

antal texter som berörde de tre sista frågeställningarna rekommenderade min handledare mig 

att söka texter via en förening som heter GLÄFS, Gruppen För Läsning av Facklitteratur, som 

bland annat stöttat ämnesövergripande projekt i skolan. Jag fick ingen respons genom den 

mailkontakt jag hade med några av medlemmarna, jag hittade emellertid en text via deras 

hemsida som var aktuell för denna studie. 

3.1.1 Avgränsningar 

Texter som berör endast förskola, förskoleklass till trean, samt vuxenutbildningar har valts 

bort eftersom undervisningen för dessa åldrar ofta skiljer sig kraftigt från undervisningen i 

årskurs 4-6. Texter som berör årskurs 7-9 samt gymnasiet är med i undersökningen då denna 

undervisning är mer lik undervisningen i årskurs 4-6. Ytterligare en avgränsning som 

användes var att artiklarna i ERIC skulle vara skrivna mellan år 2000 och 2015. 

Avgränsningen för publiceringsdatum valdes därför att det finns ganska mycket forskning 

som publicerats före år 2000. Tyvärr berör denna forskning i stort sett endast olika typer av 

ämnesövergripande arbete utan någon inriktning mot svenskämnet. Om all den forskningen 

skulle inkluderas i den här studien skulle den bli allt för omfattande och inte beröra de 

frågeställningar som rör svenskämnet. En annan anledning till tidsbegränsningen är att 

artiklarna skulle vara relativt aktuella för att belysa hur det ser ut i skolan idag. Dessutom är 

denna studie inriktad på ämnesintegrerad undervisning där svenska är ett av ämnena i 

samarbetet, vilket gör att det skulle bli en annan fokusering om alla dessa texter ingick i 

studien.  Sökningen i ERIC gjordes även med avgränsningen peer rewied, dels för att hålla ner 
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antalet artiklar, men framförallt för att få ut artiklar som är granskade. Eftersom det fanns 

relativt många artiklar som kunde besvara den första frågeställningen fanns här ingen 

anledning att låta bli att använda denna avgränsning. Från ERIC valde jag en del artiklar på 

engelska om engelska studier med hänsyn till den första frågeställningen. Där hittades 

emellertid inte många undersökningar som är svenska och som därmed skulle kunna bli 

underlag för den svenskinriktade delen i undersökningen. Eftersom det blev så få sökträffar på 

de resterande databaserna gjordes ingen tidsbegränsning som avgränsning i sökningarna. Av 

de träffar jag fick valde jag emellertid sedan endast texter med publiceringsdatum år 2000 

eller senare. Eftersom det inte finns så mycket forskning som är inriktad på specifikt 

svenskämnet inom området är det inte bara peer reviewed–artiklar som har använts, utan även 

en del monografier.  

3.1.2 Urval 

Samtliga artiklars abstract samt böckernas texter på baksidan, inledningar och 

innehållsförteckningar har lästs igenom för att få en uppfattning om innehållet. Många av 

artiklarna från sökningen i ERIC berörde de bortvalda åldrarna, därav det lilla urvalet. Andra 

artiklar berörde inte området alls utan kunde handla om till exempel biologi eller annan 

forskning. I det första urvalet togs samtliga texter med som på något sätt handlade om 

ämnesintegrerad undervisning för de aktuella åldrarna. I det andra urvalet har hela eller delar 

av texterna lästs, några har då blivit bortvalda på grund av att de inte var riktigt motiverade. 

Abstractet eller böckernas baksidor var vid dessa tillfällen missvisande. I det första urvalet har 

öppningen dessutom varit bredare, för att sedan smalna av i det andra urvalet. I tabellen nedan 

redogörs för de olika sökningarna. Alla sökningar redovisas inte, utan endast de som gav 

utfall för det första urvalet. För att ge en så övergripande bild som möjligt över sökningarna 

har även de sökningar, som efter andra urvalet inte gav några användbara texter, ändå 

redogjorts för i tabellen.  
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Databas och 

datum 

Sökord Avgränsningar Sökträffar Urval 1 Urval 2 

ERIC (Ebsco) 

2015-04-20 

(S1) 

Transdisciplinary 

Peer reviewed 384   

 (S2) ”Thematic 

studies” 

Peer reviewed 6   

 (S3) ”Subject 

integration” 

Peer reviewed 10   

 S1 OR S2 OR S3 Peer reviewed 400   

 (S1 OR S2 OR S3) 

AND (educ* OR 

school) 

Peer reviewed 

Utgivningsår: 

2000 -  

165 6 1 

Summon 

2015-04-20 

Ämnesintegrerad 

undervisning 

 77 7 4 

SwePub  

2015-04-20 

Ämnesintegr*  25 2 0 

Libris  

2015-05-06 

Ämnesövergripande  10 3 0 

 Projektarbete skola*  22 6 0 

 Temaarbete skola*  23 6 1 
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4. Material/ underlag 

Här kommer det material som använts för studien att kort presenteras, detta görs eftersom det 

inte görs någon redogörelse för studiernas syfte och metod i resultatdelen. Resultatet av de 

sökningar som gjorts har lett fram till att tre kategorier av texter kunnat urskiljas. En kategori 

är publicerade forskningsartiklar, majoriteten av dessa är baserade på intervjuer med lärare. 

Den andra kategorin innehåller texter så som monografier och bidrag i antologier, dessa är 

antingen helt eller delvis baserade på forskning. Den tredje kategorin är läroböcker och andra 

texter innehållande tips, instruktioner eller beskrivningar som riktar sig till lärare. Den 

sistnämnda kategorin är inte intressant för frågeställningarna i denna uppsats, därför kommer 

jag inte heller att vidare redogöra för den. 

4.1 Forskningsartiklar 

I tabellen nedan redogörs kortfattat för varje enskild artikel som denna studie baseras på.  

Artikel Syfte Metod Deltagare 

Blanck, S.  
2014 
När ämnen möts – 
En analys av 
samhällskunskaps
ämnets funktioner 
och karaktärer vid 
ämnesintegrerad 
undervisning. 

”Syftet med studien är att beskriva 
och analysera 
samhällskunskapsämnets 
karaktärer och funktioner i 
ämnesintegrerade projekt. 
Resultaten används för att 
diskutera relationen ämne och 
ämnessamspel”(s. 14). 

Deltagande 
observationer vid 
27 lektionstillfällen, 
ett planeringsmöte, 
fem korta 
arbetslagsmöten. 
Semistrukturerade 
intervjuer på 55 till 
81 minuter, samt 
enkäter 

Tre arbetslag i 
årskurs 7-9 på tre 
olika skolor. 
Totalt 16 lärare. 
Tre lärare från 
varje arbetslag 
har deltagit i 
intervjuer. 

Ingemasson, M.  
2007. 
Skönlitterär läsning 
och 
historiemedvet-
ande hos barn i 
mellanåldrarna. 

Syftet med studien är ”att 
undersöka vilka möjligheter barn i 
tio- till elvaårsåldern har att 
utveckla sitt historiemedvetande 
då de deltar i en tematiskt 
upplagd undervisning, där 
skönlitteraturen spelar en viktig 
roll som kunskapskälla. En uppgift 
blir att mer precist klargöra 
skönlitterära texters potential i 
detta sammanhang” (s. 11). 

Observationer av 
boksamtal i en 
klass, intervjuer och 
samtal med tre 
elever i klassen. 
Insamlade 
skrivuppgifter av de 
tre eleverna. 

En blandklass 
med elever i 
årskurs 4 och 5, 
varav tre elever 
deltagit i 
intervjuer. 

Persson, H., 
Ekborg, M., och 
Garpelin, A.  
2009. 
Ämnesintegrerad 
undervisning i 
naturvetenskap – 
Vad är det? 

”… att förstå vad lärare menar 
med ämnesintegrerad 
naturvetenskaplig undervisning 
och hur de bedriver denna 
undervisning”.  I studien får lärare 
beskriva och uppge sina motiv, 
samt förklara vilka möjligheter och 
hinder som de ser med 
ämnesintegreringen 

Kvalitativa 
forskningsintervjuer
. 

Fem kvinnliga 
lärare som 
undervisar i de 
naturvetenskaplig
a ämnena och 
matematik i 
årskurs 7-9. Tre 
av lärarna 
undervisade även 
i teknik.  
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Artikel Syfte Metod Deltagare 

Persson, H., 
Ekborg, M. och 
Ottander, C.  
2012.  
En studie av 
lärares intentioner 
med och 
genomförandet av 
ämnesintegrerad 
naturvetenskaplig 
undervisning i 
skolår 9. 

”… att få en djupare bild av vad 
ämnesintegrerad undervisning 
innebär och vad som är 
betydelsefullt för hur den 
genomförs …”.  I studien 
undersöks vilka intentioner lärare 
har med ämnesintegrerad 
undervisning och hur dessa 
omsätts i undervisningens 
genomförande.  

Intervjuer, 
observationer av 
undervisning i 
klassrummen som 
spelades in, 
fältanteckningar 
samt skriftliga 
instruktioner till 
eleverna från 
lärarna.  

Två kvinnliga 
lärare som deltog 
i en tidigare 
studie från 2009.  

Shome, S. och 

Natarajan, C.  

2013.  

Ideas of Attitudes 

towards Projects 

and Changing 

Practices: Voices 

of Four Teachers. 

Studiens syfte var att ta reda på 
hur lärarna praktiserade 
undervisning i projektform med 
hänsyn till rådande 
policyförändringarna kring 
projektarbeten samt vilka 
utmaningar lärarna mötte. Vidare 
var syftet att också se lärarnas 
perspektiv på och attityder till de 
fyra områden som tagits fram för 
studien. Dessa var: 
Ämnesintegrering, bedömning 
och lärande, Grupparbete och 
lärande, samt organisation av 
klassrummet och resurser.  

Semistrukturerade 
intervjuer på ca 30 
till 55 minuter.  

Fyra kvinnliga 
lärare från tre 
olika skolor. 
Klasserna bestod 
av 40 till 80 
elever i årskurs 
VII – X 
(Australien) 

 
4.2 Monografier 

Majoriteten av dessa texter är använda för att beskriva vilken roll svenskämnet kan ha i 

ämnesövergripande undervisning.  

  

Text Syfte Metod Deltagare 

Hjort, M. 
2013.  
Läsfrämjande och 
boksamtal med 
fokus på 
facklitteratur. 
Gläfs skolprojekt 
2012. 

Projektets syfte var att bredda och 
fördjupa kommunikativa färdigheter 
i ämnena historia, 
samhällskunskap, svenska och 
estetiska ämnen genom bl.a 
bokprat om facklitteratur.  

Ämnesintegrerad 
undervisning 
genomförd av 
elevernas ordinarie 
lärare och 
skolbibliotekarier 
med utgångspunkt i 
facklitteratur.  

Elever i årskurs 5 till 
9, totalt 257 elever i 
11 klasser från tre 
olika skolor. 16 
lärare, bibliotekarier 
och pedagoger 
medverkade.  

Nilsson, J. och 
Eklund C.  
2006.  
Framtidens skola: 
Ett temaarbete i 
årskurs sex. 

 

Att beskriva en uppföljning och 
avslutning av ett tidigare 
kompetensutvecklingsprojekt. I den 
här rapporten studerades en 
lärares arbete med ett 
ämnesövergripande temaarbete 
som introducerades med en 
skönlitterär bok.   

Observationer 
under två terminer 
vid sju tillfällen. 
Utdrag från 
lärarens dagbok, 
brevväxlingar samt 
planeringar.  

En lärare, Carina 
Eklund, i årskurs 6 
samt handledare 
Jan Nilsson som 
också är författare 
av rapporten.  
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5. Resultat 

I det här avsnittet redogörs för studiens resultat. Materialet har delats upp i två 

huvudkategorier. I den första delen görs en mer allmän redogörelse för forskningen kring 

ämnesintegrerad undervisning. Här behandlas såväl varför lärare bör arbeta ämnesintegrerat 

som vilka nackdelar som finns med sådan typ av undervisning. Eftersom det är en mer 

generell beskrivning av ämnesintegrering utan koppling till något specifikt skolämne används 

även internationell forskning och studier. Eventuella generella nackdelar och fördelar bör inte 

heller påverkas beroende på land eller skolorganisation utan bör vara de samma eller 

liknande. I den andra delen redogörs för forskning som uppmärksammar ämnesintegrerade 

samarbeten där svensämnet medverkat. Många av de citat som görs i de kommande delarna är 

ordagranna citat från medverkande informanter i studierna, därför förekommer det en del 

språkfelaktigheter i citaten. Jag har valt att inte markera dessa med varken ”sic” eller annan 

typ av markering. 

5.1 Vad är ämnesintegrerad undervisning? 

Jag har valt att redovisa resultatet för denna del under två kategorier: Under den första 

behandlas varför lärare ska arbeta ämnesintegrerat och under den andra delen behandlas 

nackdelar med ämnesintegrerad undervisning. Men innan jag kommer in på detta finns 

anledning att presentera vad ämnesintegrerad undervisning kan vara enligt de studier som 

finns med i detta arbete. 

I Helena Persson, Margareta Ekborg och Anders Garpelins (2009) studie Ämnesintegrerad 

undervisning i naturvetenskap – Vad är det? påvisas många olika sätt att arbeta 

ämnesintegrerat och två huvudformer nämns: en där integrering endast sker inom NO-ämnena 

och en där samarbete sker med flertalet av skolans ämnen. Inom de två huvudformerna finns 

det sedan många olika sätt att arbeta på. I studien beskrivs två olika metoder att arbeta 

ämnesintegrerat med naturvetenskapliga ämnen. I det första sättet integreras olika områden i 

NO-ämnena och teknik efter vad lärarna anser passar bra ihop, ibland finns även slöjd med i 

samarbetet. Den här metoden används inte hela tiden, utan bara ibland och när det enligt 

lärarna passar. I den andra metoden beskriver de intervjuade lärarna att de integrerar NO-

ämnena med flera av skolans andra ämnen. Då utgår undervisningen från ett tema där 

gemensamma och specifika ämnesmål blir grunden för temat. I Jan Nilsson och Carina 

Eklunds (2006) rapport Framtidens skola – ett temaarbete i årskurs sex beskriver läraren 
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Carina att hon arbetade ensam med den ämnesövergripande undervisningen, hon höll själv i 

både svenskämnet och SO-ämnena.  En dramapedagog var med i samarbetet, men hon och 

Carina hade inte något närmre samarbete, utan de arbetade bara självständigt inom samma 

tema. Det finns alltså många olika sätt att arbeta ämnesövergripande på. Ovan har till exempel 

nämnts: att en ensam lärare arbetar övergripande inom flera NO-ämnen eller ensamt över fler 

olika ämnen, det vill säga att en lärare står för all undervisning inom temat. I andra fall 

samarbetar flera lärare och gör gemensamma planeringar, här finns exempel då lärare både 

samundervisar eleverna och undervisar ämnesspecifikt men med gemensamma mål. Dessa 

olika sätt kan sedan ske under till exempel temaarbeten, projekt eller gemensamt 

arbetsområde. Att det inte finns ett enat och bestämt sätt att arbeta ämnesintegrerat bekräftas 

också av Saurav Shome och Chitra Natarajans (2013) australienska studie, Ideas of and 

Attitudes towards Projects and Changing Practices: Voices of Four Teachers, där de skriver 

att: ”The interviews indicated that the term project had become a part of teachers’ everyday 

vocabulary, though their ideas of what constituted a project differed from the policy as well as 

each other” (s. 75). 

5.1.1 Varför arbeta ämnesintegrerat?  

Det finns flera olika anledningar till att lärare eller skolor arbetar ämnesintegrerat, lärarna i 

Shome och Natarajans (2013) studie hade krav från styrdokumenten att arbeta i projektform. 

Lärarna använde sig ofta av färdiga projektbeskrivningar eller läromedel där några var 

skapade för att lätt kunna integrera olika ämnen, medan andra var mer ämnesspecifika. Det 

enda kravet på ämnesintegration i Sverige är att det i läroplanen står att: ”Läraren ska […] 

organisera och genomföra arbetet så att eleven […] får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande.” (Skolverket s. 14). Vilket sätt som lärare väljer att arbeta på beror dels 

på rektorns beslut, dels på lärarnas inställning. Persson m. fl. (2009) citerar läraren Anne: ”Så 

var det också kul,… (paus) ååå, man vinner det här, man vinner det stora sammanhanget på 

att integrera dom med varandra…” (s. 54). Även läraren Ulla från samma studie lyfte fram 

att det vore roligt om det fanns samarbete och samplanering mellan lärarna, och att detta då 

även skulle bidra till planeringsvinster. Enligt författarna förklarar lärarna i studien att en av 

de största anledningarna till att de bedriviver ämnesintegrerad undervisning är att eleverna ska 

få en helhet och se samband mellan de olika ämnena. Författarna lyfter fram att den 

ämnesövergripande undervisningen ofta ger eleverna övergripande och användbara 

kunskaper, resultatet blir inte detalj- eller fördjupningskunskaper. Detta gör att eleverna får en 

större chans att knyta an till det undervisade området och därmed bli mer motiverade och 
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intresserade. En annan viktig aspekt enligt lärarna är att undervisningen ofta blir rolig samt att 

det blir lättare att göra en vardagsanknytning, vilket gör att den nya kunskapen blir användbar 

för eleverna i deras vardagsliv. Ytterligare en fördel som tas upp av läraren Frida, är att hon 

anser att det underlättar att individanpassa undervisningen när den är ämnesintegrerad. Frida 

delade med sig om sin syn på elevdelaktighet under en intervju: ”[…] när man gör på det 

sättet [blir eleverna] friare att välja utifrån egna erfarenheter, egna… precis som det står i 

Lpo-94. Att dom ska vara mer delaktiga i undervisningen. Det blir dom ju. Helt klart!” (s. 55). 

I En studie av lärares intentioner med och genomförandet av ämnesintegrerad 

naturvetenskaplig undervisning i skolår 9 av Helena Persson, Margareta Ekborg och Christina 

Ottander (2012) uttrycker läraren Susanne att vardagsanknytningen är en av de viktigaste 

orsakerna till ämnesintegrerad undervisning: 

Ja, min högsta önskan är att eleverna lär sig så’n kunskap som dom kan bära med sig 

i livet. Som dom kan ha nytta av den i sin vardag. Byter dom däck, tvättar dom i en 

maskin, lagar dom mat, rengör dom saker… Vad är det mer? Lika löser… ja allt som 

behövs för att dra nytta av i sin vardag (Persson m. fl. 2012, s. 81). 

Även om många lärare ser stora fördelar med att arbeta ämnesintegrerat finns det så klart de 

som inte förespråkar arbetssättet och det finns även andra omständigheter som gör 

ämnesintegrerat arbete svårt. Dessa nackdelar kring och om arbetssättet redovisas i 

kommande kategori. 

5.1.2 Nackdelar med ämnesintegrerad undervisning 

Lärarna såg enligt Persson m. fl (2009) att en nackdel med detta arbetssätt kan vara att några 

elever tappar intresset för ett tema för att det innehåller ett ämne som de inte tycker om, samt 

att det kan vara svårt att hinna med allt som eleverna ska göra i årskurs 7-8. Därför hade flera 

av lärarna mer ämnesintegrerad undervisning i årskurs 9. Dessutom lyfte lärarna i studien 

fram flera organisatoriska hinder, så som lärarbrist, schemaläggning och lokalbrist. Lärarna 

hade olika åsikter kring om planeringen underlättas eller inte genom samarbeten. Några ansåg 

att det underlättar och blir roligare, medan andra ansåg att det tar mer kraft än vad det ger och 

att samarbetet inte är möjligt om inte alla lärare är positiva och engagerade. 

 I Nilsson och Eklunds (2006) rapport uttrycker läraren Carina att: ”Som klasslärare kan 

man bli ganska ensam trots mängden resurspersonal som finns tillgänglig för eleverna. […] 

Hur kommer man t.ex. åt ett splittrat schema där man varje vecka ska få in resurslärare, Sv2-

lärare, specialpedagog, bibliotekarie (i bästa fall), assistenter, osv.?” (s. 80). För lärarna i 

Persson m. fl. (2012) studie togs många inplanerade lektioner bort, det var bland annat 

friluftsdagar och nationella prov som orsakade detta lektionsbortfall, vilket gjorde att lärarna 
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var tvungna att planera om. Läraren Anne fick plocka bort fysikdelen från sitt temaarbete och 

bara fokusera på kemin. Ett annat citat av läraren Frida i Perssons m. fl. (2009) studie påvisar 

en lite negativ inställning: ”Det går ju inte, det blir så besvärligt när man ska det med, det blir 

så många kockar inblandade och schemaändringar å sånt där så… […] Vissa är lärare är 

intresserade och vissa är inte.” (s. 55). Även i Shome och Natarajans (2013) studie visade det 

sig att många lärare kan ha en negativ inställning till ämnesintegrerat arbete, i studien var 

samtliga av de medverkande fyra lärarna relativt negativa till projektarbeten som är 

ämnesintegrerade. De såg många hinder så som tid, för stora klasser och svårigheter med 

examinering av eleverna. 

5.2 Ämnesintegrerad undervisning med svenskämnet 

I den här delen kommer några projekt där svenska har ingått i ett ämnesöverskridande 

sammarbete att beskrivas något mer ingående för att skapa förståelse för hur svenskämnet kan 

ta plats i en sådan undervisning. På Skolverkets hemsida (skolverket.se) finns det idag ett 

material som heter Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Materialet riktar sig till lärare 

som vill dra nytta av ämnesspecifika texter i svenskundervisningen. Skolverket menar att om 

läraren är ämnesspråkligt medveten och ständigt utökar sina kunskaper kommer även 

elevernas kunskapsutveckling att gynnas och deras glapp mellan vardagsspråk och 

ämnesspråk kommer att minskas (Skolverket 2014). Den följande delen av resultatet 

innefattar studier som undersökt ämnesövergripande undervisning där svenskämnet har tagit 

plats. Delen är indelad i två underkategorier, projekt utifrån en ungdomsroman/ fackbok samt 

andra typer av ämnesintegrerad undervisning. 

5.2.1 Projekt utifrån en ungdomsroman/ fackbok 

I den här kategorin finns fem projekt beskrivna utifrån tre studier som är gjorda i samband 

med projekten. En av studierna är baserad på tre olika projekt i olika skolor. De andra två 

studierna har endast studerat ett projekt eller tema i en klass.  
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Framtidens skola 

I den första studien har Jan Nilsson studerat och till viss del handlett läraren Carina Eklund 

genom ett ämnesövergripande temaarbete. Temaarbetet presenteras i rapporten Framtidens 

skola – Ett temaarbete i årskurs sex som Jan Nilsson och Carina Eklund (2006) har skrivit 

tillsammans. I temat som hette ”Framtidens skola” ingick Svenska, SO-ämnena, bild och 

drama. Carina undervisade i samtliga ämnen förutom drama där en dramapedagog var 

undervisande lärare. Carina var tvungen att göra vissa schemaändringar för att det skulle bli 

hela pass med temat som innehåll. Föregående år hade Jan Nilsson gjort ett 

kompetensutvecklingsprojekt på Carinas skola och som avslutning på det tillfrågades Carina 

om hon ville vara med i det här projektet. Efter diskussioner bestämde sig Nilsson och Eklund 

för att börja med projektet ”Framtidens skola”. Valet av tema låg till grund i den problematik 

som fanns i klassen; det var ett hårt klimat både fysiskt och psykiskt. Eleverna vågade enligt 

Carina inte sticka ut eller yttra sig i diskussioner under lektionerna, det var inte okej att svara 

fel. Det fanns ett allmänt missnöje hos både elever och föräldrar inför skolan, den var tråkig 

och allt som gjordes var fel. ”Framtidens skola” skulle handla om att eleverna indelade i 

grupper skulle bygga upp sin egen drömskola på en annan planet. Carina hade en tanke att 

detta tema kunde skapa intresse hos eleverna och att det kunde vara gynnsamt för dem att 

diskutera hur deras drömskola skulle byggas upp, eftersom eleverna i dagsläget hade en sådan 

negativ inställning till skolan. Hela projektet byggdes upp kring ungdomsromanen Patties bok 

av Jill Paton Walsh, utgiven år 1987. Boken valdes eftersom den hade ett innehåll som väl 

kunde motsvara några av målen med temat. Den var också enligt Carina ”relativt lättläst och 

inte särskilt lång” (s. 26) vilket gjorde att de flesta eleverna skulle kunna läsa boken utan 

några större svårigheter. Carina uttryckte att ”Patties bok skulle – om nu allt gick enligt 

planerna – fungera som en sorts igångsättande katalysator i en sådan process.” (s. 26). Nilsson 

och Eklund refererar till Nilsson 1997 när de beskriver hur Patties bok blir ”en skönlitterär 

text som får kvalificera sig till ett definierat kunskapsinnehåll (”Framtidens skola”) [eftersom 

Carinas placering av boken visar på att hon ser] […] läsning av skönlitteratur som källa till 

kunskap och upplevelse” (s. 25). I Patties bok tvingas Pattie och några få utvalda människor 

att lämna jorden som håller på att gå under. När de landar på planeten Glans ska de bygga upp 

ett nytt samhälle och lära sig leva med de få resurser och personliga tillhörigheter de fick ta 

med sig. Carinas klass skulle med hjälp av boken som inspiration skriva en lista med ett fåtal 

saker de skulle ta med sig om de skulle lämna jorden, eleverna skulle också motivera sina val. 

En annan skrivuppgift var att eleverna skulle skriva ett brev till sina mor-/ farföräldrar och 
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beskriva hur deras nya liv på planeten såg ut. En bilduppgift var att teckna bokens viktigaste 

händelser i kronologisk ordning. Efter detta skulle eleverna börja arbeta med temat 

”Framtidens skola” där de i grupp skulle planera hur den nya skolan skulle organiseras samt 

bland annat vilka åldrar, kunskapsmål, skolmat, personal etc. som skulle finnas på skolan. 

Hela skolan och skolgården skulle sedan byggas upp i en modell. Nilsson och Eklund 

beskriver på sidan 39 hur klassen hade utvecklat en negativ inställning till både skolan och 

lärare vilket gjorde att eleverna hade hamnat i en konfliktsituation nu när de helt plötsligt hade 

fått ett material som verkade lite intressant. Emellertid påverkade elevernas inställning även 

resten av temaarbetet på ett negativt sätt även om det stundvis fanns intresse och engagemang 

hos eleverna. 

 Enligt Nilsson använde sig Carina av ett vidgat textbegrepp där eleverna behandlade 

boken genom både skriftliga och muntliga aktiviteter. En av uppgifterna som klassen skulle 

göra var att i grupp motivera de tio viktigaste händelserna i boken. Dessa skulle sedan 

diskuteras i helklass, här blev det svårt för Carina att få igång en diskussion i klassen, 

eleverna hade varken viljan, modet eller intresset att berätta vad de hade skrivit. I den här 

diskussionen som beskrivs på sidorna 34 – 38 ökade plötsligt engagemanget mitt i samtalet, 

Nilsson ställer sig frågvis till hur denna ökning kan förklaras även om den går att koppla till 

ett specifikt innehåll i diskussionen. Eleverna gav inga förklaringar som går att koppla till ett 

ökat intresse för innehållet. Författarna belyser här hur skolkonflikten trots allt skjöts lite åt 

sidan då det verkade som att eleverna ”[…] har upplevt boken så pass positivt att de inte kan 

låta bli att lämna vissa bidrag till den redovisning som äger rum efter gruppdiskussionerna” (s. 

40).  

 Två veckor in i temaarbetet skulle elevgruppen sätta ihop en revy. Under det inledande 

arbetet med denna, som leds av en dramapedagog, uppstod det enligt Nilsson och Eklund en 

spänning mellan Carina och dramapedagogen. Carina ville låta innehållet i temat få styra 

uppsättningen medan dramapedagogen ville låta organisationen och framställningen styra 

innehållet. Det blev enligt Nilsson tydligt hur arbetet med revyn blev splittrat, planeringen 

som görs gruppvis stannade upp, eleverna kändes förvirrade. Nilsson gör här en direkt 

koppling till ”[…] att Carina och dramapedagogen inte verkar helt ’sampratade’ och drar åt 

lite olika håll” (s. 44) deras konflikt avspeglades direkt hos elevgruppen. Carina berättar 

senare på sidan 81 hur hon upplevde att dramapedagogen hade förstört relationen mellan 

henne och flera av tjejerna i klassen och att Carina kände sig relativt ensam i sitt arbete under 

hela temat.  
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 När eleverna sedan skulle bygga sina skolmodeller fick de använda sig av olika material 

för att gestalta skolan. När Nilsson kom in i klassrummet gjorde han observationen att 

”eleverna verkar mycket engagerade i arbetet och klassrummet är fyllt av material som 

eleverna kan använda” (s. 47). Carina påminde också eleverna om att komma ihåg att arbeta 

skalenligt. Nilsson uppmärksammade att engagemanget var högt under detta fysiska arbete 

med att bygga skolorna och konstaterade att eleverna förmodligen ville vara i detta skede 

länge. För även om de var engagerade så var de inte effektiva. Detta kopplar Nilsson till att 

det med största sannolikhet är större intellektuella krav i den mer traditionella undervisningen, 

vilket ”[…] kan ha en utmattande effekt på eleverna” (s. 51).  

 När Nilsson besökte Carina efter jullovet hade hon frångått temaarbetet trots att det inte 

var klart. Det blev här enligt Nilsson en splittring, vilket kan ha påverkat resultatet och 

intresset för temat negativt. I samband med arbetet med temat skulle eleverna till exempel 

fundera över om det skulle finnas mat på skolan, om den i så fall skulle vara gratis och hur 

matsedeln skulle se ut, emellertid har inte lektionstillfällena på hemkunskapen utnyttjats till 

detta, trots att det var Carina själv som hade dem lektionerna. Att Carina frångick temat 

periodvis och att hon inte undervisat temat i alla ämnen påpekar Nilsson kan ge en negativ 

effekt på temaarbetet, då ”temat om inte genomsyrar hela undervisningen” (s. 79). Vid det 

sista besöket under vårterminen hade klassen inte arbetat med temat sedan hans förra besök 

och eleverna var tämligen ointresserade och oengagerade. I en avslutande reflektion tar Carina 

upp ytterligare en svårighet eller ett hinder för temat, eleverna hade stora svårigheter med 

läsförmåga och läsförståelse, emellertid fick de elever med störst svårighet hjälp av en resurs 

att läsa och tolka texten. Hela arbetssättet var också helt nytt för eleverna, de hade aldrig 

tidigare utgått från en skönlitterär text som grund för att sedan bygga vidare kunskap och 

undervisningsinnehåll.  

 Det gjordes ingen utvärdering eller examinering av elevernas kunskapsprocess i arbetet 

med ”Framtidens skola”, det hölls inte heller någon diskussion kring vilka lärandemål eller 

hur svenskämnet och SO-ämnena skulle ta plats i arbetet. Det överlämnas åt läsaren att utläsa 

vilket innehåll som är kopplat till respektive skolämne. Klassen arbetade relativt mycket med 

boken, i alla fall i början av temat, genom både samtal och skriftliga uppgifter. Detta arbete 

borde kunna ses som gynnande för elevernas läsförståelse, men i stället väljer Carina att 

avbryta temat för att lägga in annat innehåll för att fokusera på läsförståelse. Svenskämnet 

hade enligt mig en relativt tydlig roll i det här temat, eleverna läste och bearbetade en 

skönlitterär roman som sedan ligger till grund för det resterande arbete inom temat. Boken var 
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vald utifrån elevernas möjlighet att förstå och ta sig igenom den, att innehållet på flera sätt 

kunde underlätta elevernas anknytning till boken samt att den hade ett innehåll som passade in 

till det tänkta temat. Innehållet för de olika uppgifterna kommer utifrån boken och själva 

uppgifterna utvecklade elevernas förmågor i att bland annat författa texter för olika 

sammanhang, skriva listor, reflektera över känslor samt att muntligt presentera och diskutera 

olika typer av innehåll. Tyvärr beskrivs inte att detta skulle kunna vara syftet med uppgifterna 

som Carina gör åt klassen. Därför är det svårt att avgöra om detta syfte finns eller om det går 

av bara farten, att det bara är bra övningar som ger eleverna förståelse för bokens innehåll och 

att vidare få kontakt med sina känslor och reflektera kring sin egen skolsituation.  

Facklitteratur 

I de tre temaarbeten som ligger till grund för den rapport som Madeleine Hjort (2013) har 

skrivit har skolbibliotekarierna haft en avgörande roll för arbetets fortskridande. Projektet som 

genomfördes i samarbete med Gläfs heter Läsfrämjande och boksamtal med fokus på 

facklitteratur. Hjort och lärarna ansåg att skolbibliotekarierna hade störst möjlighet, 

kompetens och kontaktnätverk för att organisera och leda ett projekt som utgick från olika 

facklitterära verk. Detta medförde också en avlastning för klass- och ämneslärarna. Enligt 

Hjort hade samtliga lärare en mycket positiv inställning till projektet och till att få arbeta mer 

med facklitteratur över ämnesgränserna. Alla lärare hade berättat att de sällan eller aldrig 

arbetat med facklitteratur. Med facklitteratur menar Hjort ”[…] facklitterära genrer som essä, 

biografi, självportträtt, sakprosa, texter om specifika frågeställningar inom historia, kultur, 

samhälle […]. Sakprosans formspråk varierar och ibland kan författaren av olika skäl använda 

sig av flera berättartekniker utan att därför överge sakprosans kriterier” (s. 9).  Det var helt 

nytt för samtliga lärare att arbeta så här omfattande ämnesintegrerat, även om de tidigare hade 

samarbetat en del. Ingen hade heller tidigare låtit skolbibliotekarien ta en så stor plats i 

undervisningen. I projektet deltog totalt 11 klasser i årskurs 5, 8 och 9 från tre olika skolor. 

Alla tre skolor arbetade ämnesintegrerat mellan svenska och SO-ämnena, förutom en skola 

som också integrerade engelska. Skolorna arbetade med lite olika teman, även om samtliga 

haft anknytning i historia, krig och mänskliga rättigheter.  

 Årskurs 5 arbetade utifrån boken Tysklands bleka barn – krigsungar kommer till 

Sverige, en reportagebok av Ylva Herholz. Syftet med temat var att eleverna skulle 

”[…] få förståelse för levnadsförhållanden i olika länder och olika tider” (s. 7) genom 

att titta på film samt läsa sakprosatexter och samtala kring dessa. Eleverna skulle 

också få skriva en egen biografi.  
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 Årskurs 8 arbetade med boken Bortom mammas gata av Alexandra Pascalidous som 

är en självbiografi. Dessa elever hade som syfte för projektet att läsa, förstå och 

utveckla ett intresse för genren, samt att ”[…] få möjligheten att utveckla språk, 

identitet och förståelse för omvärlden. Ni ska också få upptäcka hu ert sätt att 

kommunicera påverkar er omgivning” (s. 7).  

 En annan årskurs 9 arbetade med Brev från nollpunkten: historiska essäer av Peter 

Englund. Dessa elever skulle i och med temaarbetet ”[…] lära känna essän som genre” 

(s. 7) och koppla boken till konsthistoria, ”[…] hur andra världskriget skildras i 

konsten”(s. 7).  

 Även en årskurs 9 arbetade utifrån Tysklands bleka barn – krigsungar kommer till 

Sverige, men 9:orna arbetade också i engelska under temat och hade ”[…] krigets 

orsaker, förlopp och konsekvenser på både kort och lång sikt” (s. 7) på agendan.  

Hjort valde att presentera resultatet från de olika projekten löpande, utan att skilja de olika 

skolorna åt, därför gör jag också så i min studie. Organisationen i de olika skolorna såg olika 

ut, vid vissa hade ingen särskild anpassning gjorts utan undervisningen fortsatte som vanligt 

enligt schema. Medan det på andra skolor funnits gemensam undervisning där flera lärare har 

närvarat, andra exempel visar att skolbibliotekarien hållit i stor del av undervisningen. 

Projektet hade enligt Hjort lagt stor vikt vid att eleverna på samtliga skolor skulle få en bra 

introduktion av projektet för att de skulle vara väl medvetna och ha förståelse för varför de 

arbetade utifrån samma bok i flera ämnen. En av skolorna valde att bjuda in studenter från en 

kurs i dramadidaktik att spela upp ett rollspel för eleverna. Projektet hade även lagt stor vikt i 

att arbetet skulle utgå från elevernas redan befintliga kunskaper och nivå, därför hade årskurs 

5 fått arbeta med att göra ett självporträtt och en intervju. Enligt Hjort ”[…] var det uppenbart 

att eleverna stimulerades av att deras egna berättelser blev en del av skolarbetets kontext som 

också relaterades till andra nivåer i det facklitterära projektet” (s. 8).  

 I en utvärdering uttrycker skolbibliotekarien och språkpedagogen att ”eleverna har 

utvecklat sitt skrivande”, samt att det var ”roligt att jobba med projekt, fler vuxna” (s. 11). I 

en åk 9 skulle eleverna ta del av sina släktingars eventuella upplevelser av andra världskriget 

vilket ledde till att både elever och lärare fick än större engagemang och intresse för projektet 

då oanade erfarenheter och upplevelser uppdagades bland klassens elevers släktingar. Med de 

här arbetssätten som årskurs 5 och 9 arbetade efter blev det enligt Hjort tydligt ”[…] att 

studiet av historia och samhälle på samma gång rör individuell och enskild kunskap med 

tillhörande perspektiv och konkreta erfarenheter samtidigt som den mer omfattande 
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kunskapsberättelsen som skolan ska förmedla kommuniceras med tillhörande fakta” (s. 8). 

Under arbetet med fackböckerna fokuserade svensklärarna mycket på läsförståelse och 

elevernas egna textproduktioner, många av klasserna fick även dramatisera flera avsnitt i 

böckerna. I samhällskunskapen fick eleverna arbeta med bland annat politik och organisering 

av organisationer i den aktuella tidsepoken. Eftersom arbetet med de olika temana har utgått 

ifrån ett facklitterärt verk har eleverna enligt Hjort kunnat arbeta med bland annat intryck, 

begrepp, förståelse, berättarteknik, sakprosans bildspråk, eftertanke och reflektion.  I årskurs 9 

hade några av klasserna lagt stor vikt vid skrivningen där samhällskunskapen, historia och 

svenska integrerat med varandra på ett tydligt sätt. Eleverna hade där arbetat med bland annat 

att skriva reportage, sakprosatexter och biografier. De sökte material, inspiration och 

information i bland annat fotografier, intervjuer, arkiv och internet samtidigt som de arbetar 

med källkritik.  

 Tanken var att projekten skulle avslutas med att författarna till respektive bok skulle 

komma och besöka skolorna för att eleverna skulle ha någon form av boksamtal med 

respektive författare. Emellertid ges ingen motivering till varför klasserna skulle träffa 

författarna. Detta blev dock bara av i två av skolorna på grund av att författarna inte hade 

möjlighet att närvara vid de utsatta tillfällena. Enligt Hjort uppfattades dessa besök som 

mycket positiva både från eleverna och lärarna, eleverna arbetade flitigt med förberedelser 

inför besöket. Det var viktigt för eleverna att de hade bra, välformulerade och genomtänkta 

frågor till författarna.  

 Utvärderingar som eleverna gjorde påvisar att de upplevde projekten som positiva och 

att de vidgat sin förståelse för temat inom projektet. En elev skrev följande; ”Jag tyckte boken 

var intressant. Perspektivet ur de tyska barnens ögon hade jag knappt tänkt på. Boken hjälpte 

mig med vilket språk jag skulle använda när jag skrev mitt eget fördjupningsreportage” (s. 

11). Andra elever mötte på svårigheter, så som att de upplevde boken lite svår eller att 

fackspråket var tråkigt. Vidare lyfter Hjort (2013) fram att facklitteratur kan vara en god 

ingång till att arbeta ämnesintegrerat. Eleverna kan skapa nya och bygga på sina 

ämneskunskaper, sätta dem i olika sammanhang, samt utveckla sina lässtrategier och sitt 

språkanvändande. Alla skolor hade arbetat olika med planeringen av temaarbetet, några, 

främst i årskurs 9 hade tydliga utformade kunskapsmål och avgränsat centralt innehåll. Det 

här gjorde att svenskämnets roll blev olika tydlig för de olika årskurserna. Men det går inte att 

ta miste på att samtliga skolor arbetade utifrån ett läs och skrivperspektiv, där innehållet och 

uppgiftens utformning var lika viktiga.  
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Drakskeppet 

Ett andra projekt som utgår från en ungdomsroman, är det tematiska arbetet en årskurs 4-5:a 

arbetade med under fem veckor. Mary Ingemansson studerade temaarbetet, intervjuade tre 

elever i klassen och läste deras inlämningstexter som berörde temat. Resultatet från studien 

presenteras i Ingemanssons (2007) licentiatavhandling, Skönlitterär läsning och 

historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. De tre eleverna som bidragit med mest 

material är Sofie, Emma och Simon. Alla tre ligger på olika nivåer av läsförståelseförmåga 

och har olika stora förkunskaper inom temat. Eleverna som skulle påbörja arbetet med 

vikingatiden introducerades till temat genom att läsa Maj Bylocks bok ”Drakskeppet” som 

gavs ut år 1997. Läraren och Ingemansson valde tillsammans ut boken efter mycket eftertanke 

och research. Det var viktigt att boken kunde fånga hela klassens intresse, handla om 

vikingatiden samt ”[…] fungera för både tioåringar och elvaåringar”(s. 13) eftersom eleverna 

gick i en blandklass. ”Drakskeppet” valdes för att den uppfyllde dessa krav, var välskriven 

och hade dessutom enligt Ingemansson ett historiskt perspektiv som stämmer överens med 

kunskapskraven och det centrala innehållet i kursplanen. Det anges inte i texten om eleverna 

arbetade på något annat sätt med vikingatiden parallellt med läsningen av ”Drakskeppet”, men 

jag får uppfattningen av att de inte gjorde det. Innan läsningen påbörjades fick eleverna svara 

på essäfrågor som undersökte vilken uppfattning och förkunskaper de hade om Vikingatiden 

och historia. Det visade sig att eleverna hade olika förståelse för historia, vilket enligt 

Ingemansson var positivt för studien. Under dessa fem veckor fick eleverna bland annat ha 

flera boksamtal i helkass, svara på essäfrågor samt skriva fler olika typer av texter inom 

temat. När eleverna läst ut ”Drakskeppet” fick de läsa de två fortsättningsböckerna ”Det 

gyllene svärdet” och ”Borgen i fjärran”.  

 Enligt Ingemansson hade läsning av ”Drakskeppet” gjort att eleven Sofie kunde knyta 

an till flera av karaktärerna i boken, hon identifierade sig i vikingarnas vardag och applicerade 

därigenom sina egna värderingar. Boken harde även hjälpt ”[…]Sofie att uppleva att 

människor har haft och har olika möjligheter att agera oavsett i vilken tid de lever i” (s. 49). I 

slutet av projektet hade Sofie utvecklat sin förståelse för olika ”[…] historiska sammanhang 

samt att historia inte längre är det hon tidigare kallade fakta” (s. 51). Hon hade börjat fundera 

”[…] över hur vikingatidens människor tänkte” (s. 52). Enligt Ingemansson sökte även eleven 

Emma förståelse och ”[…]mening genom att göra kopplingar till sitt eget liv” (s. 64). Emma 

fick också hon en mer fördjupad förståelse för tidsepoken och hur vardagen kunde se ut för 

vikingarna desto längre in i boken och projektet som klassen kom. I slutet av projektet fick 
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Emma, under en intervju en fråga där hon skulle fundera kring vilken typ av böcker, fakta- 

eller skönlitteratur hon föredrar. Hon svarade att ”Såna här böcker ’…’ de innehåller ju lite 

fakta […] det är enklare om man har läst en hel berättelse… då kommer jag oftast ihåg mer… 

och ’…’ då är det enklare att plocka fram det igen” (s. 72). Ingemansson drar här slutsatsen att 

Emma tyckte det är lättare att komma ihåg fakta om den kommer i samband med en historia. 

Emma tyckte också, enligt Ingemansson att man alltid borde börja ett tema med en 

skönlitterär bok. Även Simon fick enligt Ingemansson hjälp av den skönlitterära boken att 

fördjupa sin förståelse, han ”[…]dra[r] slutsatser och går tillbaka till texten med nya ögon” (s. 

94) och förändrade på så sätt sin kunskap om historien. Alla tre eleverna har genom projektet 

utvecklat både kunskaper och fördjupad förståelse för livet på vikingatiden, de har även 

utvecklat ett emotionellt engagemang för vikingarna. På sidan 97 för Ingemansson ett 

resonemang kring huruvida läsprocessen påverkar historiemedvetenheten. Hon menar att det 

tydligt går att se i elevernas ordval hur de blir mer säkra i sina kunskaper ju mer de får läsa, 

skriva och samtala om texterna. I början använde eleverna bland annat orden ”nog” och 

”kanske”, vilket tyder på att det fanns oklarheter i kunskaperna. Mot slutet av projektet 

använde de ord som ”ju”, vilket är ett bekräftande ordval. Ingemansson har också noterat att 

eleverna behöver olika mycket och olika typer av samtal om olika saker för att ta sig vidare i 

kunskapsutvecklingen och den vidare förståelsen av textens mer djupa karaktär. Efter 

undresökningens avslutande kunde Ingemansson konstatera att hon skulle rekommendera 

”[…] att läraren ska börja i en skönlitterär roman eller fiktionsbok med ett eller ännu bättre 

flera upplevande subjekt och då gärna välja en roman med en fortsättning. Därefter ska eleven 

ges stor valmöjlighet bland läroböcker, fiktionsböcker och skönlitteratur (s. 98). Vidare menar 

Ingemansson att eleverna hittar sitt eget sätt att lära och läsa på, men att läraren måste visa de 

olika alternativen. Genom studien har också Ingemansson konstaterat att Sofie och Simon har 

lägre läsförståelseförmåga än Emma vilket gjorde att de tog till sig mindre av boken, men att 

detta delvis kunde åtgärdas genom mer samtal kring den.  Ingemansson skriver en tydlig 

insikt i sin avslutande text på sin avhandling: 

När jag ser hur många nya insikter Emma, Sofie och Simon har fått efter den 

skönlitterära läsningen och vilket intresse som har skapats för tidsfrågor, 

jämförelser mellan då och nu, rättvisefrågor och genusperspektiv, inser jag att 

skönlitterär läsning i kombination med samtal är något som också ger kraft åt det 

totala kunskapstillägnandet. Den skönlitterära läsningen har startat ett tänkande 

som inte hade kunnat komma igång genom läsning av läroböcker utan upplevande 

subjekt och spännande händelser. Eleverna hittar sedan olika sätt att fortsätta sitt 

kunskapssökande (s. 99). 
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Kort sammanfattning 

I det första temaarbetet ”Framtidens skola” fanns inga uttalade kunskapsmål, utan temat 

handlade mer om att ändra klassens inställning till skolan. Det blev ändå tydligt hur eleverna 

påverkades och tog till sig av innehållet i boken samt att de tyckte att det var lite intressant. I 

de andra två projekten; facklitteratur och ”Drakskeppet” fanns kunskapsmål, även om de var 

olika tydligt uttalade för de olika klasserna. Det har varit tydligt i samtliga projekt att temats 

innehåll samt uppgifternas karaktär, innehåll och utformning har tagits fram med ömsesidig 

beaktning för både tematiskt innehåll och för svensksämnet innehåll. Svenskämnet har haft en 

tydlig roll redan från början i de olika projekten vilket yttrat sig genom bland annat tydliga 

kunskapsmål och avgränsat centralt innehåll för temat. Några innehåll för svenskämnet som 

blev behandlade är läs-, ord- och skrivförståelse, olika texttyper, lässtrategier och muntligt 

framförande av olika slag. 

5.2.2 Andra typer av ämnesövergripande undervisning 

Susanne som var en av de medverkande lärarna i Perssons m. fl. (2012) studie arbetade på en 

skola där samtliga lärare skulle ha god insyn i alla ämnens kursplaner för att kunna hjälpa 

varandra med nya synvinklar, tips och idéer. Susannes skola hade även som mål att 

majoriteten av undervisning skulle ske ämnesöverskridande med skolans samtliga ämnen. 

Susannes vision med ämnesövergripande undervisning var att ge eleverna en helhetssyn över 

temat och att undervisningen var vardagsanknuten. Enligt Persson m. fl. lyckades Susanne 

med båda sina visioner, men författarna lyfter här fram att ämnesintegrering inte är det enda 

sättet att få undervisningen vardagsanknuten. Susannes projekt var ett undersökande projekt 

som handlade om att eleverna skulle bygga en lägenhet, där de skulle motivera sina val av 

bland annat material, elförbrukning, energikälla osv. Eleverna arbetade självständigt och sökte 

aktivt kunskap själva, de arbetade i sin egen takt och efter sin egen kunskapsutveckling. I 

studien säger Susanne att projektet byggs ut efter hand. Att eleverna tillsammans med 

Susanne bestämde utifrån kursplanerna i NO, SO och svenska hur de skulle gå vidare. 

Emellertid nämns aldrig på vilket sätt de olika ämnena tar plats i undervisningen eller hur 

eleverna ska examineras. Studien har stort fokus på de naturorienterade ämnena vilket gör att 

svenskämnets roll inte diskuteras över huvud taget. Slutprodukten av projektet skulle vara en 

lägenhet och en liten instruktionsbok åt dem själva som de kan ha användning för när de 

flyttar hemifrån. Men Susanne ville framhäva att det var processen, glädjen, viljan och 

kunskaperna som var det huvudsakliga slutmålet med temat. Eftersom studien inte undersökte 

vilken roll svenskämnet hade i projektet blir det svårt att dra några slutsatser, mer än att det 
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hade en given plats i projektet. Det sökande arbetssättet var på ett sätt att arbeta utifrån 

svenskämnet då informationssökning och behandling av den ingår i kursplanen. Det framkom 

också att eleverna skulle skriva någon form av text till sig själva, detta är också med i 

kursplanen för svenska. Sara Blanck har också studerat ämnesintegrerade projekt där 

svenskämnet på något sätt har ingått, dessa projekt beskrivs här nedan.  

Blanck (2014) har i sin studie När ämnen möts – En analys av samhällskunskapsämnets 

funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning beskrivit tre olika projekt eller 

tematiska arbetsområden på tre olika skolor där svenska ingått i projekten. Studien är inriktad 

mot de samhällsorienterade ämnena men går trots det in en hel del på hur svenskämnet tog 

plats, vilken nytta det gjorde och vilken roll det hade. Studiens projekt kallas för 

”Pengaprojektet”, ”Staden” och ”Hållbar utveckling”. I de två första projekten ingick 

svenskämnet enligt tabellen på sidan 62 i samarbetet, i projektet ”Hållbar utveckling” fanns 

inslag av svenskämnet, men undervisningen varken bedömdes eller utgick från svenskan. 

 Det första arbetsområdet, ”Pengaprojektet” var ett ämnesövergripande tematiskt arbete 

där samhällskunskap, svenska, hem- och konsumentkunskap samt matematik var de 

medverkande ämnena. Eleverna gick i årskurs 4 till 7 och arbetade ibland blandat över 

årskursgränserna. Svenskan var enligt Blanck i huvudsak ett hjälpämne i det här projektet 

även om läraren Beatrice menade att svenskämnet tagit plats i flera moment så som 

”matematiken och den muntliga redogörelsen och samtalet kring budgeten och att dels varit 

med i det ekonomiska spåret med läsförståelse, ordförståelse och begrepp” (s. 82). Med 

hjälpämne menar Blanck att svenskan använder huvudämnets material och kanske hjälper 

eleverna med förståelse av texten genom att eleverna arbetar med läsförståelse kring texten. 

Det var alltså inte lärandemålen för svenskämnet som styrt vare sig innehåll eller material 

utan endast huvudämnets lärandemål och innehåll. Men enligt Blanck hade eleverna 

emellertid genom samhällskunskapstexterna fått ”träna begrepp, läsförståelse och strategier 

för att sammanfatta text” (s. 82). Lärarna Anton och Beatrice menar att svenskämnet var 

tacksamt att arbeta med, Beatrice sa i en intervju: ”Då tar jag samhällskunskapens texter, […] 

så gör jag dem till svenskamaterial också. Men det är ju också för att underlätta för eleverna 

och inte skapa massa merarbete. […] då kan ju inte jag komma med helt andra saker i 

förhållande till vad de andra gör” (s. 82-83). Genom att eleverna arbetade mot kunskapskrav 

och förmågor inom svenskämnet med hjälp av samhällskunskapstexterna kunde även 

svenskämnet enligt Blanck trots allt dra nytta av sammarbetet. Eleverna hade även 

begreppsträning under projektets gång, eleverna skulle på olika sätt träna på och använda 
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olika ämnesspecifika och gemensamma begrepp i olika uppgifter och senare examinationer. 

Även här gör Beatrice en koppling till hur svenskämnet drar nytta av samarbetet, hon menar 

”att begreppen kommer in som ordförståelse i svenska och i förlängningen läsförståelse, då 

eleverna ska träna sig i att förstå texter som ligger utanför deras personliga intressen” (s. 87). 

 Det andra projektet i Blancks (2014) studie som hade svenska som ett av de integrerade 

ämnena kallades för ”Staden”. Även i detta projekt hade svenskämnet en hjälpande eller 

stöttande roll genom att eleverna använde samma material och texter på svensktimmarna och 

tränade då sin ord- och läsförståelse genom bearbetning av texterna. Enligt läraren Juliette, 

som själv var medveten om att svenskämnet, som hon själv uttryckte det, hade fått ”fungera 

som ett ’hjälphjul’ […] mer är [delaktigt som] ett verktyg än med för sitt eget värdes skull” (s. 

114) normalt sett brukar ta mer plats. Juliette menar att detta främst beror på att hon själv, 

som var svensklärare inte hade haft gemensam planeringstid med de andra lärarna i 

arbetslaget. Blanck drar också slutsatsen efter studierna att de olika ämnenas roll, i det här 

fallet svenskämnets, är beroende av hur väl samplanerade lärarna är innan projektets start.  

 I det sista projektet, ”Hållbar utveckling” ingick svenskämnet inte i ämnessamarbetet, 

utan var tänkt att vid endast ett fåtal tillfällen fungera som ett hjälpämne. Svenskans roll har 

trots detta omnämnts av både lärarna i projektet och av Blanck. Läraren Filippa anser till 

exempel att svenskan fanns med genom att eleverna bland annat tränade på 

presentationsförmågor, men att hon hade valt att inte använda dessa färdigheter som 

bedömningsunderlag. Läraren Fredrik förklarade inom samma område ”[…] att svenskämnet 

ofta är med som form” (s. 97) i de flesta projekt. Med det menade Fredrik att svenskämnet 

ofta bara följa med eftersom eleverna läser och skriver. Men han var här noga med att betona 

skillnaden mellan att ämnesintegrera och att göra det av bara farten. 

 Blanck drar slutsatsen att svenskämnet i majoriteten av projekten hade en 

ämnesstöttande funktion genom att eleverna fick ”[…] träna läsförståelse av texter med bland 

annat samhällskunskapsinnehåll eller där svenskämnets muntliga redovisningsmål används 

för att redovisa grupparbeten utifrån SO och NO-innehåll” (s. 125). Det lyftes här fram att 

svenskan ibland var tänkt att fungera stöttande eller hjälpande med fokus på till exempel 

lässtrategier och begrepp, i andra situationer kom svenskämnet in under arbetets gång och fick 

då ta den plats som fanns för att inte utöka projektets storlek. Blanck ifrågasätter i en öppen 

fråga hur det kommer sig att svenskan får en roll av färdighetsträning i stället för att ta plats 

med olika innehåll utifrån svenskämnets centrala innehåll. Hon ställer vidare frågan: ”Beror 

det på ämnets karaktär och att det i högre grad tar form som ett färdighetsträningsämne än 
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som ett innehållsämne?” (s. 126). Blanck kommer här inte fram till något svar, men tar upp 

några av lärarnas exempel på möjliga innehåll i de olika projekten. 

Kort sammanfattning 

I den här delen har jag framförallt presenterat studier där svenskämnet inte haft en 

framträdande eller väldigt betydelsefull roll i projekten. I Persson m. fl. (2009) studie får vi 

inte veta vilken roll svenskan har och i de andra tre projekten har svenskan främst rollen som 

hjälpämne och färdighetsträningsämne.  

6. Diskussion 

Även om den här litteraturstudien är liten i sin omfattning går det att läsa ut att det saknas 

mycket forskning inom den ämnesspecifika integrationen mellan ämnen, framförallt hur 

svensämnet tar plats i dessa sammarbeten. Huruvida den nya läroplanen Lgr 11 har och 

kommer att påverka forskningsutvecklingen inom området är svårt att säga, även om det 

uttryckligen framgår att alla elever ska ges möjlighet att arbeta ämnesintegrerat. I 

undersökningen har det framgått att många lärare inom blockämnen så som NO och SO gärna 

arbetar över ämnesgränserna inom blocken, dels för att blockämnena är relativt lätta att 

koppla till varandra, dels för att det ofta är samma lärare inom blocket. Det är intressant att 

svensämnet endast har fått en betydande roll i de ämnessamarbeten som utgår från en 

skönlitterär bok. I samtliga av de andra projekten har svenskämnet hamnat vid sidan om och 

endast fungerat som ett hjälpämne till huvudämnena inom temat.  

Huruvida det är bra eller dåligt att arbeta ämnesintegrerat är en i stort sett omöjlig fråga att 

besvara. Precis som all pedagogik och alla undervisningsmetoder finns det både för och 

nackdelar. Det hela blir än mer komplicerat genom att det finns så många olika sätt att arbeta 

ämnesintegrerat på. I den här studien har vi sett exempel på temaarbete, projektarbete, och 

teman utifrån skönlitterära verk. Det har dessutom inom dessa funnits olika metoder. Flera av 

artiklarna (Blanck, 2014; Nilsson & Eklund, 2006; Persson m. fl., 2009; Persson m. fl., 2012; 

Shome & Natarajan, 2013) lyfter fram vikten av att samtliga lärare, pedagoger, resurser och 

ledningen för skolan måste vara engagerade och positivt inställda till ämnesintegrering för att 

den ska bli effektiv. Läraren Frida i Persson m. fl. (2009) säger i en intervju att det är 

omständigt och krångligt att sammarbeta, att det blir för många kockar. Det blir också tydligt i 

Carinas elevgrupp (Nilsson & Eklund, 2006) hur oenigheter i lärarkollegiet avspeglas i hur 
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arbetet går i elevgruppen. Nästan samtliga studier har också påvisat att organisationen är en 

stor avgörande faktor för hur det ämnesintegrerade arbete ska gå. Det säger sig självt att det 

inte går att utföra ett gemensamt arbetsprojekt i flera ämnen om inte lärarna har fått tid att 

planera tillsammans. Sen är det ju också klart att det finns de lärare som oavsett 

förutsättningarna inte vill arbeta ämnesövergripande. Det var också många lärare som 

uttryckte att om de var fler lärare som var inblandade blir samarbetet roligare och de upplever 

att eleverna får en större förståelse. Det var flera av lärarna som arbetade ensamma med 

ämnesintegreringen som tyckte att det blev tungt att ro hela arbetet i land. En av dem var 

läraren Carina som sa att hon som klasslärare kände sig ensam trots de resurser som fanns att 

tillgå i klassen (Nilsson & Eklund, 2006). Ett annat problem som togs i samma studie var att 

lärarna inte alltid kom överens, här ger Carina exempel på när hon och dramapedagogen inte 

alls är överrens om hur de ska arbeta eller vad slutprodukten ska bli. Det här är ett problem 

som jag tror kan vara svårt att komma runt om inte lärarna har fått chansen, eller för den delen 

viljan att tillsammans planera temaarbetet i förväg. Ett hinder som i stort sett samtliga studier 

har belyst är det organisatoriska, många av lärarna upplever att de inte får tid till gemensam 

planering eller att schemat inte går att ändra på vilket gör att eleverna får läsa temat ämnesvis 

på de ordinarie lektionstimmarna. Läraren Carina (Nilsson & Eklund, 2006) kunde lägga om 

sitt eget och klassens schema för att eleverna skulle få långa sammanhängande 

lektionstillfällen för temat.  

 Rektorernas inställningar eller givande av möjligheter har sett väldigt olika ut, i många 

fall här detta inte ens nämnts i studien. Men i de fall, till exempel läraren Susanne (Persson m. 

fl., 2009) där hela skolan arbetar ämnesövergripande och hela organiseringen är upplagd för 

samarbeten har inte lärarna klagat på tidsbrist utan endast sett fördelarna. Detta blir en ganska 

tydlig fingervisning att ledningens ansvar för att ge förutsättningar är relativt avgörande för 

hur lärarna upplever sin arbetssituation.   

I stort sett alla artiklar tar upp vardagsanknytningen som en av de viktigaste orsakerna till att 

arbeta ämnesövergripande. Detta är en intressant och viktig aspekt då läroplanen, Lgr 11 

(Skolverket, 2011) på flera punkter under 2.2 KUNSKAP belyser vikten av att eleverna har 

fått kunskaper som är användbara i vardagslivet. Men krävs det verkligen att man arbetar 

ämnesövergripande för att innehållet ska vara vardagsanknutet? Förmodligen inte, Persson m. 

fl. (2013) menar att ämnesintegrering inte är det ända sättet att vardagsankyta undervisningen, 

vilket jag kan hålla med om. Emellertid kan det ämnesöverskridande arbetssättet hjälpa till att 

eleverna får ämnesspecifika kunskaper i ett större sammanhang, vilket i sig kan göra att 
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anknytningen till vardagen blir lättare att se för eleven. Detta, det stora sammanhanget är 

också en av de motiveringar som de flesta studier anger för att arbeta ämnesövergripande. Ta 

exemplet med Susanne i Persson m. fl. (2012) studie, eleverna skulle bygga sin egen framtida 

lägenhet i både text och som modell. Om eleverna endast hade läst separat om olika 

energikällor hade inte kopplingen till det egna energivalet varit lika självklart som det blev nu. 

Emellertid kan även denna fördel diskuteras, vad förlorar eleverna på att de får övergripande 

kunskaper? Flera av artiklarna tar upp problematiken med examinering av kunskaper i 

ämnesintegrerade arbeten, det är lätt att lärarna hamnar i examinationer som är 

ämnesspecifika vilket gör att helhetskunskapen då hamnar i skymundan. Frågan är emellertid 

huruvida dessa detaljkunskaper egentligen är nödvändiga med tanke på Lgr 11´s nya 

kunskapskrav som i stort handlar om förmågor och inte om sakkunskap.   

Flera av studierna tar upp begrepp och språkanvändning som en av utgångspunkterna och 

kunskapsmål med att arbeta tematiskt. Även detta är en viktig aspekt då hela Lgr 11 är en 

språkfokuserad läroplan. Inom nästan alla kursplaner ska eleverna få möjlighet att utveckla 

sin begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Detta innebär att 

det är upp till alla lärare att ta ansvar för elevernas språkutveckling. Skolverket har under de 

senaste åren belyst detta extra mycket genom det nya materialet, Språkutvecklande 

undervisning (2014). Materialet vänder sig till lärare och kan fungera både som 

kompetensutvecklingsmaterial och som planeringshjälp. Materialet finns till de flesta 

skolämnena. I de projekt där svenskämnet haft en given roll redan under planeringsstadiet har 

eleverna också aktivt fått arbeta med olika kunskapskrav och mål för svenskämnet. Det 

innehåll, material och metoder som valts har tagit hänsyn till både svenskämnets mål och de 

andra ämnenas mål, vilket har gjort att svenskämnet har kunnat dra större nytta av samarbetet 

än i de fall det endast har fungerat som ett hjälpämne. Jag anser att det är att lura både sig 

själv och eleverna om ett ämnesövergripande arbete inte har tydliga mål redan från början för 

de medverkande ämnena. Sen kan självklart temat utvecklas under arbetets gång, men det är 

ett bedrägeri att påstå att ett ämne är involverat bara för att det råkar gå att koppla eller har en 

arbetsform som råkar passa just nu. Precis så som läraren Fredrik (Blanck, 2014) uttryckte att 

det, att det är skillnad på välplanerat ämnesövergripande arbete och sådant som bara blev till 

av bara farten. I resultatet framkommer en tydlig skillnad mellan de projekt som använder en 

litterär bok som kunskapskälla och de övriga projekten. I de övriga projekten har inte 

svenskämnets innehåll eller kunskapskrav fått styra riktningen på temat eller projektet. Det 

har inte heller funnits någon annan typ av koncentration eller fokusering på svenskämnet, 
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förutom i ”Pengaprojektet” (Blanck, 2014). Där hade svenskläraren som plan att använda 

texterna i SO-ämnena som materail för att träna bland annat läsförståelse. För att kvalitén på 

ämnesintegrerad undervisning ska kunna var hög överallt och vara jämlik krävs forskning och 

vidareutbildning av både verksamma lärare och lärarstudenter.  

6.1 Framåtblickar 

Under studiens gång har det konstaterats att det finns väldigt lite publicerad forskning kring 

ämnesövergripande undervisning där svenskämnet är ett av de integrerade ämnena. Då 

Skolverket under de senaste åren börjat lägga stor vikt på utvecklingen av elevernas förmågor 

att använda sig av det svenska språket som en förutsättning för att lyckas i skolans andra 

ämnen och i livet efter grundskolan, kan vi bara hoppas på att det kommer bli fler 

forskningsanslag kring detta område. Studien har ju också visat på att olika typer litteratur kan 

fungera bra som kunskapskälla och inspiration för eleverna, detta är något som också bör tas i 

åtanken när diskussioner kring skolbibliotek hålls. Förhoppningsvis kan även denna typ av 

undervisning få större plats på forskningsarenan och i utbildningssammanhang. 

 

 

Sammanfattning 

Det här är en litteraturstudie som undersöker vilka för- och nackdelar tidigare forskning 

uppmärksammat i ämnesövergripande undervisning. En annan del av studien undersöker vilka 

möjligheter och hinder det finns för svenskämnet, samt vilken roll svenskämnet kan ha i 

ämnesintegrerad undervisning för elever i årskurs 4-6. Det är främst svenska studier och 

svensk forskning som har använts för den här studien eftersom det är svenskämnets roll i 

ämnesövergripande undervisning som har studerats. En del utländsk forskning har använts för 

att beskriva den allmänna delen av ämnesövergripande undervisning. Ett viktigt och 

anmärkningsvärt resultat är att det finns väldigt lite forskning som är ämnesspecifik för 

svenskämnet inom området, samt att det endast är i de projekt där temat utgått från en litterär 

bok som svenskämnet har kommit till sin fulla rätt. Annars har svenskämnet endast fungerat 

som ett hjälpämne åt de andra huvudämnena i temat eller projektet. Studien har även visat att 

det är i de skolor där ledningen har gett direktiv och förutsättningar för ämnesintegrering som 

denna typ av undervisning har visat sig effektiv och givande.  
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