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1. Ämnesintegrering 

1.1 Inledning 

Ämnesintegrering kan ha en tvetydlig betydelse, jag kommer i detta arbete att utgå från 

ämnesintegrering där man samarbetar två eller flera ämnen vid ett undervisningsmoment. Min 

bakgrund är att jag utbildar mig till lärare inom bland annat svensk- och historieämnet, därför 

intresserar det mig, hur dessa två ämnen skulle kunna integreras med varandra. Den personliga 

åsikten som lett till detta arbete, är att genom ämnesintegrering kan man hos eleverna öppna 

upp för en djupare förståelse, en djupare mening med kunskaper, samt vad dessa kunskaper kan 

ha för användning. 

 

Det sker frekvent att när man är ute i skolorna och håller undervisning möts man av frågan 

”varför ska jag lära mig detta, vad kommer jag ha för användning av detta i framtiden”. Jag som 

blivande lärare anser därför att jag behöver en bredare kompetens om hur man kan besvara 

dessa frågor, när jag bygger upp mina undervisningsmoment i framtiden. Jag anser därför att 

ett samband mellan svensk- och historieämnet kan vara av vikt för mig, som blivande lärare att 

få en djupare kunskap inom. Jag behöver förkunskaper om integrering, så att jag därefter kan 

förklara för eleven att det flesta kunskaper, både inom skolan och i framtiden hänger ihop, att 

det finns ett samband. Vetenskapsrådet har tagit upp i sin rapport att just lärares förmåga att 

förmedla poängen med historieundervisningen kan vara en brist, det sker att elever inte förstår 

vad kunskapspoängen är,1 vilket kan få konsekvensen att hela undervisningsmomentet fallerar.  

 

I tidigare läroplaner har ämnesintegrering blivit betydligt mer belyst än vad man kan finna i 

dagens läroplan. I Lgr 80 är temastudier något som är obligatoriskt i skolan, vilket man inte har 

på samma sätt i dagens Lgr11. Temastudier kunde då bestå av ämnesfördjupning, 

ämnesövergripande undervisning osv. ”Flera olika teman bör behandlas under ett läsår”2 och 

att samarbeta i arbetslag och mellan ämnen var förr förslag på temastudier. Då kunde man 

genomföra en större uppgift där elever fick ta ett större ansvar för sina studier. I dagens läroplan, 

Lgr11, finns inte en lika stor tyngdpunkt vid temastudier som det gör i Lgr80, utan ska man 

finna stöd för att arbeta ämnesintegrerat i Lgr11 får man ta på läsglasögonen och tolka vissa 

                                                           
1 Schüllerqvist (2005) 
2 Lgr 80 s.36 
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punkter. Med dessa glasögon finner man, bland annat punkter som ”samverka med andra lärare 

i arbetet för att nå utbildningsmålen”,3 vilket inte betyder ordagrant att man ska arbeta 

ämnesintegrerat. Vi finner också citatet ”organisera och genomföra arbetet så att eleven […] 

får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande”,4 vilket kan förespråka ett ämnesintegrerat arbetssätt mer än föregående 

citat, dock är detta två punkter av många i dagens läroplan, vilket inte belyser att det är en så 

stor vikt vid att arbeta på ett ämnesintegrerat sätt som det gjorde i Lgr80.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom tidigare forskning och litteratur få klargjort ifall 

ämnesintegrering kan vara till fördel för individen, samt hur man skulle kunna utföra en sådan 

undervisningsmetod mellan ämnena svenska och historia. Syftet är att ta ett steg mot hur man 

skulle kunna koppla samman de olika kursplanerna i ämnena svenska och historia, för att sedan 

fylla i det glapp som kan finnas från litteraturen i hur detta skulle kunna ske i praktiken. De 

flesta forskare som utfört sin forskning har i teori beskrivit de positiva och negativa aspekterna 

av ämnesintegrering och därför vill jag i denna uppsats visa hur man kan använda denna teori i 

praktiken.  

 

I dagens forskning beskrivs attraktionen av att arbeta ämnesintegrerat bland lärarna, dock 

belyser forskarna att det inte finns tillräckligt djupgående forskning om hur detta skall gå till, 

samt om dess praktiska konsekvenser.5 Därför är syftet med denna uppsats att försöka kartlägga 

de teorier och metoder som finns i den tidigare forskningen, då det står kortfattat i många olika 

böcker om pedagogik, men någon större sammanställning tycks inte finnas på ett konkretiserat 

plan. Syftet är att därefter jämföra denna sammanställning av forskning, med vad dagens lärare 

i praktiken anser och sedan bygga upp lektioner där man kan ta tillvara på de fördelar, samt 

undvika de nackdelar som framkommer.  

 

                                                           
3 Skolverket (2015:14) 
4 Skolverket (2015:14) 
5 Persson (2011) 
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1.3 Metod/Teori 
Genom en granskning av litteratur kommer denna studie att redogöra om för- och nackdelar 

med att arbeta ämnesintegrerat i skolan. Min personliga åsikt kan komma att spela en stor roll 

när kommande argument presenteras, därför kommer jag att försöka hålla mig objektiv fram till 

reflektionen i slutet av arbetet. Jag kommer att applicera de teorierna som framgår från 

litteraturen om integrering på svensk- och historieundervisningen och kommer därefter försöka 

göra en konkretisering av det hela, för att på så sätt bygga upp en sammanställning av för- och 

nackdelar. Med utgångspunkt i de aspekter som framhävs i den tidigare forskningen kommer 

jag att bygga upp lektioner med utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför och 

därefter koppla dessa undervisningsupplägg till både det centrala innehållet och 

kunskapskraven i Lgr11. 

 

Jag har valt att skicka ut mejl till tre lärare om hur de upplevt samarbete mellan svensk- och 

historieämnet. Alla tre lärare har tidigare använt sig av ämnesintegrering på ett eller annat sätt. 

Dessa svar kommer att presentera efter redogörelsen av den tidigare forskningen. Jag väljer att 

lägga intervjuerna efter sammanställningen av den tidigare forskningen, för att de inte ska ha 

någon inverkan på de argument som kommer att presenteras. Intervjusvaren kommer att finnas 

med för att bidra med en praktisk syn på ämnesintegrering, alltså för att förstärka validiteten i 

resultatet.  

 

1.5 Avgränsningar 

Då det finns oändligt mycket forskning och teorier kring ämnesintegrering blir jag tvungen att 

avgränsa mig och inte välja all litteratur jag kan finna angående ämnet. Jag väljer därför att 

försöka hitta litteratur som ger olika synvinklar för att kunna få ett så trovärdigt och brett resultat 

som möjligt. 

 

Ytterligare en avgränsning jag väljer att göra är att bara använda mig av tre lärare som 

intervjupersoner och detta görs via mejl. Denna avgränsning görs för att intervjuerna inte ska 

utgöra en så stor del av arbetet, utan att intervjusvaren skall mer finnas för att se ifall den tidigare 

forskningen stämmer överens med dagens verklighet. 

 



 4 

1.6 Frågeställning 

Under detta arbete är min intention att kunna besvara följande frågor: 

1. Vad är fördelarna, samt nackdelarna med ämnesintegration? 

2. Kan ämnesintegrering mellan svensk- och historieämnet leda till en ökad 

förståelse från elevernas sida? 

3. Hur skulle en sådan situation kunna byggas upp?  

 

1.7 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om ämnesintegrering att presenteras.  Avsikten är att 

försöka finna för- och nackdelar angående detta arbetssätt, utifrån deras undersökningar. I 

dagens läroplan, Lgr11, står det att undervisningen skall organiseras så att alla elever ”får 

möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande.”6 Ämnesintegrerad undervisning kan alltså ge ett sammanhang, en 

ämnesfördjupning och överblick. Genom att arbeta ämnesintegrerat kan eleven få möjligheten 

till att se samband mellan de olika ämnena.  

 

Bredare helhetssyn genom ämnesintegrering 

Helena Persson är utbildad lärare i naturvetenskap, hon har skrivit en avhandling om 

ämnesintegrering. I denna avhandling utgår hon ifrån intervjuer med elever och lärare. Persson 

presenterar att många lärares syfte med att organisera en ämnesintegrerad undervisning kan 

vara att få eleverna att få en mer helhetssyn i sin kunskap.7 

 

Persson samlar mycket av vad tidigare forskare kommit fram till i sin avhandling. Hon 

presenterar till exempel att lärare som arbetar ämnesintegrerat bör ta tillvara på elevens tidigare 

kunskaper och att det är viktigt att försöka få eleven att se helheten, ”när lärandet utgår från 

elevens försök att skapa sammanhang kan det också öka motivation för lärandet”.8 Det är dock 

viktigt att man inte målar upp ämnesintegrering som något enbart positivt och enkelt, utan 

                                                           
6 Skolverket (2015:14) 
7 Persson (2011) 
8 Persson (2011:8) 
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Persson tar också upp några viktiga faktorer för en lyckad ämnesintegrering. Hon menar att det 

är viktigt att man som lärare har goda ämneskunskaper. Läraren måste också kunna knyta ihop 

de olika ämnena på ett välfungerande och förståeligt sätt, inte nog med dessa aspekter så 

kommer också de olika kursplanerna in som man måste kunna förhålla sig till.9 

 

En av de större anledningarna till att Perssons avhandling passar bra i just detta arbete är för att 

hon gjort en studie i form av intervjuer, observationer och enkäter angående elevers och lärares 

perspektiv på ämnesintegrering. I hennes fall i ämnet naturvetenskap men denna studie är ändå 

applicerbar i alla ämnen, ifall man har intention att arbeta ämnesövergripande. En av de aspekter 

som hon får fram när hon intervjuar lärare är att ämnesintegrering kan ge en större helhetssyn i 

ämnena och ”med helhetssyn menar man att ge eleverna ett sammanhang, en röd tråd, mellan 

skolans ämnen”.10 De nackdelar som stod i fokus från lärarnas sida var att det fanns en viss oro 

för att missa delar av ämnets kunskapskrav vid ämnesintegrering, samt att det fanns en oro att 

den ämnesintegrerade undervisningen skulle vara så tidskrävande att man inte hann med övriga 

delar av det centrala innehållet. Det fanns också en tendens i att man oroade sig över att det ena 

ämnet skulle ta övertag över det andra och på så sätt framhävs som mindre viktigt.11 

 

Elevernas syn på ämnesintegrering i Perssons studie var både positiv och negativ. Eleverna 

kunde känna att de fick en bredare helhetssyn inom ämnena och att de kunde se sambanden, 

samt att kunskapen dem tillägnade sig kunde kännas intressant. Dock ansåg eleverna att det 

kunde kännas som om man fick mindre delar av kunskaper inom ämnena, att man gick miste 

om en del av kunskapen som annars ämnet kunde ge. Eleverna kände också att proven blev för 

stora, att det var mycket kunskap som skulle läras in för att sedan examineras, vilket kunde leda 

till att man lätt hamna efter i kunskapsinhämtandet. Det fanns också en rädsla om att man skulle 

gå miste om viktigt kunskapsstoff.12 

 

Persson presenterar i sitt resultat att de organisatoriska faktorerna är ofta de som sätter käppar 

i hjulet för ämnesintegrerad undervisning. Dessa faktorer innefattar: planeringstid, 

                                                           
9 Persson (2011) 
10 Persson (2011:31) 
11 Persson (2011) 
12 Persson (2011) 
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undervisningstid, svagt stöd från kollegorna m.m. Detta kunde i sin tur leda till att pedagoger 

kanske väljer ett mer ämnesspecifikt undervisningssätt, då ämnesintegrering inte är något 

självklart eller obligatoriskt i skolvärlden.13 ”Alla skolämnen har sin egenart som är viktig, men 

en samordning av undervisningen genom väl planerade ämnesintegrerade arbetsområden kan 

också berika de enskilda ämnena”,14 vilket kan vara viktigt att belysa inom skolverksamheten. 

 

Ämnen överlappar varandra 

Gerd och Gerhard Arfwedson presenterar hur man kan arbeta i skolan på två skilda sätt, alltså 

å ena sidan jobba enskilt i ämnena, vilket de benämner som ett slutet system, där man som 

lärare agerar ämnesexpert och man tenderar att separera skolan från samhället. Det andra sättet 

benämner de som ett öppet system ”där skola och undervisning på olika sätt integreras i det 

omgivande samhället, skolämnena integreras, lärare och elever arbetar tillsammans med 

inriktning på laborativ problemlösning.”15 Gerd och Gerhard Arfwedson menar inte att det ena 

sättet är bättre än det andra eller att någon av metoderna är lösningen på den komplexa 

undervisningssituationen. De pekar mer på vikten av elevernas tycke av meningsfullhet, elever 

behöver se meningen med att lära sig något för att kunna ta med sig den kunskapen utanför 

klassrummet.16 

 

Gerd och Gerhard Arfwedson har skrivit ytterligare litteratur där de fokuserar på 

ämnesintegrering. Författarna pekar då på vikten av en omfattande yrkeskunnighet i tider av 

förändring, med detta menar de att en lärares yrkeskunnighet är mer än bara ämnets betydelse 

och innehåll, en lärare ska kunna arbeta på ett sådant sätt att ämnen skulle kunna överlappa 

varandra.17 Gerd och Gerhard Arfwedson tar också upp de nackdelar som kan förekomma när 

man arbetar ämnesintegrerat, de menar att ett samarbete lärare emellan kan skapa svårigheter 

och därför måste man innan ett samarbete mellan ämnen vara ”överens på en rad centrala 

punkter: synen på elever och på vad som är viktigt i fostran, synen på kunskaper (vad är viktigt, 

vad ska läras och hur ska det ske?), synen på utvärdering”.18  

                                                           
13 Persson (2011) 
14 Persson (2011:48) 
15 Arfwedson & Arfwedson (1983:73) 
16 Arfwedson & Arfwedson (1983) 
17 Arfwedson & Arfwedson (1981) 
18 Arfwedson & Arfwedson (1981:136) 
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Gerd och Gerhard Arfwedson belyser att det ändå är nödvändigt att samarbeta i ett arbetslag, 

dock ska man ändå vara försiktig med att ha föreställningen om att ämnesintegrering är svaret 

på framtidens undervisning, att det är lösningen på diverse problem man kan finna i 

undervisningen. De menar att ämnesintegrering och samarbete mellan ämnen kan vara 

lösningen på några problem, till exempel mer tid till ett undervisningsmoment och förmedlandet 

av kunskaper på ett mer djupgående sätt. Dock måste man vara förberedd på att det också kan 

skapa nya problem, till exempel diffusa undervisningsupplägg och samarbetssvårigheter m.fl.19  

 

 

Sara Blanck beskriver i sin avhandling hur de nya kursplanerna med specifikt ämnesinnehåll 

har bidragit till att ämnesspecifika kunskaper kommer i fokus i undervisningen, dock har den 

nationella forskningen visat att samarbete mellan ämnen ändå blivit alltmer uppmärksammat. 

Hon pekar på styrdokumentens beskrivning om att eleverna skall ges möjlighet att arbeta på ett 

ämnesövergripande sätt brister vid skolinspektionens granskningar, speciellt i SO-kunskap.20 

Blanck anser att didaktik är en av grundpelarna för en lyckad undervisning, med detta menar 

hon att de didaktiska frågorna: vad, hur, varför, bör besvaras innan ett påbörjat arbetsmoment. 

Hon beskriver att ämnet kan både vara en produkt och en process av lärande.21  

Ämnesdidaktik är intressant för att den pekar på att ämnesdidaktik kan vara alla de 

reflektioner om ämnet och undervisningen av ämnet och som kan ge ökad kunskap om 

ämnet och hur det kan läras, undervisas och utvecklas.22 

Detta betyder att alla ämnen kan överlappa varandra, en ämnesspecifik frågeställning i 

samhällskunskap kan också belysas i andra ämnen och vise versa. Blanck tar också upp samma 

hinder som föregående forskare om ämnesintegrering, alltså tidsaspekten, både för få 

lektionstimmar och planeringstimmar. Hon belyser att tidigare kunskaper och erfarenheter om 

just ämnesintegrering kan ha en avgörande roll i ett lyckat lektionsupplägg, därför menar hon 

att fortbildning och kompetensutveckling kan bli viktiga faktorer.23 

 

                                                           
19 Arfwedson (1981) 
20 Blanck (2014) 
21 Blanck (2014) 
22 Blanck (2014:19) 
23 Blanck (2014) 
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Samarbetsvilja 

Ämnesintegrerad undervisning lyfts ofta upp i kurslitteratur skriven för lärarutbildning. Roger 

Ellmin framhåller till exempel om samarbete i ett arbetslag, hur man kan samarbeta lärare 

emellan för att nå den optimala kunskapsnivån inom ett arbetsmoment. ”Ämnesindelningar är 

logiska, men har inte låsta gränser. Kunskaper som förmedlas i ett ämne kan tillämpas också i 

ett annat. Därför krävs en väl utvecklad samverkan mellan lärare i olika ämnen”,24 han pekar 

på att samarbete lärare och ämnen emellan kan vara en bidragande faktor i 

kunskapsutvecklandet hos elever. Ellmin tar också upp några faktorer för ett lyckat samarbete, 

han tar upp att uppgiftsfunktionen ”innebär att ägna kraft och energi åt själva uppgiften, åt 

visioner att sträva mot och gemensamma mål att nå”.25 Det krävs alltså klarhet i mål, i ett 

samarbete behöver man också veta sin roll, sitt ansvar, sin delaktighet. Samt behöver man 

klarhet i metoden, hur man ska arbeta, vilka medel man skall använda sig av, för att nå de mål 

man vill med kunskapsförmedlingen.  

 

Samarbete av olika slag gör att kompetensen inom ett kunskapsområde blir större, speciellt om 

man samarbetar lärare emellan, alla lärare har sina erfarenheter av undervisning, sin 

kunskapsbas. Genom ett fungerande samarbete kan dessa kompetenser komma upp till ytan. 

Ellmin, likaså som tidigare författare pekar på vikten av ett meningsskapande i undervisningen, 

man behöver ett samband.26 ”Skolan måste se sig själv som ett system, där de olika delarna 

påverkar varandra. Det är en förutsättning för att bli en lärande organisation […] Samarbete, 

samordning och styrning via en genomgående planering är viktiga.”27 

 

I skolan är det en stor åldersskillnad mellan lärare, vilket också betyder att det finns en stor 

yrkeskunnighet, ämneskompetens och erfarenheter av diverse undervisningssätt att ta del av. 

”Det vore synd om arbetssituationen inte gav utrymmen för de möten som krävs för att låta de 

nyas goda idéer raffineras av de erfarnas invändningar eller låta de traditionellas rutiner 

utmanas av nytänkande”.28 Att diskutera i ett arbetslag om ämnesintegrering kan ge både nya 

idéer, samt förslag från kollegorna som testat att arbeta ämnesintegrerat tidigare.  

                                                           
24 Ellmin (2011:116) 
25 Ellmin (2011:102) 
26 Ellmin (2011) 
27 Ellmin (2011:178) 
28 Kernell (2010:185) 
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Kernell skriver om hur lärare som testat integrering trott att detta skulle bli ett arbetssätt som 

skulle spara tid, vilket det tyvärr inte gör, han menar dock att ett gott samarbete kan leda till 

kvalitetshöjning, alltså inte tidsbesparing. Idag finns det separata kursplaner, vilket resulterar i 

ett mer individualistiskt arbetssätt, ändå så tenderar lärararbetet att bli alltmer intresserade av 

ämnesövergripande arbetssätt.29 Lärare ser sambanden mellan de olika ämnena och ett 

ämnesintegrerat arbetssätt skulle kunna pussla ihop de olika delarna. Gunilla Molloy som är en 

forskare inom den svenska didaktikforskningen skriver hur man som lärare kan knyta ihop 

kärnan av undervisningen genom ämnesintegrering mellan olika ämnen,30 att man går från den 

lilla delen till den stora helheten. 

 

Carlgren och Martin skriver om hur framtidens lärare kommer att präglas av ”allt rikare och 

alltmer integrerande och differentierade insikter kommer att utgöra ett mer och mer kraftfullt 

fundament för lärarnas yrkesutövning”,31 vilket kan betyda att ju längre in i framtiden vi 

kommer ju mer självklart kommer det att bli att undervisa om sambanden mellan ämnena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Kernell (2010) 
30 Molloy (2007) 
31 Carlgren & Martin (2003:183) 



 10 

Sammanfattning 

Utifrån den tidigare forskningen kan man sammanfatta ämnesintegrering i följande punkter: 

Fördelar med ämnesintegrering: 

• Ämnesintegrering kan ge eleverna en helhetssyn, ett samband, en röd tråd med 

undervisningen. 

• Ämnesintegrering erbjuder eleverna ett sammanhang med skolans ämnen, hur de kan 

tänkas hänga ihop. 

• Kan göra undervisningen mer intressant ur elevers ögon. 

• Kan berika de enskilda ämnena. 

• Möjlighet till att integrera viktiga samhällsfrågor i ett bredare perspektiv. 

• Möjligheten till att ge eleverna en känsla av meningsfullhet med kunskapen. 

• Ökad kompetens inom ämnet och hur det kan läras ut. 

• Gå från det lilla till det stora, knyta ihop kärnan i undervisningen 

• Kvalitetshöjning på undervisningen 

Nackdelar med ämnesintegrering: 

• Tidskrävande och lärare känner idag att de råder tidsbrist. 

• Känsla av att det upptar mycket av undervisningen vilket i sin tur leder till en oro av att 

inte hinna med övriga centrala delar ur kursplanerna. 

• Ett ämne kan få större plats än det andra. 

• Oro över att missa kunskaper och ämnesstoff från elevernas sida. 

• Kräver en större planering. 

Förutsättningar för en lyckad ämnesintegrering: 

• Goda ämneskunskaper. 

• Möjligheten att knyta ihop de olika ämnena på ett välfungerande och förståeligt sätt. 

• Hålla sig till kursplanen och inte glida iväg för mycket i undervisningen. 

• Stöd från kollegor och omgivning. 

• Ifall man ska samarbeta med en annan lärare i ett annat ämne krävs det att man har en 

gemensam syn på elever, på kunskapen. 

• Klarhet i mål och metoder. 

• Veta sin roll, sitt ansvar och sin delaktighet. 
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1.8 Intervjusvar 

Tidigt i detta arbete skickades det ut några korta frågor vad lärare har för erfarenhet angående 

ämnesintegrering och vad dem tycker om detta arbetssätt. Frågorna såg ut såhär: 

• Har du arbetat ämnesintegrerat med ämnena svenska och historia? 

• Om inte med dessa ämnen, har du arbetat ämnesintegrerat med några andra 

ämnen? 

• Vad är din uppfattning om att arbeta ämnesintegrerat, positivt/negativt?  

• Hur tror du eleverna ser på att arbeta med två eller flera ämnen samtidigt?  

 

För att sammanfatta lärarnas svar på dessa frågor så hade alla de lärare som tillfrågat arbetat 

med ämnesintegrering på ett eller annat sätt, alltså i mindre eller större projekt. Två av tre skrev 

att de brukade utföra större projekt mellan svensk- och historieämnet minst en gång per läsår, 

för att på så sätt stötta varandra. Den tredje läraren skrev att ämnesintegrering kräver att man 

som lärare är samarbetsvillig och att det inte alltid finns möjlighet i ett arbetslag för ett sådant 

samarbete. Även de andra lärarna trycker på hur viktigt det är att man som lärare är 

samarbetsvillig för en lyckad ämnesintegrering.  

Min upplevelse är att ämnesintegrering är otroligt roligt och bra om man har 

kollegor som det funkar att samarbeta med. Men det har hänt att jag har jobbat med 

kollegor som har en helt annan kunskapssyn och syn på hur elever lär sig bäst. Då 

blir det kämpigt att samarbeta. Men i det stora hela är det väldigt positivt med 

ämnesintegrering.32 

En av lärarna skriver om vikten av att lärare stöttar varandra, även ifall man inte vill samplanera 

sina lektioner med en annan lärare kan man stötta varandra på ett ämnesövergripande sätt. En 

av lärarna pekar på att ifall en historielärare arbetar med till exempel andra världskriget kan 

man som svensklärare stötta detta arbete genom att låta eleverna arbeta med texter och 

skrivprojekt om andra världskriget. Den läraren som inte hade arbetat med ämnesintegrering 

med samplanering mellan två lärare skrev att det var på detta sätt hen brukade arbeta. Läraren 

skrev att antingen lät hen eleverna arbeta med en uppgift de fått under historietimmen på 

svensklektionen eller så tog hen fram egna uppgifter som var anpassat till historieämnets 

upplägg. 

                                                           
32 Lärare åk 7–9 
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Lärares erfarenhet om undervisning i skolan tenderar till att luta emot att tidsaspekten i skolan 

är knapp. ”Jag tror att vi måste ämnesintegrera i och med Lgr11. Vi ”hinner inte” med det vi 

ska annars.”33 Alla tre lärare var överens om att en av de positiva aspekterna med att arbeta 

ämnesövergripande är att eleverna kan få möjlighet att visa färdigheter och uppnå kunskapskrav 

i flera ämnen samtidigt. Några övriga saker som lärarna tyckte var positiva som inte nämnts 

ovan var att eleverna kunde få en förståelse av att det kan använda sina kunskaper i flera ämnen, 

kanske till och med utanför skolan. Eleverna kan också få känslan av att de får mer tid till vissa 

uppgifter och kan på så sätt prestera bättre.  

 

De negativa aspekterna lärarna tog upp med ämnesintegrering var, utöver samarbetsaspekten, 

tidsaspekten. ”Det som kan vara negativt med detta arbetssätt är att det ibland tenderar att bli 

väldigt stora arbetsområden som tar mycket tid både lektionsmässigt och planeringsmässigt och 

det är ibland svårt att hitta gemensam tid att planera och utvärdera.”34 Det var också samma 

lärare som pekade på att ämnesintegrering inte nödvändigtvis behöver så mycket samplanering 

och utvärdering, utan stöttning med samma arbetsområde kan vara tillräckligt för en lyckas 

ämnesintegrering.  

 

En av lärarna tillade också att en negativ aspekt kunde vara att eleverna tyckte det blev tråkigt 

med ämnesintegrering ” Negativt kan vara att eleverna tycker att det blir tråkigt att jobba med 

samma sak, det brukar de uppleva ibland.”35 Utöver att eleverna kunde tycka det blev tråkigt 

var det ytterligare en aspekt som dök upp som kunde vara negativt från elevernas synpunkt 

”Man måste vara tydlig med vad de skall göra och hur det skall bedömas i respektive ämne. 

Och påminna dem ofta om detta. Det kan vara extra rörigt för elever med behov av extra struktur 

och dessa elever måste man möta där de är varje lektion.”36 De andra två lärarna hade aldrig 

upplevt att eleverna tyckt det var negativt eller jobbigt att arbeta ämnesintegrerat utan de andra 

lärarna ansåg att det inte var några problem alls med ämnesintegrering ur elevernas synpunkt, 

utan att eleverna alltid tyckt det varit positivt och roligt när de arbetat på detta sätt. 

                                                           
33 Lärare åk 7–9  
34 Lärare åk 7–9 
35 Lärare åk 7–9 
36 Lärare åk 7–9 
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2. Lektionsupplägg 

 

2.1 Mina förutsättningar för ett lyckat upplägg 
 

Den bild som forskningen ger av ämnesintegration lyfter fram flera fördelar, bland annat 

helhetssyn, meningsfullhet och sammanhang från elevernas sida. Dock finner man också 

svårigheter som tidskrävande, oro att alla ämnen inte får samma plats i klassrummet som övriga 

och rädsla för att missa vissa kunskapskrav. Denna bild bekräftas också av de lärarerfarenheter 

jag tagit del av i intervjuerna, där det också framhålls att det råder tidsbrist, både när de kommer 

till att planera och beta av de centrala delarna ur kunskapskraven. Med detta som utgångspunkt 

kommer jag att ge exempel på undervisningsupplägg som tar hänsyn till dessa faktorer.  

 

Med denna utgångspunkt från den tidigare forskningen och intervjusvaren från lärarna kommer 

jag att bygga upp undervisningsupplägg. Förutsättningarna som krävs för en lyckad 

ämnesintegrering är som tidigare nämnt, både att man har goda ämneskunskaper och ett gott 

samarbete både mellan lärare och ämnena. Dessa förutsättningar kräver att man som pedagog 

innan ett arbetsmoment går igenom kunskapen man vill förmedla till eleverna, detta kommer 

jag att göra genom ”vad-frågan” nedanför. Samarbetet mellan lärare kommer inte att läggas en 

så stor eftertanke vid, då jag utgår från historie- och svenskämnet, vilket jag båda utbildar mig 

inom, utan aspekten samarbete ämnen emellan kommer här att få ett större fokus. Nackdelen 

som hör till detta är rädslan om att det ena ämnet får övertag över det andra, vilket jag kommer 

försöka undvika genom att behandla de båda kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav 

och inte lägga vikten enbart vid det ena. Detta leder till att jag kommer hålla mig till 

kursplanerna, samt att jag därför kommer bli tydlig i både mål och metod under 

undervisningsuppläggen, vilket också är en av förutsättningarna för en lyckad 

ämnesintegrering. 
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2.2 De didaktiska frågorna  

Ellmin sammanfattar, utifrån Stensmos modell att en lärare behöver minst tre kompetenser för 

att bli en professionell ämneslärare, dessa tre kompetenser är ”ämneskompetens, didaktisk 

kompetens och kunskap om hur man kan organisera och leda det pedagogiska arbetet”.37 Att 

koppla ihop svensk- och historieämnets samband i undervisningen kan både vara tidskrävande, 

samtidigt som det kan underlätta tidsplaneringen ifall man utgår från skolans centrala innehåll. 

Något som många pedagoger och forskare än ense om är hur viktigt det kan vara att man 

besvarar de didaktiska frågorna: Vad? Varför? och Hur? innan ett undervisningsmoment. Dessa 

frågor anses vara de klassiska didaktiska frågorna. På senare tid har även de didaktiska frågorna 

När? Vem/Vilka? tillkommit,38 vilka också kan vara viktiga att ställa. Kan man inte som 

pedagog besvara dessa didaktiska frågor, riskerar man att eleverna inte kommer att se 

sambandet och meningen med undervisningen. Eleverna kommer inte själva inse varför de ska 

lära sig något, vilket i sin tur kan leda till bortkastad tid vid inlärning av ett kunskapsmoment. 

 

Vad ska vi lära ut? Dessa undervisningsupplägg kommer att utgå ifrån svensk- och 

historieämnets kursplaner, för att på så sätt bygga ihop en strukturerad undervisning, där 

eleverna kan få möjlighet till att se sambandet mellan de olika ämnena. Ellmin är en av de som 

forskat inom pedagogik, han menar att en av de huvudfaktorer som påverkar lärandet är just att 

eleven behöver ha en känsla av sammanhang,39 vilket och Persson beskriver att 

ämnesintegrering kan bidra till. Ämnesintegrering kan bidra till en känsla av att det finns en röd 

tråd genom undervisningen.40 

 

Varför ska vi lära ut detta? Vad får vi med från styrdokumenten som har en betydande faktor i 

undervisningen, samt vad tycker kollegorna och eleverna är viktigt.41 Ifall man väljer att arbeta 

ämnesintegrerat bör det finnas en förklaring till varför man väljer detta arbetssätt, speciellt 

finnas en förklaring som kan ges till eleverna. Att ämnena överlappar varandra, till viss del är 

en förklaring, att få en sammanhängande röd tråd i undervisningen är också en förklaring till 

varför jag väljer att specificera mig på ämnesintegrering i denna uppsats. Kursplanerna tar upp 

                                                           
37 Ellmin (2011:58) 
38 Långström & Viklund (2011) 
39 Ellmin (2011) 
40 Persson (2011) 
41 Långström och Viklund (2011) 
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många delar som ska finnas i undervisningen, ett samarbete mellan ämnen skulle kunna ge en 

djupare förståelse och ges en större plats i undervisningen för de olika centrala delarna.  

 

Hur ska vi lära ut detta? ”vilka arbetssätt och arbetsformer kan användas och hur kan de 

varieras? Hur kan man inspirera?”42 Det är viktigt att man som pedagog har vetskap om att den 

kunskapssyn man själv har, kommer att få en betydande roll för valet av undervisningssätt, 

vilket i sin tur betyder att lärarens kunskapssyn påverkar de kunskaper som eleverna får 

förmedlat till sig. Alltså är det läraren som bestämmer vilka mål och kunskaper som skall 

betonas i undervisningen,43 utifrån kursplanerna. I denna uppsats är det ämnesintegrering som 

står i fokus och hur denna kommer att kunna variera utefter ämnesstoff. Att belysa vikten av ett 

jämlikt samarbete mellan de olika ämnena kan här vara en avgörande faktor. Som Persson 

nämner, kan det finnas en oro bland lärare att det ena ämnet ges större fokus än det andra.44 En 

strukturerad planering mellan lärarna och ämnena är troligtvis av stor vikt, alltså bör man 

samarbeta lärare emellan och bolla idéer med kollegorna i arbetslaget och lyssna på råd man 

kan tänkas få.  

 

När ska vi lära ut detta? hur skulle man kunna placera lektionerna i ett större sammanhang? 

Vem/vilka ska läras ut till?45 Denna uppsats kommer att ha fokus på ett högstadieperspektiv, 

alltså årskurs 7–9, sedan får man välja som pedagog när man känner att eleverna är redo för ett 

större arbete som är ämnesövergripande, då denna mognad kan skilja sig från klass till klass. 

Lektioner som placeras i ett större sammanhang är detta arbetets fokus, dock bör man inte göra 

undervisningen alltför bred, då man inte får tappa fokus från kursplanerna. Det är också av vikt 

att göra en planering över hur många lektionstimmar man anser arbetsområdet ska innehålla, 

då detta också är svårt att avgöra i denna uppsats då varje klass är olika och alla klasser arbetar 

i olik takt.  

 

 

                                                           
42 Långström & Viklund (2011:21) 
43 Persson (2011) 
44 Persson (2011) 
45 Långström & Viklund (2011) 
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2.3 Undervisningsupplägg 

 

Antiken 

I kursplanen för historia årskurs 7–9 står i det centrala innehållet att man skall undervisa om 

”Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelser för vår egen tid.”46 Antiken 

innehåller många stor namn, det är under denna epok stora tänkare bidrog till framväxten av 

områdena filosofi, mekanik, medicin och biologi. ”Dessa i sin tur ledde till uppkomsten av nya 

och stundom skiftande former av politiskt tänkande”.47 Alltså kan man finna mycket viktigt 

stoff från antiken som kan vara viktiga att ta upp i undervisningen, då det har påverkat mycket 

av det vi finner i världen idag. Att koppla ihop svenskämnet med just undervisning i antiken 

kan ge ofantligt många infallsvinklar. I kursplanen i svenskämnet finner vi ur det centrala 

innehållet för årskurs 7–9: 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 

dramatik, sagor och myter.48  

Ett samarbete mellan svensk- och historieämnet när det handlar om antiken kan vara att belysa 

alla de filosofer som träder fram under denna epok.  

 

I Homeros Iliaden finner vi myten om det trojanska kriget, om Akilles och hur grekerna 

besegrade Troja med den världsberömda Trojanska hästen.49 Homeros Iliaden innehåller 

mycket stoff som kan vara av intresse från både historie- och svenskämnets sida. Vi finner en 

historia som både är intressant och innehåller drag ur det antika Grekland. Samtidigt finner vi 

livsfrågor om den mänskliga existensen, dess plats på jorden och dess stora moraliska 

dilemman,50 vilka är givande att skapa både diskussionsfrågor och skrivuppgifter om. Att läsa 

Iliaden kan vara tungt läsande för eleverna, då det är en bok skriven på lyrik, dock finns det 

många lättlästa versioner som tolkat berättelsen på ett mer lättbegripligt sätt. Inte nog med att 

Iliaden kan ge elever ett perspektiv på det antika Grekland, undervisning om denna bok kan 

också leda till ett källkritiskt perspektiv. Det finns inga belägg på att det är just Homeros som 

                                                           
46 Skolverket (2015:191) 
47 Berghorn, Hattstein and Karlsson (2009:54) 
48 Skolverket (2015:227) 
49 Berghorn, Hattestein & Karlsson (2009) 
50 Björkeson (2009) 
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skrivit ned denna berättelse, även ifall forskare tycks vara eniga om att Homeros existerat, samt 

är denna typ av litteratur muntligt traderade från början, vilket kan få läsaren att tveka på 

historiens realitet. Iliaden och Odyssén har också ett fiktivt perspektiv då de tar upp historier 

om jättar, gudar och övernaturliga väsen, vilket kan ge ett ifrågasättande perspektiv på historien 

om även Sparta och Trojas existens.51 

 

Viktiga krigare, historier och myter, är utmärkande för antiken. Vi finner historier om 

Alexander den store, Hannibal, Julius Caesar och Konstantin den store för att bara nämna några. 

Vi finner också många krig, slag och förödelser, imperiers som växer, dynastier som får stor 

inverkan.52 Antiken är ett stort område och inom högstadiet ska historieämnet dela sina timmar 

under läsåret med övriga So-ämnen, vilket gör att historieämnet inte har lika mycket timmar 

som till exempel svenskämnet. Genom ett samarbete kan man därför gå djupare in i olika delar 

av antiken.  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden.53 

Det finns ofantligt mycket litteratur, drama och filmer som både är skrivna under antiken, samt 

vissa som baserar sig på antikens värld. Tidigare nämnt är Homeros som är under den tidiga 

antiken, vi finner också stora poeter som Sapfo som skildrar kärlek i hennes dikter ”Kärleken 

är hos Sapfo sinnlig och skildras med en oöverträffad naturlighet och självklarhet”.54 Samtidigt 

som hennes dikter väcker frågor om kärleken under antikens, väcker hennes texter frågor, både 

om kvinnans position i samhället, då hon skildrar i sina texter hur kvinnans uppgift var att ”klä 

sig vackert och föra sig väl som förberedelse för äktenskapet”.55 Har det också gått 

spekulationer sedan antiken om att Sapfo var homosexuell,56 vilket också väcker en 

diskussionsfråga om de homosexuellas position under antiken. Sapfo skildrar också 

                                                           
51 Olsson & Algulin (1995) 
52 Berghorn, Hattestein & Karlsson (2009) 
53 Skolverket (2015:223) 
54 Olsson & Algulin (1995:32) 
55 Olsson & Algulin (1995:31–32) 
56 Olsson & Algulin (1995) 
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naturbeskrivningar i sina texter, vilket kan ge en inblick om hur det såg ut under antiken och 

hur det var att leva i antikens vackra Kreta.57 

 

Under antiken skapas också dramat som kultur och dessa dramer skildrar hur det var att leva 

under antiken, vi finner till exempel Orestien som är en trilogi, skapad av Aiskylos. Denna pjäs 

skildrar en hämndakt efter det trojanska kriget, dock är det viktiga budskapet i denna text hur 

det växer fram ett helt nytt rättssystem, alltså att man går från det gamla traditionella 

rättssystemet baserat på vedergällning eller blodshämnd och får ett rättssystem som utgår från 

att man tar in en tredje part i bedömandet av individen, en jury.58 Vilket ger en indikation om 

hur politiken och rättssystemet utvecklades under Antiken och som går mot ett mer likt det vi 

har idag. Ytterligare en pjäs som skildrar antikens Athen är Aristofanes komedier som ger en 

framställning i hur det var att leva i Athen från 420–390 f.vt. Han beskriver ett Athen ”fullt av 

intriger, korruption och ständigt krig”59 och han beskriver också den hierarkiska stegen som 

man finner under antiken. En annan infallsvinkel man kan koppla hela vägen tillbaka till antiken 

är feminism, möjligen inte i den framställning som finns idag, men man finner ändå en antydan 

i vissa pjäser till att kvinnan inte accepterar den roll hon getts i samhället. Man finner till 

exempel pjäsen Medea, Medea som beklagar sig för att kvinnan har den lägsta positionen av 

alla väsen i världen, hon framställer mannen som ”en tyrann med envåldsmakt över vår 

kropp”.60  

 

En annan vinkel på samarbete kan vara att kolla på filmer som baseras på berättelser om 

antikens händelser. Även på detta sätt får elever träna på källkritik, då filmerna oftast lägger till 

händelser till historien för att öka spänningen. Man finner till exempel filmer som är baserade 

på Alexander den stores berättelse, Alexander som skildrar berättelsen om konungen av 

Makedonien och hans erövring av Persien. Det finns också olika filmer om Julius Caesar och 

hans politiska principer. Det finns oerhörda möjligheter ifall man väljer att arbeta med film i 

skolan, även ifall man inte finner belägg för detta i det centrala innehållet inom ämnena att man 

                                                           
57 Olsson & Algulin (1995) 
58 Olsson & Algulin (1995) 
59 Olsson & Algulin (1995:60) 
60 Olsson & Algulin (1995:58) 
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ska hämta kunskaper från film, finner man ändå möjligheter med att göra muntliga 

redovisningar och skriftliga analyser av olika slag, vilket man finner i det centrala innehållet.61 

 

För att sammanfatta det stora hela finns det som sagt oändliga möjligheter för samarbete mellan 

ämnena under denna epok som inte nödvändigtvis behöver en gemensam planering. Utan 

samtidigt som historieläraren berättar om de viktigaste personerna och händelserna som 

utspelar sig under antiken, kan svenskläraren anamma detta och hålla sin undervisning om 

skönlitteratur, filosofi osv baserat på antiken. 

 

”A subject is not a collection of information. Subjects are different ways of thinking and ways 

of knowing”62 och därför är det viktigt att inte enbart tänka på den didaktiska frågan ”vad” utan 

också hur, alltså hur den historiska kunskapen ska förmedlas. Det finns olika sätt att arbeta med 

skönlitteratur eller liknande texter som är skrivna eller baserade på den antika kulturen. Det 

finns de lärare som använder texterna som stimulans, en kryddning utöver de vanliga 

läroböckernas texter. Det finns också lärare som använder det som bevismaterial, källkritik, 

ifall det är en trovärdig text, sen finns det de lärare som använder dessa litterära verk som 

information, där man plockar ut ”fakta” utan en eftertanke på hur trovärdig källan kan vara.63 

Ett undervisningssätt kan istället vara att ställa frågorna ”how does learning more about the text 

help us with reconstructing the past? […] how did it work as a text, for its hearers or readers 

then?”.64 

 

Vad förmedlar texterna som nämnts ovan? Vad säger texterna om de människor som levde 

under antiken? Kan vara utgångspunkter när man gör lektionsplaneringar kring antiken. 

Antiken är en komplex del att undervisa om och därför kan man efter att man haft genomgång 

om antikens olika delar på historielektionerna och läst, sett och diskuterat olika verk under 

svenskundervisningen, ge elever uppgiften att skriva något eget. En sådan skrivuppgift kan 

bestå av att eleverna får bygga upp en karaktär som lever under antiken, eleven kan sedan 

beskriva en typisk dag eller vecka, vad gör deras karaktär? Hur ser det ut där karaktären bor? 

Vem träffar karaktären? Eleven har då redan fått förkunskaper om hur det antika Grekland såg 

                                                           
61 Skolverket (2015) 
62 Counsell (2004: IV) 
63 Counsell (2004) 
64 Counsell (2004:2) 
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ut genom till exempel Homeros, hur Rom såg ut genom berättelser om Julius Caesar. En viktig 

del är också att eleven fått förkunskap om hur man byggde upp berättelser under denna tid, det 

finns mycket mytologiskt berättande i till exempel Homeros, vilket gör att elevernas kreativitet 

kan få stå i centrum.  

 

För att konkretisera detta ännu mer, alltså hur man skulle kunna bygga upp lektioner kring en 

text som gynnar både svensk- och historieämnet kan man använda en matris som finns i  

Counsell. Visserligen bygger denna matris på ett arbete med Horatius satir, men som ändå är 

applicerbar på andra textarbeten. I hennes matris finns fyra lager, första lagret består av en 

arbetsuppgift där eleverna ska beskriva vad texten förmedlar om samtidens sätt att leva. Arbetar 

man med texten Iliaden kan man ställa frågan: vad berättar denna text om antikens Grekland 

som vi kan vara absolut säkra på? Andra lagret består av hur man tror levnadssättet var, alltså 

en fråga till eleverna kan till exempel vara: hur tror du det var att leva under det antika Grekland 

efter att ha läst denna text? Finns det en antydan mellan raderna? Tredje lagret består av vad 

man skulle vilja fråga om levnadssättet under det antika Grekland. Ett spännande arbetsmoment 

kan vara för eleverna att skriva ett brev till en karaktär från Iliaden och ställa frågor om hur det 

var att leva, vilka frågor som återstår eller som väckts efter att ha läst texten.  Sista lagret består 

av att eleverna ska förmedla vad texten inte kunde säga om antiken.65 Här är förkunskap viktig, 

alltså måste man under historietimmarna fått förmedlat kunskap om hur det såg ut under 

antiken, vilka människor som varit aktiva och vad antiken spelat för roll i vår samtid. Dessa 

frågor utgör bedömningsmaterial både av värdet från svenskämnets kunskapskrav, samt 

historieämnets. Alltså kan man istället för att lämna in två uppgifter för att täcka kunskapskrav 

i vartdera ämnet, samlas i en uppgift. 

 

För att besvara varför-frågan till dessa undervisningsupplägg, går det att besvara med att det 

står i det centrala innehållet att man ska undervisa om dessa olika delar. Dock ifall man enbart 

ser till det centrala innehållet i kursplanerna kan man lika gärna lägga upp lektioner där enbart 

kunskap står i fokus, där man ser eleverna som en informationssamlande dator. När man 

planerar upp lektioner är det därför viktigt att också lägga fokus på kunskapskraven, att man 

kombinerar kunskapskraven med det centrala innehållet genomgående i allt man gör. Genom 

att undervisa på sättet ovan får man med kunskapskrav både ur historieämnet och svenskämnet.  
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Eleven ska ha ”grundläggande kunskaper om förhistoriska förhållanden, skeenden och gestalter 

under olika tidsperioder”66 enligt kunskapskraven i historia, vilket hela detta undervisningssätt 

ligger i grund för. Förslagen på undervisningssätt som nämnts ovan har haft en grundläggande 

utgångspunkt, vilket är att ge elever lärdom, genom olika undervisningssätt, om gestalter, 

förhållanden och skeenden som verkat under antiken. Eleven får också möjligheten att öppnå 

kunskapskraven: 

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid 

de lever i. […] Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del 

underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.67 

Vilket också går att koppla samman med svenskämnets kunskapskrav då ” Eleven kan också 

föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss 

del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella 

sammanhang som det har tillkommit i.”68 Genom att låta eleverna besvara de frågor som 

Counsell presentera får eleverna också möjligheten att förutom ovannämnda delar av 

kunskapskrav i svenskämnet, också möjligheten att uppnå: 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till 

tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse […] 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i 

huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De 

berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och 

berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och 

sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.69 

Alltså kan man genom samarbetet och genom liknande uppgifter ge elever möjlighet att uppnå 

relativt stora delar av kunskapskraven både inom historia och svenska.  
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Migration 

Migration har kommit till Sverige i många olika utsträckningar, man finner invandring och man 

finner utvandring. ”Invandring har förekommit ända sedan den tid då Sverige formades till ett 

rike”70 och denna invandring har bidragit med mycket, både inom kultur, politik, språk och 

levnadssätt. Ska man finna belägg i kursplanerna om att undervisa om migration och dess 

följder kan man hitta många utgångspunkter, vi finner till exempel: 

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till 

industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors 

levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom 

och mellan länder.71 

Den sena industrialiseringens intåg i Sverige ledde till att det blev en massutvandring. Under 

hela 1800 talet hade en liten migration varit igång, men vid 1800 talets mitt sköt folkvandringen 

från Sveriges sida i höjden. 1860 till 1930 brukar kallas ”den stora massutvandringens epok”.72 

För att få en förklaring på den stora vågen av migration som skedde under 1800-talet kan den 

första anledningen vara att tack vare att moderniseringen gått så långt som den hade så var det 

mycket enklare för människor att förflytta sig, vi hade fartyg som kunde skeppa människor över 

kontinenter, vi hade järnvägar som sammanvävde städer samt sammanvävde vissa länder, det 

fanns alltså fler möjligheter till migration nu än vad det gjorde för 100 år sedan.73 Migrationen 

till Sverige ledde till att ny teknik kom. Invandringen som skedde till Sverige under 

industrialiseringens tid var framförallt tyskar och sedan leddes invandringen av ”personer födda 

i England, Skottland och Frankrike.”74 

 

I undervisningen ska man också undervisa om ”De båda världskrigen, deras orsak och följder”75 

och med första världskrigets start kom utvisningslagen till Sverige och till följd av detta kom 

den ”begränsade rätten för utlänningar att vistas i landet […] Kriget och dess följder gav upphov 

till stora flyktingströmmar på kontinenten”.76Invandring till Sverige var inget undantag utan 
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speciellt under det första krigsåret strömmade det in flyktingar i landet. Efter första världskriget 

kom det också allt fler flyktingar till Sverige. Bland annat så kom det vitryska flyktingar, röda 

flyktingar från Finland, samt några tyska spartakister, det också under denna period som det 

bedrevs ”för första gången en viss krigsbarnsverksamhet i Sverige. […] Undernärda barn från 

Tyskland och Österrike skickades till Sverige för att då en möjlighet att återställa sig”.77Efter 

första världskriget var det många av de som utvandrat som återvände till Sverige. 

”Migrationshistoriker har beräknat att omkring femton till arton procent av dem som utvandrade 

före första världskriget återinvandrade till Sverige.”78  

 

1930 och framåt skedde en förändring, nu var invandringsantalet större än antalet människor 

som utvandrade, visserligen var det mestadels återkommande svenskar som kom under 30-talet. 

Dock under andra världskriget anlände det allt fler flyktingar till Sverige, vilka inte hade rötter 

i Sverige. Somliga av dessa lade grunden för exilkulturen, ett tillskott till den svenska kulturen. 

”Vetenskapsmän, författare, konstnärer och andra kulturpersonligheter kom att under kortare 

eller längre perioder vara verksamma i Sverige”,79 Några exempel på kulturpersonligheter är 

Bertolt Brecht som var verksam inom teater, Kurt Tucholsky som var författare, samt Peter 

Weiss som var författare, konstnär och regissör. Några av dessa som sökte sin flykt in i Sverige 

under denna krisperiod valde att stanna i Sverige efter krigets slut och kom därför att ha en 

betydande roll för den svenska kulturens utveckling.80  

 

Under själva andra världskriget skedde en stor arbetskraftsinvandring, men vid krigsslutet 

återvände många av dessa flyktingar hem. Det fanns också de som stannade i Sverige på grund 

av olika faktorer, vi hade till exempel judar, polacker, balter och ingermanländare som inte hade 

möjligheten att återvända hem, utan bosatte sig i Sverige. Efter andra världskriget dominerade 

arbetskraftsinvandringen fram till cirka 1980–1990 och ersattes då med flyktinginvandring. Till 

en början hade invandringen dominerats av grannländerna till Sverige men under senare delen 

av 1900-talet började det strömma in flyktingar från i stort sett hela världen.81Vilket vi 
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fortfarande kan se idag, krig världen över bidrar till att invandringen till Sverige sker från alla 

håll och kanter.  

 

Vill man koppla ihop svenskämnet med undervisning om migration kan man lägga fokus på 

”nya ord i språket, till exempel låneord”.82 Invandring till Sverige har bland annat medfört att 

språket är i ständig förändring, vi finner många låneord och uttryck från engelskan, tyskan, 

franskan osv. Därför kan man med undervisning om det svenska språkets utveckling koppla det 

till vad migrationen medfört. Under en längre tid har man förflyttat sig mellan gränserna i 

norden och som tidigare nämnt var det ingen förändring under 1800-talet till idag, att belysa de 

olika språkens inverkan på varandra genom undervisning om migration kan leda till att man 

betar av det centrala innehållet som består av ”Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter 

av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och 

begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken”.83 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka 

i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.84 

Invandring i dagens läge bidrar kontinuerligt med nya ord och nytt sätt att använda språket. 

Slang har blivit allt vanligare och vi har till och med fått begreppet Rinkebysvenska som går att 

översätta med förortsslang. Att undervisa om migration och dess bidrag till den svenska 

kulturen kan ge en inblick i hur språket påverkar identiteten. Det är inte nödvändigt att den som 

talar Rinkebysvenska inte kan tala den standardiserade svenskan, utan att individen som talar 

Rinkebysvenska kan göra ett medvetet val för att hävda sin identitet, sitt ursprung. Alltså kan 

ett arbetssätt om migration av olika slag leda till att elever får insikt i ”språkets betydelse för 

att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen”85 som också är en del av det 

centrala innehållet i svenskämnet. Under ett undervisningsmoment som detta kan det också vara 

av vikt att gå igenom det centrala innehållet ”Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket 

sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar”86 för att eleverna på så sätt 
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ska få en förståelse för varför somliga väljer att tala på ett visst sätt och när det är mer 

acceptabelt att tala på det ena sättet än det andra. 

 

Ett exempel på en undervisningsmetod man kan göra för att få in dessa delar är att låta eleverna 

skriva en utredande text på varför en människa migrerar, alltså push- och pullfaktorer, 

specificerat till dessa årtal. Därefter kan de också få besvara frågan om vad invandringen 

bidragit med till vår kultur, till exempel språket vi kan finna i dagens samhälle, med allt ifrån 

låneord och ett helt nytt sätt att uttrycka sig på, alltså Rinkebysvenskan. En avslutning på detta 

arbete kan vara att diskutera i ett deliberativt samtal om alla de aspekter som eleverna i sitt 

arbete kommit fram till. Ett deliberativt samtal utgår från att alla får komma till tals och där 

man prövar åsikter med varandra, utan en lärares direkta ledning, läraren ska hålla sig i 

bakgrunden och träder enbart in i diskussionen ifall det behövs.87 Detta kan leda till att eleverna 

kan få en djupare förståelse för andra människor i frågan om invandring, de får pröva sina 

åsikter och de får möjligheten att byta åsikter med varandra. 

 

En uppgift som detta uppnår alla delar från det omdiskuterade ”the big five”, som nämnts i 

diverse media. ”The big five” består av fem utgångspunkter, som ska sammankoppla alla 

kunskapskraven i skolan. De fem delarna består av analysförmåga, kommunikativ förmåga, 

metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga. Analysfrågan innehåller 

bland annat att eleven skall kunna beskriva orsaker och konsekvenser, se och förklara 

sambanden, samt att se utifrån olika perspektiv,88 vilket går att koppla till kunskapskravet  

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts 

och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda 

föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka 

konsekvenser det kan få […] Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom 

kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan 

olika tidsperioder.89  

Då eleven ska i dessa arbetssätt både kunna analysera migrationen, samtidigt som den ska kunna 

förstå vad konsekvenserna av migration bidragit med i dagens samhälle. Detta är något som 
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också kunskapskraven i svenskämnet tar upp, alltså ”Eleven kan söka, välja ut och 

sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.”90 Detta är också något som hänger 

ihop med den metakognitiva förmågan och procedurförmågan som handlar om att eleven ska 

kunna söka olika källor, använda fakta och validera informationen i källorna, samt vara 

källkritiska vid sin sökning,91 vilket eleverna uppnår när de söker information och skriver en 

utredande text. 

 

Den kommunikativa förmågan uppnår eleverna i ett deliberativt samtalssätt, då denna förmåga 

utgår från att eleven ska kunna föra ett samtal, där de kan diskutera och motivera sina åsikter. 

De ska också kunna möta andra elevers argument, samt att reflektera över andras och sina egna 

åsikter.92 Denna förmåg är kopplad till kunskapskravet i svenskämnet. ”Eleven kan samtala om 

och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till 

viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna 

framåt.”93 

 

Den sista förmågan är begreppsförmågan, eleven ska kunna använda begrepp som är relaterat 

till ämnet, samt att ha en förståelse för begreppens innehåll.94 Det står i historieämnets 

kunskapskrav att eleven ska ”I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl 

som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda 

historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.”95 Vilket eleven kommer att uppnå för att 

skriva en text om migration kräver en viss begreppslig förmåga, samt att eleven kommer behöva 

använda sig av relevanta begrepp i en samtalsdiskussion kring ämnet. 
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3. Resultat 
                                                                                                                  

3.1 Diskussion 

Genomgående i detta arbete har frågeställningen som ställdes i kapitel ett blivit besvarade med 

följande: 

Vad är fördelarna, samt nackdelarna med ämnesintegration? 

Fördelarna med ämnesintegrering är många, ser man till den tidigare forskningen som behandlat 

ämnesintegrering finner vi bland annat att detta arbetssätt kan ge en bredare helhetssyn, 

eleverna kan se sambandet, samt se en mening med kunskapen. Ämnesintegrering kan ge elever 

en syn på hur kunskaper hänger ihop, vilket har varit en problematik tidigare med 

historieundervisning.96 Ett ämne som historia är så mycket mer än bara information om något 

som har hänt, historieämnets delar speglar samhället vi har idag, vi finner avtryck i nutiden som 

skapades redan under till exempel antiken.  

 

Nackdelarna med ett ämnesintegrerat arbetssätt är i stort sett, både från intervjusvaren och den 

tidigare forskningen, tidsaspekten. Antingen finner man rädslan om att ett undervisningssätt 

kommer att ta för lång tid, vilket i sin tur leder till rädslan av att missa andra kunskapsområden 

som eleven ska hinna beta av under undervisningstimmarna. Samarbete mellan lärare verkar 

också vara något som kan göra att ämnesintegrering inte är lockande i alla lägen, rädslan av att 

det ena ämnet hamnar i skymundan eller att en annan lärare inte har kapaciteten för ett lyckat 

samarbete.  

 

Kan ämnesintegrering mellan svensk- och historieämnet leda till en ökad förståelse från 

elevernas sida?  

Det krävs en motivation till att samarbeta, antingen med andra lärare eller en motivation till att 

stötta den andre läraren i sitt beslut av kunskapsområde som skall förmedlas till eleverna. 

Genom en gemensam syn på elever och på kunskap när man väljer att arbeta ämnesintegrerat 

kan man gå djupare in i ett kunskapsområde. Genom att välja delar som ger elever möjlighet 

att uppnå ett eller flera kunskapskrav i båda ämnena kan det leda till en djupare förståelse, 
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eleven kan se sambanden, den röda tråden om just varför denna kunskap kan vara av vikt. Detta 

kan i sin tur leda till att just ett ämnesintegrerat arbetssätt kan bidra till en ökad förståelse för 

kunskapen hos eleven. 

 

Av vikt är också att vid val av ett ämnesintegrerat arbetssätt krävs det att man som lärare, som 

sagt har goda ämneskunskaper, samt att man kan utföra en strukturerad undervisning med klara 

mål. Det får inte uppstå att elever anser att uppgifterna blir för stora, eller tycker att man går 

minste om kunskapsstoff. Ifall eleverna inte kan se sambandet mellan ämnena, då det inte är 

sammankopplade med kunskapskrav och centralt innehåll, riskerar det att hämma 

kunskapsutvecklingen, vilket i sin tur kan bidra till att ämnesintegrerad undervisning skapar 

mer frågor än bidrar till djupare förståelse. Alltså kan ämnesintegrering samtidigt som den kan 

bidra till djupare förståelse på ena sidan kan den också ge en otydlig förståelse på andra, ifall 

lektionerna inte ges den eftertanke som behövs. 

 

Hur skulle en sådan situation kunna byggas upp? 

För en lyckad ämnesintegrering krävs det att läraren har en stadig grund att stå på. Alltså krävs 

det både goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens. Läraren som väljer att arbeta 

ämnesintegrerat behöver innan sin planering veta vad syftet med undervisningen ska vara, alltså 

vad det är som läraren vill att eleverna ska lära sig, vilka kunskaper man ska förmedla. Hur 

man vill att arbetet ska bedrivas, vad är det egentligen eleverna ska göra och hur man lägger 

upp undervisningen så att den gynnar alla. Samt viktigaste punkten, varför, alltså varför ska 

denna undervisning bedrivas genom ämnesintegrering? Varför är dessa kunskaper viktiga? 

Vilka kunskapskrav i respektive ämne kan eleven få möjlighet att klara.  

 

Kunskapskraven består av färdigheter elever måste klarat av innan de kan få betyg i respektive 

ämne. Genom att sammankoppla det centrala innehållet och diverse kunskapskrav i olika ämnen 

kan man finna många möjligheter för ett ämnesintegrerat arbetssätt. De exemplen som i denna 

uppsats blivit presenterade, alltså hur man kan sammankoppla antikens historia i 

historieundervisningen med antikens litteratur på svensklektionerna, för att både ge eleven 

faktakunskaper om antiken samtidigt som eleven får en inblick i hur det var att leva under 

antiken, samt vad antiken har bidragit med i vår tid. Migrationsupplägget som presenterades 

ger också många olika infallsvinklar, under detta undervisningsmoment kan eleven både få 
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faktakunskaper om vilka migrationsvågor vi haft till Sverige, samtidigt som undervisningen 

förmedlar ett perspektiv på varför människor migrerat genom tiderna och vilka spår vi kan finna 

i dagens Sverige, alltså mycket kulturbidrag och språkutveckling. Detta är också en faktor som 

visar på hur dessa undervisningsupplägg kan bidra till en djupare förståelse, vilket var 

föregående frågeställning. Dessa upplägg är bara några idéer utav många men, viktigast att bära 

med sig är frågorna vad, när, hur, vem/vilka, varför, att dessa bör bli besvarade och genom detta 

koppla samman kunskapskraven och det centrala innehållet för att låta idéerna flöda. 

 

3.3 Reflektion 
Tidsbrist, pappersarbete, trötta kollegor och trötta elever är ständiga problem man hör om inom 

skolvärlden. Under detta examensarbete har jag försökt reda ut vad ämnesintegrering kan 

betyda för undervisningen och kan meddela att det långt ifrån kan lösa alla de problemen som 

nämndes i föregående mening. Tidsbrist i läraryrket verkar vara ett faktum, man finner 

genomgående i litteraturen, samt genom de intervjusvar som samlats in, rädslan om att man inte 

kommer hinna med alla delar av kunskapskraven. Att då lägga upp undervisning som kan leda 

till att elever får möjlighet att uppnå kunskapskrav i mer än ett ämne åt gången skulle kunna 

vara en lösning på den rådande tidsbristen från lärare till en viss del, samt att elever möjligen 

också skulle kunna minska stress och trötthet för att göra en uppgift som täcker 

kunskapsområden i flera ämnen, istället för att ha två olika uppgifter. Jag håller med läraren 

som svarade i intervjun ”Jag tror att vi måste ämnesintegrera i och med Lgr11. Vi ”hinner inte” 

med det vi ska annars”97 och ifall man återgår till de arbetsområden som presenterades i 2.2 är 

det fullt möjligt att beta av ett eller flera kunskapskrav i en uppgift.  

 

Samarbete har också varit något som nämnts som en nackdel i nästan hela detta arbete, antingen 

att samarbete mellan kollegor inte fungerar eller att samarbete med ämnen lätt skulle kunna 

leda till att det ena får övertaget över det andra. Att samarbeta med kollegor kan vara en stor 

utmaning, jag som har både inriktningarna historia och svenska som detta arbetet i grund och 

botten utgår ifrån, behöver möjligen inte i framtiden vara orolig för att samarbeta med en annan 

kollega vid just dessa undervisningsmoment. Dock skulle kollegialt samarbete kunna vara en 

tillgång vid ämnesintegrering och jag kanske kommer att använda mig av denna metod med 

andra lärare vid andra tillfällen i framtiden. Genom samarbete med en kollega öppnas nya 
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synvinklar in, man kan få ett helt nytt perspektiv och helt nya idéer på arbetsupplägg. Som 

litteraturen och lärarna i intervjuerna påpekat så behöver inte ämnesintegrering nödvändigtvis 

betyda att man måste samarbeta och utföra en lektionsplanering tillsammans med en annan 

lärare. Det kan räcka med att under svensklektionerna ge eleverna möjlighet att arbeta med det 

dem fått under historielektionen, möjligen har de fått en skrivuppgift och då kan man som lärare 

i svenskämnet också använda den som bedömningsmaterial. En samplanering kan kräva tid och 

mycket pappersarbete och ifall man är stressad som lärare behövs inte nödvändigtvis läggas en 

så stor vikt vid att göra en så stor uppgift utav ämnesintegreringen, utan mycket kan handla om 

stöttning. 

 
Slutord 
I det stora hela anser jag att jag har fått besvarat min frågeställning både genom den tidigare 

litteraturen och intervjusvaren från lärarna. I efterhand anser jag att jag skulle haft en större 

kvantitet av lärare för att det skulle bli en större validitet och för att få flera olika synvinklar. 

Dock så anser jag att respondenterna besvarade frågeställningarna på ett liknande sätt som 

litteraturen gjorde vilket gör att, till viss del, denna undersökning har validitet.  
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