
 
 

Högskolan i Halmstad    Examensarbete 2009 
Sektionen för lärarutbildningen 
Allmänt Utbildningsområde, 61-90 p 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesövergripande undervisning i 

gymnasieskolan 

- lärares syn på arbetssättet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Therese Andersson & Malin Bengtsson 
Handledare: KG Hammarlund & Jörgen Johansson 
Medexaminatorer: Jonas Hansson & Marie Heléne Zimmerman Nilsson 
Examinator: Anders Nelson 



 
 

 

Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka gymnasielärares inställning till 
ämnesövergripande undervisning och i vilken utsträckning man arbetar ämnesövergripande på 
gymnasiet. Vilka för- och nackdelar som finns med arbetssättet samt elevernas förtjänster och 
svårigheter med undervisningen är andra frågeställningar. För att få svar på våra frågor 
skickade vi ut en enkät till ett antal lärare. Då enkätunderlaget inte blev tillräckligt omfattande 
kunde vi inte dra några generaliserande slutsatser. Vi genomförde även två halvstrukturerade 
intervjuer för att skapa bredd i undersökningen. Resultaten visar att majoriteten tillfrågade 
lärare, 52 procent, oftast eller i stort sett alltid arbetar ämnesövergripande, och de oftast 
arbetar ämnesövergripande inom sina egna ämnen eller med en annan kollega. En fördel med 
arbetssättet är att eleverna får möjlighet att skapa sig en helhet och se samband i utbildningen. 
En annan fördel är att lärarna får möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra kollegor. En 
nackdel är att de tillfrågade lärarna upplever att det finns svårigheter med schemaläggningen, 
men också att det tar för mycket tid att planera. Undersökningen visar även det finns fler 
förtjänster än svårigheter för eleverna med att arbeta ämnesövergripande. 
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1. Inledning 

Vår tanke med examensarbetet är att undersöka huruvida man arbetar ämnesövergripande 

med ämnena svenska och historia tillsammans med andra ämnen på gymnasiet. Vi har funnit 

flera olika förklaringar och begrepp på detta arbetssätt, men vår definition av 

ämnesövergripande undervisning är att lärare samarbetar mellan två eller flera ämnen kring 

ett arbetsområde. Det skulle antingen kunna vara med andra kollegor, men även att man som 

lärare arbetar ämnesövergripande inom sin egen ämneskombination. Anledningen till att vi 

har valt att se på just svenska och historia är att det är vår egen ämneskombination.  

 

Vår förförståelse för ämnesövergripande undervisning har vi med oss från våra olika 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), då vi själva provade på att samarbeta med andra 

lärare kring större arbetsområden. Vi upplevde positiva reaktioner från eleverna, som på det 

här viset fick ett större sammanhang i sitt lärande, och det gjorde att vi fick upp intresset för 

arbetssättet. Under dessa VFU-perioder har vi haft möjlighet att vara både på grundskolor och 

gymnasieskolor och sett hur lärarna inom de olika nivåerna arbetar. Då vi upplever att 

ämnesövergripande undervisning främst förekommer på grundskolan är vi nu mer 

intresserade av att undersöka hur det förhåller sig på gymnasiet. Detta val beror även på att vi 

studerar till lärare för grundskolans senare år samt gymnasiet. Det betyder att vi kan komma 

att arbeta på gymnasiet, och vår undersökning är då relevant för vår kommande lärarroll, men 

även för andra verksamma lärare inom gymnasieskolan. På grundskolan arbetar lärarna i 

arbetslag och lärarna i grundskolan har ofta alla SO-ämnena (samhällskunskap, historia, 

religion och geografi), vilket kan leda till att lärarna inom den verksamheten har lättare för att 

samarbeta ämnesövergripande. Det är även så att den forskning som vi funnit på området har 

varit inriktad på verksamheten i grundskolan.  

 

Vi är intresserade av att undersöka vad lärare på gymnasiet anser om att arbeta 

ämnesövergripande. Ämneskombinationen svenska och historia ligger relativt nära varandra, 

inte minst när det gäller litteraturhistoria. Ofta är det så att litterära verk speglar den tid då de 

skrevs, vilket gör att det på ett fördelaktigt sätt skulle kunna gå att dra kopplingar mellan 

undervisningen i litteraturhistoria och den traditionella historieundervisningen. Det kanske till 

och med kan vara så att historiemedvetandet ökar hos eleverna, då de får en tydlig koppling 

mellan litterära verk och historia. Det kan även vara så att de får en annan förståelse för olika 
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författare vid olika tider och varför de skrev på ett visst sätt, om de förstår hur samhället såg 

ut vid en viss tid eller vilka tankar som var aktuella under en viss epok. 

 

1.1 Problemformulering 

Angående ämnesövergripande undervisning har det skrivits en del kring ämnet för 

grundskolan, men vi har inte funnit så mycket tidigare forskning som varit inriktad på 

gymnasieskolan och ämneskombinationen svenska och historia. Vi anser därför att det vore 

intressant att undersöka det, speciellt eftersom vi själva är utbildade för att kunna undervisa på 

gymnasiet och därför skulle ha nytta av att veta mer om ämnesövergripande undervisning. 

Självfallet kan det även intressera den som är verksam lärare på gymnasiet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare arbetar ämnesövergripande på gymnasiet 

med svenska och historia tillsammans med andra ämnen. Våra konkreta frågeställningar är: 

 

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att arbeta ämnesövergripande med ämnena 

svenska och historia i olika ämneskombinationer? 

• Vilken inställning har lärarna till att arbeta ämnesövergripande?  

• I vilken utsträckning arbetar lärarna ämnesövergripande (inom svenska eller historia)?  

• Vilka förtjänster/ svårigheter upplever lärarna att eleverna får genom 

ämnesövergripande undervisning och vilken inställning har eleverna, enligt lärarna, till 

arbetssättet?  

 

Det kan tänkas att läraren, oavsett vilken inställning han eller hon har till ämnesövergripande 

undervisning, ändå kan se för- respektive nackdelar med arbetssättet. Därför har vi valt att ha 

med båda frågeställningarna.  

 

1.3 Metod   

Vi har valt en kvantitativ metod, då vi har valt att genomföra en enkätundersökning. Det här 

för att ta reda på lärarnas åsikter om att arbeta ämnesövergripande inom svenska eller historia 

tillsammans med andra ämnen. Vi har även valt att göra två kvalitativa intervjuer för att få en 

fördjupad bild av arbetet kring ämnesövergripande undervisning. Sedan sammanställde vi 
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resultaten i en kvalitativ analys. Då vi är två författare till detta examensarbete, vill vi belysa 

att vi har arbetat tillsammans med samtliga avsnitt i uppsatsen.  

 

Under förberedelserna och utformningen av enkäten diskuterade vi vad vi ville ha reda på i 

vår undersökning. Frågorna i vår enkät (se bilaga 1.) är utformade med tanke på vårt syfte att 

ta reda på vilka för- och nackdelar lärarna upplever med att arbeta ämnesövergripande och 

vad lärarna anser om att arbeta ämnesövergripande. Vi ville också ta reda på i vilken 

utsträckning lärarna arbetar ämnesövergripande på gymnasiet. Vi valde att inte ha med 

uppgifter kring kön och ålder då det inte är relevant för vår undersökning, men vi ställde 

inledningsvis frågan vilken ämneskombination läraren hade. Enkäten var även utformad med 

korta och koncisa frågor, och i sin helhet innehöll enkäten endast sex frågor, vilket vi 

hoppades skulle uppmuntra lärarna till att delta.  

 

I enkäten använde vi oss av ett strukturerat frågeformulär, det vill säga frågor med fasta 

svarsalternativ. Svarsalternativen i enkäten var nyanserade, för att vi skulle få nyanserade 

svar.1 Svarsalternativen, som var i skalform, innehöll omkring fem olika svarsalternativ. Innan 

vi skickade ut enkäten visade vi den för vår handledare och våra studiekamrater. Vi skickade 

ut vår enkät som en bifogad fil via e-post till lärarna. Tillsammans med enkäten skickade vi ut 

ett följebrev (se bilaga 2.) där vi talade om vad undersökningen handlade om, att det var för 

vårt examensarbete och att vår enkät skulle vara konfidentiell. De enda som skulle kunna 

koppla ihop enkäten med informanternas namn var vi själva när vi fick tillbaka deras mejl 

med den bifogade ifyllda enkäten, men det var bara vi som hade tillgång till de uppgifterna.2 

Vi skrev även ut instruktioner för hur man skulle fylla i enkäten och hur man skulle gå 

tillväga för att återsända den till oss.  

 

Anledningen till att vi valde att skicka ut enkäten elektroniskt var att det var ett lätt sätt att 

komma i kontakt med potentiella informanter, samt att det sparade oss både tid och ekonomi, 

vilket vi såg som en fördel. En annan fördel med enkäterna var att samtliga informanter fick 

samma frågor och blev då enklare att sammanställa och jämföra svaren. Målet med enkäterna 

var inte att kunna fastställa något definitivt angående ämnesövergripande undervisning i 

gymnasieskolan, utan att skapa en bild av huruvida man använder ämnesövergripande 

undervisning och vilken uppfattning gymnasielärarna har om den typen av undervisning. 

                                                 
1 Stukát, 2005. s. 44 
2 Patel, Davidsson, 2003.  s. 63 
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Undersökningsgruppen bestod av lärare med antingen svenska eller historia i sin 

ämneskombination. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval då vi valde att skicka ut enkäten till 

VFU-lärare vid kommunala gymnasieskolor på en ort i Västsverige. Anledningen till att det 

blev VFU-lärare var dels att vi på ett enkelt sätt kunde få tillgång till deras e-postadresser, 

dels att vi hyste förhoppningar om att deras intresse för att delta i undersökningen skulle vara 

stort. Det med tanke på deras samarbete med högskolans lärarutbildning.  

 

Då 17 procent av informanterna hade svarat på vår enkät efter någon vecka, skickade vi ut en 

påminnelse till dem som inte svarat på enkäten (se bilaga 3.) Efter påminnelsen svarade 

ytterligare 19 procent, vilket innebar att 36 procent hade svarat totalt. Då vi hoppades få ihop 

en större procent, beslutade vi oss för att utöka vår urvalsgrupp till att omfatta kommunala 

gymnasieskolor i ytterligare två orter i Västsverige. Enligt tidigare tillvägagångssätt skickade 

vi ut enkäter till ytterligare 18 informanter. 33 procent av dessa svarade omgående och efter 

att vi skickat ut en påminnelse, fick vi totalt ihop 44 procent i det utvidgade området. Då hade 

totalt 45 procent svarat, eller 31 stycken av 69 utskickade enkäter som nått fram till 

mottagaren.  

 

En nackdel med enkäterna var det stora bortfallet, då en hel del av enkätformulären aldrig 

återkom. Anledningen till detta kunde vara av ren teknisk natur. Även om vi i följebrevet 

redogjorde för hur de skulle gå tillväga när de skulle återsända det, kan tekniken ställt till det 

för en del. För andra kanske det berodde på att de inte kände något tvång att delta, och därför 

valde de att inte besvara enkäten. Hade vi istället valt att kontakta informanterna personligen 

kanske fler hade valt att delta, vilket hade givit en större svarsfrekvens. Enligt Ejvegård bör 

man ha en hög svarsfrekvens, gärna över 70 procent, för att det skall vara mening med att 

enkäterna bearbetas statistiskt.3 Med anledning av detta kunde vi inte dra några 

generaliserande slutsatser, men vi ansåg att det fanns andra förtjänster med denna 

undersökning. Precis som Ejvegård menar vi att enkäterna ändå kan ge oss relevanta 

upplysningar.4 De enkäter vi fick in ansåg vi vara tillförlitliga, då frågorna var entydigt och 

klart formulerade. Vi hade inget internt bortfall, vilket hade inneburit att en eller flera frågor 

ej besvarats.5   

 

                                                 
3 Ejvegård, 2003. s. 54 
4 Ibid. s. 54 
5 Ibid. s. 54 
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Vidare utförde vi två intervjuer, den ena med en lärare som i stort sett alltid arbetar 

ämnesövergripande (informant A), och den andra med en lärare som i stort sett aldrig arbetar 

ämnesövergripande (informant B). En nackdel med att använda sig av intervjuer på det här 

sättet är att informanterna besvarar frågorna i olika hög grad. I vårt fall gjorde informanternas 

olika syn på arbetssättet att den ene gav mer omfattande svar på våra frågor än den andre. Det 

gjorde att informant A:s svar fick ett större utrymme i undersökningen.  

 

Vi genomförde halvstrukturerade enskilda intervjuer, då vi hade ett antal frågor som vi ville 

ha svar på, men samtidigt ville vi få till ett samtal där informanterna fick tala mer fritt. 

Fördelen med denna struktur var att vi ville få en helhetsbild med ett explorativt syfte, vilket 

innebär att så många som möjligt av informanternas tankar framkommer. 

 

Nackdelen med standardiserade intervjuer är att de tenderar att förlora det explorativa syftet 

som vi ville uppnå med våra intervjuer.6 Informanterna valdes utifrån hur de svarat på den 

tidigare enkäten. Vi skickade ut en förfrågan (se bilaga 4.) om de ville ställa upp på en 

intervju, då deras svar var mycket intressanta för vår undersökning. I det utskickade e-

postmeddelandet upplyste vi om att intervjuerna skulle komma att bandas och sedan 

transkriberas. Innan intervjun började var vi noga med att betona att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt, vilket betyder att informantens namn inte skulle komma att figurera i 

undersökningen.7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ejvegård, 2003. s. 53 
7 Ibid. s. 51 
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1.3.1 Etiska överväganden 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till följande etiska aspekter utformade av 

Vetenskapsrådet. 

 

• Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.8 

 
 
 
1.4 Material 

Materialet till den här uppsatsens undersökning utgörs av de enkäter som vi ovan nämnt. 

Utöver det har vi genomfört enskilda intervjuer med två lärare för att kunna skapa oss en 

djupare bild av den ämnesövergripande undervisningen på gymnasiet. Intervjuperson A har 

svenska och engelska som ämneskombination, vilket även intervjuperson B har. Vi valde att 

genomföra halvstrukturerade intervjuer för att få en mer öppen diskussion. Vår 

enkätundersökning samt intervjuerna kom att bindas samman med läroplanen för den 

frivilliga skolan (Lpf 94) samt kursplaner för svenska på gymnasiet och forskningsläget kring 

ämnet.  

 
1.5 Forskningsläge 

Tidigare forskning inom ämnesövergripande undervisning har mest inriktat sig mot 

grundskolan, medan vi är intresserade av hur man arbetar på gymnasiet. En orsak till att 

forskningen kring ämnesövergripande undervisning på gymnasiet är begränsad skulle kunna 

                                                 
8 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002 
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vara att arbetssättet i större utsträckning förekommer på grundskolan, och därför har det 

ansetts mer intressant att bedriva forskningen på området inom grundskolan.  

 

Ett exempel på en undersökning kring ämnesövergripande undervisning i skolår 6-9 är Frida 

Runströms examensarbete Ämnesövergripande undervisning - En studie baserad på några 

lärares syn på metoden. Ett par av Runströms syfte är att undersöka lärarens syn på 

ämnesövergripande undervisning, men även att se vilka erfarenheter lärarna har av den här 

typen av undervisning. Ett annat syfte är att ge svar på huruvida ämnesövergripande arbete 

kan ge eleverna en mer lustfylld och givande undervisning.9 Runström har valt att intervjua 

tre lärare med olika syn på att arbeta ämnesövergripande.10 I sin undersökning kom Runström 

fram till att den lärare som var mest skrämd av undervisningssättet var den lärare som hade 

minst erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande. Runström menade vidare att lärarens syn på 

undervisningssättet kunde bero på hans konservativa syn på förändringar inom skolan. En av 

hennes slutsatser var att det är viktigt med varierad undervisning där eleverna får vara 

delaktiga. Genom aktiv inlärning kan, enligt Runström, elever med svårigheter lättare inhämta 

kunskap.11   

 

I sin bok Den bildade människan - hur vi verkligen förstår och lär oss beskriver Gardner, som 

bland annat är professor i kognition och utbildning, att pedagogens centrala mål ska vara att 

skapa en djup förståelse och han menar att han vill ha en läroplan som kan främja förståelsen 

av utvecklingsläran. Gardner menar att stora frågor inte brukar komma ämneskodade, utan att 

ett tvärvetenskapligt arbetssätt kan ge betydligt rikare svar på de väsentliga frågorna. Elever 

lär sig, representerar och använder kunskap på många olika sätt. Dessa skillnader i inlärning 

och förståelse mellan individer utmanar det utbildningssystem som förutsätter att alla kan lära 

sig och ta till sig undervisningsmaterial på ett likvärdigt sätt. Enligt Gardner är dagens 

utbildningssystem främst inrättat för språkliga inlärningsmodeller.12  

 

I sin bok tar Gardner upp sex stycken olika så kallade multipla ut bildningsideal som skolan 

skulle applicera i de bästa av världar. Ett av dem är Det förståelseinriktade idealet, som 

                                                 
9 Runström, 2006. s. 44 
10 Ibid. s. 11 
11 Ibid. s. 44 
12 Gardner, 2000. s. 198 ff. 
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bygger på att människor har en önskan om att förstå och utforska de stora frågorna och här 

föreligger temastudier eller tvärvetenskapliga studier.13 

 

I boken Tematisk undervisning beskriver Jan Nilsson en pedagogisk grundsyn med 

skönlitteratur i centrum. Boken syftar även på att visa huruvida traditionella skolämnen kan 

integreras till en helhet genom tvärvetenskaplig undervisning. Nilsson har utgått från sina 

egna undervisningserfarenheter som lärare och lärarutbildare och egna observationer när han 

diskuterar den tematiska undervisningen.14 

 

Fokus i Nilssons studie ligger på svenskämnet och mer specifikt på skönlitteraturen som 

kunskapskälla. Han menar att verkligenheten begripliggörs i mötet mellan elevernas egna 

erfarenheter och litteraturens människor och där har skönlitteraturen sin styrka.15 Litteraturen 

öppnar för olika tvärvetenskapliga områden, till vilka Nilsson ger många konkreta exempel i 

sin tematiska litteraturlista. Ett exempel på detta är temat uppror - strejker - frihetskamp.16 

Nilsson vänder sig främst till lärare som arbetar i grundskolan, med uppdelningen låg- 

mellan- och högstadiet, men arbetssättet skulle kunna fungera även i gymnasieskolan, 

förutsatt att litteraturen anpassas efter elevernas kapacitet. 

 

Birgitta Sandström har skrivit boken När olikhet föder likhet och syftet med denna är att 

kartlägga innebörden och betydelsen av ämnesövergripande kunskapsområden. För att göra 

detta har hon genomfört intervjuer med elever och skolpersonal.17 Det hon kom fram till är att 

det finns en kamp mellan de krafter som verkar för ämnesövergripande arbetssätt och de 

krafter som verkar mot ämnesfokusering. Den här kampen, menar Sandström, är relevant för 

hur mycket plats ämnesövergripande kunskapsområden får i skolans praktik. Men det är inte 

bara ovanstående motpoler som Sandström nämner i den här kampen utan även de som är för 

respektive emot idén med arbetslag. Hon skiljer även mellan de som har föreställningen om 

ämnet som föränderligt, och de som istället har föreställningen om ämnet som avgränsat och 

fast.18 Ämnesföreträdarna finner Sandström främst inom gymnasieskolan, och då främst bland 

lärare inom ämnena svenska, matematik och teknik, vilka benämns som högstatusämnen.19  

                                                 
13 Ibid. s. 204 
14 Nilsson, 1997. s. 5 
15 Ibid. s. 37 ff.  
16 Ibid. s. 209 ff. 
17 Sandström. 2005. s. 12 
18 Ibid. s. 51 f. 
19 Ibid. s. 52 
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Samarbetsoptimister eller soloartister är Sandströms benämning på dem som har en 

optimistisk syn på utveckling respektive de som är kritiska traditionalister. Sandström menar 

att i mentaliteten kring hur skolan borde styras finns det en utbredd inställning till att arbeta 

ämnesintegrerat och i arbetslag, både hos skolledare och hos lärare. Motargumentet hos de så 

kallade soloartisterna är detsamma som hos samarbetsoptimisterna, nämligen ”detta gör jag 

för barnets bästa”.20  

 

Vissa lärare ser arbetslaget som ett påtvingat arbete och menar att man inte längre ensam får 

agera tillsammans med sina elever. I Sandströms undersökning framkom det vid en intervju 

att en tekniklärare vid en gymnasieskola inte kunde förstå syftet med arbetslag och därför var 

motståndare till arbetslagstanken. De flesta i Sandströms undersökning är dock övervägande 

positiva till tanken med arbetslag och menar att arbetslaget är både utvecklande och utgör ett 

stöd och en trygghet. För många lärare betyder arbetslaget och det ämnesövergripande arbetet 

att eleven är i fokus. Först kommer eleven och sedan ämnet, men som det står ovan utgår 

många från det här resonemanget oavsett om man är för eller emot arbetslag och 

ämnesintegrering.21 Tanken om arbetslag som ett överlägset arbetssätt återfinns i statens 

utredning SOU 1992:94.22  

 

Hur arbetet organiseras har betydelse för hur mycket tid och plats arbetet med 

ämnesövergripande kunskapsområden får på en skola, till exempel att låta schemat styra över 

arbetslag, ämnen eller schemapositioner har stor betydelse.23 Schemaläggning utefter 

skolämnet är enligt Sandström den variant som dominerar, och det är en form som försvårar 

ett ämnesövergripande arbete samt försvårar för möten inom arbetslag. Sandström menar att 

man genom att bilda positioner i schemat kan skapa utrymme för stora ämnesövergripande 

kunskapsområden där alla program på gymnasiet kan mötas och diskutera till exempel ämnen 

som rör elevernas utveckling.24  

 

Sandström skriver att det finns ett samband mellan vilken mentalitet en viss skola har och 

vilket utrymme och status ämnesövergripande undervisning får.25 I utredningen SOU 1992:94 

skrivs det vidgade undervisningsbegreppet fram och Sandström menar att lärarens vidgade 

                                                 
20 Sandström, 2005. s. 53 
21 Ibid. s. 57 ff. 
22 Ibid. s. 52 
23 Ibid. s. 52 
24 Ibid. s. 60 
25 Ibid. s. 19 
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uppdrag ibland stämmer överens med skolans mentalitet, att det harmoniserar, men det kan 

också vara precis tvärtom. Lärarens vidgade uppdrag går helt emot skolans anda, alltså att det 

upplevs energitagande. Sandström menar att det ovan beskrivna skulle kunna vara ett av 

många svar på huruvida ämnesövergripande undervisning förekommer i verksamheten.26  

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till lärare med antingen svenska eller historia i sin 

ämneskombination. Det beror på att vår egen ämneskombination är just svenska och historia 

och det är därför intressant för oss att undersöka förutsättningarna för ämnesövergripande 

arbete inom våra ämnen. Vår undersökning är även relevant för lärare som undervisar på 

gymnasiet. En avgränsning var att vi begränsade oss till ett antal kommunala gymnasieskolor 

på tre orter i Västsverige. Där valde vi att skicka ut enkäten till VFU-lärare, då vi hoppades att 

dessa genom sitt åtagande förväntades vara engagerade i studenternas väl och ve.   

 

1.7 Disposition 

Inledningsvis har vi en bakgrund där vi beskriver vad som står i läroplanen för den frivilliga 

skolan och kan kopplas till ämnesövergripande undervisning. I analysdelen presenteras våra 

resultat utifrån frågorna i enkäten. För att tydligt visa upp statistiken har vi valt att använda 

diagram i vår resultatdel. Där har vi även med vår sammanställning av våra intervjuer. 

Avslutningsvis har vi en sammanfattning med analys och diskussion där resultaten presenteras 

och diskuteras utifrån frågeställningarna. Längst bak i bilagorna finns enkäten, våra följebrev 

till lärarna samt påminnelserna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Sandström, 2005. s. 29 ff. 



14 
 

2. Bakgrund till undersökningen 

 

2.1 Skola för bildning 

Läroplanskommittén fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att skapa ett förslag om nya 

läroplaner för grundskolan, gymnasieskolan, och komvux. Detta förslag kom att kallas Skola 

för bildning, Statens offentliga utredningar 1992:94. 

 

En läroplan har vissa krav att den ska svara på vilken kunskap som anses väsentligt för 

lärande, vilka värden utbildningen ska grundas på, vilket kulturarv som ska föras vidare från 

generation till generation.27 Att sätta samman en läroplan är alltså att ta ställning till vilken 

fostran utbildningen ska leda till.28 Läroplanen ska också förtydliga hur ansvaret ska fördelas, 

men också hur ansvaret tillämpas. Till skillnad från tidigare ska inte läroplanen ange 

arbetsmetoder, men den ska uppge de nationella målen som skolan ska sträva efter. 

Läroplanen ska alltså inte beskriva hur målen ska uppnås.29 

 

Läroplanskommitténs förslag angående gymnasieskolan var att kvaliteten skulle kunna höjas 

utifrån flera aspekter. Exempel på dessa aspekter var tid, elevernas förkunskaper, lärarnas 

kompetens samt lokaler och utrustning.30 

 

I Statens offentliga utredningar (SOU) 1992:94 förordade kommittén bland annat: 

 

/…/ att det i läroplanen betonas att eleverna skall ha ansvar för sina 

studier, kunna arbeta självständigt, överblicka större kunskapsfält, 

utveckla kritiskt tänkande och ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta 

och tänka.31 

 

Vidare menar Läroplanskommittén att eleverna ska ha möjlighet att se sammanhang i sin 

utbildning och ett historiskt perspektiv skulle därför kunna tillämpas i alla ämnen i skolan. 

De teorietiska och de praktiska erfarenheterna som eleverna har med sig bör sammankopplas, 

vilket innebär att eleverna ska kunna reflektera teoretiskt över det praktiska och vice versa.32 

                                                 
27 SOU 1992:94. s. 17 
28 Ibid. s. 33 
29 Ibid. s. 141 
30 Ibid. s. 17 ff 
31 Ibid. s. 22 
32 Ibid. s. 68 



15 
 

På detta vis lär sig eleverna genom integration och eleverna ska kunna sätta in 

faktakunskaper i ett sammanhang.33 

 

Skolans ämnen ska tillsammans uppnå de föreskrivna målen och undervisningen ska 

arrangeras så att ämnenas olika roller tillsammans skapar en helhet, vilket i sin tur bidrar till 

att eleverna utvecklar allsidiga förmågor.34 Hur det här arbetet skulle kunna se ut ska beslutas 

på lokal nivå, genom att skolledare och lärare tillsammans avgör huruvida en samplanering 

bäst kan genomföras. Läroplanskommittén menar dock att det här arbetet är så viktigt att det i 

läroplansförslagets riktlinjer angetts rektorns ansvar i denna fråga.35  

 

Vidare diskuterar Läroplanskommittén huruvida lärarnas kompetens kan utvecklas. Det ska 

inte längre vara möjligt för en enskild yrkeslärare att ha all undervisning inom 

karaktärsämnet/ämnena, utan flera lärare ska integreras och samarbetet med lärare i allmänna 

ämnen måste utvecklas. Det ställer krav på att yrkeslärarna intar en mer teoretisk position 

och yrkeslärarna får ihållande funktion i undervisningen.36 Kommittén menar att skolämnet 

svenska ska få samma utrymme oavsett gymnasieprogram, då svenska är av stor betydelse 

både för studieförberedande och yrkesförberedande program. För att skapa djup och bredd i 

utbildningen bör likheter mellan ämnena synliggöras, och på så vis utvecklas de 

grundläggande färdigheterna på ett varierat sätt. Skrivande är av ytterst tyngd, och det inte 

bara svensklärarens uppgift att utveckla detta hos eleverna. Det ligger på alla lärares ansvar. 

En väg till att bredda detta ansvar är att lärare inom ett program planerar tillsammans och 

eleverna måste få skriva om sådant som de finner meningsfullt, och detta skulle bli möjligt 

vid ämnessamverkan.37   

 

För att detta förslag, som kommittén har utformat, ska bli verklighet är det nödvändigt med 

kompetenshöjande fortbildning för lärarkåren. Dess uppdrag skulle komma att se annorlunda 

ut, jämfört med tidigare, då en målstyrd skola kräver professionell lärarkår, och likaså är det 

med det nya betygssystemet som det skulle komma att läggas ett förslag på.38 Förslaget som 

Läroplanskommittén utformade kom att ligga till grund för den läroplan som är aktuell idag, 

Läroplan för de frivilliga skolformerna 94. 

                                                 
33 SOU 1992:94. s. 74f 
34 Ibid. s. 77 
35 Ibid. s. 103 
36 Ibid. s. 297 
37 Ibid. s. 301 f 
38 Ibid. s. 314 
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2.2 Styrdokument  

Läroplan för de frivilliga skolformerna 94 (Lpf 94) är ett styrdokument för gymnasieskolan 

som beskriver den svenska skolans uppdrag. Här finns mål och riktlinjer för gymnasieskolans 

arbete. Där står till exempel att undervisningen ska anpassas på ett sätt som svarar upp till 

varje elevs behov. Lpf 94 uppmärksammar att elever har olika inlärningsstilar, och 

undervisningen kan därför aldrig vara lik för alla elever.39   

 

Ett mål att sträva mot är att eleven kan överblicka större kunskapsfält40, vilket skulle kunna 

underlättas genom ämnesövergripande undervisning då eleverna kan få ett vidgat 

undervisningsperspektiv. Begreppet kunskap är inget entydigt begrepp, men beskrivs i Lpf 94 

utifrån de fyra F:en, vilka står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De här olika 

kunskapsformerna ska betonas lika mycket i undervisningen, vilket kräver ett samspel.41  

 

Läraren ska enligt Lpf 94 i sitt arbete samverka med andra lärare, och det för att nå 

utbildningsmålen. Eleverna ska även ge möjlighet att prova på olika arbetssätt och 

arbetsformer.42 Det här kan naturligtvis göras inom det egna ämnet, men också genom att 

lärare samarbetar med andra kollegor för att kunna skapa fler och mer varierade sätt för 

eleverna att tillämpa kunskap.  

 

I Lpf 94 står det att eleverna ska ges möjlighet att se samband, skapa sig en överblick och se 

sammanhang, och eftersom gymnasieskolan är kursutformad är elevernas kunskapsutveckling 

beroende av att skolan ger det här särskild uppmärksamhet. Det kan tänkas att den 

kursutformade skolan försvårar elevernas möjlighet att se dessa samband, då de kortare och 

mer flexibla kurserna kan göra det svårt att koppla innehållet till den stora helheten. Därför 

menar Lpf 94 att läraren ska beakta detta och hjälpa eleven att se större sammanhang i 

undervisningen.43    

 

I kursplanen för svenska på gymnasiet står det att eleverna ska uppfatta en helhet i sin 

utbildning och att detta är något som skolan ska sträva efter. Eleverna ska kunna anamma de 

                                                 
39 Lpf 94 s. 4 
40 Ibid. s. 5 
41 Ibid. s. 6 
42 Ibid. s. 12 ff. 
43 Ibid. s. 6 
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färdigheter som svenskan ger inom olika ämnen. Språket är en väg till kunskap, vilket betyder 

att svenskan är grundläggande i skolan.44  

 

För att eleverna ska nå alla utbildningsmål, menar Lpf 94 att lärarna måste samarbeta för att 

detta ska bli möjligt,45 och detta hänger samman med yrkeslivet. I yrkeslivet är det av vikt att 

förstå sitt eget yrkesområde, men också andras, vilket i sin tur ställer krav på skolans 

organisation och dess arbetssätt.46 Vidare ska lärarna utforma arbetet på ett sätt som eleverna 

finner meningsfullt.47 Emellertid är det rektorn som har det yttersta ansvaret: 

 

Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för 

att /…/ det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier.48 

 

2.3 Att arbeta ämnesövergripande 

Ämnesövergripande undervisning är som sagt ett begrepp bland flera, som alla syftar på att 

man arbetar över ämnesgränserna kring ett tema. Lars Ingelstam redogör i sin bok 

Snuttifiering – helhetssyn – förståelse för begreppet tvärvetenskap som ett samlingsord för en 

mängd olika strävanden vars enda gemensamma nämnare är att de alla försöker överskrida 

ämnesgränser. Titeln innehåller ordet snuttifiering, vilket Ingelstam menar är när kunskap 

uppträder i oberoende smådelar. Om man till exempel bläddrar i en lärobok i historia 

upptäcker man att innehållets inre samband kan förbli oklart. Istället för att skapa helheter 

skapas okunskap, då kunskaperna dränks i plottret. Om eleverna bara ska lära och ta till sig 

intryck och upplysningar som är omöjliga att sätta in i ett sammanhang kan de uppleva att 

världen är omöjlig att förstå sig på då verkligheten inte hänger ihop.49   

 

Ingelstam menar att begreppet tvärvetenskap har inneburit förhoppningar om en helare värld, 

men ett tvärvetenskapligt arbetssätt innehåller emellertid en del rent organisatoriska 

svårigheter.50  

 

                                                 
44 Kursplanen för svenska på gymnasiet. 
45 Lpf 94, s. 12 
46 Ibid. s. 5 
47 Ibid. s. 11 
48 Ibid. s. 16 f. 
49 Ingelstam. 1988. s. 47 f. 
50 Ibid. s. 75 f. 
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Birgitta Svensson, universitetslektor i svenska och läs- och skrivutveckling vid Högskolan i 

Halmstad, har skrivit artikeln Språk- och ämnesutveckling på ett NV-program. I artikeln 

beskriver Svensson hur lärarna samarbetar på den fristående skolenheten Da Vinci på 

Kattegattsgymnasiet i Halmstad. På Da Vinci arbetar lärarna för att skapa en helhetssyn kring 

lärande. Fyra timmar i veckan har eleverna schemalagd projekttid, vilket innebär att de har 

ämnesövergripande undervisning. Ämnena svenska, engelska och datakunskap ingår alltid i 

projekten och det tillsammans med ett, eller ibland flera, naturvetenskapliga ämnen. För att 

lära används språket i den här ämnesövergripande arbetsformen som ett redskap och ett 

kommunikationsmedel. En förutsättning vid inlärningen inom till exempel fysik är att 

eleverna behärskar det specifika språk som karakteriserar den naturvetenskapliga genren.51 

Gerd Arfwedson, som har skrivit Undervisningens teorier och praktiker, menar även hon att 

språket är det främsta instrumentet, inte bara för eleverna, utan språket är även det främsta 

redskapet i lärarollen.52  

 

John Dewey, som är en portalfigur för pragmatismen (läran om språkets användning53) inom 

pedagogiken, menar även han att språket ska förekomma i anslutning till de situationer där 

språket blir en naturlig del, då språket bör ses som ett verktyg för att kunna förstå 

omvärlden.54 Enligt Dewey är all kunskap personlig, då individen förvärvar den med syftet att 

anpassa sig till nya situationer. Eleven börjar, enligt Dewey, tänka först när hon får ett 

verkligt problem.55 Dewey menar även ”Att kunna är att förstå och att förstå är att fatta 

meningen med något”.56 

 

Lärarna på Da Vinci arbetar i ett sammansvetsat arbetslag för att sätta eleverna i centrum.57 

Ett samarbete mellan lärarna, i arbetslag, är en självklarhet för att eleverna ska få en helhet i 

kunskapsinnehållet och utifrån programmålen. Det finns dock motsättningar till att arbeta i 

arbetslag inom den svenska skolan, så som skoltraditioner och skilda tolkningar av 

lärarrollen.58     

 

                                                 
51 Svensson, Språk- och ämnesutveckling på ett NV-program s. 2  
52 Arfwedson, 1998. s. 179 
53 Nationalencyklopedin/pragmatik 
54 Stensmo, 2007. s. 220 
55 Arfwedson, 1983. s. 38 f. 
56 Stensmo, 2007. s. 206 
57 Svensson, Språk- och ämnesutveckling på ett NV-program s. 2 
58 Norell, 2008. s. 119 f. 
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3. Synen på ämnesövergripande undervisning i gymnasieskolan 

 

3.1 Att arbeta ämnesövergripande eller att inte arbeta ämnesövergripande 

 
59 

En av frågorna i enkäten gick ut på att få en bild av huruvida lärare i gymnasiet, inom svenska 

eller historia, arbetade ämnesövergripande eller inte. Enligt enkäten arbetade 42 procent av 

lärarna oftast ämnesövergripande medan 13 procent i stort sett aldrig gjorde det. De här 

sistnämnda fick då gå direkt till frågan om vilka nackdelar de fann med att arbeta 

ämnesövergripande (se punkt 3.4 Nackdelar med att arbeta ämnesövergripande). 10 procent 

menade att de i stort sett alltid arbetade med ämnesövergripande undervisning. Den vanligaste 

ämneskombinationen bland de tillfrågade var svenska och engelska (39 procent). Här kommer 

vi fram till de intervjuade lärarnas åsikter, vilka plockades ut bland de som svarat alltid 

respektive aldrig på frågan om de arbetar ämnesövergripande.  

 

På frågan om varför informant B inte arbetar ämnesövergripande svarade han: 

 

/…/ nej men alltså, hur det kommer sig? Hur kommer det sig att man arbetar 

ämnesövergripande? Det beror ju helt på skolan, hur skolan är uppbyggd. Alltså vissa skolor 

arbetar man mycket mera i arbetslag än vad man gör på andra och på den skola där jag arbetar, 

jag är framför allt med, tillhör teknikarbetslaget, och där är ingen större aktivitet på den fronten 

helt enkelt.60 

 

                                                 
59 Sammanställning av enkäterna 
60 Intervju med informant B 
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Han uttryckte vidare en skepticism till arbetssättet och tyckte att det var utmärkt ibland, men 

han hade varit med om flera tillfällen där arbetet inte föll väl ut.61  Å andra sidan uttryckte 

informant A att det borde förekomma både ämnesövergripande undervisning och 

ämnesfokuserad undervisning. Denne menade att det tydligt framgår i programmålen och 

andra styrdokument att lärare ska arbeta ämnesövergripande för att ge eleverna ett större 

sammanhang. Informant A berättade att många har uppfattningen att de alltid arbetar 

ämnesövergripande på den här skolan, men att undervisningen inte såg ut så. De arbetar fyra 

timmar i veckan med olika projekt, och resten av tiden består av ren ämnesundervisning. Han 

berättade att alla lärarna på programmet är positivt inställda till att arbeta ämnesövergripande, 

och det är ganska svårt att arbeta där om man inte är för arbetssättet. Det är, menade han 

vidare, enklare att arbeta ämnesövergripande när man har jobbat in sig och inte är helt 

nyutexaminerad som lärare.62 

 

3.2 Utformningen av ämnesövergripande undervisning 

 
63 

De flesta av de tillfrågade lärarna uppgav att de oftast arbetar ämnesövergripande inom sina 

egna ämnen (63 procent). 52 procent har uppgett att de samarbetar tillsammans med en 

kollega.64 En av intervjupersonerna tillhörde de 41 procenten som samarbetar med flera 

kollegor i flera olika ämnen. Han berättade att de på hans skola är ungefär tio lärare som 

                                                 
61 Intervju med informant B 
62 Intervju med informant A 
63 Sammanställning av enkäterna 
64 Sammanställning av enkäterna 
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samarbetar i ett arbetslag. De lägger upp planeringen av de ämnesövergripande områdena i 

början av varje läsår. Vid dessa tillfällen planerar de olika projekt där flera ämnen passar in. 

Utöver det har de på informant A:s skola två konferenser i veckan, var av en ägnas åt 

pedagogisk utveckling. Då brukar de diskutera de pågående projekten och hur det fortsatta 

arbetet ska se ut. Vanligtvis arbetar de cirka fyra timmar i veckan med ämnesövergripande 

undervisning kring olika projekt. Det kan vara till exempel området telekommunikation där 

ämnena svenska, engelska och datakunskap involveras med fysik B. Informant A menade att 

svenskämnet ska fungera som utbildningens fundament och är alltid lätt att integrera med 

andra ämnen, vilket han uttryckte så här: 

 

Alltså svenska är inte så krångligt, det står ju dessutom i ämnesbeskrivningen över svenska att, 

om man läser den där allmänna delen, att svenska ska vara utbildningens kitt, alltså svenskans 

uppgift är att ge eleverna sammanhang.65 

 

Vår andra informant, som har samma ämneskombination (svenska och engelska) som 

informant A, uttryckte en helt annan syn på att hans ämnen skulle ingå i ämnesövergripande 

undervisning tillsammans med andra ämnen. 

 

Jo, eftersom jag då har engelska och svenska så blir det ämnen som ofta utnyttjas som jag ser det 

i de här sammanhangen och därför så reagerar jag eftersom att jag anser att de här ämnena har 

sitt eget värde.66 

 

Informant A berättade att det ämnesövergripande arbetet kan ha lite olika utformning, och 

ibland innehålla lite färre ämnen och andra gånger lite fler. Det brukar alltid innehålla ett 

naturvetenskapligt ämne som till exempel biologi eller fysik som denne integrerar sina ämnen 

med. 

 

På frågan om huruvida lärarna arbetade ämnesövergripande på temadagar svarade 11 procent 

i enkäten att de gör det. Den här frågan ställdes även vid våra intervjuer och informant A 

svarade då att det förekommer. En sådan temadag som han gav exempel på var när skolan 

hade telekommunikationsdagar med Grimeton. Då samarbetade flera program och man sände 

live över Internet och pratade med andra länder.67 

                                                 
65 Intervju med informant A 
66 Intervju med informant B 
67 Intervju med informant A 
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3.3 Fördelar med att arbeta ämnesövergripande 

 
68 

Eftersom ett av syftena med undersökningen var att kartlägga vilka för- och nackdelar lärarna 

upplever med att arbeta ämnesövergripande, utformade vi två frågor kring detta i vår enkät. 

Nedan presenteras de fördelar som framkommit.  

 

Den största fördelen med ämnesövergripande undervisning var enligt lärarna att eleverna på 

så vis kan skapa sig en helhetsbild och se samband mellan flera olika ämnen. Hela 92 procent 

valde att kryssa för detta alternativ. En annan stor fördel med arbetssättet är att man som 

lärare får möjlighet att utbyta tankar och idéer med sina lärarkollegor (70 procent uppgav 

detta). På denna fråga i enkäten fanns det, förutom de fyra fasta alternativen, en ruta där 

lärarna kunde fylla i övriga fördelar, om de ansåg att det fanns några sådana. 18 procent fyllde 

i övriga fördelar, som till exempel att det kan vara ett stöd att arbeta tillsammans eller att det 

kan vara en bra omväxling till den vanliga undervisningen.69 Nedan presenteras ytterligare 

några fördelar: 

 

Vi lärare ser eleven i flera olika sammanhang, får lättare att sätta betyg och individualisera i 
undervisningen.70 

                                                 
68 Sammanställning av enkäterna 
69 Sammanställning av enkäterna 
70 Enkät nr 11 
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Jag tycker att det är ett fantastiskt roligt sätt att arbeta som är lärorikt och berikande för alla 
parter. I vissa områden är det samma saker som ska bedömas och det är givande att diskutera 
elevernas måluppfyllelse med någon annan.71 

 
Jag tycker att ämnesövergripande arbete ger mest både för elever och lärare. Men för att det ska 
fungera bra behövs ett fungerande arbetslag.72 

 

55 procent av lärarna upplevde att det är en fördel att samarbeta med kollegor kring planering, 

genomförande och utvärdering.73 Vid intervjun med informant A bekräftades att en fördel kan 

vara just samarbetet och att alla hjälps åt med planeringen. Inledningsvis kan det ta lite mer 

tid att planera dessa områden, men när man väl har lärt sig är det en fördel. På den skola där 

informanten arbetar, delas arbetsuppgifterna upp bland kollegorna, så att alla har yttersta 

ansvaret för något projekt, men att alla är delaktiga.74 Detta resonemang hade en lärare även 

uppgett under övrigt i enkäten: 

 

Egentligen är det bara första gången man planerar något som det tar för mycket tid. Efter ett tag 

blir man mer samkörd med den/dem man jobbar ihop med och då går det smidigare.75 

 

48 procent svarade att elevernas olika inlärningsstilar bemöts då eleverna får möjlighet att 

välja mellan olika arbetssätt.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
71 Enkät nr 23 
72 Enkät nr 14 
73 Sammanställning av enkäterna 
74 Intervju med informant A 
75 Enkät nr 2 
76 Sammanställning av enkäterna 
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3.4 Nackdelar med att arbeta ämnesövergripande 

 

77 

Enligt enkäten upplevde de tillfrågade lärarna att det finns svårigheter med att arbeta 

ämnesövergripande. Framförallt schemaläggning (45 procent uppgav detta) är ett problem då 

det är svårt att hitta tid till att samarbeta med andra lärare.   

 

Ett annat problem på gymnasiet är att elevgrupperna inte är identiska, vilket innebär att man 

som historielärare kan ha en grupp som läser historia B och som är sammansatt av elever som 

har valt till kursen.78 Som historielärare är du då ensam att ha just den gruppen, och därmed 

utan möjlighet att få till ett samarbete mellan fler ämnen med den gruppen.   

 

32 procent av de tillfrågade menade att det tar för mycket tid för dem som lärare att planera, 

och 26 procent menade att det tar för mycket av undervisningstiden att arbeta 

ämnesövergripande.79  

 

                                                 
77 Sammanställning av enkäterna 
78 Enkät nr. 28 
79 Sammanställning av enkäterna 
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Vid båda intervjuerna framkom att det att en nackdel för läraren kan vara en ökad arbetsbörda 

i form ett större material att gå igenom, kommentera, rätta och bedöma. En av lärarna 

framhöll vid intervjun att just rättningsbördan kan vara en nackdel. 

 

Ja det kan jag ju se alltså, ibland så blir det… framför allt som svensklärare så får man faktiskt mer 

att göra. /…/ det blir en stor rättningsbörda, eftersom vi är inblandade i, i alla… speciellt svenska 

och engelska som jag har, är inblandade i alla. Ibland blir det väldigt mycket att rätta och det tycker 

jag är en stor nackdel. Jag känner att jag hinner inte med att ge den respons som jag skulle vilja 

/…/.80 

 

Informant B uttryckte nackdelen med den ökade arbetsbördan på följande sätt: 

 

Förmodligen hade arbetsbördan ökat /…/ det tror jag det kan bli, jag vet inte. Jag gör det så sällan, 

så jag har inte upplevt det, och när jag har gjort det, har jag gjort det för att jag tycker det är roligt så 

att /…/ nej det tror jag inte är någon större börda, eftersom jag då bara sätter klackarna i backen och 

inte gör det.81  

 

En stor nackdel kan alltså sägas vara att lärarna, som ofta redan upplever att de har mycket att 

rätta och svårt att hinna med sitt arbete, genom arbetssättet får ytterligare material att rätta. 

Informant A menade dock att fördelarna uppväger nackdelarna, samtidigt som denne 

poängterade att rättningsbördan gäller de teoretiska programmen. Om man till exempel ser till 

Fordonsprogrammet, där han tidigare har arbetat och då även ämnesövergripande, blir inte 

rättningsbördan lika stor då det produceras mindre text på yrkesprogrammen. Där kan det, 

menade han, i stället vara en fördel då eleverna producerar mer när de arbetar 

ämnesövergripande vilket gör det lättare att bedöma elevernas prestationer.82   

 

En annan nackdel, som verkligen kan hindra det ämnesövergripande arbetet, är om läraren 

upplever att denne inte har några kollegor att samarbeta med. Det kan vara så att mentaliteten 

på skolan där man arbetar inte är för arbetssättet. Av de tillfrågade lärarna uppgav 6 procent i 

enkäten att de upplever att de saknar en kollega att samarbeta med.83 Någon beskrev det som 

att det finns en ovilja bland kollegorna.84 

 
                                                 
80 Intervju med informant A 
81 Intervju med informant B 
82 Intervju med informant A 
83 Sammanställning av enkäterna 
84 Enkät nr. 25 
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Och sen tycker jag en nackdel kan vara med om, om det är några som inte vill… och sätter sig på 

tvären och så va. Då får man ju… det kan också vara en nackdel. /…/ och ibland tycker jag då att det 

kan va en nackdel att… det står ju jättetydligt i alla dokument som finns att vi ska jobba mot 

programmålen, att vi ska samarbeta över ämnesgränserna det är ju väldigt, väldigt tydligt. Men /…/ 

det har stått så länge och… och det är ju ett väldigt, väldigt hårt motstånd på en del håll /…/ och det 

där kan ju va lite tufft att jobba med alltså… det kan vara det. Därför är det väldigt viktigt att man 

är... att det är några stycken som är en kärna som verkligen vill det tillsammans.85   

 

Så uttryckte informant A sig om vikten av att ingå i ett fungerande arbetslag. Något som 

informant A även tryckte på var hur viktigt det är att man som lärare är aktiv vid den här 

typen av undervisning. Det är även viktigt att läraren går runt bland eleverna och för en 

diskussion om hur, varför och vad som är målet.86 Det här är ju ingen nackdel i sig, men 

läraren måste vara medveten om att det inte går att bara släppa iväg eleverna och gå och sätta 

sig i lärarrummet. Båda våra informanter nämnde här den engelska termen FOFO, Fuck off 

and find out.87 Informant A menade att om läraren inte är aktiv kan den ämnesövergripande 

undervisningen bli mycket sämre än en vanlig lektion. Därför, menade han, är det väldigt 

viktigt att ha en teoretisk bakgrund och att lärarna läser pedagogisk litteratur för att 

medvetandegöra det man gör.88  

 

Inga av de tillfrågade lärarna uppgav att de har svårt att se förtjänster med att arbeta 

ämnesövergripande.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Intervju med informant A 
86 Intervju med informant A 
87 Intervju med informant A och B 
88 Intervju med informant A  
89 Sammanställning av enkäterna 
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3.5 Elevernas förtjänster och svårigheter med ämnesövergripande 

undervisning 

 
90 

Lärarnas uppfattningar om vilka förtjänster och svårigheter eleverna upplevs ha med 

ämnesövergripande undervisning är även det en intressant aspekt av undervisningsformen. 

Man kan tänka sig att lärarna har lättare för att se hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt och 

vilka svårigheter de upplever med undervisningen, än vad eleverna själva är medvetna om. 

Enkäten visade även att lärarna upplever elevernas reaktioner på ämnesövergripande arbete 

som ganska bra (63 procent) och ingen av lärarna i enkäten upplever några negativa 

reaktioner från eleverna.91  

 

Enligt enkätsvaren upplever 26 procent av lärarna att elevernas reaktioner på 

ämnesövergripande undervisningen är mycket bra, medan 11 procent svarade att reaktionerna 

varken är bra eller dåliga.92 I intervjun med informant B framkom det att elevernas reaktioner 

kan vara väldigt varierande, ibland negativa och ibland positiva. Framförallt elever på 

yrkesprogrammen kan, enligt informanten, uppleva det som skönt med en paus från 

yrkesämnena som de håller på med så mycket och bara få komma till ett teoretiskt ämne. Den 

här läraren menade även att det blir så mycket ämnesövergripande arbete att eleverna kan 

                                                 
90 Sammanställning av enkäterna 
91 Sammanställning av enkäterna 
92 Sammanställning av enkäterna 
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motsätta sig att de får det i för många ämnen.93 Å andra sidan tryckte informant A på att 

förtjänsten för eleverna är stor då de kan se helheten i sin utbildning. 

 

För det första om jag nu ser till mina egna ämnen då, svenska och engelska, så får eleverna 

verkligen använda det här i ett meningsfullt sammanhang. Alltså det blir inte att man gör 

uppgifterna för att få ett betyg i svenska eller för att jag säger till dem att nu är det retorik och då 

ska ni göra såhär och såhär utan det blir ett mer naturligt sammanhang.94 

 

En annan förtjänst, menar informant A, kan vara att eleverna får möjlighet att gå på djupet 

och då ofta nå en högskolenivå på sina arbeten. Medan de elever som har det lite svårare för 

sig får en chans att förstå och fördjupa sina kunskaper. På de yrkesprogram där informant A 

tidigare arbetade kunde integreringen mellan hans teoretiska ämnen och de praktiska ämnena 

leda till ett ökat intresse bland eleverna för hans ämnen.95 Vid intervjun lyfte informant A 

även fram följande inställning hos eleverna, som även är en förtjänst med arbetssättet: 

 

/…/ brukar säga är att dom tycker framförallt att dom blir väldigt mycket bättre på sin 

kommunikativa kompetens. Dom blir väldigt säkra på att hålla föredrag och på /…/ att skriva 

och sånt /…/ Göra projektarbeten och sånt det tycker de inte är ett dugg krångligt när det är dags 

för det i trean och så.96 

 

Ytterligare en förtjänst för eleverna är enligt informant A att skolan blir mer på riktigt då 

verksamheten är mer utåtriktad, vilket höjer både elevernas intresse och förståelse såväl som 

deras prestationer. Ett exempel på det här är när eleverna skulle skriva en populärvetenskaplig 

artikel om biologisk forskning (biologi och svenska). Då fick man in svenskans 

genreskrivning samtidigt som de fick en tydlig mottagare i den forskare som artikeln var 

riktad till. Samtidigt lär sig eleverna mycket av varandra genom vad informant A kallade för 

”cooperative learning”.97  

 

Informant A menade att arbetssättet fungerar även för elever med till exempel Aspergers 

syndrom, men att man som lärare måste tänka på att bryta ned arbetet i mindre beståndsdelar, 

                                                 
93 Intervju med informant B 
94 Intervju med informant A 
95 Intervju med informant A 
96 Intervju med informant A 
97 Intervju med informant A 
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annars kan arbetssättet upplevas som en svårighet för elever som har det svårt med det 

sociala.98 

 

/…/ men det går men då får man liksom bryta ner det så va, som lärare så får man kanske hjälpa 

den gruppen extra, individualisera och va med där och kanske se till och fördela uppgifter. Men 

där /…/ kan man ju inte bara förvänta sig att det ska gå.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Intervju med informant A 
99 Intervju med informant A 
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4. Sammanfattande analys och diskussion 

Den här undersökningen syftade till att visa huruvida ämnesövergripande undervisning 

används i gymnasieskolan i Västsverige. För att undersöka hur det förhöll sig valde vi att 

använda oss av enkäter som vi skickade ut via e-post. För att få en djupare och mer nyanserad 

bild genomförde vi även två intervjuer med gymnasielärare, varav en lärare i stort sett alltid 

arbetar med ämnesövergripande undervisning medan den andre i stort sett aldrig gör det. 

Resultatet av det blev att informant A, som i stort sett alltid arbetar ämnesövergripande, hade 

mycket mer att säga om arbetssättet och därför föll det sig så att han har fått mer utrymme i 

undersökningen.  

 

Eftersom vårt enkätunderlag inte var tillräckligt stort för att kunna dra några generaliserande 

slutsatser, har vi varit noggranna med att poängtera att det endast är resultaten bland de 

tillfrågade lärarna som presenteras. Vi tycker ändå att vi genom vår undersökning har fått en 

bild av arbetssättets för- och nackdelar. Vi som blivande lärare kan ta dessa i beaktning och 

tänka över upplägget av ett ämnesövergripande arbete så att vi undviker de fallgropar som 

finns med arbetssättet. I den kommande lärarrollen är det viktigt att kunna ge eleverna en 

varierad undervisning, och som informant A uttryckte det är det viktigt att kunna variera och 

ha både ämnesövergripande och ämnesfokuserad undervisning. 

 

Den första frågan vi ställde var: Vilka fördelar och nackdelar finns det med att arbeta 

ämnesövergripande med ämnena svenska och historia i olika ämneskombinationer? Den 

största fördelen med att arbeta ämnesövergripande är enligt de tillfrågade att eleverna ser 

samband i sin undervisning (92 procent). Det innebär att lärarna sätter eleverna och deras 

utbildning i centrum. Att eleverna ska kunna se samband och skapa sig sammanhang står det i 

Lpf 94. Där poängteras även att då gymnasieskolan är kursutformad måste skolan 

uppmärksamma det här för att främja elevernas kunskapsutveckling. 

 

48 procent av lärarna uttryckte att det är en fördel för eleverna då de får möjlighet att välja 

mellan olika arbetssätt, och olika inlärningsstilar då bemöts. Det här menar Gardner är viktigt 

eftersom elever lär sig, representerar och använder kunskap på olika sätt. Läraren måste 

uppmärksamma att olika individers inlärning och förståelse skiljer sig åt, och i lärarrollen 

ingår att kunna individanpassa undervisningen. Det här framgår även tydligt i Lpf 94. 
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En annan fördel, som framkom vid intervjun med informant A, är att läraren har lättare att 

bedöma och betygsätta eleverna, då läraren ser eleverna i flera sammanhang. Vidare ansåg de 

tillfrågade lärarna att det är ett stöd att planera, genomföra och utvärdera undervisningen 

tillsammans med kollegor (55 procent), då de också får möjlighet att utbyta tankar och idéer 

(70 procent). En slutsats man kan dra av detta är att lärarna lägger stor vikt med att ha ett nära 

samarbete med kollegor där de tillsammans sätter eleven i centrum. Det är även, enligt den 

litteratur som vi har studerat, viktigt att eleverna får en möjlighet att skapa sig en helhetssyn 

kring viktiga frågor så att de kan se sambanden och inte bara detaljerna. Många 

kunskapsområden är inte knutna endast till ett ämne, utan kan studeras utifrån många olika 

infallsvinklar.   

 

Den största nackdelen med att arbeta ämnesövergripande är att lärarna finner det 

problematiskt med schemaläggningen (45 procent), samt att det tar mycket tid både från 

planeringen (32 procent) och från undervisningen (26 procent). Det finns inte alltid tid för 

lärarna att träffas och planera undervisningen, vilket gör att lärare kanske måste arbeta 

individuellt, vare sig de vill eller ej. Vid intervjun med informant A framkom det att det 

egentligen bara är första gången man genomför ett projekt som det tar mycket tid, men att när 

arbetet väl är igång, kompenseras den tiden. Dock står det i Lpf 94 att det är skolans rektor 

som har det yttersta ansvaret för att ämnesövergripande undervisning ska kunna existera, men 

om rektorn inte främjar arbetssättet kan det bli svårt för lärarna att lyckas genomföra det.  Ett 

fåtal lärare, eller 6 procent, svarade på enkäten att de inte har några kollegor som de kan 

samarbeta med. Detta stämmer väl överens med Sandströms resonemang kring 

samarbetsoptimister och soloartister. Hon menar att det pågår en kamp mellan dessa motpoler. 

De lärare som uppgav att de saknar samarbetskollegor kanske arbetar på en skola där de flesta 

lärare är så kallade soloartister, som är traditionalister som vill arbeta inom sina egna ämnen.  

 

Vi ville även undersöka lärarnas attityd till arbetssättet och därför ställde vi oss frågan: Vilken 

inställning har lärarna till att arbeta ämnesövergripande? Informant A berättade att det 

skulle vara svårt för en lärare som är emot ämnesövergripande undervisning att arbeta på 

dennes skola, eftersom skolan är utformad på ett sätt som främjar arbetssättet. Sandström 

menar att det finns ett samband mellan skolans mentalitet och vilket utrymme 

ämnesövergripande undervisning får, och slutsatsen blir då att mentaliteten för arbetssättet på 

informant A:s skola är mycket god, då det finns fyra timmars schemalagd projekttid i veckan.  

 



32 
 

Birgitta Svensson beskriver i sin artikel, Språk- och ämnesutveckling på ett NV-program, hur 

man på Da Vinci-programmet använder språket som ett redskap och kommunikationsmedel i 

undervisningen. Således är ämnet svenska alltid involverat i de ämnesövergripande projekten 

på Da Vinci. Informant A talade om svenskämnet som utbildningens kitt, vilket stämmer väl 

överens med Svenssons tankar kring detta. En helt annan inställning till ovanstående uttryckte 

informant B, som menar att hans ämnen, (svenska och engelska) utnyttjas vid samarbeten med 

andra ämnen.    

 

Informant B menade att det beror på hur skolan är uppbyggd. Då det inte finns ett fungerande 

arbetslag där denne arbetar, förekommer inte ämnesövergripande undervisning i så stor 

utsträckning. En slutsats skulle här kunna vara att lärarna inom detta icke fungerande 

arbetslag, känner likgiltighet inför arbetssättet. Vi menar att om man som lärare verkligen vill 

ha ett fungerande arbetslag där man utbyter erfarenheter och samarbetar mellan ämnena, så 

arbetar man för att uppnå detta. Detta förutsätter dock att alla inblandade drar åt samma håll.  

Runström intervjuade i sin uppsats, Ämnesövergripande undervisning – en studie baserad på 

några lärares syn på metoden, tre lärare om hur de ser på ämnesövergripande undervisning. 

Hon kom fram till att den lärare som inte arbetar ämnesövergripande har en mycket 

konservativ syn, vilket kan bero på ovilja till förändring. Enligt Sandströms resonemang är 

denne lärare en riktig soloartist, och Sandström menar vidare även att ämnesföreträdarna 

återfinns främst bland lärarna på gymnasiet.  

 

Vår tredje frågeställning löd: I vilken utsträckning väljer lärare att arbeta ämnesövergripande 

(inom svenska eller historia)? De tillfrågade lärarna arbetar övervägande ämnesövergripande, 

52 procent. På det program där informant A arbetar finns det avsatt tid varje vecka för att 

arbeta ämnesövergripande och arbetssättet utgör en viktig del av idén med programmet. 

Lärarna på programmet är alltså alla mycket positiva till det här arbetssättet. Sammanlagt 48 

procent arbetar aldrig eller oftast inte ämnesövergripande, vilket betyder att det är väldigt 

jämnt fördelat mellan de tillfrågade lärarna.  

 

De flesta, 63 procent, väljer att arbeta ämnesövergripande inom sina egna ämnen, och då 

undviks problemen med schemaläggning och arbetslag som inte hinner träffas och planera. 

Om en lärare har till exempel ämnen som svenska och historia finns alltså möjligheten att 

arbeta med samma tema inom sina egna ämnen. Näst vanligast bland de tillfrågade lärarna är 

att de samarbetar med en kollega (52 procent). Om till exempel två kollegor delar arbetsrum 
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kan de på ett smidigt sätt arbeta ämnesövergripande mellan sina ämnen. Det finns även de 

lärare som samarbetar inom större områden och då tillsammans med flera olika kollegor 

(41procent), vilket kräver mycket planering och ett väl fungerande arbetslag. För att det här 

ska falla väl ut krävs det lite mer resurser och lärare som redan har en stor arbetsbörda kan dra 

sig för att ta på sig ytterligare att göra. Ämnesövergripande arbete på temadagar är inte så 

vanligt bland de tillfrågade lärarna, då endast 11 procent har uppgett att de arbetar så. Men på 

informant A:s skola har de temadagar då de samarbetar över både ämnesgränserna och 

programgränserna. Ett problem med temadagar kan vara att de tar tid från den vanliga 

undervisningen, och som lärare kan det vara ett problem att hinna gå igenom allt som står i 

styrdokumenten. En annan risk med temadagar kan vara att eleverna inte får ut så mycket av 

den här dagen och att kunskapen och syftet med temadagen rinner ut i sanden.  

 

Informant A uttryckte att det är lättare att arbeta ämnesövergripande när man har arbetat som 

lärare i några år och befäst sina ämneskunskaper, men kanske skulle det kunna ses som en 

hjälp att som nyutexaminerad lärare få ett stöd från kollegorna när det gäller planering, 

genomförande och bedömning. Som nyutexaminerad lärare är det inte alltid denne får en 

mentor på sin nya arbetsplats. Kanske kan denne då finna ett stöd, som en lärare uttryckte att 

man fick genom arbetssättet, i att ha ett nära och fungerande samarbete i arbetslaget.  

 

Den sista frågeställningen löd: Vilka förtjänster/ svårigheter upplever lärarna att eleverna får 

genom ämnesövergripande undervisning och vilken inställning har eleverna, enligt lärarna 

till arbetssättet? Informant A menade att det finns flera förtjänster med arbetssättet. En är att 

eleverna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper, vilket ibland leder till att de når en 

högskolenivå med sina resonemang. Vidare får svagare elever möjlighet att förstå och befästa 

sina kunskaper. Eleverna utvecklar också sin kommunikativa kompetens både i tal och i skrift. 

Lpf 94 nämner att eleverna ska kunna se samband i utbildningen, men de ska också kunna se 

meningen med den lärda kunskapen. Detta menar även Dewey som skriver ”Att kunna är att 

förstå och att förstå är att fatta meningen med något”. 

  

Vi anser att ovanstående kriterier från Lpf 94 uppfylls vid ämnesövergripande undervisning, 

då ett fenomen ses utifrån olika perspektiv, och på så sätt skapas en helhet. Det här tar även 

Ingelstam upp i sin bok, Snuttifiering - helhetssyn- förståelse, där han menar att vikten av att 

se sammanhang är nödvändig för att förstå sig på verkligheten. Upplysningar utan 
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sammanhang kan leda till att kunskaperna dränks i ett plotter och eleven då upplever att 

världen är omöjlig att förstå sig på.  

 

Lpf 94 omtalar också att skolan ska uppmärksamma elevernas olika inlärningsstilar, vilket 

kan sammankopplas med Howard Gardners multipla intelligenser. Han menar att lärarens 

uppgift är att skapa en djupförståelse och att tvärvetenskapligt arbetssätt kan ge ett rikare svar 

på de stora frågorna. Vi menar att ämnesövergripande undervisning kan bemöta de olika 

intelligenserna genom att fler inlärningsstilar skulle kunna ges utrymme i undervisningen. På 

detta sätt individanpassas utbildningen, då det finns många sätt att uppnå målen.   

 

Informant A berättade att elever med speciella behov också kan gynnas av ett 

ämnesövergripande arbetssätt, men att det är viktigt att man som lärare anpassar metoden. En 

svårighet skulle kunna vara att elever med speciella behov behöver mer hjälp och stöd från 

läraren, och får denne inte det omvandlas förtjänsten till en svårighet. Runström kom fram till 

i sin undersökning att elever med svårigheter genom aktiv inlärning kan få lättare att inhämta 

kunskap. Hon menar då att de är viktigt med en varierad undervisning. Det handlar helt 

enkelt, menar vi, om att se till individen och sätta denne i centrum. Vår undersökning visar, 

även om vi inte kan dra några generaliserande slutsatser, att det finns fler förtjänster än 

svårigheter för eleverna med att arbeta ämnesövergripande. 

 

Vidare upplevde 63 procent av de tillfrågade lärarna att eleverna anser att den 

ämnesövergripande undervisningsmetoden är ganska bra. 26 procent svarade att eleverna 

upplever det som mycket bra, medan 11 procent upplevde att eleverna varken tycker att det är 

bra eller dåligt. Ingen lärare upplevde att eleverna tycker att det är ganska eller mycket dåligt, 

vilket visar att lärarna upplever elevernas reaktioner som övervägande positiva.  

 

I SOU 1992:94 står det att skolans ämnen ska verka för att ge eleverna en helhet och för att 

eleverna ska kunna sätta in faktakunskaperna i ett sammanhang. Betänkandet visar att man 

redan i början av 90-talet strävade efter en mer ämnesövergripande undervisning på 

gymnasiet. Det här betänkandet utgör grunden till Lpf 94 och den här läroplanen har därmed 

existerat i 15 år, men fortfarande är gymnasieskolan idag ämnesfokuserad och här återfinner 

man enligt Sandström ämnesföreträdarna. Dessa ämnesföreträdare finner man då främst bland 

de lärare som undervisar i de så kallade högstatusämnena, exempelvis svenska. Cirka hälften 

av de tillfrågade gymnasielärarna i vår undersökning arbetar regelbundet ämnesövergripande. 
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Kanske skulle eleverna få en bättre utbildning om alla skolor valde att arbeta så som de gör på 

Da Vinci-programmet, vilket Birgitta Svensson beskriver i sin artikel.    

 

Vår undersökning är, som vi nämnt ovan, inte generaliserande då materialet inte är tillräckligt 

omfattande men undersökningen har ändå givit vissa tendenser som stämmer överrens med 

den tidigare forskning som vi tagit del av. Undersökningen har även givit oss som blivande 

lärare mer kunskap om fördelar och nackdelar med arbetssättet, samt elevernas förtjänster och 

svårigheter med ämnesövergripande undervisning. Slutligen vill vi uppmana andra till att 

forska vidare inom det här intressanta området för att kunna påvisa generella resultat. En 

intressant infallsvinkel skulle kunna vara att kartlägga inom vilka ämnen ämnesövergripande 

undervisning främst förekommer. I vår undersökning är svenska och engelska vanligast 

förekommande, men vi anser inte att vi har kunnat dra några slutsatser kring det. 
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6. Bilagor 
 
Bilaga 1. 
 
Enkät om att arbeta ämnesövergripande i gymnasieskolan. 
 
              
 
1. Vilken ämneskombination har du? 
 
 
 

 
2. Arbetar du ämnesövergripande? 
  
           Ja, i stort sett alltid. 
  
           Ja, oftast 
  
        Nej, oftast inte. 
  
        Nej, i stort sett aldrig. 
 
   
 
 Om du har svarat ”nej, i stort sett aldrig” på ovanstående fråga gå till fråga 6. 
 
 
3. Hur brukar den ämnesövergripande undervisningen vara utformad? 
 
          Jag arbetar ämnesövergripande inom mina egna ämnen. 

 
Jag arbetar tillsammans med en kollega. 

 
Jag arbetar tillsammans med flera kollegor i olika ämnen. 

 
Jag arbetar ämnesövergripande på temadagar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
4. Hur upplever du elevernas reaktioner när det gäller ämnesövergripande arbete? 
  
    Mycket bra. 
  
    Ganska bra. 
  
   Varken bra eller dåligt. 
  
   Ganska dåligt. 
  
   Mycket dåligt. 
                         
 
5. Vilka fördelar finner du med att arbeta ämnesövergripande? Kryssa gärna i fler än 
ett alternativ. 
  

  Jag får möjlighet att utbyta tankar och idéer med mina kollegor. 
 
          Jag upplever att det är av fördel att samarbeta med kollegor kring planering, 

genomförande och utvärdering. 
 

     Eleverna får möjlighet att skapa sig en helhet och se samband  mellan 
ämnena. 

 
Eleverna får möjlighet att välja mellan flera olika arbetssätt, och elevernas 
olika inlärningsstilar bemöts. 

 
   Övrigt  
 

 
 

 
 
6. Vilka nackdelar finner du med att arbeta ämnesövergripande? Kryssa gärna i fler än 
ett alternativ. 
 

Det tar för mycket tid för mig som lärare att planera. 
 

Det tar för mycket undervisningstid.  
 

Jag finner svårigheter med schemaläggning. 
 

Jag har svårt att se förtjänster med arbetet. 
 

Jag upplever att jag inte har några kollegor att samarbeta med. 
 

   Övrigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. 
 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter på lärarutbildningen i Halmstad som nu arbetar med vårt examensarbete. 
Arbetet handlar om ämnesövergripande undervisning i gymnasieskolan och syftet är att ta 
reda på vad lärare anser om arbetssättet och i vilken utsträckning man använder sig av 
ämnesövergripande undervisning. Det spelar ingen roll om Du tillämpar ämnesövergripande 
arbete eller inte. Ditt svar är oavsett vilket viktigt för oss. 
 
Svaren kommer endast att sammanställas statistiskt och därför kommer inga personuppgifter 
att figurera i vår uppsats. Vi har även tagit hänsyn till de etiska aspekter som Vetenskapsrådet 
har utformat. 
 
För att få svar på våra frågor har vi därför sammanställt en kort enkät som vi skulle önska att 
Du svarar på. Det tar endast någon minut att svara på den, och det skulle vara avgörande för 
vår undersökning. Enkäten är skickad som bifogad fil, och enklast vore om Du svarar på 
enkäten genom att skriva i det dokumentet, sparar det, och sedan i en bifogad fil skickar 
tillbaka det till oss.  
 
Med anledning av den begränsade tid vi har med vårt examensarbete, skulle vi uppskatta ett 
snabbt svar. 
 
Tack på förhand! 
 
Malin Bengtsson och Therese Andersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 3. 
 
 

Hej! 
 
Nu har våra enkätsvar börjat komma in till oss, men för att vår undersökning skall bli 
genomförbar, skulle vi behöva fler svar. Ditt deltagande är därför mycket viktigt för oss och 
vårt examensarbete. Enkäten innehåller endast 6 frågor och det tar därför mycket kort tid att 
svara på den. Vi hade varit mycket tacksamma om Du så fort som möjligt skulle kunna 
besvara enkäten, och återsända den till oss.  
 
Utan Din hjälp är det inte möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete, så ett stort tack 
på förhand för Ditt deltagande. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Malin och Therese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 4. 
 
 
 
Hej! 
 
Tack för Din medverkan i vår enkätundersökning. Ditt svar var mycket intressant för vår 
undersökning och vi undrar därför om Du skulle vilja ställa upp och medverka i en intervju. 
Tanken med intervjun är att få en djupare bild och mer nyanserade svar kring 
ämnesövergripande undervisning på gymnasiet.  
 
Det är inte en speciellt tidskrävande intervju då frågorna inte är så många och intervjun 
kommer att bandas för att sedan transkriberas av oss. 
  
Vi hoppas att Du är intresserad av att delta och på så vis göra det möjligt för oss att slutföra 
vårt examensarbete. 
 
Vi skulle uppskatta om Du hör av dig till oss och meddelar om Du intresserad eller ej. Om Du 
är intresserad får Du gärna komma med förslag på tider som passar Dig, då vi är flexibla. 
  
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Malin Bengtsson och Therese Andersson   
 


