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 Om den nya timfördelningen för gymnasiet (13.11 2014): 
”En nyhet i timfördelningens struktur är de fördjupade 
temastudierna (3 kurser), som förenhetligar 
undervisningen, ökar samarbetet mellan olika 
läroämnen och stärker de studerandes förmåga att 
behärska bredare helheter än de enskilda läroämnena.” 

 

1. Tvärvetenskapligt tänkande  

2. Undersökande projektarbete med hjälp av digitala  
arbetssätt  

3. Vardagskompetens 

 



I JÄMFÖRELSE MED 
GRUNDSKOLAN  

 Grundläggande utbildning (LP 14): 

Helhetsskapande undervisning och 

mångvetenskapliga lärområden 

”För att kunna garantera att alla elever har möjlighet att ta del av arbete 

med lärområden och att få undersöka det som de är intresserade av ska 

utbildningsanordnaren se till att elevernas studier innehåller minst ett 

mångvetenskapligt lärområde per läsår.” 

 

 

 



UTÖVER 
TEMAKURSERNA:  NYA 
TEMAOMRÅDEN 

 

1. Aktivt medborgarskap, entreprenörskap och 

arbetsliv 

2. Välbefinnande och trygghet  

3. Hållbar livsstil och globalt ansvar  

4. Kulturkompetens och internationalism  

5. Medier och multilitteracitet  

6. Teknologi och samhälle 
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EN YTTERLIGARE 
INTEGRATIV ASPEKT: 
VÄRDEGRUNDEN 

”Gymnasiets bildningsideal är strävan mot sanning, medmänsklighet 
och rättvisa”.  

 Respekten för livet och mänskliga rättigheter, människovärdets 
oantastlighet.  

 Befrämjar jämlikhet, likaberättigande, välmående och demokrati  

 Kreativitet, initiativförmåga och envishet (sisu!) värderas högt  

 Hållbara livsstilens betydelse, kunskap som skapar välmående, 
globalt ansvar 

 Mänsklig och kultur mångfald som rikedom och som källa till 
kreativitet 

 Befrämjar internationellt samarbete och världsmedborgarskap 
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ÄMNESÖVERGRIPANDE 
HELHETER – OCH EN 
ÄMNESINTEGRATIV 
DIDAKTIK 

 En ämnesövergripande kunskapsförmedling kräver 

en ämnesöverskridande – eller ämnesintegrativ – 

ämnesdidaktik  

 Styrkan att kunna utnyttja olika ämnesperspektiv- 

och kunskap för att öka förståelsen kring större 

helheter (så som värdegrundsfrågor). 

  ¤ i relation till värdegrunden 

  ¤ i relation till temaområden 

  ¤ i relation till ämnen och samarbete mellan ämnen  
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DEN ÄMNESÖVERGRIPANDE 
DIDAKTISKA TRIANGELN 

Läraren Eleven 

Ämne 

Den 
didaktiska  
relationen 

Värdegrunden Temahelheter  
& kompetenser 

Ämnen 

  Eleven 
Läraren 
KONTEXT 
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RÅDEN 

 

TEMA 

KURSER 

 



EXTERN STRATEGISK 
FINANSIERING FÖR 
SPECIALPROGRAM FÖR 
GYMNASIET  

 Syfte: ”Ämnesövergripande helheter i gymnasiet - ett projekt 

som syftar till att utveckla en ämnesövergripande 

verksamhetskultur i gymnasierna, samt utveckla nya fördjupade 

temakurser. 

 Samarbetar med 9 olika gymnasier, som för närvarande 

utvecklar ämnesövergripande temastudiekurser  

 Utveckling i samarbete mellan lärarutbildning och gymnasierna, 

forskning från lärarutbildningens sida  
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TEMASTUDIEKURSERNA  
 
 - VALBARA  

” Temastudierna är studier som kombinerar olika vetenskapsområden. De ger ett  helhetsperspektiv på 

undervisningen och utvecklar de   studerandes förmåga att gestalta och förstå större helheter än det enskilda 

läroämnet. Det centrala uppdraget för temastudierna är att erbjuda de studerande möjligheter att kombinera och 

tillämpa kunskaper och färdigheter från flera olika läroämnen”.  

1. Tvärvetenskapligt tänkande (TS1) 

Den studerande ska, inom ramen för större helheter, lära sig att se samband mellan olika vetenskapsområden och  

konstarter samt växelverkan mellan centrala principer och begrepp inom dem. 

2. Undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt (TS2) 

Målet för denna kurs i informations- och kommunikationsteknologi är att den studerande självständigt eller i 

samarbete med andra studerande planerar, genomför och presenterar ett dokumenterat projekt, en 

undersökning, uppfinning eller annan produkt som anknyter till något fenomen, tema eller ämnesområde.  

3. Vardagskompetens (TS3) 

Under denna kurs som ska behandla frivilligverksamhet, arbetsliv, trafikfostran eller internationell verksamhet 

ska den studerande ges möjligheter att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska arbetsuppgifter och 

situationer. 

 

 



 

 

21.9.2016 11 

 
FOKUS PÅ TS 2  
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Tema 
Fenomen 
KONTEXT 

Ämne 
1 

Ämne 2 

Ämne 
4 

Ämne 
3 



 http://linoit.com/users/KickiH/canvases/Tema%C3

%B6verskridande%20kurser 

 

 Globalisering, energi, flyktingar, förintelsen, 

wellness, entreprenörskap 

 Skapa kontakter utanför skolan, arbetsliv, m 
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UTVECKLINGSFAS 1: 
VILKA TEMAN, VAD 
STÖDER DE? 
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http://linoit.com/users/KickiH/canvases/Tema%C3%B6verskridande kurser
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Många olika TS 2:  

 FLYT / FLOAT 

Man säger att vattnet är livsnödvändigt för människan. Stämmer det? 

Vi ser på vatten ur flera olika perspektiv: naturvetenskapligt, estetiskt och 

humanvetenskapligt. Du lär dig att upptäcka vattnets betydelse både globalt och 

lokalt. 

 Matematisk samhällslära 

 Medicinsk fysik, Hjärnan, Sexuell hälsa 

 Giftmord i litteraturen, Bruk och missbruk av medier 

 Produktformgivning med 3 D-utskrift 
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UTVECKLINGSFAS 2:  
LÄROPLANSARBETET 
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 https://flyktingkrisen2016.wordpress.com/2016/03/2

1/media-och-flyktingstrommen-media-som-

opinionsbildare/ 

 

 Det ämnesövergripande perspektivet som en del av 

lärarutbildningen  
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HUR FÖRBEREDS LÄRARE:  
LÄRARUTBILDNINGEN 
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 ” Temastudiekurserna "tvingar" skolan att jobba 

ämnesöverskridande” 

 ”Man har möjligheter att planera kurser som inte ryms inom 

ramen för de vanliga obligatoriska och fördjupade kurserna.” 

 ” Man har möjlighet att mera än i andra kurser koncentrera sig 

på olika aspekter av ett visst fenomen.” 

 ”Att kurserna ges en egen plats i kursutbudet kan vara bra 

eftersom det inte är klart inom vilket ämne vissa 

ämnesövergripande kurser annars skulle platsa.” 
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UPPFATTNINGAR I 
GYMNASIERNA 
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 Ämnets identitet – värdet ”an sich” och kunskaper och 

färdigheter som tillför ett ämnesövergripande värde – 

olika ämnen uppfattas på olika sätt  

 Skapar ämnesövergripande ansatser den överblick och 

”fördjupade bredd” som ”man” önskat sig? 

 Kan ett enda ämne arbeta ämnesövergripande 

(temaområdena, t.ex.)  

 Samarbetet mellan ämnen (och inte i relation till 

fenomen) 
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OLÖSTA OCH 
ÖPPNA FRÅGOR 
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