
Ämnesövergripande 

undervisning och 

temastudier 



Läroplanens ambitioner  

”Enligt 3 § i förordningen är det huvudsakliga målet med undervisningen att eleverna ska 

få en bred allmänbildning samt vidga sin världsbild. Det förutsätter tvärvetenskapliga 

kunskaper och kunskaper som kombinerar olika vetenskapsgrenar.” 

”Utgående från målen i statsrådets förordning ska undervisningen ses som en helhet som 

ska utveckla sådan allmänbildning som behövs i den tid vi lever nu och som skapar 

grund för livslångt lärande. Utöver kompetens inom olika vetenskapsgrenar ska man 

sträva till en ämnesöverskridande kompetens. Därför fastställer grunderna för läroplanen 

såväl mål och innehåll för gemensamma läroämnen som mål för kompetensområden 

och mångvetenskapliga lärområden som förenar olika läroämnen. För att målen ska nås 

krävs systematiskt samarbete och utvärdering av hur målen förverkligats.” 



Ambition med förhinder?   

 

 Läroplanernas temaområden, och de nya läroplanernas 
kompetensområden.   

 

 Betoningeni alla senaste utbildningspolitiska dokument: ” 
undervisning som är integrerad och stödjer gestaltandet 
av helheter ökas i form av studier som är gemensamma 
för alla ämneshelheter” Läroämnesindelningen bevaras 
dock som gymnasiestudiernas strukturella grund” (UKM, 
2010) 

 

 

 



De nya temastudiekurserna 

 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 
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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 temahelheter  

  ¤ i relation till ämnen och samarbete mellan  

     ämnen  
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De nya temaområdena  

 
 ”samhälleligt betydande utmaningar för fostran och utbildning” 

 ”aktuella ställningstaganden kring värderingar” 

 ”i praktiken är temahelheterna ämnesövergripande breda 

kunskapsområden” 

 

Mål:  

 Urskilja och analysera fenomen och verksamhetsmiljöer i 

samtiden 

 Förstå samband och interaktion mellan olika aspekter  

 

 Skall ingå såväl ämnesspecifikt som i verksamhetskulturen  
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Temaområdena 

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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Den 

ämnesövergripande 

didaktiska triangeln 
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Undervisningen kan t.ex. genomföras genom att: 

• samma tema studeras parallellt i två eller flera läroämnen samtidigt 

• innehåll som hör till samma tema delas in i perioder som följer på 
varandra 

• ordna aktiverande evenemang såsom temadagar, olika 
tillställningar, kampanjer, studiebesök och lägerskolor 

• planera mångvetenskapliga lärområden som omfattar en längre 
period och flera läroämnen och som kan innehålla ovannämnda 
helhetsskapande metoder 

• skapa helheter där många läroämnen samverkar 

• erbjuda samordnad undervisning, så att all undervisning är 
helhetsbaserad såsom i förskoleundervisningen 

Hur förverkliga enligt LP 

för grundläggande utb. 



 ”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.” 

 ”Lärområdena erbjuder ett bra tillfälle för samarbete mellan 
skolan och det övriga samhället. Lärarnas och elevernas 
motivation ökar när de ämnen som behandlas har lokal 
anknytning, är aktuella och har samhällelig betydelse. Det är 
viktigt att eleverna deltar i planeringen.” 

 Alla läroämnen ska i tur och ordning delta i 
genomförandet av ett lärområde på det sätt som 
respektive lärområde förutsätter. 

Helhetsskapande 

undervisning som norm 



Konstens att se flera perspektiv 



TS 2 i gymnasiet: Undersökande projektarbete 

med hjälp av digitala arbetssätt 

 Studeranden planerar, förverkligar och presenterar  - ensam eller i grupp – 

ett dokumenterat projekt, en undersökning, en innovation eller annan typ 

av produkt, som grundar sig på studier av ett fenomen eller ämnesområde.  

 Kursens centrala innehåll skall vara relaterat till två eller flera läroämnen 

och temahelheter. 

 

Vad kunde det vara?  

 Dagsaktuella händelser och processer 

 Centrala företeelser i samhället, i miljön och naturen  

 Digitalt för att planera, förverkliga och presentera – hur?  
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