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FÖRORD 
 
Ett stort tack vill vi rikta till våra praktikhandledare och till våra elever där vi har haft möjlig-
het att göra vår slutpraktik, samt genomföra våra undersökningar till detta examensarbete. 
 
Vi vill också tacka vår handledare vid Luleå Tekniska Universitet, Åke Forslund för all hjälp 
och handledning. 
 
Till sist vill vi tacka alla som på något sätt har hjälpt oss eller underlättat för oss att kunna 
genomföra detta arbete, familjer, klasskamrater och varandra. Det har varit många timmar av 
diskussioner och glada skratt. 
 
Kiruna den 8 december 2003-12-08 
 
 
 
Åsa Furvall                               Susanne W. Asplund 
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ABSTRAKT 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om det finns några fördelar med att arbeta 
ämnesövergripande, och vilka dessa i så fall är. Denna undersökning har vi utfört i klass nio 
vid en av Kiruna kommuns större skolor. Undersökningen har vi genomfört med både enkäter 
och intervjuer för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. Tidigare forskning har visat att 
mening och helhet hör ihop, utan helhet ger det ingen mening. Ett ämnesintegrerat samarbets-
område kan vara ett sätt för eleverna att förstå varandra, samt bilda sig en helhetssyn över 
olika kunskapsbitar. Forskare menar att samhällets krav och skolans undervisning inte går 
hand i hand. Resultaten vi fick visade att de flesta elever själva ansåg att ämnesintegrerad 
undervisning ger bredare kunskap och detta var något eleverna själva tyckte var viktigt.  
 



4 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
FÖRORD 
ABSTRAKT 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Inledning................................................................................................................................. 1 
Pedagogens förändrade roll .................................................................................................... 1 
Vad är då kunskap? ................................................................................................................ 2 
Lärarens uppgift ..................................................................................................................... 2 
Tidigare forskning .................................................................................................................. 3 
Styrdokument ......................................................................................................................... 4 
Koppling till styrdokument .................................................................................................... 4 

Skolans uppdrag ................................................................................................................. 4 
Mål att sträva mot............................................................................................................... 5 
Läraren skall ....................................................................................................................... 5 

Koppling till kursplaner ......................................................................................................... 5 
Ämnet samhällskunskap..................................................................................................... 6 
Mål att sträva mot i samhällskunskap ................................................................................ 6 
Ämnet svenska ................................................................................................................... 6 
Mål att sträva mot i svenska. .............................................................................................. 6 

SYFTE........................................................................................................................................ 6 
METOD...................................................................................................................................... 7 

Urval....................................................................................................................................... 7 
Bortfall ................................................................................................................................... 7 
Material .................................................................................................................................. 7 
Genomförande........................................................................................................................ 8 

Tidsplan för vårt eget arbete............................................................................................... 8 
Tidsplan för fältarbete ........................................................................................................ 8 
Bearbetning. ....................................................................................................................... 9 

RESULTAT ............................................................................................................................. 10 
Intervjuundersökningen........................................................................................................ 10 
Enkätundersökning............................................................................................................... 10 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 12 
Reliabilitet ............................................................................................................................ 12 
Validitet ................................................................................................................................ 12 
Avslutande diskussion.......................................................................................................... 12 
Slutsats ................................................................................................................................. 13 
Fortsatt forskning ................................................................................................................. 14 

REFERENSLITTERATUR ..................................................................................................... 15 
LÄSTIPS .................................................................................................................................. 16 
 
BILAGOR  1 - 12; 3 
 
  
 



1  
 

 
BAKGRUND 

 
Vi har valt att i vår inledning inte hänvisa till någon speciell litteratur, eftersom vi har diskute-
rat den lästa litteraturen och utifrån den formulerat en introduktion till vårt examens arbete. 
 
Inledning 
 
Vi har under utbildningens gång besökt olika skolor, både när vi gjort praktik och under au-
skultationer. Under den tiden har vi sett att undervisningen, till stora delar, ser likadan ut som 
den gjort under en lång tid. Alla ämnen är fortfarande traditionellt uppdelade i block. Vi anser 
att man i dagens skola arbetar alldeles för lite ämnesövergripande och att det går att integrera i 
betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Vi har sett att elever som ”lärt in” olika 
separata kunskapsbitar inte alltid kan få dessa bitar att bli till någon meningsbärande helhet 
och därmed har de inte heller befäst sin kunskap.  
 
Det pratas och skrivs mycket om den framtida skolan, men vad innebär det egentligen, särskilt 
för oss som blivande lärare? En av skolans viktigaste uppgifter, enligt läroplanen, är att ge 
eleverna överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjligheter att ta initiativ och ansvar för 
sitt eget lärande, samt att utveckla förmågan att arbeta självständigt och lösa problem. För att 
klara av samhällets krav krävs det att eleverna är aktiva och självständiga. Allt detta gör att 
skolan får ett större ansvar och måste ge eleverna en bredare bas att stå på, ett vidare perspek-
tiv i inlärningen och där med få ett större kunskapssammanhang. Under de senaste åren har 
det flitigt diskuterats kring kvaliteten i skolarbetet men även den förändrade lärarrollen har 
lyfts fram. Flera forskare menar att, genom temaarbeten eller ämnesintegrerad undervisning 
får eleverna direkt en helhetsbild och en möjlighet att på ett aktivt sätt förskansa sig kunskap 
och delta i ett aktivt lärande. Enligt LPO 94 är det skolans uppdrag att stimulera varje elev att 
bilda sig och växa med sina uppgifter. I LPO 94 står det även att lärarna ska sträva efter att i 
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.  Verkligheten idag är 
komplex och ständigt föränderlig, därför måste eleverna få metoder som gör att de kan tilläg-
na sig kunskapen. Att arbeta i arbetslag är ett sätt man med fördel kan använda eftersom det 
underlättar planering och samarbete, anser vi. Vi har under utbildningens gång sett att detta 
görs på många skolor, men långt ifrån överallt. Detta är det mål vi anser att man bör sträva 
mot och som vi vill bidra till att utveckla under vår slutpraktik. Vi valde att genomföra ett 
integreringsarbete mellan ämnena svenska och samhällskunskap, därav kopplingen till styr-
dokument och kursplaner i dessa två ämnen. 
 
Pedagogens förändrade roll 
 
Skolans uppgifter och ansvar har ständigt utvidgats och förändrats. Samhället har på kort tid 
genomgått stora teknologiska, ekonomiska och sociala förändringar. Det har givetvis påverkat 
och förändrat arbetet i skolan på många sätt. Variationen och spännvidden har ökat när det 
gäller elevernas skolförutsättningar och bakgrund. Det gör det svårare för läraren att lära kän-
na varje enskild elev och att skapa en anpassad undervisning. Behovet av att förstå eleverna i 
deras totala sammanhang och som hela människor är stort. Lärarna måste idag se på undervis-
ningen från ett bredare perspektiv, samt kunna gå in i olika former av samarbete i skolmiljön. 
Det ställs större krav idag på både kunskaper om och färdigheter i att interagera och samarbe-
ta ( Kveli, 1994). 
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Allt för många reformer inom skolan sker över huvudet på lärarna. Det har visat sig att om 
förändringar av skolverksamheten ska fungera måste lärarna också vara positiva och inför-
stådda med vad förändringsförslagen innebär. Det är även viktigt att lärarna själva reflekterar 
över hur de vill att skolan ska förändras (Fredriksson & Wahlström, 1997). Den förändrade 
samhällsstrukturen gör att det är svårt att vara lärare idag. Svårigheterna kan leda till vilsenhet 
som i sin tur bottnar till stora delar i bristen på sammanhang och mening. Detta gäller inte 
enbart lärarna utan även eleverna. Samhällsstrukturen har förändrats i en snabb takt och detta 
har medfört att det har blivit svårare att orientera sig i tillvaron (Normell, 2002). 
 
Pedagogens roll har förändrats på många sätt. Tidigare var det läraren som skulle lära ut kun-
skap till eleverna, idag ska läraren visa eleverna var de kan hitta kunskap och även undanröja 
eventuella hinder som kan finnas på vägen mot kunskapen. Eftersom dessa hinder kan vara av 
varierande slag så som intellektuella, sociala, fysiska eller emotionella är det viktigt att ele-
verna har människor med olika kunskaper i sin närhet i den lärandemiljö de befinner sig i 
(Normell, 2002).   
 
Vad är då kunskap? 
 
Enligt Fredriksson & Wahlström (1997), kan man tala om kunskap ur tre aspekter. För det 
första, kunskapens konstruktiva aspekt, med det menas att kunskap inte är en avbildning av 
världen utan snarare ett sätt att göra världen begriplig. För det andra, kunskapens kontextuella 
aspekt, det vill säga att kunskap är beroende av sitt sammanhang. Den tredje aspekten är kun-
skapens funktion. Kunskap utvecklar man i ett växelspel mellan vad man vill uppnå och vad 
man redan vet, de problem man utsätts för samt de erfarenheter man gör under årens gång. 
Elevernas egen erfarenhet får inte glömmas bort, den måste tas på allvar. Det står i läroplanen 
att skolans uppdrag är att utvidga och fördjupa de kunskaper eleverna redan har när de kom-
mer till skolan, samt att undervisningen ska ha anknytning till deras tidigare kunskaper. För 
att eleverna ska förstå att deras tidigare kunskaper är viktiga och därmed uppskattade i skolan 
måste läraren hjälpa eleven att formulera de erfarenheter och upplevelser dessa elever har. 
Undervisningen inom de olika skolämnena måste därför organiseras på ett sådant sätt att de 
olika ämnesområdena kompletterar och stödjer varandra och bildar en strukturerad helhet som 
främjar elevernas utveckling (Skolverket, 1994). 
 
Lärarens uppgift 
 
En utgångspunkt för lärarna bör vara att undersöka och använda de kunskaper och färdigheter 
som barn har med sig till skolan som en resurs i undervisningen (Fredriksson & Wahlström, 
1997). Lärarens uppgift som undervisare och fostrare blir att träna elevernas initiativ och 
samarbetsförmåga, fördjupa elevernas självkännedom och tillit, att organisera arbetet på ett 
sätt som ger eleverna möjligheten att se sambandet mellan sitt handlande och den totala upp-
giften, att stimulera självbestämmande och självförverkligande samt att visa eleverna möjlig-
heten till egen planering och eget tänkande. Utbildningen ska göras så självförverkligande 
som möjligt för eleverna. Läraren ska fungera som en resurs eller katalysator och endast sti-
mulera och stödja elevarbetet och därmed undvika att styra i onödan. Det handlar om ett me-
dinflytande under medansvar (Maltén, 1997). Skolan ska även lära eleverna att samarbeta och 
att förstå andra människor. För att kunna förstå andra måste eleverna inse att alla har något att 
tillföra. Det är också viktigt att eleverna själva får ut något av samarbetet. Ett sätt att 
underlätta detta kan vara att hitta ett ämne eller ett tema som spänner över olika kunskapsbi-
tar. Eleverna får då en möjlighet att tillsammans lösa uppgifter och därmed upptäcka att alla 
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är duktiga inom något område. Väver man samman kunskapen till en helhet är det också stör-
re chans att eleverna får med sig betydligt mer av vad de lärt sig (Fredriksson & Wahlström, 
1997). 
 
Tidigare forskning 
 
Stig Lindholm – samhällsforskare och docent i pedagogik och pedagogisk psykologi menar 
att vi människor tycks ha ett behov av att få en helhetsbild för att kunna uppfatta och förstå 
världen. Mening och helhet hör ihop, utan helhet ger det ingen mening. Att människan söker 
efter helhet bottnar i vårt primära behov av mening. Vi söker mening på olika plan i samhäl-
let. Kunskapsmässigt kan man se det som att människan försöker få ordning i kaoset för att på 
så sätt foga samman de olika kunskapsbitarna och till slut förstå världen. På det sociala planet 
kan man se det som att vi förstår och känner att vi hör ihop med vår grupp, vårt samhälle och 
vår kultur (Lindholm, 1985). I början av 1980-talet hävdades att nya grepp måste till för att 
ändra den lärarledda, sönderhackade och läroboksbaserade konventionella klassrumsunder-
visningen. En väg som då bedömdes vara intressant var temaarbete. Lärarna ålades att ersätta 
den vanliga undervisningen under en längre tid med temastudier (Skolöverstyrelsen, 1987).  
 
Förändringar som är gynnsamma för ett integreringsarbete är bla: 

 Friare användning av läromedel, lokaler och arbetstid. 
 Längre sammanhängande arbetspass. 
 Arbete i lärarlag med samarbete över ämnesgränserna. 
 Nedtoning av prov och betygshets. 
 Fortbildning inriktad på skapande verksamhet (Skolöverstyrelsen, 1987). 

 
Metodiklektorerna Åke Hellstrand och Ola Lindqvist skriver i antologiserien ”Historien i be-
rättelser” att det finns en rad olika forskningsstudier som tyder på att elever i grundskolan 
gärna läser historiska romaner. Samtidigt har det visat sig att intresset för själva ämnet historia 
är lågt. Hellstrand och Lindqvist menar vidare att historieundervisningen länge har dominerats 
av förmedlingspedagogiken. Syftet med denna pedagogik har i första hand varit att fylla ele-
verna med historisk kunskap. Vad som länge saknats är möjligheten för eleverna att genom 
integrering av olika ämnen som t.ex. historia och svenska eller historia och bild/drama få en 
helhetsbild av de olika ämnena och där igenom få kunskap (Hellstrand & Lindqvist, 1998). 
Läsning av skönlitteratur har länge enbart ingått som delmoment i svenskämnet. Redan i bör-
jan av 1900-talet gjordes försök att bryta detta mönster. Det var några historielärare som lyck-
ades få några författare att skriva historiska fiktionstexter för skolelever. De mest kända av 
alla de verk som producerades under första hälften av 1900 – talet var Verner von Heiden-
stams Svenskarna och deras hövdingar (1908-1910), Jan Fridegårds Fäderna De vilda jägar-
na (1947). Även Selma Lagerlöfs Nils Holgersons underbara resa genom Sverige (1906-
1907) räknas till dessa tidiga historiska fiktionstexter (Hellstrand, 1999).  
 
Självklart måste en viss del av förmedlingspedagogiken ingå om eleverna ska få ut maximalt 
av undervisningen. Lärarens genomgångar har den centrala rollen men man kan varva mellan 
att läsa historisk fiktionslitteratur och läroboken. Alla dessa bitar bör ingå i en långsiktig äm-
nesövergripande planering. Hellstrand menar att man först ska kartlägga elevernas förkunska-
per samt deras attityd till ämnet. Han menar vidare att genomgångarna ska vara både 
berättande och klart strukturerande men även att man ska vara restriktiv när det gäller det fak-
tastoff som erbjuds eleverna. Förutsättningarna för att eleverna ska orka ta sig igenom olika 
texter är att texten engagerar eleverna och att de känner att texten är berikande på något sätt 
(Hellstrand, 1999).  
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I dagens skola, särskilt i de högre årskurserna, är det ofta så att skolarbetet (dvs schemat) styrs 
av ett ytligt effektivitets-, nyttighets- och konkurrenstänkande som inte har tid att vänta in 
elevernas vilja till samarbete (Skolöverstyrelsen, 1987). Ett ämnesintegrerat samarbetsområde 
kan vara ett sätt för eleverna att förstå varandra samt att bilda sig en helhetssyn över olika 
kunskapsbitar. Enligt Christer Karlegärd kännetecknas goda temaarbeten av att de har en di-
stinkt ämnesanknytning, att fördjupningen sker inom ett begränsat område, att arbetet är 
sammanhängande och långvarigt och att det ska bygga på ett starkt elevintresse. Karlegärd 
skriver också att ”ett temaarbete ska vara ett stycke verklighet, en PRAO inom den ordinarie 
skolverksamheten” (Karlegärd, 1991). 
 
Erik Lindberg skriver i sin bok ”Story line – den röda tråden” att det i de svenska skolorna 
finns, på grund av hårda traditioner, en intressekonflikt när det gäller undervisningsmetoder. 
Samhällets krav och skolans undervisning går inte hand i hand. I den traditionella skolan fun-
gerar läraren fortfarande som en kunskapsförmedlare och eleverna arbetar ofta med ensamar-
beten samt att ämnena läses var för sig. Samhällets krav på eleverna ser helt annorlunda ut. 
Verkligheten är inte uppdelad i olika ämnen utan den kräver kompetens på olika nivåer och 
”tvärvetenskaplighet”, samtidigt ska man kunna samarbeta och klara av att jobba fast man inte 
får göra det ostört. Det viktiga är att man ska kunna lösa problem och fatta beslut. Här menar 
Lindberg att skolan har lång väg att gå. Skolan borde anpassa undervisningsmetoderna på ett 
sätt som gör att de bättre uppfyller samhällets krav (Lindberg, 2000).  
 
Styrdokument 
 
Skolan ska genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer 
främja elevernas harmoniska utveckling. Skolans värld skapar utrymme och förutsättningar 
för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (LPO 94).  
 
Förutsättningarna för att skolan ska utvecklas kvalitativt är till stor del lärarnas ansvar. Detta 
kräver att man ständigt prövar undervisningsmålen, att resultaten följs upp och utvärderas 
samt att man prövar och utvecklar nya metoder. Under avsnittet om riktlinjer står att läsa att 
läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och att genomföra 
arbetet så att eleverna får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, samt 
även möjligheter att arbeta ämnesövergripande (LPO 94).  
 
Koppling till styrdokument 
 
Skolans uppdrag 
Enligt LPO 94 
 

 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. (s.7). 
 I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv (s.7). 
 Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att ska-

pa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. (s.8). 
 Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom 

en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. (s.8). 
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Mål att sträva mot 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 

 Utvecklar nyfikenhet och lust att lära (s.11). 
 Utvecklar sitt eget sätt att lära (s.11). 
 Utvecklar tillit till sin egen förmåga (s. 11). 
 Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (s. 

11). 
 Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 

och få beredskap för livet (s. 11). 
 Lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 

att: 
 formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
 reflektera över erfarenheter och  
 kritiskt kunna granska och värdera påståenden och förhållanden (s.12). 

 
Läraren skall 
 

 Stärka elevernas vilja att lära och elevernas tillit till den egna förmågan (s.14). 
 Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen (s.14). 
 Organisera och genomföra arbetet så att eleven 
 utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och ut-

veckla hela sin förmåga, 
 får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang 
 får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (s.14-15) 

 
Koppling till kursplaner 
 
De samhällsorienterade ämnena ger eleverna kunskaper och möjligheter att se omgivningen i 
relation till sig själva och att förstå sin egen delaktighet i omgivningen, dvs. hur individer 
både själv formar och formas av världen. Syftet med dessa ämnen är att hjälpa eleverna att 
reflektera över mänskligt tänkande och handlande samt över företeelser i samhället. Det ska 
också hjälpa eleverna att stärka beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, 
att öka tryggheten i den egna identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är base-
rat på etnisk och kulturell mångfald.  
 
I kursplanen för de fyra samhällsorienterande ämnena finns flera mål att sträva mot, ett av 
målen är att skolan skall sträva efter att eleven; 
  

Undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och förfluten tid samt 
reflektera över vad dessa kan innebära för framtiden (skolverket, 2000 s.66). 

 
I dagens samhälle kan eleverna inhämta både kunskap och information från flera mer eller 
mindre pålitliga källor via olika kanaler. Mediernas budskap spelar en stor roll när vi männi-
skor bildar vår uppfattning. De samhällsorienterande ämnena har bla till uppgift att visa ele-
verna hur olika former av medier påverkar både människor och samhället.  
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Ämnet samhällskunskap 
 

Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, för-
medla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska processen. Sam-
hällskunskapsämnet levandegör och förklarar hur människor formar och formas av sina 
samhällen och hur de organiserar sig för att uppnå gemensamma mål (Skolverket, 2000 s.86). 

 
Mål att sträva mot i samhällskunskap 
 
Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven; 

 Utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle (s. 
86). 

 Förstå hur olika intressen, ideologier och traditioner påverkar sättet att se på individ 
och samhälle samt hur samhällets normer och värderingar påverkar och påverkas av 
individen (s.86). 

 
Detta och mycket mer står att läsa i Skolverkets kursplaner och betygskriterier för grundsko-
lan år 2000. 
 
Ämnet svenska 

 
Språket är också en väg till kunskap och det är av grundläggande betydelse för lärandet. Med 
hjälp av språket erövrar eleverna nya begrepp, de lär sig se sammanhang, tänka logiskt, grans-
ka kritiskt och värdera. Deras förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer (Skolver-
ket, 1998 s. 49). 

 
 
Mål att sträva mot i svenska. 
 
Skolan ska i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven; 

 Får kunskaper om språket och dess betydelse för människan och samhället (s 50). 
 Får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion samt 

utvecklar sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier 
(s 50). 

 Vänjer sig vid och stimuleras till att självständigt tänka och ta ställning i arbetet med 
litteratur och andra texter (s 50). 

 
Detta är en del av vad som står att läsa i kursplanerna från Skolverket, 1998, om ämnet svens-
ka. 
 
SYFTE 
 
Vårt syfte är att undersöka om det finns fördelar med att arbeta ämnesintegrerat och vilka des-
sa i så fall är.  
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METOD 
 
Urval 
 
Undersökningen omfattar högstadieelever i klass nio vid en av Kiruna kommuns större skolor. 
Årskurs nio består av 77 stycken elever, uppdelade i fem grupper. Av dessa 77 elever har vi 
under vår praktik arbetat med tre av grupperna som består av 42 elever. Vi hade samtliga 42 
elever i samhällskunskap men endast två av grupperna, 25 elever, i svenska. Vår undersök-
ning består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Vi har valt att begränsa vår kvalitativa un-
dersökning med tillhörande intervjufrågor till tio elever. I samråd med lärarlaget valde vi ut 
fem flickor och fem pojkar som låg på olika kunskapsnivåer. Detta var frivilligt men samtliga 
ställde upp. Den kvantitativa undersökningen bestod av enkätundersökningar som besvarades 
av alla tre grupper. 
 
Bortfall 
 
Under de tre veckor som vårt integreringsarbete pågick fanns det alltid någon eller några som 
var frånvarande. Detta påverkade dock inte det arbete eleverna skulle utföra, eftersom dessa 
elever slutförde sin del av grupparbetet när de var närvarande.  
 
Vi fick planera in tiden för intervjuerna när det fanns ledig tid i elevernas arbete. På detta sätt 
undvek vi bortfall. Enkätundersökningen gjordes under lektionstid och besvarades av 39 ele-
ver av totalt 42. En av eleverna var ledig och två var sjuka.  
 
Material 
 
Materialet vi använde oss av under lektionerna var böcker, filmer, intervjuer hemma och in-
studeringsfrågor. Till vår undersökning använde vi oss av både intervjufrågor och en enkät. 
Till intervjuerna använde vi oss av bandspelare, penna och papper.  
 
Till samhällskunskapen lånade vi böcker från Stadsbiblioteket, för att på så sätt underlätta 
informationssökningen för eleverna. Dessa böcker fanns då som en komplettering till det egna 
skolbiblioteket. Vi delade ut material till eleverna som vi själva skrivit och kopierat. Vi spela-
de tidstypisk musik. Till de båda ämnena fick eleverna även en del frågeställningar som vi 
utformat utifrån lektionsinnehållet. Vi visade flera olika filmer till ämnesområdena (en till 
samhällskunskapen och fyra till svenskan) som vi tillhandahöll från AV-centralen.  
 
Eleverna fick med sig några frågeställningar inför sin praovecka vilka vi senare under lektio-
nerna skulle ta fasta på. Kunskapsinhämtandet för eleverna skedde även genom intervjuer 
med äldre släktingar eller familjemedlemmar.  
 
Allt det material som hör ihop med våra undervisningar så som grovplaneringar, frågeställ-
ningar, böcker, filmer  och kopierat material m.m redovisas som bilagor 1 – 9. 
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Genomförande 
 
Tidsplan för vårt eget arbete 
 
Under vårterminen 2003 lämnade vi in vårt PM. Därefter blev vi tilldelade en handledare som 
hjälpte oss att komma igång. Större delen av vårterminen gick sedan åt till att läsa in sig på 
området för att kunna färdigställa bakgrunden för vårat examensarbete. I slutet av vårterminen 
2003 presenterade vi bakgrunden för vår handledare och fick den godkänd. Vår slutpraktik 
började vecka 41 och varade fram till och med vecka 47. Första veckan gjorde vi en del au-
skultationer, planeringar och lärde känna eleverna. Vi började med att planera lektionerna i 
stora drag. Vi hade två lektionstimmar á 80 minuter till förfogande i ämnet samhällskunskap 
per klass och vecka och två lektionstimmar á 70 minuter i ämnet svenska per klass och vecka. 
I svenskan arbetade vi med såpor och dokusåpor och i samhällskunskapen arbetade vi med 
samhällsutvecklingen från år 1960 fram till idag.  
 
Tidsplan för fältarbete 
 
Vecka Svenska Samhällskunskap 

 
V. 41 Eleverna slutför tidigare 

tema kring film. Vi au-
skulterar och planerar.  

Elevran slutför arbeten om 
Afrika. Vi auskulterar och 
planerar. 
 

V. 42 Vi introducerar ämnet 
såpa/dokusåpa. Enkät och 
flödesskrivning. Film och 
diskussioner. Arbetslivs-
vecka.  

Kort introduktion om vad 
de ska arbeta med v 45-
47.Delade ut frågor inför 
elevernas prao. Arbets-
livsvecka. 

V. 43 Eleverna har prao. Vi pla-
nerar och arbetar med 
egna uppgifter. Arbets-
gruppträffar.  

Eleverna har prao. Vi pla-
nerar och arbetar med 
egna uppgifter. Arbets-
gruppträffar. 

V. 44 Eleverna har lov. Vi eget 
arbete.  

Eleverna har lov. Vi eget 
arbete. 

V. 45 Repetition, filmvisning, 
genomgångar, diskussion 
kring frågan ”Vad vet ni 
om såpor/dokusåpor?” 

Start av ämnesområdet, 
grupp indelningar. Musik-
tävling. 

V. 46 Film, diskussioner kring 
frågan ”Varför är så-
por/dokusåpor så popu-
lär?”, grupparbeten.  

Grupparbeten. Diskussio-
ner kring frågan ”Varför 
har tv-tittandet ökat?” 

V. 47 Grupparbeten, diskussion 
kring frågan ”Speglar så-
pan/dokusåpan samhället 
eller är det tvärt-
om?”,redovisningar, ut-
värdering. 

Grupparbeten, redovis-
ningar, utvärdering. Dis-
kussion kring frågan 
”Ersätter såpan/dokusåpan 
idag den sociala samva-
ron?” 
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I svenskan introducerade vi ämnet såpa/dokusåpa under vecka 42. Detta gjorde vi med en 
enkel enkät för att se om de tittade på såpor/dokusåpor. Där efter fick eleverna ett blankt pap-
per där de fick skriva fritt, flödesskrivning, vad de redan innan visste om såpor/dokusåpor. 
Därefter tappade vi några lektionstillfällen då skolan hade planerat annat för eleverna. Vecka 
45 startade vi med att visa en film om såpor och dokusåpor. Utifrån den diskuterade vi sedan 
såpans/dokusåpans plats i samhället. Diskussioner var något som återkom i slutet av varje 
lektionstillfälle. Vi arbetade mycket med genomgångar ofta tillsammans med filmvisning, 
diskussioner, frågeställningar och avslutade med ett grupparbete där eleverna fick redovisa 
varsin såpa/dokusåpa. 
 
I samhällskunskapen introducerade vi ämnet samhällsutveckling och delar ut frågor inför ele-
vernas prao, vecka 43. De två praofrågorna vi delat ut var tänkt att användas till upptakt av 
ämnet samhällsutveckling. Dessa frågor gavs ut för att eleverna skulle få göra jämförelser 
kring arbetsmarknaden förr och nu. Denna undersökning gick inte att genomföra pga att ele-
verna ej hade gjort uppgiften. Vi startade arbetsområdet samhällsutveckling vecka 45 med att 
dela in eleverna i grupper och därefter genomföra en musiktävling. Genom musiktävlingen 
åskådliggjorde vi för eleverna den utveckling som skett inom musiken under de senaste 40 
åren. Därefter delade vi ut de frågor vi under tidigare veckor sammanställt inför grupparbetet 
om samhällsutveckling. Eleverna arbetar sedan i sina grupper med att söka svar på de frågor 
som vi delat ut. Till hjälp hade eleverna litteratur, dels den litteratur som vi lånat på stadsbib-
lioteket men även den litteratur som fanns på skolan. Utöver litteraturen fick de även använda 
sig av Internet och eventuella intervjuer. Halva sista lektionstillfället ägnade vi åt diskussioner 
kring samhällsutvecklingens roll i det ökade såpa/dokusåpa-tittandet. 
 
Sista lektionen varje vecka i de båda ämnena avslutade vi med att diskutera olika frågeställ-
ningar för att på så sätt knyta ihop de båda arbetsområdena. Olika frågeställningar varje vecka 
beroende på var i planeringen vi låg och vad eleverna själva ansåg viktigt. 
 
Vi avslutade vår undersökning med att eleverna fick svara på en enkät (bilaga nr 10) med frå-
gor kopplat till våra arbetsområden. Enkätundersökningen gjordes i alla tre grupper men efter-
som vi inte arbetat med alla grupper i ämnet svenska så besvarades enkätens frågor kring 
svenskan enbart av 25 elever.  
 
Vi genomförde intervjuerna (bilaga nr 11) i ett mindre grupprum på skolan. Vi lånade dessut-
om skolans bandspelare för att på så sätt vara säkra på att få med allt som sades. Vid intervju-
tillfällena hade vi varsin uppgift, den ena av oss utförde själva intervjun och den andra 
observerade och förde anteckningar. 
 
Bearbetning.  
 
Vi började sammanställningen av enkätundersökningen med att göra en frekvenstabell av rå-
data.  När denna var sammanställd fortsatte vi bearbetningen med att föra in informationen på 
datorn för att därefter kunna göra stolpdiagram.  
 
Bearbetningen av intervjufrågorna gjorde vi tillsammans. Vi lyssnade igenom samtliga band-
upptagningar och sammanställde svaren i löptext, elev för elev. 
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RESULTAT 
 
Intervjuundersökningen 
 
Den intervjuundersökning vi gjorde med eleverna innehöll sju frågor varav den sista var en 
sammanfattning av elevernas svar. Detta för att vi ville försäkra oss om att vi hade uppfattat 
elevernas svar rätt. Vi har valt att redovisa frågorna 1, 3, 4 och 5, eftersom det är dessa frågor 
som knyter an till vårt syfte. Samtliga intervjusvar finns som bilaga nr 12. 
 
Intervjuundersökningen visar att nio av tio elever ansåg att de arbetar ganska sällan med äm-
nesövergripande undervisning i skolan. Nio av tio elever anser att arbetssättet breddar och 
ökar deras kunskaper, eftersom de menar att man arbetar med samma ämne eller tema från 
olika synvinklar. Två av eleverna ansåg däremot att de får kunskapen ändå, medan de övriga 
tyckte att det är viktigt att få denna bredare och större kunskap som detta arbetssätt ger. Åtta 
av tio elever hade märkt att vi i vår undervisning arbetat ämnesintegrerat.   
 
Enkätundersökning 
 
Resultatet av enkätundersökningen redovisas med figurer. Enkäten innehöll totalt 16 frågor 
men vi har valt att enbart presentera de tre sista frågorna eftersom det bara är de som knyter 
an till vårt integreringsarbete (såpor/dokusåpor och samhällsutveckling) och därigenom vårt 
syfte. Totalt fyllde 39 elever i enkätundersökningen. De frågor som enbart hör till svenskan 
besvarades av de 25 elever vi hade i ämnet. 
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Figur 1. 

 
Figur ett besvarar frågan om eleverna anser att kursen i svenska har påverkat deras sätt att se 
på såpor/dokusåpor. 
 
Figur ett visar att ungefär hälften av eleverna ansåg att deras sätt att se på såpor/dokusåpor har 
påverkats efter detta moment i svenska.  
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Figur 2. 

 
Figur två besvarar frågan om kursen i samhällskunskap har gett dem bättre kunskaper om 
samhällsutvecklingen de senaste 40 åren. 
 
Figur två visar att de allra flesta elever ansåg sig ha fått bättre kunskaper om samhällets ut-
veckling.  
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Figur 3. 

 
Figur tre. Besvarar frågan om eleverna tror att deras ökade kunskaper beror på ämnesintegre-
ringen mellan svenskan och samhällskunskapen. 
 
Figur tre visar att tolv elever inte visste om kunskapsökningen berodde på ämnesintegrering. 
Åtta elever trodde att integreringen bidrog till den ökade kunskapen medan fem elever inte 
trodde att integreringen påverkade. 
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Enkätundersökningens resultat visar att de allra flesta elever ansåg sig ha fått större kunskaper 
både i svenskan och i samhällskunskapen, men också att de blivit mer kritiska TV-tittare. På 
frågan om eleverna trodde kunskapsökningen berodde på ämnesintegreringen blev svaren inte 
lika tydliga som i intervjuunderökningen. Endast åtta elever trodde att ämnesintegreringen var 
anledning till den ökade kunskapen.  
 
DISKUSSION 
 
Reliabilitet  
 
Reliabiliteten i våra intervjuer med de tio eleverna tror vi är ganska hög, eftersom vi båda satt 
med vid intervjutillfällena. Den ena utförde intervjuerna och den andra observerade och förde 
anteckningar. Under samtliga intervjutillfällen använde vi oss av bandspelare för att på så sätt 
vara säker på att få högre tillförlitlighet. Enkätundersökningens reliabilitet tror vi inte är lika 
hög trots att de tre sista frågorna svarade mot vårt syfte. I enkätundersökningen finns inte frå-
gan om eleverna tror att de hade fått samma kunskap utan ämnesintegreringen, därför kan vi 
heller inte dra några slutsatser kring det eleverna lärt sig.  
 
Vi valde intervjupersoner med olika förutsättningar för att på så sätt få ett genomsnittligt ut-
fall i undersökningen. Vi hade kunnat intervjua fler elever för att på det sättet öka tillförlitlig-
heten.  
 
Validitet   
 
Intervjufrågorna var utformade helt i enlighet med vårt syfte. Enkätundersökningen bestod av 
totalt 16 frågor varav enbart det tre sista frågorna hade direkt anknytning till integreringsarbe-
tet och vårt syfte. De övriga frågorna fanns med för att vi ville ha elevernas åsikter kring våra 
ämnesområden. I stället för enkätundersökningen hade vi kunnat låta eleverna skriva egna 
reflektioner för att på så sätt få utförligare och mer personliga svar. Då vår undersökning en-
dast omfattade totalt 39 elever kan vi inte säga om den kunskap eleverna fått berodde på vår 
ämnesintegrering. Man kan fråga sig om eleverna hade fått samma kunskap bara genom att 
delta på lektionerna. Vi vill poängtera att resultaten inte är generella för alla elever.  
 
Avslutande diskussion  
 
Vårt utvecklingsarbete handlar om ämnesintegrering. Vi tycker att det är viktigt att eleverna 
får en större helhetsbild i undervisningen. För att eleverna ska kunna få denna bredare kun-
skap är det viktigt att vi pedagoger samarbetar över ämnesgränserna. Väver man samman 
kunskapen till en helhet är det också större chans att eleverna får med sig betydligt mer av vad 
det lärt sig (Fredriksson & Wahlström, 1997). Enligt Hellstrand & Lindqvist, 1998, har denna 
möjlighet för eleverna länge saknats.   
  
Våra handledare under praktiken hade ett önskemål om att vi skulle jobba med så-
por/dokusåpor, vilket vi tyckte verkade kul. Vad vi däremot inte riktigt insåg då var att det var 
svårt att hitta ett ämne i samhällskunskapen som gjorde det möjligt att arbeta ämnesövergri-
pande. Eleverna hade redan tidigare under höstterminen arbetat med film och medier vilket 
innebar för våran del att vi var tvungna att hitta något annat att integrera med. Vi valde då 
samhällsutveckling under de senaste 40 åren. Detta gjorde vi därför att samhällsutvecklingen 
till stora delar har haft en stor inverkan till att vi i dag har behov av att  
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se på såpor/dokusåpor. Det var dock inte alls lätt att arbeta ämnesövergripande mellan dessa 
båda ämnena. Vår planering för ämnesintegreringen fick vi omarbeta flera gånger, men trots 
detta blev planeringen inte som vi hade önskat. Vi var en aning tveksam till vad vi kommer att 
få för reaktion och att det kanske inte skulle bli så bra som vår ambition var. Kommer elever-
na att kunna se och förstå kopplingen? Vi gjorde ändå ett försök och eleverna uppskattade 
arbetet. Undervisningen som sådan blev inte ämnesövergripande utan vi undervisade i de båda 
ämnena var för sig. Vi kopplade dock ihop diskussioner och en del frågeställningar mellan 
ämnena för att på så sätt belysa ämnesintegreringen. Det finns flera förändringar som är gynn-
samma för ett integreringsarbete i skolan bla. arbete i lärarlag, där man samarbetar över äm-
nesgränserna (skolöverstyrelsen, 1987). Att genomföra ett arbete med ämnesintegrering över 
blockgränserna gick inte, då detta arbetslag inte arbetar över schemagränserna.   
 
Vi gjorde både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa undersökning-
en bestod av en enkät.  Enkätundersökningen visade att eleverna ansåg sig ha lärt sig en hel 
del under dessa veckor, men endast ungefär en tredje del av eleverna trodde att kunskapen 
berodde på ämnesintegreringen. Den kvalitativa undersökningen bestod av en intervju. Vi 
arbetade med totalt 42 elever, men intervjuade tio, eftersom det är praktiskt ogenomförbart att 
både intervjua och sammanställa svaren från samtliga elever. I samråd med lärarna, valde vi 
ut fem flickor och fem pojkar till intervjuerna, som låg på olika kunskapsnivå. Detta för att få 
en överblick om det skiljer sig i uppfattningar kring ämnet integrering. Vi ansåg att det skulle 
ge ett mera realistiskt resultat, men pga det låga antalet elever tycker vi inte att resultatet är 
representativt för hela klassen.  
 
Intervjuundersökningen visade att nio av tio elever anser att ämnesintegrerad undervisning är 
bättre än den traditionella därför att de ansåg att den kunskap man får genom detta arbetssätt 
är både bredare och större. Enligt LPO 94 är en av skolans viktigaste uppdrag att ge överblick 
och sammanhang (s.7).  
    
När det gäller vår enkätundersökning hade vi kunnat göra annorlunda för att se om resultatet 
hade ändrats. Vi tror att eleverna blir styrda av att få färdiga frågor med svarsalternativ. Det 
ger inte en alldeles korrekt bild av hur eleverna själva tänker. Att i stället ge eleverna ett 
blankt papper där de själva får skriva ner sina tankar, funderingar och det egna tyckandet 
kring ämnesintegrering kunde ha gett ett annat svar.  
 
Slutsats 
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka om det fanns några fördelar med att arbeta 
ämnesintegrerat och vilka dessa i så fall var. I vår undersökning kom vi fram till att eleverna 
anser att det finns fördelar med detta arbetssätt. De anser att man får en större helhetsbild, 
eller kunskapssyn, samt att de lär sig mer genom att repetera på olika sätt. ”Man lär sig sam-
ma sak men på flera olika sätt” var en kommentar som återkom från flera elever när vi frågade 
kring ämnesintegrering. Nästan alla elever ansåg att den bredare kunskapssynen var viktig för 
dem.  
 
Att arbeta ämnesövergripande är ett sätt för eleverna att få en helhetsbild och ett sammanhang 
i sin kunskap. Det är vi övertygade om, och de flesta elever hade samma åsikt. 
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Fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att utföra en undersökning där man har lyckats integrera samtliga eller 
flera samhällsorienterade ämnen med svenskan, för att kunna jämföra resultaten med vår un-
dersökning.  
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                                                                                                                 Bilaga 1. 
GROVPLANERING SAMHÄLLSUTVECKLING  
 
Praofrågor, diskutera i smågrupper Berätta för de övriga i klassen vad de fick eller inte fick 
göra, vad som var bra eller mindre bra under praon. Vad de kom fram till och framför allt, var 
yrket /arbetet som de trodde?  
 
Samhälle i förändring. 
 
Musiktävling, gissa artist och årtionde? Vi spelar musik från 60-talet till i dag.  
  
OH. Vi visar typiska bilder för årtiondena från 60-talet till idag. 
 
Diskussioner.  Vad visar vi? 
                                    Vad ska vi göra dessa veckor? 
                                    Varför? målet. 
                                     Hur ska vi nå målet? Grupparbete och redovisningar. 
 
Berätta vad vi vill att de ska ta reda på:  
På OH skriver vi följande och eleverna skriver ner i sina böcker. Boende. Bilar. Tv. Telefon. 
Kläder. Familjer. Skola. Utbildning. Arbete. Löner. Eventuella bidrag. Facket. Stora viktiga 
händelser som har påverkat oss. Annat som eleverna själva tycker är viktigt för just det årti-
ondet.    
 
Gruppindelning. 
 
Ta fram materialet som vi har lånat. Tala om för eleverna att de själva får söka mer material 
eller intervjua någon som de tycker är lämplig. 
 
Grupparbeten. 
 
Redovisningar.  
 
Vad har du lärt dig? Koppla även till svenskan (såpor). Svara på frågor. 
  
 
Målet: eleverna ska få en liten inblick i hur samhället såg ut och den förändring som skett 
från 60-talet till idag. En del av målet är även att se och förstå att TV:n har för de flesta fått en 
större roll än tidigare, TV:n fyller en funktion i dagens samhälle. Vi vill få eleverna att koppla 
detta ämne till svenskans arbete om såpa.  
 
Vad: genom grupparbeten ska eleverna förstå eller få svar på varför samhället har utvecklats 
som det har gjort.  
 
Hur: eleverna får själva söka information. Grupparbeten ska mynna ut i någon form av redo-
visning ev. en liten utställning.  
 
Varför: se målet. Se lite orsak verkan, hur tror eleverna att samhället ser ut om ytterligare ca 
10-20 år? 
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60-talet 
 
Sök fakta och försök bilda dig en uppfattning om hur det var att leva under 60-talet. 
Nedan finns några punkter som kan vara till hjälp och en del frågeställningar som vi vill att ni 
försöker hitta svaren till. Motivera era svar. Ta gärna upp andra saker eller händelser som ni 
tycker är intressanta för årtiondet.  
 
  
 
Vem eller vilka arbetar i familjen? 
 
Har man bil eller andra motorfordon? Hur många? 
 
Var och hur bor man? 
 
Var är småsyskonen under dagarna? 
 
Har man telefon, TV, musikanläggning, mobil, dator och micro? 
 
Var gör man på fritiden? 
 
Vad ser man på TV/bio? Program, filmer och tekniska framsteg. 
 
Vad lyssnar man på för musik ? 
 
Klädmodet? Hade modet samma genomslagskraft under 60-talet som idag? Varför, varför 
inte? 
 
Hur såg ekonomin ut för en vanlig familj? 
 
Hur kommer det sig att produktionen inom ex. industrin kunde öka så fort under 60-talet? 
 
Vad hände i samhället under den här tiden när det gäller jobb och boendeform? 
 
Var tog man energi ifrån, vilka naturresurser använde man? 
 
Varför ökar invandringen under denna tid? 
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70-talet. 
 
Sök fakta och försök bilda dig en uppfattning om hur det var att leva under 70-talet. 
Nedan finns några punkter som kan vara till hjälp och en del frågeställningar som vi vill att ni 
försöker hitta svaren till.  Motivera era svar. Ta gärna upp andra saker eller händelser som ni 
tycker är intressanta för årtiondet.  
 
 
 
Vem eller vilka arbetar i familjen? 
 
Har man bil, eller andra motorfordon? Hur många? 
 
Var och hur bor man? 
 
Var är småsyskonen under dagarna? 
 
Har man telefon, TV, musikanläggning, mobil, dator och micro? 
 
Var gör man på fritiden? 
 
Vad ser man på TV/bio ? Program, filmer och tekniska framsteg. 
 
Vad lyssnar man på för musik ? 
 
Klädmodet? 
 
Hur såg ekonomin ut för en vanlig familj? 
 
Varför ökade den offentliga sektorn? (bl.a. affär, sjukvård, service i kommunerna) 
 
Miljöfrågor fick en större politisk betydelse, varför? 
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80-talet. 
 
Sök fakta och försök bilda dig en uppfattning om hur det var att leva under 80-talet. 
Nedan finns några punkter som kan vara till hjälp och en del frågeställningar som vi vill att ni 
försöker hitta svaren till.  Motivera era svar. Ta gärna upp andra saker eller händelser som ni 
tycker är intressanta för årtiondet.  
 
 
Vem eller vilka arbetar i familjen? 
 
Har man bil, eller andra motorfordon? Hur många? 
 
Var och hur bor man? 
 
Var är småsyskonen under dagarna? 
 
Har man telefon, TV, musikanläggning, mobil, dator och micro? 
 
Var gör man på fritiden? 
 
Vad ser man på TV/bio ? Program, filmer och tekniska framsteg. 
 
 
Vad lyssnar man på för musik ? 
 
Klädmodet? 
 
Hur såg ekonomin ut för en vanlig familj? 
 
Varför ökar invandringen under 80-talet? 
 
Vad vet ni om Olof  Palme? 
  
Vad vet ni om Tjernobyl? 
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90-talet och fram till nu. 
 
Sök fakta och försök bilda dig en uppfattning om hur det var att leva under 90-talet. 
Nedan finns några punkter som kan vara till hjälp och en del frågeställningar som vi vill att ni 
försöker hitta svaren till.   
 
Vem eller vilka arbetar i familjen? 
 
Har man bil, eller andra motorfordon? Hur många? 
 
Var och hur bor man? 
 
Var är småsyskonen under dagarna? 
 
Har man telefon, TV, musikanläggning, mobil, dator och micro? Hur vanligt 
 
Var gör man på fritiden? 
 
Vad ser man på TV/bio? Program, filmer och tekniska framsteg. 
 
Vad lyssnar man på för musik ? 
 
Klädmodet? 
 
Hur såg ekonomin ut för en vanlig familj? 
 
Vad vet ni om fåret Dolly? 
 
Vad vet ni om EU och varför gick Sverige med i EU? 
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Filmer vi använt i undervisningen 
 
Samhällskunskap 
 
”Kvinnobilder 2”  AV-Centralen, Luleå. 
 
 
Svenska 
 
Mediedjungeln  ”Om såpa”  AV-Centralen, Luleå. Best.nr.  U 21302-7 sv. 
 
Mediedjungeln  ”Om killar och tjejer i media”  AV-Centralen, Luleå. Best.nr.  U 21302-6. 
 
Ramp om medier  ”Sex, lögner och dokusåpa”  AV-Centralen, Luleå. Best.nr.  U 21402-1 sv. 
 
Dokusåpan  ”Top model”  Egen inspelad film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Bilaga 8 
GROVPLANERING SÅPOR 
 
MÅL: 
 
Att eleverna ska bli kritiska TV-tittare i stället för passiva mottagare.  
 
VARFÖR: 
 
Media visar sällan en objektiv bild av verkligheten. Därför vill vi ge eleverna en förståelse om 
att det mesta vi möter i media är någons tolkning av verkligheten.  
I Lpo 94 för målen att uppnå i grundskolan står det bla att varje elev ska ha kunskap om me-
dier och dess roll. Det står även under skolans uppdrag att eleverna ska utveckla sin förmåga 
att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 
 
VAD: 
 
Diskutera och visa på såpans plats i samhället.  
 
HUR: 
 
Presentera ämnet och förklara begrepp. 
Tydliggöra skillnader mellan action – serie – såpa – dokusåpa. 
Det typiska för de olika såpagenrerna. 
Såpornas historia och utveckling. 
Varför ser vi på såpa? 
Karaktärer – stereotypier och varför det är så. 
Hur man gör ”bra” såpor. 
Såpadramaturgi. 
Handling och miljöer. 
Etik och moral. 
Hur förhåller sig såpans etik till skolans värdegrund? 
 
Grupparbete där eleverna får välja sin egen såpa och ta fram det typiska för just den såpan, 
både via TV, tidningar och Internet. 
 
Slutprodukt: 
 
Redovisningar av grupparbeten. 
Gemensam slutdiskussion. 
Ev.skriftlig reflektion eller utvärdering. 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

Bilaga 9 
Grupparbete – såpor och dokusåpor. 
 
Välj er egen såpa/doku och spela in ett avsnitt. 
Samtliga i gruppen ska ha sett avsnittet minst två gånger. 
Visa en liten ”snutt” ur er såpa/doku under redovisningen. Den ska visa något 
som är typiskt för eran såpa/doku. Ni ska kunna berätta om eran såpa/dokusåpa. 
 
Detta ska ni söka efter i er såpa/dokusåpa. 
 
Vad handlar den om? 
Vad går den ut på? 
Vilken miljö utspelar den sig i? 
Vad är typiskt för eran såpa/doku? 
Visa på eventuella konflikter? 
Leta fram såpans olika karaktärer, eller dokuns olika deltagare? 
Visa på stereotypier där ni hittar några? 
Vilka värderingar kommer till utryck i såpan/dokun, som inte stämmer överens 
med skolans värdegrund?  
 Är det några av dessa värderingar man som tittare tar till sig, gör till sina egna? 
  
 
 
 
 
 Värdegrunden  enligt LPO 94. 
 
Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. 
Respekterar andra människors egenvärde. 
Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling 
samt medverkar till att bistå andra människor. 
Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  Bilaga 10;1 
Utvärdering av såpor och samhällsutveckling. 
 
Sv: såpor/dokusåpa, filmer och diskussioner, eget arbete med en såpa. 
So: samhällsutveckling under de senaste 40 åren, grupparbete med redovisning. 
 
1. Gör en kort sammanfattning om vad du lärt dig under veckorna 45-47. 
 
Så-
por/dokusåpor________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Samhällsutveck-
ling________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
2. Vad tycker du om momentet såpa som helhet? 
 
Dötrist                 1      2      3      4      5      6      7      8      9                      Jätteintressant 
 
 
3. Vad tycker du om momentet samhällsutveckling som helhet? 
 
Dötrist                 1      2      3      4      5      6      7      8      9                      Jätteintressant 
 
 
4. Hur har lektionerna i svenska varit? 
 
Asdåliga              1      2      3      4      5      6      7      8      9                      Superbra 
 
 
5. Hur har lektionerna i samhällskunskap varit? 
 
Svintråkiga          1      2      3      4      5      6      7      8      9                      Jätteroliga 
 
6. Vad var lätt i svenskan ? Du kan ringa in flera svar. 
 
Inget       vet ej       titta film       hitta fakta       arbetssättet       diskussionerna 
 
Redovisningen       allt var ganska lätt 
 
7. Vad var lätt i samhällskunskapen? Du kan ringa in flera svar. 
 
Inget       vet ej        samarbeta       hitta fakta       arbetssättet          diskussionerna       
 
 redovisningen       allt var ganska lätt 
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8. Vad var svårt i svenskan? Du kan ringa in flera svar. 
 
Inget      vet ej       redovisningen       tiden       hitta fakta       diskussionerna       nästan allt 
 
 
9. Vad var svårt i samhällskunskapen? Du kan ringa in flera svar. 
 
Inget       vet ej       redovisningen      tiden       hitta fakta       diskussionerna       nästan allt 
 
 
10. Hur var ditt eget engagemang i svenskan? 
 
Brydde mig inte alls               1      2      3      4      5      6      7      8      9             Tokengagerad 
 
 
11. Hur var ditt eget engagemang i samhällskunskapen? 
 
Brydde mig inte alls               1      2      3      4      5      6      7      8      9             Tokengagerad 
 
 
12. Är du nöjd med din arbetsinsats? 
 
I svenskan       Nej inte alls     1      2      3      4      5      6      7      8      9              Jag gav allt   
 
I samhälls        Nej inte alls     1      2      3      4      5      6      7      8      9              Jag gav allt   
 
 
13. Vad hade kunnat göras bättre i respektive svenska och samhälls? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
14. Har kursen i svenska påverkat ditt sätt att se på såpor/dokusåpor?  
 
Nej        vet ej        ja lite        ja mycket 
 
 
15. Har kursen i samhällskunskap gett dig bättre kunskaper om hur samhället har utvecklats  
      under de senaste 40 åren?  
 
Nej        vet ej         ja lite        ja mycket 
 
 
16. Om du tycker att du fått ökade kunskaper kring frågorna 14 och 15 tror du då att det beror      
       på ämnesintegreringen mellan svenskan och samhällskunskapen? 
 
Nej        vet ej        ja                                                                               ”Tack å hej leverpastej”  
 



 

 
       

Bilaga 11 
Intervjufrågor. 
 
 
1. Hur ofta arbetar ni ämnesövergripande, alltså tillsammans med ett eller flera 
ämnen? 
 
2. Hur ofta tycker du att du har förstått att ämnena går in i varandra ( att de man 
lär sig i ett ämne fylls på i nästa ämne och tillsammans blir kunskapen och för-
ståelsen större)? 
 
3. Tror du att man lättare förstår eller får en större kunskap om man arbetar äm-
nesövergripande? 
 
4. Är det viktigt för dig att du får den här större kunskapen i det du arbetar med, 
så att du kan förstå att kunskapen kan användas eller behövas längre fram, även i 
annat? 
 
5. Tycker du att du har fått någon större kunskap och kunnat koppla ihop ämne-
na svenska och samhällskunskap under dessa tre veckor? 
 
6. Kan du nämna något som hjälpt dig att få en större och djupare kunskap? 
 
Avslutande fråga  
 
7. av det du sagt kan vi alltså säga att du tycker följande...............stämmer det? 
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Utvärdering av intervjufrågor 
 
Flicka 1: 
Intervjuperson 1 tror inte att de har arbetat ämnesövergripande någon gång tidigare. Eventu-
ellt vid några temaarbeten som de gjort, eller om det har varit något speciellt. De tillfällen när 
detta har inträffat, så har hon varit medveten om att man arbetar på det sättet.  
”-Man fattar ju.” 
 
Hon tror att det arbetssättet bidrar till att eleverna får en större kunskap än de fått om de arbe-
tar med de olika ämnena var för sig. Hon anser också att det är viktigt för eleverna att man får 
en större kunskapsbild som integreringen kan ge, men att det beror på vad man arbetar med 
för ämnen. Hon menar att det som hon tycker att man inte kommer att behöva som vuxen är 
mindre viktigt, än det som hon själv kan se att hon kommer att ha användning för i framtiden. 
 
Hon anser att hon har sett kopplingen mellan de ämnen som vi arbetat med under veckorna 
45-47 och att hon har lärt sig en del, men hon kunde inte ge något exempel som har hjälpt 
henne till detta. 
 
Flicka 2 och 3: 
Intervjupersonerna 2 och 3 menade att de enda gångerna som de arbetat ämnesövergripande är 
vid temaarbeten. Flickorna tyckte att de förstår att man arbetar på det sättet endast om läraren 
påtalar detta. 
 
De båda tror att man får en större kunskap om man arbetar ämnesövergripande, samt att det är 
viktigt att man får denna bredare kunskap.  
 
En av flickorna tyckte att hon har kunnat koppla ihop de båda ämnena, medan den andra 
flickan anade att det var ämnesintegrering vi skulle arbeta med. De hade heller inga konkreta 
exempel på att arbetssättet gett dem större kunskap, däremot ansåg de sig ha fått en större 
kunskap om reklamens betydelse. 
 
Kille 1: 
Intervjuperson 4 ansåg att de arbetar ämnesövergripande endast då och då. Förståelsen för det 
de arbetar med kommer automatiskt, menar han. 
 
Han tror också att man får en större kunskap om man arbetar ämnesövergripande och han 
tycker också att det är viktigt att man får den bredare kunskapen. 
 
Han har definitivt sett kopplingen mellan de ämnen vi arbetat med, och tycker att han har lärt 
sig en hel del. En del som hjälpt honom till en bredare kunskap anser han är arbetssättet, att 
samköra ämnen. Det bidrar till att helhetsbilden blir större. 
 
Kille 2: 
Intervjuperson 5 menade att det har hänt någon gång då och då men att det är när lärarna 
tycker att det behövs. Han tycker inte att det alltid har framgått att man arbetar ämnesövergri-
pande, men det har hänt ett par gånger. 
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Han menar att man får större kunskap eftersom man arbetar med samma saker i två olika äm-
nen. Detta ger en repetition av lektionerna men på olika sätt, och eleverna får mer tid på sig 
att inhämta kunskaperna, tycker han. Detta är viktigt för honom. 
 
Han har kunnat koppla ihop våra ämnen och tycker att han fått bättre och större kunskaper, 
men han kan inte här och nu precisera vad han har lärt sig. 
 
Kille 3: 
Intervjuperson 6 ansåg att de arbetar ämnesövergripande ganska ofta, och då med de sam-
hällsorienterade ämnena. Han tycker att han oftast förstår när man arbetar ämnesövergripande, 
men säger att lärarna alltid påtalar det. Han menar att man märker på lektionerna att de ska 
arbeta ämnesövergripande. 
 
Denna intervjuperson är lite osäker på om man får en större kunskap om man arbetar ämnesö-
vergripande. Han menar att det blir lite blandat ändå, men han tror att det beror på vad man 
får lära sig på lektionerna. Han tycker att det är viktigt att han får denna bredare kunskap. Han 
säger vidare att det spelar egentligen ingen roll, eftersom man får kunskap ändå. 
 
Han ser en koppling mellan våra ämnen, dels för att vi under lektionerna har påtalat koppling-
en och för att han tycker att han ser hur tekniken har utvecklats. Han har inte några exempel 
att delge oss. Däremot menar han att han ofta intervjuar sin morfar kring ämnena no och so. 
Han får mycket hjälp av sin morfar. 
 
Kille 4: 
Intervjuperson 7 tycker att de bara arbetar ämnesövergripande då och då, inte så ofta. Det för-
står han när de arbetar på det sättet. 
 
Han tror att man får större kunskap om man arbetar ämnesövergripande, men vet inte om det 
är så viktigt för honom att han får det. 
 
Han har inte sett någon större koppling mellan våra ämnen under dessa tre veckor och kan 
därför inte heller ge något exempel. 
 
Flicka 4: 
Intervjuperson 8 anser att man arbetar ämnesövergripande ibland. Främst i svenska och so, 
men ibland även i so och no. Hon märker det när lärarna har sagt att de ska arbeta på det sät-
tet, men menar också att man märker det efter ett tag även om lärarna inte påtalar det.  
 
Hon tror att man lär sig bättre om man arbetar ämnesövergripande eftersom man då får kun-
skaper från två olika synvinklar, det blir mer koncentrerat på det viset. Vissa saker är viktigare 
än andra att lära sig, tycker hon, men för henne är den större kunskapen viktig att få. Annars 
lär man sig bara inför proven och sedan glöms det bort. 
 
Kopplingen mellan våra två ämnen har hon sett, eftersom det är pga. att samhället har utveck-
lats som det har gjort som såpor har uppkommit. Hon har insett att samhällsutvecklingen har 
lett till att vi ser mer på såpor/dokusåpor i TV.  Hon kan inte ge exempel på något som har 
hjälpt henne till större kunskap, men menar att man inte har bytt ämne helt mellan svenskan 
och so´n. Inga stora hopp mellan ämnena. 
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Flicka 5: 
Intervjuperson 9 tycker inte att de arbetar så ofta ämnesövergripande. Det är bara ibland. Hon 
är medveten om det när det sker och tycker att arbetssättet är som en process. Det fylls på 
olika sätt i de olika ämnena. 
 
Man får en större kunskap, tycker hon, eftersom man repeterar ämnet flera gånger fast på oli-
ka sätt. Det gör att det är lättare att lära sig och man kan det då bättre.  
 
Vår koppling mellan de två ämnena har hon inte riktigt förstått. Däremot anser hon att hon har 
lärt sig mycket i de båda ämnena. Det som hon har lärt sig mest om är såpor/dokusåpor. Här 
visar hon på exempel om klippning, vinkling och framställning som hon nu ser mera kritiskt 
på. 
 
Kille 5. 
Intervjuperson 10 menar att ämnesövergripande arbeten sker någon gång per år, men alldeles 
för sällan. Han tycker att han förstår oftast, men menar att vissa saker behöver förtydligas, 
beroende på vilken ämneskategori det handlar om. 
 
Denna intervjuperson tycker att man oftast får en större helhetsbild när man arbetar ämnesö-
vergripande, men det kan även bli förvirrande i vissa ämnen. Man måste få en chans att förstå 
det ena innan man kan förstå det andra, tycker han. Arbetssättet bidrar till att man lär sig mer 
och får en bredare bild av allting när man vinklar det från olika håll. Det är viktigt för honom. 
 
Vår koppling mellan de två ämnena har han sett lite grann. Han ser det viktiga i utvecklingen 
som skett, tycker han. Han kunde ge några exempel som har lett till en bredare kunskap kring 
såpa och samhällsutveckling, så som att boendet förändrats och den sociala biten minskat vil-
ket i sig har lett till att vi tittar mera på såpor idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




