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Abstrakt 

I denna avhandling undersöks mångvetenskaplig undervisning som en del av 
det finländska klassläraruppdraget. Mångvetenskaplig undervisning är en 
ansats som vunnit insteg i många länders utbildningsreformer under de 
senaste åren. I den nuvarande finländska läroplanen från 2014 ingår 
mångvetenskapliga lärområden, dvs. arbetsperioder där flera skolämnen 
kombineras för att främja elevernas helhetsförståelse av fenomen, som 
obligatoriska element i alla grundskolor.  

Avhandlingens ansats är hermeneutisk. Syftet är att bidra med en förståelse 
av hur didaktiska perspektiv kommer till uttryck i klasslärares 
mångvetenskapliga undervisning. Den didaktiska teoribildning som 
avhandlingen stöder sig på medför en förståelse av läraruppdraget som 
autonomt och reflektivt. Läraren tolkar och omformar läroplanens riktlinjer till 
ett meningsfullt undervisningsinnehåll. Utifrån denna förståelse tilldelas den 
mångvetenskapliga undervisningen innebörd genom lärarens didaktiska 
agerande. Den mångvetenskapliga undervisning som undersöks i avhandlingen 
är inte självvald av lärarna men planeras och genomförs utifrån deras egna val 
av mål, innehåll och metoder. Undervisningen förverkligas därmed i ett 
spänningsförhållande mellan normativitet och autonomi.  

Datamaterialet består av lärarintervjuer och observationer av två 
mångvetenskapliga lärområden, Företagsamhetsprojektet och Renässans-
projektet, i årskurs 6. Två övergripande forskningsfrågor formuleras som 1) 
Vad karaktäriserar de mångvetenskapliga lärområdena ur ett allmändidaktiskt 
perspektiv, med fokus på undervisningen och dess kontext?  och 2) Vad 
karaktäriserar de mångvetenskapliga lärområdena ur ett ämnesdidaktiskt 
perspektiv, med fokus på ämnens betydelse och undervisningen i samhällslära 
och historia? Forskningsarbetet förverkligas metodiskt med hjälp av 
fallstudiedesign. 

I tre artiklar undersöks de två lärområdena ur olika didaktiska perspektiv. 
Artiklarna 1 och 2 har ett ämnesdidaktiskt fokus på ämnesundervisningen 
inom lärområdena. I separata analyser (artikel 1: Företagsamhetsprojektet, 
artikel 2: Renässansprojektet) undersöks hur lärarna förhåller sig till ämnen i 
relation till mångvetenskaplighet samt hur ämnesundervisning i samhällslära 
och historia gestaltas inom lärområdena. Artikel 3 har ett allmändidaktiskt 
fokus på undervisningsprocessen och dess kontext. I en komparativ analys 
jämförs de två lärområdena utifrån lärarnas didaktiska agerande i planering 
och genomförande av lärområdena. Därtill undersöks hur lärarna förhåller sig 
till den normerande läroplanskontexten samt vilka andra kontextuella faktorer 
som påverkar undervisningen. 

Genom en dialog mellan empiri och teori utvecklas i avhandlingen en 
didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning. I modellen synliggörs för 
det första beslutandefaktorer som bygger upp mångvetenskaplig undervisning, 
och dessa är skolämnen, kompetenser, undervisningens värden och mål, elevens 
förutsättningar och intressen, aktuella fenomen och undervisningsmetoder. För 



 

 

det andra visualiseras i modellen kontextuella faktorer som har en inverkan på 
undervisningens förverkligande. Till de kontextuella faktorerna hör läroplanen 
men även skolkulturen och samverkan. I kappan diskuteras modellen, som 
utvecklas och presenteras i artikel 3, utifrån fyra teman som identifierats 
genom en meta-analys av artikelresultaten: mångdimensionella och reflektiva 
praktiker; lärar- och elevcentrerade praktiker; kontextens betydelse genom 
läroplan, skolkultur och samverkan; och skillnader i hur ämnen uppfattades och 
undervisades. På basen av diskussionen presenteras i kappan en reviderad 
didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning. Modellen erbjuder ett 
underlag för reflektion och planering av mångvetenskapliga 
undervisningspraktiker. 

I resultaten framträder den autonoma aspekten som betydande i 
klassläraruppdraget. Alla lärare som deltog i undersökningen förhöll sig 
positivt till läroplanens riktlinjer och såg en stor potential med 
mångvetenskaplig undervisning. 
 

Nyckelord: mångvetenskaplig undervisning; klasslärare; didaktik; hermeneutik; 

finländsk grundläggande utbildning; fallstudie 

  



 

 

Abstract  

This thesis investigates multidisciplinary teaching in Finnish primary 
education. Multidisciplinary approaches to teaching are increasingly being 
introduced into many national curricula. In Finland, the national curriculum of 
2014 made multidisciplinary learning modules, in which phenomena are 
studied through several disciplinary perspectives, mandatory in basic 
education.  

The purpose of this thesis is to contribute hermeneutic knowledge about 
how didactic perspectives can be identified in primary school teachers’ 
multidisciplinary teaching. Grounded in the theoretical framework of Didaktik, 
this thesis understands teachers as autonomous and reflective professionals, 
who interpret and transform curricular guidelines into meaningful content for 
students. This hermeneutical notion of multidisciplinary teaching implies that 
the approach becomes meaningful through teachers’ didactic choices and 
actions. While the multidisciplinary modules investigated in the thesis are part 
of the required curriculum, the teachers are free to select independently the 
aims, content and methods of the modules. Multidisciplinary teaching in 
Finland is thus realised in a tension between normativity and autonomy. 

The empirical data consist of teacher interviews and observations of two 
multidisciplinary modules, The Entrepreneurship Project and The Renaissance 
Project, in grade 6. The overarching research questions are formulated as 1) 
What characterises the multidisciplinary modules from a general didactic 
perspective, focusing on the teaching process and its context? and 2) What 
characterises the multidisciplinary modules from a subject didactic perspective, 
focusing on the function of subjects and the teaching of social studies and history? 
The thesis employs a case study design. 

Three studies were conducted in which the modules were analysed from 
different didactic perspectives. Studies 1 and 2 focused on subjects and 
disciplinary perspectives as taught in the modules. Through separate analyses 
(study 1: The Entrepreneurship Project, study 2: The Renaissance Project), I 
investigated the teachers’ perceptions on subjects in relation to 
multidisciplinarity and how the subjects of social studies and history were 
taught. Study 3 focused on the teaching processes in general and their contexts. 
Through a comparative analysis, the two modules were compared in relation 
to teaching planning and realisation. Teachers’ perceptions of the mandatory 
curricular guidelines and other contextual factors were also investigated. 

As a main result of this thesis, a didactic model for multidisciplinary 
teaching was developed. The model includes identified shaping factors 
(subjects, competences, values and aims of education, student needs and 
interests, contemporary issues, methods) and contextual factors (curriculum, 
school culture, collaboration), and is intended to support teachers in planning 
and reflecting on multidisciplinary teaching. The model was first presented in 
study 3. In the summary chapters, I discuss the model in relation to the 
following four themes identified through a thematic meta-analysis of the 



 

 

results: multidimensional and reflective practices; teacher-centered and student-
centered practices; contextual framing through curriculum, school culture, and 
collaboration; and differences in how subjects are perceived and taught. Based 
on the discussion in the summary chapters, a revised didactic model for 
multidisciplinary teaching is presented. 

In the results, the autonomy aspect appears significant as the teachers 
regarded the curricular guidelines positively. In their opinion, the 
multidisciplinary approach holds considerable potential for teaching and 
learning in primary education. 

 
 

Keywords: multidisciplinary teaching; primary school teachers; Didaktik; 
hermeneutics; Finnish basic education; case study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förord 

 
For everything there is a time. 

 
Allt har sin tid, enligt Bibelns predikare. Skriva avhandling har sin tid och inte 
skriva avhandling har sin tid. Under de senaste åren har avhandlingsarbetet, 
med allt vad det innebär, upptagit en hel del av min tid. Det har varit en tid av 
inspiration och engagemang. Av utmattning och frustration. Men framför allt, 
en tid av personlig utveckling.  

Nu börjar en tid i mitt liv när det är dags för något annat. 
Doktorsavhandlingen har tagit form efter ett oändligt antal timmar av analys, 
tolkning, reflektion och skrivande. Jag är inte densamma som jag var när 
avhandlingsarbetet påbörjades. Inte heller är min omgivning densamma. Tiden 
har gjort sitt och livet har format oss. När jag ser tillbaka på tiden som 
doktorand är det inte utan ett vemod i hjärtat. Vemod över vetskapen att den 
aldrig kommer igen. Samtidigt bubblar glädjen och lättnaden över att projektet 
rotts i hamn. Äntligen. Som jag väntat! 

Det finns många personer som varit viktiga under doktorandtiden. Jag 
tänker först och främst på mina tre handledare, huvudhandledare professor 
Ria Heilä-Ylikallio och biträdande handledare akademilektor Tom Gullberg och 
universitetslärare Charlotta Hilli. Ria, tack för att du lotsade in mig i 
forskarvärlden. Du har skrivit goda rekommendationer som säkert bidragit till 
att jag under hela doktorandtiden beviljats extern finansiering för mitt 
doktorandprojekt. Tack även för din insats under slutskedet av doktorandtiden 
med att förbereda disputationen! Tom, tack för att du öppnat viktiga arenor för 
mig. Jag tänker bland annat på vårt gemensamma projekt Idemo. Tack även för 
förtroendet att assistera dig i undervisnings- och handledningsuppgifter, vilket 
bidragit till att utveckla mitt didaktiska tänkande! Lotta, tack för ditt 
engagemang! Dina kritiska genomläsningar av mina texter och dina utmanande 
frågor har hjälpt mig att utvecklas enormt som forskare. Tack för uppmuntran 
och stöd när jag behövt det som mest. Tack även för gott samförfattarskap av 
den tredje avhandlingsartikeln! 

Vidare vill jag tacka alla doktorandkolleger inom doktorandprogrammet i 
pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Tack för givande samtal under 
datasessioner, läsecirklar, kaffestunder och konferensresor! Tack särskilt till 
Matilda Ståhl, Anna Widlund och Sofia Jusslin som funnits med under hela min 
doktorandtid. Under mitt första år som doktorand satt jag i forskartornet på 
Tritonia och vill tacka alla forskare där för en inspirerande samvaro. Tack även 
till alla ämnesklusterkolleger på våning 7 i Academill för ett givande 
arbetssammanhang! 

Jag har genomfört mitt doktorandprojekt i nära samarbete med Idemo, ett 
forskningsprojekt med syftet att utveckla en mångvetenskaplig pedagogik i 
gymnasier och ämneslärarutbildningen vid Åbo Akademi 2018–2021. 
Projektet har erbjudit ett viktigt sammanhang där vi tillsammans visionerat 



 

 

och reflekterat över mångvetenskaplighet ur olika synvinklar. 
Projektkollegerna har förutom handledare Tom Gullberg inbegripit 
akademilektor Mårten Björkgren och gymnasielärare Anders Fransén. Tack 
Mårten för goda samtal och all hjälp du erbjudit när jag navigerat mig in i den 
akademiska världen! Anders, jag har uppskattat vårt samarbete när vi 
exempelvis agerat filmstjärnor och presenterat projektet för ambassadörer! 
Inom Idemo har vi haft som samarbetspartner universitetslektor Matti 
Rautiainen och doktor Mikko Hiljanen vid Jyväskylä universitet. Kiitos teille 
hyvästä yhteistyöstä! Tack även till övriga samarbetsparter i projektet, särskilt 
docent Eva Ahlskog-Björkman vid FPV, teologie doktor/lärare Anna Norrback 
vid Vasa övningsskola och ekonomie doktor Karolina Wägar vid Ung 
Företagsamhet Österbotten, för gott samarbete! 

Tidigt i avhandlingsarbetet, under en doktorandkurs vid Högskolan Dalarna 
hösten 2017, kom jag i kontakt med professor Maria Olson vid Stockholms 
universitet. Det mötet visade sig vara viktigt. Du Maria har varit en extern kraft 
som uppmuntrat och stött mig, och bjudit in mig till nordiska nätverk inom 
samhällskunskapsdidaktik. Tack! Jag vill också tacka din kollega doktor Johan 
Sandahl, som deltog i nämnda doktorandkurs 2017. Vi har inte haft så mycket 
kontakt sedan dess, men du Johan sände efter kursen ett uppmuntrande mejl 
med forsknings- och referenstips som betydde mycket för en vilsen och ny 
doktorand. Stort tack för att du trodde på mitt forskningsprojekt och hjälpte 
mig vidare! 

Under doktorandkursen 2017 knöt jag även en värdefull kontakt med 
doktorand Evelina Möllenborg vid Linnéuniversitetet. Facebook har varit en 
viktig resurs för vår fortsatta kontakt. I våra skriftliga samtal har vi delat 
doktorandlivets allehanda och noterat skillnader mellan de finländska och 
svenska akademiska systemen. Tack! 

Vidare vill jag tacka biträdande professor Jan Löfström vid Åbo universitet 
för värdefull genomläsning av mitt första artikelmanuskript. Tack Jan för 
givande diskussioner och för att du inbjudit mig till nordiska 
forskarsammanhang! 

Professor Søren Harnow Klausen vid Syddansk universitet deltog i ett 
seminarium som ordnades av Idemo i september 2020. Inför seminariet läste 
du Søren min tredje avhandlingsartikel och gav värdefulla synpunkter på den 
didaktiska modellen som utvecklas där. Stort tack för det! Likaså vill jag tacka 
universitetslektor Anders Persson vid Högskolan Dalarna för att du åtog dig 
uppdraget att fungera som opponent under mitt slutseminarium. Tack för en 
god genomläsning och viktiga synpunkter på mitt avhandlingsmanuskript! 

Avhandlingsmanuskriptet har förhandsgranskats av professor Martin 
Stolare vid Karlstads universitet och professor Leena Krokfors vid Helsingfors 
universitet. Stort tack för ert gedigna arbete och förtroendet ni gav mig i form 
av att förorda disputationstillstånd! Tack till Martin som även åtog sig 
uppdraget att ställa upp som opponent på min disputation! 

Mitt doktorandprojekt hade inte varit möjligt att genomföra utan extern 
finansiering. Jag vill rikta ett varmt tack till de fonder och stiftelser som valt att 



 

 

stöda arbetet i olika omgångar: Victoriastiftelsen, Svenska Kulturfonden, 
Högskolestiftelsen i Österbotten, Waldemar von Frenckells stiftelse, 
Svenskösterbottniska samfundet och Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Ett empiriskt forskningsarbete är inte heller möjligt att genomföra utan 
informanter som välvilligt ställer upp. Jag vill rikta ett genuint tack till de lärare 
som deltagit i forskningsarbetet. Utan er viktiga insats hade avhandlingen inte 
blivit till! Tack också till rektorerna på respektive skolor och 
bildningsnämnden i bägge kommunerna som gav sitt godkännande till att jag 
bedrev forskningsarbetet i skolorna. 

Slutligen vill jag rikta min djupa tacksamhet till familj och vänner som hjälpt 
mig att fokusera på annat värdefullt i livet. Till mina föräldrar för att ni alltid 
värdesatt och uppmuntrat till utbildning. Till mina åtta syskon med respektive 
för att ni erbjuder ett sammanhang med utrymme för både seriösa 
diskussioner och humorfyllda stunder. Till mina systrar som alltid orkar lyssna 
och komma med goda råd. Till min svärfamilj, härliga människor som står med 
fötterna på jorden och välkomnat mig från första stund. Till Johanna, min bästa 
vän sedan barndomen, för våra promenader och långa pratstunder. Till alla 
andra vänner som berikar mitt liv på så många sätt. 

Under avhandlingsresans gång har jag också gjort en privat resa. Lukas kom 
in i mitt liv när jag var ungefär halvvägs med arbetet. Den resan har utan tvivel 
varit den bästa i mitt liv såhär långt. Tack Lukas för ditt stöd och din kärlek! 
Tack för att du orkat lyssna och delta i otaliga reflektioner om didaktik och 
hermeneutik. Tack för att du delat glädjestunder över en publicerad artikel 
eller en ny tolkningsinsikt. Tack också för att du lyft och burit mig i tider när 
jag inte orkat tro att avhandlingen någonsin kommer att bli klar. Jag ser fram 
emot fortsatta äventyr med dig!  

Ett sista och största tack går till min Skapare, som skapat livet och allt 
underbart som det inrymmer. Soli Deo Gloria! 

 

Pedersöre, juni 2021 

Nina Mård 
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1. Inledning 

Klassläraruppdraget är ett mångvetenskapligt uppdrag. En finländsk 
klasslärare1  undervisar i alla eller de flesta av skolans ämnen2 i årskurserna 1–
6. Klassläraren har en bred pedagogisk examen och har i regel ingen enskild 
ämnestillhörighet. Detta ger en didaktisk bredd som avspeglar sig i att 
klasslärare är vana vid att röra sig över ämnesgränser och tänka 
helhetsmässigt. För många klasslärare är mångvetenskaplig undervisning, det 
vill säga att kombinera olika ämnesperspektiv för att underlätta elevernas 
helhetsförståelse, något som i stor utsträckning präglar deras 
undervisningsarbete (Nollmeyer, Kelting-Gibson & Graves, 2016; Oinonen, 
Salonen-Hakomäki, Mäntylä & Eskola, 2018).  

Detta var fallet även i mitt eget arbete som klasslärare, hittills åren 2013–
2017. Jag genomförde årliga bokprojekt som med avstamp i ett litterärt verk 
innehöll uppgifter som gick över ämnesgränser. I praktiska ämnen som 
bildkonst och musik valde jag ofta uppgifter och material som tangerade 
aktuellt stoff inom andra ämnen. Samtidigt utmanades jag ibland att kritiskt 
reflektera över mångvetenskaplighet och kopplingar mellan skolämnen. Jag 
möttes nämligen stundvis av elevfrågor som ifrågasatte mångvetenskaplighet i 
en ämnesindelad skolstruktur. Det kunde handla om elever som inte förstod 
varför vi räknade matematik under en lektion i historia, om jag uppmuntrade 
dem att räkna ut hur många människor som dog i digerdöden. Att visa på 
kopplingar mellan olika skolämnen var för mig som klasslärare viktigt för att 
motverka en fragmentarisk kunskapsbildning hos eleverna.  

Mångvetenskaplighet har samtidigt fått en ny innebörd för finländska 
klasslärare under de senaste åren. Det är inte längre enbart upp till den 
enskilda läraren att välja i vilken mån mångvetenskaplighet genomsyrar den 
egna undervisningen. I den nuvarande läroplanen för grundskolan från 2014, 
LP20143, ingår mångvetenskaplig undervisning nämligen som ett obligatoriskt 
inslag. Finländska klasslärare förväntas undervisa mångvetenskapligt 
åtminstone under ett lärområde per läsår. Lärområden är arbetsperioder där 
”eleverna undersöker helheter och kombinerar och undersöker olika 
vetenskapsgrenar” varigenom de ges ”möjlighet att tillämpa sina kunskaper 
och känna sig delaktiga i att bygga upp gemensam kunskap” 
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 30). Den normativa tonen skiljer sig från 
tidigare läroplaner, i vilka mångvetenskaplig undervisning varit något som 
uppmuntrats till vid sidan av ämnesindelad undervisning (Ahonen, 2012). 
Genom LP2014 förutsätts att alla klasslärare undervisar mångvetenskapligt. 
De ökade läroplansbetoningarna på mångvetenskapligt arbete grundar sig på 

                                                           
1 I avhandlingen används begreppen klasslärare och lärare synonymt. I de fall där övriga 
lärarkategorier åsyftas uttrycks det explicit. 
2 I avhandlingen används begreppen skolämne och ämne synonymt. 
3 I avhandlingen benämns läroplanen som LP2014 eftersom läroplanen officiellt godkändes och 
antogs i december 2014. Läroplanen togs i bruk i skolorna hösten 2016. 
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en vilja till pedagogisk utveckling som ska svara mot framtidens behov av 
mångsidigt kompetenta medborgare (Halinen & Jääskeläinen, 2015). Jag 
återkommer till läroplansutvecklingen i bakgrundsöversikten (avsnitt 1.1). 

Mångvetenskaplig undervisning är inget nytt fenomen i 
utbildningssammanhang. Fenomenet har utforskats både teoretiskt och 
empiriskt (se exempelvis Applebee, Adler & Flihan, 2007; Barnes, 2015; 
Klausen, 2011; Krogager Andersen, Hobel & Holgersen, 2019; Lenoir & Hasni, 
2016; McPhail, 2018). I jämförelse med ämnesundervisning saknas ändå en 
utvecklad didaktisk begreppsapparat och teoribildning som kan stöda lärare i 
genomförandet av mångvetenskaplig undervisning (Niemelä & Tirri, 2018). 
När LP2014 infördes i skolorna hösten 2016 var jag själv verksam som 
klasslärare och kom att diskutera läroplanens riktlinjer med mina kolleger i 
anslutning till det lokala läroplansarbetet4. Jag noterade varierande 
uppfattningar av mångvetenskaplighet och en avsaknad av 
förståelsekonsensus. Jag insåg också att jag själv och många lärarkolleger med 
mig saknade en utvecklad begreppsapparat och teoretisk medvetenhet om 
fenomenet. Allt detta väckte mitt intresse att genom en doktorsavhandling 
bidra till kunskapsutvecklingen om mångvetenskaplig undervisning i det 
finländska klassläraruppdraget. 

I denna avhandling undersöks två mångvetenskapliga lärområden utifrån 
didaktisk teoribildning. Enligt didaktiken är läraren en autonom aktör som 
tolkar och omformar läroplanens riktlinjer till ett meningsfullt 
undervisningsinnehåll för eleverna (Hopmann, 2007). Lärområdena som 
undersöks är initierade av en normativ läroplansriktlinje. Den 
mångvetenskapliga undervisningen som undersöks är därmed inte självvald av 
lärarna och kan inte jämföras med undervisningslösningar som jag själv i mitt 
arbete som klasslärare valde att förverkliga (se ovan). Samtidigt ges lärarna en 
viss autonomi att utforma lärområdena som de själva önskar. Enligt LP2014 är 
det upp till enskilda lärare och skolor att planera och genomföra lärområden 
som svarar mot lokala behov, resurser och målsättningar (Vitikka m.fl., 2016). 
Lärområdena är därmed inte toppstyrda vad gäller mål, innehåll och metoder. 
Enligt Sahlberg (2015; se även Toom & Husu, 2016) är tilliten till lärares 
professionalitet en hörnsten inom finländsk utbildning och en viktig 
förutsättning för dess framgång. Spänningen mellan normativitet och 
autonomi, mellan en normativ läroplansriktlinje och klasslärarens 
professionella handlingsutrymme, är en tes som präglar avhandlingens 
forskningsarbete. Hur tar sig mångvetenskaplig undervisning uttryck i två 
lärområden som är initierade av en normativ läroplansriktlinje men planerade 
och genomförda av lärare i två olika skolor? Vilken inverkan har läroplanen på 
lärarnas undervisning och vilka andra kontextuella faktorer framstår som 

                                                           
4 I Finland utarbetas en nationell läroplan, vilken fungerar som riktgivande styrdokument för alla 
grundskolor. Utifrån den nationella läroplanen gör varje kommun upp en lokal läroplan som utgör 
det centrala styrdokumentet för lärare och skolor inom den egna kommunen. I uppgörandet av 
den lokala läroplanen deltar lärarna och rektorerna aktivt (Vitikka, Krokfors & Rikabi, 2016). 
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betydande? Hur väljer lärarna teman, innehåll, mål och metoder för den 
mångvetenskapliga undervisningen? 

Ett annat forskningsintresse riktas mot hur lärarna förhåller sig till 
skolämnen och ämnesundervisning inom de mångvetenskapliga lärområdena. 
En förförståelse, som grundar sig på tidigare forskning (se Applebee m.fl., 
2007; Blanck, 2014; Lenoir & Hasni, 2016; McPhail, 2018), har varit att ämnen 
utgör viktiga byggstenar i mångvetenskaplig undervisning. I LP2014 framhålls 
att de mångvetenskapliga lärområdena ska inkludera kunskaper och 
färdigheter från flera ämnesområden (Utbildningsstyrelsen, 2014). Vilken 
betydelse ges då ämnen inom lärområdena och hur undervisas olika ämnen 
inom en mångvetenskaplig struktur? För att närmare undersöka detta används 
samhällslära och historia som fokusämnen i avhandlingen.   

Klasslärarna är en lärarkategori som hamnat i skymundan i forskning om 
mångvetenskaplig undervisning, särskilt inom den finländska arenan 
(Peltomaa, Markkanen & Luostarinen, 2020). Med tanke på klasslärares 
mångvetenskapliga uppdrag har en vedertagen uppfattning varit att de har 
lättare att förverkliga mångvetenskaplig undervisning än sina 
ämneslärarkolleger5 (jfr Niemelä & Tirri, 2018; Tarnanen, Kaukonen, 
Kostiainen & Toikka, 2019). Ämneslärare är specialiserade i ett fåtal ämnen och 
har inte klasslärarens ämnesbredd. Största delen av tidigare finländsk 
forskning har följaktligen fokuserat på hur ämneslärare förverkligar 
mångvetenskaplig undervisning, särskilt efter att läroplansreformen 2014 
medfört ökade förväntningar på att också ämneslärare i grundskolans högre 
årskurser (7–9) undervisar mångvetenskapligt (se Björkgren, Gullberg & Hilli, 
2014; Braskén, Hemmi & Kurtén, 2020; Elo & Nygren-Landgärds, 2020;  
Eronen, Kokko & Sormunen, 2019; Tarnanen m.fl., 2019). I denna avhandling 
strävar jag efter att fylla en forskningslucka genom ett kunskapsbidrag om hur 
mångvetenskaplig undervisning förverkligas av klasslärare. 

Med begreppet mångvetenskaplig undervisning förstås i avhandlingen i 
huvudsak lärarens undervisning. Fokus ligger på lärarens didaktiska val och 
förhållningssätt. Begreppet åtskiljs därmed från de vidare begreppen 
mångvetenskaplig utbildning eller mångvetenskaplig pedagogik som även 
inrymmer fokuseringar på elevens lärande. Här bör dock sägas att didaktiken 
beskriver en undervisningsprocess som relationer mellan lärare, elev och 
innehåll (Hopmann, 2007). Undervisning kan inte genomföras utan att det 
finns någon som undervisar och någon som undervisas. Det är inte möjligt att 
definitivt särskilja läraren och eleven i en undervisningssituation, och detta 
förklarar min begreppsdefinition att mångvetenskaplig undervisning i 
huvudsak åsyftar lärarens undervisning. Även om elevperspektivet inte ges 
primärt utrymme i avhandlingen finns eleverna givetvis närvarande i det 
empiriska materialet. Lärarnas undervisning relateras ständigt till de elever 
som undervisas, vilket framkommer i resultaten. Jag utvecklar min förståelse 
av begreppet mångvetenskaplig undervisning i kapitel 2. Där görs även en 

                                                           
5 Ämneslärare är en finländsk benämning för lärare som undervisar i grundskolans högre 
årskurser (7–9) och i gymnasiet. Ämneslärare är behöriga att undervisa i ett eller ett fåtal ämnen. 
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utvidgad begreppsutredning. Den didaktiska teoribildning som avhandlingen 
stöder sig på utvecklas närmare i avsnitt 1.2 och i kapitel 3. 

I detta inledande kapitel positioneras forskningsintresset som näst i en 
bakgrundsöversikt. Därefter introducerar jag avhandlingens forskningsarbete 
i ett avsnitt där problemställning och centrala teorier förtydligas. Efter detta 
preciseras avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en 
översikt av avhandlingens disposition. 

 

1.1. Bakgrund  

Mångvetenskaplighet är inget nytt fenomen i utbildningen. Under en lång tid 
har pedagoger och utbildningsfilosofer betonat vikten av att skapa holistiska 
undervisningslösningar som främjar elevernas helhetsmässiga kunskaps-
utveckling (se Beane, 1997; Dewey, 1997; Kauranne, 1971). Att organisera 
utbildningen utifrån olika skolämnen är en rådande princip inom västerländsk 
utbildning, men det betyder inte att ämnesindelning ses som det enda möjliga 
sättet. Under de senaste åren har mångvetenskapliga strävanden förekommit 
alltmer frekvent i globala diskussioner om framtidens utbildning (McPhail, 
2019).  

Den ökade betoningen på mångvetenskaplighet motiveras utifrån det 
föränderliga samhällets behov av mångsidigt bildade och kompetenta 
medborgare (Klausen, 2011; McPhail, 2018). Komplexa samhälleliga problem, 
det ökade informationsflödet och arbetslivets förändrade villkor anges som 
orsaker till reformerandet av utbildningen i en mera mångvetenskaplig 
riktning (Jensen, 2019; Lähdemäki, 2018; von Oettingen, 2018). 
Mångvetenskaplig undervisning motiveras även eftersom den grundar sig på 
en socialkonstruktivistisk lärandeteori, som för tillfället har ett stort stöd inom 
västerländsk utbildning. Enligt socialkonstruktivismen deltar eleven aktivt i 
kunskapsbyggandet genom meningsfulla lärandeupplevelser i samverkan med 
andra (Fraser, 2013; Halinen & Jääskeläinen, 2015; Tarnanen & Kostiainen, 
2020).  

I reformarbetet för ökade mångvetenskapliga undervisningslösningar har 
överstatliga organisationer som EU, OECD och UNESCO varit tongivande. 
Genom att definiera målsättningar för framtidens utbildning som grundar sig 
på mångvetenskapligt och kompetensinriktat lärande strävar organisationerna 
efter att påverka utbildningsreformer i enskilda länder (EU, 2018; OECD, 2018; 
UNESCO, 2015). Strävandena har fått genomslagskraft i läroplansreformer som 
under senare år genomförts i olika länder. Ökade läroplansbetoningar på 
mångvetenskaplighet och kompetensutveckling rapporteras från många håll 
(Greenwood, 2013; Jensen & Østergren-Olsen, 2017; Lam, Alviar-Martin, Adler 
& Sim, 2013; Lähdemäki, 2018; McPhail, 2018).  

Den finländska läroplansreformen 2014 återspeglar den utveckling som 
beskrivits ovan. Även om Finland under många år befunnit sig i ett 
internationellt toppskikt vad gäller utbildningsresultat var ambitionen med 
läroplansreformen 2014 att förändra pedagogiken och skolornas verksamhet 
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(Vitikka m.fl., 2016). Läroplansreformen har framställts som nödvändig för att 
säkerställa en fortsatt gynnsam utveckling för finländsk utbildning, genom att 
föra den i en riktning mot mångsidigt kunnande och kompetensbaserad 
undervisning6 (Halinen & Jääskeläinen, 2015). Enligt förespråkare för 
utvecklingen har mångvetenskaplig undervisning en bred potential med tanke 
på elevernas bildningsprocesser. En undervisning som utgår från 
mångvetenskapligt tänkande och generiska kompetenser tar sin utgångspunkt 
i elevernas verklighet och de fenomen som finns där. Genom att undersöka 
autentiska fenomen och problem ur olika perspektiv kan eleverna utveckla 
kompetenser som behövs i framtidens komplexa samhälle (Lonka m.fl., 2015; 
Tarnanen & Kostiainen, 2020; Tynjälä & Gijbels, 2012). Mångvetenskapliga 
arbetssätt sägs även bättre främja elevernas allsidiga bildning än 
ämnesundervisning, som riskerar att fokusera på kunskapsreproduktion och 
isolerad kunskapsutveckling (Halinen & Jääskeläinen, 2015; Luostarinen, 
Gillberg & Peltomaa, 2020; Ouakrim-Soivio, Rinkinen & Karjalainen, 2015). 

Trots de ökade läroplansbetoningarna på mångvetenskaplighet finns ingen 
konsensus bland lärare och forskare om hur mångvetenskaplig undervisning 
ska förstås. I kapitel 2 presenterar jag två grundprinciper inom 
mångvetenskapligt undervisningsarbete; dels samspel mellan flera skolämnen, 
dels elevcentrerade och meningsfulla aktiviteter. Jag visar på olika synsätt 
gällande de två principerna och redogör för olika förståelser av begrepp som 
används för att åsyfta mångvetenskapliga strävanden. Avsaknaden av en 
enhetlig teoretisk och begreppslig referensram gör att lärare tolkar mål och 
metoder för mångvetenskaplig undervisning på varierande sätt (Dowden, 
2014; Wallace, Sheffield, Rénnie & Venville, 2007). Läroplansmålsättningar för 
mångvetenskaplig och kompetensinriktad undervisning har en tendens att 
vara både ambitiösa och vaga, vilket kan göra det svårt för lärare att omforma 
målen till klassrumspraktik (Dowden, 2014; Oinonen m.fl., 2018; Saarinen 
m.fl., 2019). Det finns ett behov av begreppsutredning och teoriutveckling för 
att stöda lärarnas förverkligande av mångvetenskaplig undervisning. Behovet 
har påtalats länge men aktualiserats genom den senaste tidens utveckling 
(Dowden, 2014; Lenoir & Hasni, 2016; Niemelä & Tirri, 2018; Nollmeyer m.fl., 
2016; Wallace m.fl., 2007).  

I denna avhandling ges ett empiriskt kunskapsbidrag om hur 
mångvetenskaplig undervisning förverkligas av klasslärare. I en dialog mellan 
empiri och teori utvecklas även teoretiska kunskapsbidrag i form av en 
begreppsutredning av förekommande svenska begrepp och en didaktisk 
modell för mångvetenskaplig undervisning.  

 

                                                           
6 I LP2014 finns sju kompetensområden för mångsidig kompetens definierade. Dessa är tänkta att 
genomsyra all undervisning, både ämnesindelat och mångvetenskapligt arbete. De sju 
kompetensområdena är: 1) förmåga att tänka och lära sig; 2) kulturell och kommunikativ 
kompetens; 3) vardagskompetens; 4) multilitteracitet; 5) digital kompetens; 6) 
arbetslivskompetens och entreprenörskap; och 7) förmåga att delta, påverka och bidra till en 
hållbar framtid (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 18–22). 
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1.2. Avhandlingens forskningsarbete 

1.2.1 Forskningsdesign 

Avhandlingens forskningsarbete har genomförts som en flerfallstudie. 
Fallstudien är en forskningsdesign som möjliggör en fördjupad förståelse av 
det studerade objektet genom en kombination av olika datainsamlingsmetoder 
(Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). Två fall, i form av två mångvetenskapliga 
lärområden i årskurs 6, har följts under våren 2018. Det ena lärområdet hade 
som tema företagsamhet och refereras till i avhandlingen som 
Företagsamhetsprojektet. Det andra lärområdet hade renässansen som tema 
och refereras till i avhandlingen som Renässansprojektet. Det empiriska 
materialet insamlades genom att jag som forskare observerade undervisningen 
och intervjuade klasslärarna som genomförde projekten.  

De två lärområdena valdes slumpvist men kom att utgöra spännande 
kontraster. Den ena skolan, där jag följde med Företagsamhetsprojektet, är en 
skola med en traditionell ämnesindelad struktur. Olika skolämnen undervisas 
normalt separat medan de mångvetenskapliga lärområdena reserveras en 
skolvecka per läsår. Den andra skolan, där jag följde med Renässansprojektet, 
är en skola som reformerade sin pedagogik i samband med införandet av 
LP2014. Inspirerad av läroplanens anvisningar om mångvetenskapligt 
helhetstänkande frångick skolan ämnesindelad undervisning, med undantag 
för språk, matematik och gymnastik. Undervisningen i alla övriga skolämnen 
sker genom mångvetenskapliga temahelheter. 

De olikartade skolkontexterna skapade ett intressant utgångsläge för 
analyserna. Enligt Christensen (2019) behöver ämnesindelningen och 
ämnesförståelsen tas i beaktande när man försöker förstå mångvetenskaplig 
undervisning. Klasslärarna är utbildade i en ämnesindelad akademisk tradition 
och de allra flesta av dem arbetar i skolor med ämnesindelade strukturer. Det 
innebär att skolämnen utgör organisationsenheter utifrån vilka skolan och 
utbildningen administreras. När skolvardagen är ämnesuppdelad används 
skolämnen till att fördela tid, lärare, lokaler och timresurser. Detta leder till en 
ämnesorienterad målförståelse som kan utgöra en kontrast till 
mångvetenskaplig målförståelse (Christensen, 2019; se även Jensen, 2019). I 
Företagsamhetsskolan7 utgör ämnen huvudsakliga organisationsenheter, 
vilket är kutym inom de flesta finländska grundskolor. I Renässansskolan8 
organiseras undervisningen till stor del utifrån mångvetenskapliga helheter, 
och ämnen utgör inte på motsvarande sätt organisationsenheter för 
verksamheten. Detta är ett unikt förfaringssätt som återfinns enbart i ett fåtal 
finländska grundskolor. Utgångsläget bidrog till en förförståelse att 
mångvetenskaplig undervisning med stor sannolikhet karaktäriseras på 
varierande sätt i de två lärområdena. Utgångsläget motiverade också intresset 

                                                           
7 Skolan där Företagsamhetsprojektet genomfördes. 
8 Skolan där Renässansprojektet genomfördes. 
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att undersöka hur klasslärarna i de olika skolkontexterna förhåller sig till 
ämnen och ämnesundervisning i relation till mångvetenskaplighet.  

För de ämnesinriktade analyserna användes samhällslära och historia som 
fokusämnen. I Företagsamhetsprojektet undersöktes hur samhällslära 
undervisades i det mångvetenskapliga sammanhanget och hur ämnet 
samspelade med projektets övriga ämnen. I Renässansprojektet undersöktes 
historia på motsvarande sätt. Valet av fokusämnen motiveras ur personlig 
synvinkel av att jag inom min klasslärarexamen och –erfarenhet fördjupat mig 
i dessa ämnen. Ur vetenskaplig synvinkel motiveras valet utifrån det aktuella 
forskningsläget. Den ämnesdidaktiska forskningen om grundskolans mellanår 
har i huvudsak präglats av disciplinära perspektiv med ett inåtriktat fokus på 
det egna ämnet (se exempelvis Bjerre, 2019; de Groot-Reuvekamp, Ros & van 
Boxtel, 2018; Johansson, 2018; Lilliestam, Holmqvist Lidh & Osbeck, 2020; 
Persson, 2017; Rantala, Puustinen, Khawaja, van den Berg & Ouakrim-Soivio, 
2020). Såväl i Norden som internationellt råder en kunskapsbrist gällande hur 
samhällslära och historia tar plats i mångvetenskaplig undervisning som 
förverkligas av klasslärare (se Percival, 2014; jfr Blanck, 2014). Att studera 
ämnen i mångvetenskapliga sammanhang kan enligt Kristiansson (2014; se 
även Stolare, 2019) bidra till ämnesdidaktisk utveckling genom att ämnena 
framstår i nytt ljus.  

Ur ett finländskt perspektiv är det särskilt viktigt med ämnesdidaktisk 
forskning och utveckling i dessa ämnen med riktning mot grundskolans 
mellanår. Samhällslära infördes genom LP2014 som ett nytt 
undervisningsämne i årskurserna 4–6. Tidigare har det undervisats först i 
årskurs 9. Detta har medfört ett behov av en empirisk forskningstradition som 
kan stöda den ämnesdidaktiska utvecklingen (Löfström, 2014). Historia har å 
sin sida en lång tradition som undervisningsämne i nämnda årskurser. Ändå 
har merparten av tidigare finländsk historiedidaktisk forskning inriktats mot 
grundskolans högre årskurser och gymnasiet (jfr Rantala m.fl., 2020; Virta & 
Yli-Panula, 2016). 

De olikartade skolkontexterna skapade även ett intressant utgångsläge för 
ambitionen att undersöka kontextens betydelse för den mångvetenskapliga 
undervisningens förverkligande. De två lärområdena genomfördes inom en 
liknande nationell utbildningskontext med samma nationella 
läroplansriktlinjer. Båda skolorna är svenskspråkiga skolor och tillhör därmed 
samma utbildningsminoritet9. Den lokala kontexten skiljer sig däremot åt 
genom att skolornas undervisning organiseras på olika sätt. De två skolorna 
har valt varierande sätt att bemöta läroplanens krav om mångvetenskapliga 
lärområden. I Företagsamhetsskolan avsätts en skolvecka per läsår för 
årskursvisa lärområden, i Renässansskolan arbetar man mångvetenskapligt i 
stort sett varje skoldag. Lärområdena i Renässansskolan utgörs av 
temahelheter som sträcker sig över sex–åtta skolveckor.  

                                                           
9 Svenska är Finlands andra officiella språk vid sidan av finska. En minoritet om 5,2 % av 
finländarna talar svenska som sitt modersmål och de har rätt till utbildning på sitt modersmål på 
alla utbildningsnivåer. 
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Skolorna befinner sig därtill i olika geografiska områden. 
Företagsamhetsskolan är en större grundskola, med årskurserna 1–9, i 
stadsmiljö. Sjätteklassarna var fördelade på fyra klasser med varsin 
klasslärare. Företagsamhetsprojektet var ett delat projekt för samtliga elever i 
årskurs 6, och de fyra lärarna planerade och genomförde projektet gemensamt 
tillsammans med en femte timlärare på skolan10. Renässansskolan är en 
mindre grundskola, med årskurserna 1–6, i landsortsmiljö. Där fanns en klass 
för varje årskurs, och Renässansprojektet genomfördes av klassläraren för 
årskurs 6 och hennes elevgrupp. De två projekten presenteras närmare i det 
metodologiska kapitlet (avsnitt 4.4). 
 
 

1.2.2. Teoretisk och metodologisk positionering: didaktik och 

hermeneutik 

De två lärområden som undersöks i avhandlingen speglas mot didaktisk 
teoribildning. Vanligt i tidigare studier är att mångvetenskaplig undervisning 
undersöks ur ett lärandeperspektiv och diskuteras utifrån lärandeteorier (se 
exempelvis Kujamäki, 2014; Liljeström, Enkenberg & Pöllänen, 2013; 
Tarnanen m.fl., 2019; även forskningsöversikten i kapitel 2). Fokuseringen på 
mångvetenskaplighetens potential för elevernas lärande är något som 
återkommer i finländska styrdokument och tillhörande pedagogiska 
diskussioner (jfr Halinen & Jääskeläinen, 2015; Lähdemäki, 2018; 
Utbildningsstyrelsen, 2014). I denna avhandling läggs fokus på läraren och 
dennes agerande. I avhandlingen undersöker jag vad didaktiken som lärarens 
professionsvetenskap kan bidra med för att förstå klasslärares förverkligande 
av mångvetenskaplig undervisning som en del av läraruppdraget. Didaktik 
bygger på en lång tradition av modeller och begrepp som stöder läraren i 
undervisningsplanering och –genomförande (Hopmann, 2007). 
Mångvetenskaplig undervisning i sin tur saknar en utvecklad didaktisk 
referensram. Utifrån lärarfokuseringen och den didaktiska teoribildning jag 
stöder mig på återkommer jag i den avslutande reflektionen (kapitel 7) till 
frågan om mångvetenskaplighetens potential för lärarutveckling (jfr 
Luostarinen m.fl., 2020). 

Didaktiken är ett vetenskapsområde som handlar om undervisningens teori 
och praktik. I didaktisk teoribildning fokuseras de aspekter som förekommer 
när lärare undervisar sina elever. Didaktiken betonar en öppenhet inför den 
situation som undervisningen sker i. De val som läraren gör gällande 
undervisningens mål, innehåll och metoder är knutna till de aktuella eleverna, 
till lärarens perspektiv samt till tid och plats. Didaktiken fokuserar primärt på 
vad som sker i själva undervisningen i interaktionen mellan lärare, elev och 
innehåll. Samtidigt betonas att undervisningen är beroende av kontextuella 

                                                           
10 En finländsk timlärare undervisar utifrån timkontrakt och har inte klassansvar för någon 
elevgrupp. 
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faktorer på olika nivåer eftersom all undervisning sker i en viss skola i ett visst 
samhälle (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2017; Wahlström, 2015). 

Inom didaktiken karaktäriseras läraruppdraget som ett tolkande och 
reflektivt uppdrag. Läraren ses som en autonom och professionell aktör med 
en betydande frihet att gestalta undervisningen utifrån egna preferenser. 
Läraren tolkar och omformar läroplanens riktlinjer till ett lämpligt och 
meningsfullt innehåll för eleverna (Uljens & Ylimäki, 2017). I mötet med 
innehållet utmanas eleverna att reflektera och omtolka tidigare erfarenheter, 
vilket leder till individuella bildningsprocesser. Bildning innebär en 
kultiverande process där eleven förstår innehållet och utifrån det kan handla 
etiskt och omdömesfullt11 (Horlacher, 2016). Utifrån ett didaktiskt perspektiv 
blir det problematiskt ifall läroplansriktlinjer görs normativa och alltför 
styrande. Att göra mångvetenskaplig undervisning till ett obligatoriskt element 
för alla lärare kan utifrån didaktiska premisser sägas inskränka på lärares 
frihet att förverkliga undervisningen autonomt. Genom att förutsätta bestämda 
arbetssätt förminskas enskilda skolors och lärares frihet att välja metoder som 
lämpar sig för den egna situationen och de egna eleverna (jfr Autio, 2014; 
Uljens & Ylimäki, 2017). Likaså riskerar en utbildning som styrs av bestämda 
kompetensmål att inte främja en allsidig bildning hos eleverna (Willbergh, 
2015). Finländsk utbildning har traditionellt utvecklats i linje med 
didaktiktraditionen, men kritiska röster har höjts för att läroplansreformen 
2014 inneburit ett närmande till en nyliberal tradition med högre grad av lärar- 
och ansvarsstyrning (Autio, 2014; Sivesind, Afsar & Bachmann, 2016; Uljens & 
Ylimäki, 2017). 

I ett annat hänseende kan man dock säga att didaktikens principer 
aktualiseras genom det mångvetenskapliga utbildningsidealet. 
Mångvetenskaplig undervisning skiljer sig från ämnesundervisning genom att 
det inte finns ett bestämt undervisningsinnehåll definierat i läroplanen att 
förhålla sig till (jfr Arnold & Koch-Priewe, 2011). Det är lärarens uppgift att 
definiera ett relevant mångvetenskapligt innehåll som bygger på kopplingar 
mellan olika skolämnen. I den finländska läroplanen framkommer detta genom 
att planeringen av de mångvetenskapliga lärområdena är decentraliserad till 
lokal nivå. I LP2014 ges enbart övergripande målsättningar för de 
mångvetenskapliga lärområdena. Dessa bygger på principer om elevens 
delaktighet och främjandet av helhetsförståelse av olika fenomen 
(Utbildningsstyrelsen, 2014). Närmare beslut om konkreta mål, innehåll och 
metoder fattas av kommuner, skolor och lärare utifrån lokala förutsättningar 
och behov (Vitikka m.fl., 2016). På så vis avsäger sig de nationella 
beslutsfattarna ansvaret för att definiera ett mångvetenskapligt 
undervisningsinnehåll på motsvarande sätt som ämnesinnehållet för de olika 
skolämnena. Lärare ges förtroendet att förverkliga undervisningen i 
lärområdena enligt eget omdöme.  

                                                           
11 Begreppet bildning är komplext och kan förstås på många sätt. Jag medger detta men är tydlig 
med att en närmare begreppsdiskussion går utanför syftet med avhandlingen. I avsnitt 3.3 
behandlar jag bildningsbegreppet kort i relation till allmändidaktiken utifrån Wahlström (2015). 
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 I studier där finländska klass- och ämneslärare fått komma till tals 
framkommer att merparten av dem ställer sig positiva till riktlinjerna i LP2014. 
Många lärare upplever inte att kravet på mångvetenskaplig undervisning 
förminskar deras lärarautonomi utan snarare främjar en individuell 
professionsutveckling. Genom att arbeta mångvetenskapligt upplever lärarna 
att de får möjlighet att reflektera, både individuellt och tillsammans med 
kolleger, över undervisningens uppdrag och hur den formar eleverna (Elo & 
Nygren-Landgärds, 2020; Haapaniemi, Venäläinen, Malin & Palojoki, 2020; 
Luostarinen m.fl., 2020; Paulsrud & Wermke, 2019). Deltagandet i lokalt 
läroplansarbete upplever lärarna som engagerande. Det stärker deras känsla 
att kunna påverka och bestämma över sin egen undervisning (Heikkilä, 2020; 
Pyhältö, Pietarinen & Soini, 2018; Tian & Risku, 2019). Däremot uppger en del 
klasslärare att kraven på mångvetenskaplighet och kompetensutveckling 
medfört ökad stress och tidsbrist. Enligt Oinonen m.fl. (2018) tyder det på att 
mångvetenskaplighet på sina håll ses som en tilläggsuppgift och inte införlivats 
på ett naturligt sätt i skolans och lärarnas verksamhet. Det finns även lärare 
som upplever det betungande att hela tiden behöva förnya sin undervisning 
och sitt sätt att tänka i enlighet med nya läroplansriktlinjer (Oinonen m.fl., 
2018). 

Didaktisk teoribildning grundar sig på en hermeneutisk förståelse av 
lärarens uppdrag (jfr Uljens & Ylimäki, 2017). Hermeneutiken är en 
tolkningslära som strävar efter att förstå mänskligt varande och mänskliga 
aktiviteter (Ödman, 2017). Tolkande och förståelse ses som centrala principer 
i all mänsklig tillvaro, och hermeneutiken intresserar sig för att undersöka den 
mening som kommer till uttryck i mänskliga handlingar (Gilje, 2020). 
Undervisningsuppdraget är enligt didaktiken ett hermeneutiskt uppdrag, där 
den enskilda läraren tillskrivs stor betydelse för undervisningens 
förverkligande.  

I denna avhandling används hermeneutiken som vetenskapsteoretisk 
positionering. Mångvetenskaplig undervisning förstås utifrån den 
hermeneutiska ansatsen som en undervisningsform som ges innebörd genom 
lärarens didaktiska agerande. Undervisningen av de två lärområdena präglas 
av lärarnas förståelse av mångvetenskaplig undervisning samt hur de tolkar 
och omformar läroplanens riktlinjer till den egna undervisningssituationen. 
Genom att intervjua lärarna och observera deras undervisning har jag som 
forskare inhämtat perspektiv på de två praktikerna. Jag har analyserat och 
tolkat det empiriska materialet utifrån min förståelsehorisont. Det 
kunskapsbidrag som presenteras i avhandlingen är min förståelse av 
klasslärarnas mångvetenskapliga undervisning (jfr Kristensson Uggla, 2012; 
Ödman, 2017). Jag utvecklar min förståelse av hermeneutiken i det 
metodologiska kapitlet (kapitel 4). 

Det didaktiska fältet är komplext och omfattar en mängd relaterade 
företeelser. För att underlätta en överblick görs ofta en åtskillnad mellan två 
olika perspektiv på samma grundläggande företeelse: allmändidaktik och 
ämnesdidaktik. Precis som benämningarna förtäljer fokuserar 
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allmändidaktiken på undervisningens generella och icke-ämnesmässiga 
aspekter. Ämnesdidaktiken i sin tur fokuserar på undervisningen av ett enskilt 
ämne (Sjöholm, Kansanen, Hansén & Kroksmark, 2017). I avhandlingen 
används både allmändidaktiska och ämnesdidaktiska teorier för att analysera 
såväl generella som ämnesrelaterade didaktiska aspekter av klasslärares 
mångvetenskapliga undervisning. På så vis eftersträvas en bredd i förståelsen 
av hur olika didaktiska perspektiv kommer till uttryck i lärområdena. Det är 
ändå viktigt att betona att uppdelningen i allmändidaktik och ämnesdidaktik 
är mer praktiskt grundad än principiellt betingad (Sjöholm m.fl., 2017).  I 
undervisningen ingår de olika perspektiven i ett integrerat händelseförlopp, 
och uppdelningen i allmändidaktik och ämnesdidaktik används i avhandlingen 
som ett analytiskt redskap för att undersöka olika aspekter av lärarnas 
mångvetenskapliga undervisning.  

I det följande preciseras avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 
 
 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Avhandlingens ansats är hermeneutisk. Syftet är att bidra med en förståelse av 
hur didaktiska perspektiv kommer till uttryck i klasslärares 
mångvetenskapliga undervisning. Den mångvetenskapliga undervisning som 
undersöks förverkligas genom två lärområden som utgör en obligatorisk del av 
det finländska klassläraruppdraget. För att nå det uppställda syftet har följande 
två övergripande forskningsfrågor formulerats: 
 

1. Vad karaktäriserar de mångvetenskapliga lärområdena ur ett 
allmändidaktiskt perspektiv, med fokus på undervisningen och dess 
kontext? 

2. Vad karaktäriserar de mångvetenskapliga lärområdena ur ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv, med fokus på ämnens betydelse och 
ämnesundervisning i samhällslära och historia? 

 
Avhandlingen består av tre publicerade forskningsartiklar och denna kappa. 

Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av de tre artiklarna som ingår i 
avhandlingen. De tre artiklarna styrs av egna forskningsfrågor som i sin tur 
bidrar till att besvara syftet och de övergripande forskningsfrågorna. Här bör 
även nämnas att forskningsprocessen inte linjärt följt de övergripande 
forskningsfrågornas struktur, utan jag inledde analysarbetet med att fokusera 
på det ämnesdidaktiska perspektivet och lärarnas ämnesundervisning utifrån 
samhällslära och historia. De ämnesinriktade analyserna gjordes separat för de 
två lärområdena. I artikel 1 fokuseras undervisningen av samhällslära inom 
Företagsamhetsprojektet. I artikel 2 fokuseras undervisningen av historia 
inom Renässansprojektet. Förutom fokuseringen på samhällslära och historia 
i sig undersöks även hur ämnena samspelar med övriga ämnen i lärområdet. 

I artikel 3 fokuseras det allmändidaktiska perspektivet. Det görs genom en 
komparativ analys av hur generella didaktiska strategier kommer till uttryck i 
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lärarnas val av mål, innehåll och metoder för de mångvetenskapliga 
lärområdena. Därtill undersöks hur lärarna förhåller sig till läroplanen som en 
normerande kontextuell faktor samt vilka övriga kontextuella faktorer som 
påverkar lärarnas förverkligande av den mångvetenskapliga undervisningen. 
Utifrån analysen, som grundar sig på resultaten i de två första artiklarna, 
utvecklas i artikeln en didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning.  

I kappan görs en meta-analys av resultaten i de tre artiklarna. I artiklarna 
befinner jag mig väldigt nära det empiriska materialet och svarar på 
forskningsfrågor som fokuserar på undervisningens praktiska genomförande. 
De tre artiklarnas syften, forskningsfrågor, resultat och diskussion 
sammanfattas i kapitel 5. I kappan betraktar jag resultaten som framkommit i 
artiklarna genom en didaktisk meta-lins. Jag särskiljer mellan allmändidaktiska 
och ämnesdidaktiska perspektiv på de två lärområdena men menar att dessa 
samtidigt går in i varandra i lärarnas undervisning. Genom kappans meta-
analys har jag identifierat fyra meningsbärande teman, vilka presenteras 
närmare i resultatkapitlet (avsnitt 5.4). Diskussionen i kappan (kapitel 6) utgår 
från de fyra temana som svarar mot avhandlingens två övergripande 
forskningsfrågor. Jag relaterar temana till den didaktiska modellen som 
utvecklats i  artikel 3, och som ett resultat av diskussionen presenterar jag en 
reviderad didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning. Kappans 
diskussion följer därmed inte linjärt artiklarnas progression. Jag beskriver 
analys- och tolkningsprocessen i sin helhet i det metodologiska kapitlet 
(avsnitt 4.6). 

 
 

1.4. Disposition 

Avhandlingens kappa omfattar sju kapitel, tre tabeller, fem figurer och 
referenslista. Metatexter inleder varje kapitel. Avhandlingen omfattar även 
abstrakt på både svenska och engelska. 

I detta inledande kapitel har jag redogjort för bakgrunden till avhandlingens 
forskningsintresse på både ett vetenskapligt, utbildningspolitiskt och 
personligt plan. Avhandlingens forskningsarbete presenterades, vilket 
inbegrep en inledande teoretisk och metodologisk positionering. Utifrån 
bakgrund och problemställning preciserades avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en överblick över avhandlingens 
disposition. 

Avhandlingens teoretiska landskap presenteras i kapitlen 2 och 3. Kapitel 2 
fokuserar på mångvetenskaplig utbildning och undervisning. I kapitlet görs en 
teoretisk översikt som åtföljs av en begreppsutredning. Därefter följer en 
forskningsöversikt av mångvetenskaplig undervisning i grundskolans lägre 
årskurser. I kapitel 3 presenteras didaktikens centrala utgångspunkter. Jag 
redogör för allmändidaktik och ämnesdidaktik samt förhållandet mellan dem. 
Därefter diskuterar jag mångvetenskaplig undervisning i relation till 
didaktiken. Kapitlet avslutas med en översikt av finländsk ämnesdidaktik i 
samhällslära och historia. 
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I kapitel 4 presenteras studiens metodologiska och vetenskapsteoretiska 
ansatser. Inledningsvis repeteras syftet och forskningsfrågorna, och därefter 
redogör jag för avhandlingens hermeneutiska ansats. Fallstudien som 
forskningsdesign och de två lärområdena presenteras närmare. Vidare redogör 
jag för avhandlingens datainsamling och empiriska material samt den 
analytiska processen. Kapitlet innehåller slutligen en diskussion om etiska 
aspekter knutna till avhandlingens forskningsarbete. 

Kapitel 5 innehåller sammanfattningar av de tre artiklar som utgör 
avhandlingens resultat. Artiklarna i original är bifogade och hittas sist i 
avhandlingen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där jag presenterar 
fyra teman som identifierats i en meta-analys av resultaten. I kapitel 6 
diskuteras resultaten utifrån de fyra tematiska resultatperspektiven.  

I kapitel 7 knyter jag ihop avhandlingen genom avslutande reflektioner. 
Inledningsvis diskuteras forskningsprocessen och de metodologiska valen. 
Därefter reflekterar jag över avhandlingens kunskapsbidrag genom att 
presentera konklusioner och implikationer. Slutligen ges förslag till fortsatt 
forskning.  
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2. Mångvetenskaplig undervisning 

I det inledande kapitlet framkommer att mångvetenskaplig undervisning i 
tidigare forskning framställts som en komplex verksamhet med många 
varianter. Mängden likartade begrepp som används och avsaknaden av en 
utvecklad didaktik försvårar en konsensusbetonad förståelse av fenomenet. I 
detta kapitel preciseras den teoretiska förståelse av mångvetenskaplig 
undervisning som avhandlingens forskningsarbete bygger på. Inledningsvis 
redogör jag för grundprinciper i det mångvetenskapliga undervisningsarbetet. 
Därefter följer en begreppsutredning av begrepp som förekommer på svenska 
för att beskriva mångvetenskapliga ansatser. Både i forsknings- och 
utbildningssammanhang är det viktigt med en gemensam förståelse av de olika 
begreppen för att en pedagogiskt konstruktiv diskussion ska kunna föras 
(Peltomaa m.fl., 2020). Begreppsutredningen avrundas med min förståelse av 
det begrepp som används i avhandlingen, mångvetenskaplig undervisning. 
Kapitlet avslutas med en översikt av tidigare forskning om mångvetenskaplig 
undervisning i grundskolans lägre årskurser. 

 

2.1. Grundprinciper i mångvetenskapligt undervisnings-

arbete 

I ett försök att teoretiskt ringa in fenomenet mångvetenskaplig undervisning 
har Nollmeyer m.fl. (2016) identifierat två grundprinciper. För det första finns 
en inriktning mot samspel mellan olika ämnens innehåll och färdigheter. 
Mångvetenskaplig undervisning förutsätter att perspektiv från minst två olika 
skolämnen kombineras. För det andra betonas meningsfulla, elevcentrerade och 
kollaborativa aktiviteter. Enligt Nollmeyer m.fl. (2016) är principerna 
kännetecknande för alla varianter av mångvetenskapliga 
undervisningsansatser, oberoende av hur de i praktiken utformas. 

I en del forskningslitteratur (se Beane, 1997; Dowden, 2007; Fraser, 2013; 
Lintner, 2013) görs en närmast dikotomisk uppdelning genom att 
mångvetenskaplig undervisning strikt sägs fokusera på den ena eller den andra 
principen. Dowden (2007) konkluderar det som att mångvetenskaplig 
undervisning antingen utgår från en ämnescentrerad eller en elevcentrerad 
grundprincip. Ett exempel på denna typ av åtskiljande resonemang är Frasers 
(2013; se även Dowden, 2007; 2014) redogörelse för lärarens roll i 
ämnescentrerade respektive elevcentrerade mångvetenskapliga praktiker. 
Fraser (2013) förstår ämnescentrerad mångvetenskaplig undervisning som en 
lärarcentrerad undervisningsform. Med det menas att läraren ansvarar för 
undervisningsplaneringen och väljer tema och undervisningsinnehåll. 
Elevaktivitet förverkligas genom att eleverna utför de uppgifter som läraren 
definierat. Målet med ämnescentrerad mångvetenskaplig undervisning är i 
första hand att täcka läroplanens målsättningar för olika ämnen och visa på 
kopplingar mellan olika ämnesområden. Fraser (2013) jämför detta med 
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elevcentrerade praktiker där eleverna aktivt involveras i undervisnings-
planeringen. Undervisningen får en karaktär av lärandeaktiviteter som utgår 
från teman, fenomen eller problem som eleverna själva är med och väljer. 
Eleverna ges större ansvar att ställa upp mål för sin lärandeprocess och välja 
tillvägagångsätt för att utveckla sin kunskap. Lärarens roll förändras till en 
handledande övervakare som styr elevernas lärandeprocesser i relevanta 
riktningar och ger stöd enligt behov. 

Gemensamt för de författare som talar för en uppdelning är att de två 
grundprinciperna inte uppfattas som likvärdiga. Elevcentrerad 
mångvetenskaplig undervisning framförs som en prefererad undervisnings-
form eftersom den aktivt involverar eleverna i undervisningsprocessen. 
Ämnescentrerad mångvetenskaplig undervisning definieras i sin tur som ett 
förlegat undervisningssätt, som inte på motsvarande sätt kan erbjuda 
meningsfulla lärandeupplevelser (Beane, 1997; Dowden, 2007; Fraser, 2013; 
Lintner, 2013). Detta synsätt är problematiskt eftersom det riskerar att 
nedtona betydelsen av ämnen och den akademiska kunskap de erbjuder. Det är 
inte så att den ena principen behöver motsäga den andra. Min egen förståelse 
ligger närmare Nollmeyers och hans kollegers (2016) synsätt, det vill säga att 
mångvetenskaplig undervisning utgår från bägge principer och kombinerar 
dem på fruktbara sätt. I det följande utvecklar jag resonemanget om de två 
grundprinciperna och hur de kan kombineras till en meningsfull 
mångvetenskaplig undervisning. 

Den första av de två grundprinciperna som Nollmeyer m.fl. (2016) 
presenterar inbegriper en uppfattning om skolämnen som viktiga byggstenar i 
mångvetenskaplig undervisning. Genom att kombinera två eller flera 
skolämnen är tanken att elevernas förståelse av det studerade fenomenet 
breddas och nyanseras (Juuti, Kairavuori & Tani, 2015). En undervisning som 
inte bygger på ämnesperspektiv eller främjar elevernas inhämtande av 
akademisk kunskap riskerar att stanna vid ytlig, vardaglig kunskapsaktivitet 
(Lenoir & Hasni, 2016). Till skolans uppdrag hör att utmana elevernas 
förförståelse och erbjuda dem akademisk eller kraftfull kunskap (Niemelä, 
2020; Stolare, 2019). För att säkerställa en sådan kunskapsutveckling även 
inom undervisning över ämnesgränserna är det viktigt att betona 
vetenskapligheten som bas (jfr McPhail, 2018). Diskussionen kring skolämnens 
funktion inom mångvetenskaplig undervisning har stundvis varit livlig inom 
det globala forskningsfältet (se exempelvis Beane, 1997; Klein, 2006; Lenoir & 
Hasni, 2016; McPhail, 2018). Detta avspeglar sig i ett flertal empiriska studier 
där forskare konstaterar att ämnen inte försvinner eller tappar i betydelse 
fastän undervisningen organiseras enligt en mångvetenskaplig struktur 
(Applebee m.fl., 2007; Blanck, 2014; Greenwood, 2013; McPhail, 2018; Perger, 
Major & Trinick, 2018). Utifrån avhandlingens empiriska material konstaterar 
jag själv samma sak (se särskilt Mård, 2020a). 

Principen om ämnessamspel diskuteras av Klausen (2014) utifrån 
slutsatsen att mångvetenskaplighet sammanför element som annars skulle 
förekomma som åtskilda. Enligt en allmän definition beskrivs den 
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mångvetenskapliga ansatsen enkelt som ett sammanförande av olika 
skolämnen (se exempelvis Nollmeyer m.fl., 2016) medan Klausen (2014) 
öppnar upp begreppet på ett djupare plan. Han konstaterar att det kan 
förekomma olika typer av sammanförande beroende på syftet med 
undervisningen. I det mångvetenskapliga sammanförs inte bara olika 
skolämnens faktamässiga kunskapsområden utan även andra aspekter från 
olika vetenskapsgrenar såsom färdigheter, teorier, metoder, modeller, 
övergripande kompetenser samt sätt att förstå och definiera problem (se även 
Lenoir & Hasni, 2016). Klausen (2014) varnar också för risken att betrakta 
monovetenskaplighet och mångvetenskaplighet som definitiva motpoler. Han 
noterar att gränser mellan skolämnen kan vara vaga och att en hel del 
överlappningar sker, särskilt mellan närbesläktade ämnen, också utan en 
uttalad mångvetenskaplig ambition. 

Utifrån uppfattningen att mångvetenskaplighet bygger på samspel mellan 
skolämnen har mångvetenskaplig undervisning i huvudsak teoretiserats 
utifrån på vilka sätt detta samspel kan ta sig uttryck. En klassisk indelning 
bygger på en fyrfaldig modell med olika grader av samspel mellan ämnen: 
användning av hjälpämnen, mångvetenskaplighet, tvärvetenskaplighet och 
ämnesöverskridande arbete. Modellen är utvecklad på danska av Klausen 
(2011) och översatt till svenska av Gullberg (2020). Enligt modellen utgör 
användning av hjälpämnen den ytligaste formen av mångvetenskaplighet, där 
ett huvudämne bestämmer uppgiften medan andra ämnen löser bestämda 
deluppgifter och stöder på så vis lärandet i huvudämnet. Mångvetenskaplighet 
innebär att flera ämnen arbetar parallellt med en frågeställning eller tema, som 
belyses ur de olika ämnesperspektiven. Tvärvetenskaplighet innebär att ämnen 
arbetar kring en gemensam problemställning. I undervisningen är ämnen 
fortfarande synliga men deras gränser är inte tydliggjorda som i den 
mångvetenskapliga varianten. Ämnesöverskridande arbete utgör den djupaste 
formen av mångvetenskaplighet, där enskilda ämnen träder i bakgrunden i 
arbete kring ett övergripande tema. Ämnen tematiseras då inte längre som 
ämnen. 

Det finns även ett flertal andra varianter av modeller som visualiserar 
ämnessamspel. Drake och Burns (2004) presenterar en tredelad modell som 
särskiljer mellan multidisciplinär (eng: multidisciplinary), interdisciplinär 
(eng: interdisciplinary) och transdisciplinär (eng: transdisciplinary) 
undervisning. Modellen liknar den som presenteras ovan, med den skillnaden 
att hjälpämnen ingår som en variant av multidisciplinär undervisning (Drake 
& Burns, 2004). Den tredelade modellen av Drake och Burns (2004) användes 
i avhandlingens två första artiklar som ett teoretiskt analysverktyg för de 
mångvetenskapliga ingångarna i projekten. Varianter av de två modellerna 
hittas hos bland andra Applebee m.fl. (2007), Blanck (2014), Gresnigt m.fl. 
(2014) och Klein (2006). 

En nackdel med modellerna som teoretiserar olika grader av ämnessamspel 
är att de använder sig av samma begrepp som kan användas för att åsyfta 
mångvetenskaplig undervisning i allmänhet. I modellen av Klausen (2011; se 
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även Gullberg, 2020) används begreppen mångvetenskaplighet och 
ämnesöverskridande arbete som enbart varianter av ett mångvetenskapligt 
förhållningssätt, trots att båda är vanligt förekommande begrepp i litteratur 
och styrdokument när man åsyftar fenomenet i allmänhet (se exempelvis 
Björkgren, Gullberg & Hilli, 2014; Samuelsson, 2014; Utbildningsstyrelsen, 
2014). På motsvarande sätt återfinns de engelska begreppen multidisciplinary 
och interdisciplinary som varianter i modellen av Drake och Burns (2004), 
samtidigt som båda begreppen är vanligt förekommande i engelskt språkbruk 
för att åsyfta mångvetenskaplig undervisning generellt (se exempelvis 
Applebee m.fl., 2007; Braskén m.fl., 2020; Klausen, 2014). Risken är att 
modellerna i stället för att skapa struktur bidrar till en ökad 
begreppsförvirring. Det finns ett behov av att klargöra vad de olika begreppen 
står för och utveckla en konsensus om i vilket sammanhang de kan användas. 
Detta är en ambitiös målsättning som sträcker sig över de möjligheter som 
finns inom ramen för en doktorsavhandling. Genom att påvisa behovet samt 
presentera en förståelse av fenomenet och en medveten reflektion över 
begrepp som används ges i denna avhandling ett bidrag till utvecklingen av en 
mångvetenskaplig didaktik.  

Den andra grundprincipen i mångvetenskaplig undervisning rör enligt 
Nollmeyer m.fl. (2016) aspekter som tar fasta på meningsfullhet, 
elevcentrering och kollaborativt arbete. Genom denna princip relateras 
mångvetenskaplig undervisning till en konstruktivistisk och sociokulturell syn 
på lärande och kunskapsutveckling (Peltomaa m.fl., 2020). Det innebär en 
uppfattning om nödvändigheten av att placera elevens behov och intressen 
som en grund för undervisningsaktiviteter (Hasse, 2013). Samhälleliga 
förändringar är, som jag konstaterar i kapitel 1, en viktig drivkraft för 
mångvetenskapliga strävanden i utbildningsreformer. Kunskapssamhället 
uppges behöva medborgare som har en bred kunskap och mångsidig 
kompetens. Den mångvetenskapliga undervisningen beskrivs som ett svar på 
uppropet, genom dess betoning på utvecklande av mångsidiga färdigheter samt 
förmåga att samverka och engagera sig i gemensamt kunskapssökande (Jensen, 
2019; Klausen, 2011; Tynjälä & Gijbels, 2012). Mångvetenskaplig undervisning 
är i den bemärkelsen en praktik som i första hand utgår från de behov eleven, 
åtminstone enligt beslutsfattare, har för att utvecklas till en aktiv 
samhällsmedborgare.  

Samhälleliga förändringar är dock inte den enda orsaken till att 
mångvetenskaplig undervisning betonas och uppmuntras. Det har under en 
lång tid funnits pedagogiska inriktningar som betonat vikten av att placera 
eleven i centrum för undervisningen. Klausen (2020) nämner för det första 
klassisk bildningsfilosofi, som med Wilhelm von Humboldt i spetsen under 
1800-talet betonade mångsidighetens betydelse i bildning och utbildning. För 
att främja en helhetsmässig bildning behöver skola och undervisning enligt 
klassisk bildningsfilosofi erbjuda ett mångsidigt innehåll som möjliggör ett 
frigörande av individens inneboende krafter och egenskaper. Ensidig eller 
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specialiserad utbildning anses riskera att inte möta den fullständiga 
bildningspotentialen hos enskilda individer (Lüth, 2000).  

För det andra omnämner Klausen (2020) reformpedagogiska och 
progressiva strävanden, som förekommit redan under 1900-talets början 
genom bland andra John Dewey i USA. Enligt dessa strävanden bör 
utbildningen ta sin utgångspunkt i elevens erfarenheter och vara nära den 
verklighet som eleven möter utanför skolan. I dessa sammanhang kritiseras 
skolans akademisering och ämnesindelning för att fjärma sig från den livsvärld 
som är elevernas egen. Likaså kritiseras ämnesindelningen för att skapa 
fragmentariska kunskapsbitar som varken motsvarar elevers sätt att tänka 
eller verklighetens komplexitet (Beane, 1997; Dewey, 1997; Fraser, 2013; 
Lahdes, 1982). Gemensamt för såväl klassisk bildningsfilosofi som 
reformpedagogik är tanken att undervisning ska vara frigörande och inte 
tvingande. Undervisningen bör hjälpa eleven att genom (ut)bildning bli frigjord 
och självständig (jfr undervisningens subjektifierande funktion i Biesta, 2020). 
Den ska inte styra in eleverna i en bestämd ram (Klausen, 2020). I Finland var 
pedagogen Aukusti Salo en aktiv förespråkare för mångvetenskaplig, 
integrerad pedagogik under 1900-talets början, inspirerad av både Dewey och 
tyskt bildningstänkande (Kauranne, 1971). 

Principerna om ämnessamspel och elevcentrering tar, som framkommer 
ovan, utgångspunkt i olika typer av utbildningsfilosofiska resonemang. Detta 
betyder inte att de behöver ses som motsättningar. Utifrån avhandlingens 
empiriska material har jag utvecklat en förståelse av de två principernas 
jämbördiga betydelser. Mångvetenskaplig undervisning behöver basera sig på 
ämneskunskaper för att utveckla ett kraftfullt, akademiskt kunnande som 
skiljer sig från vardagskunnande (Stolare, 2019; Niemelä, 2020). Enligt Hobel 
(2018) utgör ämnena redskap som i mångvetenskaplig undervisning kan 
användas kunskapsproducerande och problemlösande. För att undervisningen 
ska vara meningsfull behöver den samtidigt närma sig elevens livsvärld och 
utgå från de intressen och förutsättningar som eleven har. Förhållandet mellan 
skolämnen och elevens livsvärld är ett ämne som ständigt diskuteras inom 
didaktiken (se exempelvis Olson, 2020). Utifrån den mångvetenskapliga 
undervisningens karaktär kunde den definieras som en undervisningsform 
som placerar sig mellan skolämnen och elevens livsvärld. Mångvetenskaplig 
undervisning erbjuder möjligheter att studera fenomen och problem som 
återfinns i elevernas omgivning och därmed är relevanta. Genom att 
mångvetenskapligt närma sig fenomenen ur olika perspektiv finns goda 
möjligheter att främja elevernas akademiska kunskap, inhämtat från de olika 
skolämnena. Ämnesmässiga begrepp och metoder kan användas för att utöka 
elevernas kunskapsbank om det studerade fenomenet samtidigt som 
undervisningen kopplas till fenomen som finns nära dem i deras vardag (jfr 
Niemelä, 2020). 
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2.2. Begreppsutredning 

Efter den teoretiska översikten kommer jag som näst att se över det 
begreppsliga fältet. Som jag tidigare konstaterat förekommer många olika 
begrepp som åsyftar någon form av mångvetenskaplig undervisning (se 
Bursjöö, 2015). En konsensus om begreppens betydelse existerar inte i nuläget 
(jfr Peltomaa m.fl., 2020) och teoretiska modeller över ämnessamspel riskerar 
att orsaka ytterligare begreppsförvirring. Med begreppsutredningen nedan 
finns ingen ambition att heltäckande utreda det begreppsliga fältet. Snarare ska 
den ses som en utredning av begrepp som jag under avhandlingsarbetet stött 
på i styrdokument och forskningslitteratur. De olika begreppen förklaras och 
diskuteras i relation till varandra, innan jag knyter ihop utredningen med att 
redogöra för begreppet mångvetenskaplig undervisning som används i 
avhandlingen. Jag motiverar samtidigt varför just det begreppet används. De 
begrepp som ingår i begreppsutredningen är helhetsskapande, tematisk, 
ämnesintegrerad, ämnesövergripande och ämnesöverskridande undervisning. 
Vidare ingår begreppen ämnessamverkan och ämnessamspel samt 
fenomenbaserad och problembaserad undervisning. 

 
 

Helhetsskapande, tematisk, ämnesintegrerad, ämnesövergripande och 
ämnesöverskridande undervisning 

Helhetsskapande undervisning är ett begrepp som används i LP2014 för att 
ringa in all slags undervisning som strävar efter att främja helhetsförståelse. 
Den primära målsättningen är att studera vardagliga företeelser som helheter 
och därigenom relatera olika kunskapsbitar till ett helhetsmässigt 
sammanhang (Niemelä, 2019). Helhetsskapande undervisning genomförs ofta 
över ämnesgränser så att man i undervisningen kombinerar flera 
ämnesperspektiv för att skapa helhetsförståelse. Detta kan ske exempelvis 
genom att ett tema studeras parallellt i flera ämnen eller att ämnesgränserna 
suddas ut i studiet av övergripande teman (Cantell, 2015). Det är även möjligt 
att arbeta helhetsskapande inom ett enskilt ämne, genom att undervisningen 
går från det konkreta till det abstrakta och från det kända till det okända 
(Lahdes, 1982). Helhetsskapande undervisning inbegriper alltså inte 
nödvändigtvis principen om samspel mellan olika skolämnen, även om den ofta 
i praktiken involverar flera ämnesperspektiv. Begreppet har även 
problematiserats för att skapa en överdriven fokusering på konstgjorda 
helheter av fenomen som i själva verket är motstridiga och fragmentariska 
(Cantell, 2015). 

Tematisk undervisning utgår från ett tema. Temat kan väljas utifrån 
läroplanens ämnesinnehåll (t.ex. medeltiden), sociala problem eller frågor 
(t.ex. konflikt), frågor eller saker ur de ungas egna liv (t.ex. vem är jag?), eller 
processorienterade begrepp (t.ex. förändring). Beroende på temat kan 
tematisk undervisning omfatta ett eller många ämnen (Nilsson, 2007; Percival, 
2014). På samma sätt som helhetsskapande undervisning förutsätter tematisk 
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undervisning inte automatiskt samspel mellan flera olika ämnen. Om detta 
råder dock delade meningar. Lederman och Niess (1997) påpekar att ett viktigt 
syfte med tematisk undervisning uttryckligen är att synliggöra kopplingarna 
mellan olika ämnen och ämnesområden gällande det studerade temat. 

Begreppen ämnesintegrerad, ämnesövergripande och ämnesöverskridande 
undervisning har i det närmaste synonyma betydelser. Alla tre åsyftar en 
undervisningsform där flera ämnen samverkar kring ett större 
kunskapsmässigt tema (Olovsson & Näsström, 2018). Enligt Björkgren m.fl. 
(2014) kan man även förstå begreppen som en undervisningsform där ämnen 
integreras med läroplanens övergripande värdegrundsrelaterade 
målsättningar. Bursjöö (2015) visar på ytterligare en nyansering genom att 
begreppen ibland syftar på samspel mellan närbesläktade ämnesområden, 
såsom de naturvetenskapliga ämnena eller de samhällsorienterade ämnena, 
medan en annan uppfattning är att det kan handla om samspel mellan skolans 
alla ämnen. 

 
 

Ämnessamverkan och ämnessamspel 

Enligt Samuelsson (2014) handlar ämnessamverkan om en undervisningsform 
där ett kunskapsområde beskrivs ur olika ämnesperspektiv. Ämnesgränserna 
är tydliga och ämnena hålls isär, men man betonar att ämnena kan ge olika 
perspektiv på ett och samma fenomen. Ett kunskapsområde som antiken kan 
exempelvis studeras ur ett historiskt, religiöst och estetiskt perspektiv. Ämnen 
kan ytterligare samverka genom att fungera som stödämnen åt varandra, 
exempelvis så att matematik stöder lärandet i naturvetenskapliga ämnen (jfr 
Klausen, 2011). Samuelsson (2014) uppfattar således ämnessamverkan som en 
lös form av samarbete mellan ämnen eftersom ämnesgränserna där bibehålls 
tydligt. Han kontrasterar med ämnesintegrering som handlar om en djupare 
form av samverkan, där en viss nedbrytning av ämnen sker genom studiet av 
övergripande teman. Att karaktärisera ämnesintegrerad/ 
ämnesövergripande/ämnesöverskridande undervisning som en djupare form 
av samverkan mellan ämnen närmar sig den förståelse som presenteras i 
Klausens (2011) modell. Enligt Samuelsson (2014) är begreppet 
ämnessamverkan närmast att förstå synonymt med undervisning som 
tillämpar hjälpämnen, mångvetenskapliga (Klausen, 2011) och 
multidisciplinära (Drake & Burns, 2004) ansatser.  

Ämnessamspel, som en direkt översättning från danskans ”fagligt samspil”, 
är inte en etablerad term på svenska. Det förespråkas ändå av Stolare (2019) 
som ett lämpligt icke-normativt begrepp. Enligt Stolare (2019) är 
ämnessamspel ett deskriptivt begrepp för undervisning där ämnen samverkar 
på olika sätt. Det är inte lika normativt färgat som övriga begrepp, vilka kan 
inrymma varierande uppfattningar. Förslaget att gå in för användande av ett 
helt nytt begrepp på svenska motiveras eftersom det är ofrånkomligt att redan 
etablerade begrepp inrymmer delvis olika betydelser (Stolare, 2019). 
Ämnessamspel används i Blancks (2014) studie av arbetet med 
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samhällskunskapslärares undervisning i tematiska frågor. I denna avhandling 
används ämnessamspel som begrepp för att deskriptivt åsyfta olika former av 
samverkan mellan skolämnen. 

 
 

Fenomenbaserad och problembaserad undervisning 

Begreppen fenomenbaserad och problembaserad undervisning närmar sig 
främst tematisk undervisning av de begrepp som hittills förklarats. Ansatserna 
utgår från fenomen eller problem (jfr ett tema) som är aktuella och relevanta 
för eleverna. Ett fenomen kan vara något konkret i form av en sak eller ett 
ämne, eller också ett abstrakt begrepp eller idémönster (Moilanen, 2015). Ett 
problem identifieras av lärare och elever tillsammans utifrån det som är 
aktuellt i elevernas vardag (Tarnanen & Kostiainen, 2020).  

Enligt Silander (2015) består dessa undervisningsformer av fem 
dimensioner: holism, autenticitet, kontextualitet, problembaserat lärande och 
kollaborativa lärandeprocesser. Den holistiska dimensionen åsyftar 
mångvetenskapligheten inom fenomenbaserad undervisning, eftersom den 
inte integreras i traditionell ämnesundervisning utan fokuserar på 
helhetsskapande utforskning av aktuella företeelser i världen. Undervisningen 
innefattar fakta och färdigheter som relateras till fenomenet eller problemet, 
och därmed överskrids traditionella ämnesgränser. Autenticiteten åsyftar 
användandet av metoder, verktyg och material som behövs för att lösa verkliga 
problem. En verklig omgivning, i motsats till det traditionella klassrummet, 
bidrar till att främja den autentiska lärandeprocessen. Kontextualitet-
dimensionen refererar till studiet av fenomen som systematiska enheter, vilka 
blir meningsfulla i dess naturliga sammanhang. Fenomenet kan inte 
förutbestämmas av läraren, utan identifieras av eleverna i deras observationer 
av sin omgivning. Genom problembaserat lärande uppställer eleverna egna 
frågor och konstruerar kunskap. Lärandeprocessen kännetecknas av 
utvecklande av hypoteser och utarbetande av teorier. Genom samarbete och 
kollaborativa aktiviteter skapas möjligheter att tillsammans analysera 
fenomen och problem ur olika synvinklar. Läraren underlättar processen 
genom att vägleda och uppmuntra eleverna (Silander, 2015; se även Lonka 
m.fl., 2015; Moilanen, 2015; Symeonidis & Schwarz, 2016). 

Fenomenbaserad undervisning nämns inte explicit i den finländska 
läroplanen. I LP2014 stadgas att undervisningen ska vara helhetsskapande och 
mångvetenskaplig (Utbildningsstyrelsen, 2014). Ändå har begreppet kommit 
att användas på bred front inom både forskning och media för att beskriva 
mångvetenskaplig undervisning. Exempelvis har lärarutbildningen vid 
Jyväskylä universitet en fenomenbaserad inriktning (se Moilanen, 2015; 
Tarnanen & Kostiainen, 2020). Ett par skolor i södra Finland har likaså 
offentliggjort att de arbetar fenomenbaserat (se Emtö, 2018; Helsingfors stad, 
2020). Niemelä (2019) ställer sig kritisk till att fenomenbaserad undervisning 
vunnit så stora insteg inom skolvärlden. Han förespråkar begreppet 
helhetsskapande eftersom det enligt hans tycke möjliggör en bredare syn på 
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mångvetenskapliga strävanden. Det fenomenbaserade arbetssättet har kommit 
att innefatta en ganska strikt arbetsordning enligt den som beskrivits ovan. Att 
arbeta helhetsskapande kan däremot enligt Niemelä (2019) möjliggöra en 
mängd olika arbets- och undervisningsformer. Det kan också visa på ett 
helhetsskapande didaktiskt tänkesätt för lärare, i motsats till fenomenbaserad 
undervisning som främst fokuserar på att skapa sammanhang för eleverna 
(Niemelä, 2019). 

 
 

Begreppsanvändningen i avhandlingen 

Det brokiga begreppsfältet gör begreppsanvändningen inom mång-
vetenskaplig didaktisk forskning utmanande. I denna avhandling synliggörs 
detta genom att begreppsanvändningen skiftat under arbetets gång. I 
avhandlingens första artikel används begreppet ämnesintegrerad 
undervisning för att benämna det lärområde som Företagsamhetsprojektet 
utgjorde. Begreppet valdes utifrån forskningsintresset, som i artikeln riktade 
sig mot ämnesundervisning i relation till mångvetenskaplighet. 
Ämnesfokuseringen motiverade ett begrepp som synliggjorde ämnen och 
integreringen av flera ämnesperspektiv. Senare har begreppet övergetts till 
förmån för mångvetenskaplig undervisning. Övergången motiveras i huvudsak 
av att det mångvetenskapliga begreppet används i den finländska läroplanen, 
vilket gör att det är bekant för lärarna och återfinns i nationella pedagogiska 
diskussioner (jfr Cantell, 2015; Utbildningsstyrelsen, 2014). Begreppen 
ämnesintegrering med dess synonymer är inte förekommande i finländska 
styrdokument och därmed mindre utnyttjade i pedagogiska diskussioner. Det 
andra begreppet som återfinns i LP2014 är helhetsskapande undervisning, 
vilket hade varit ett alternativ utifrån argumenten ovan. Som jag tidigare visat 
är begreppet helhetsskapande omdebatterat och behöver inte i sig syfta på en 
undervisning över ämnesgränser, vilket ingår i forskningsintresset för denna 
avhandling. Helhetsskapande undervisning är även ett begrepp som inte 
används i någon större utsträckning utanför Finland. Det slutgiltiga 
begreppsvalet i avhandlingen mognade fram allt eftersom jag under 
forskningsarbetet erhöll en djupare förståelse av de olika begreppen genom 
litteraturläsning och kunde spegla begreppen mot avhandlingens 
forskningsintresse och det empiriska materialet. 

Mångvetenskaplig undervisning är därmed det begrepp som används i 
avhandlingen för att åsyfta alla former av undervisning som strävar efter att 
främja elevernas helhetsförståelse. Det sker utifrån de två grundprinciper som 
Nollmeyer m.fl. (2016) presenterar, nämligen genom att kombinera olika 
ämnesperspektiv på konstruktiva sätt och genom att ta avstamp i teman och 
fenomen som är relevanta för eleverna. Denna förståelse närmar sig Niemeläs 
(2020; se även Stolare, 2019) resonemang om mångvetenskaplig undervisning 
som ett sätt att koncentrera utbildningen kring kraftfull kunskap (eng. 
powerful knowledge), det vill säga sådan specialiserad, akademisk kunskap 
som skiljer sig från vardagskunskap och som är skolans uppgift att förmedla 
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(jfr Young & Muller, 2013). En mångvetenskaplig undervisning som enbart 
koncentrerar sig på faktainlärning genom att kombinera kunskapsområden 
från olika skolämnen riskerar visserligen att upplevas långt ifrån elevernas 
erfarenheter. På motsvarande sätt riskerar en mångvetenskaplig undervisning 
som tar avstamp i vardagliga företeelser och nedtonar vikten av akademisk 
ämneskunskap, att inte erbjuda den kraftfulla kunskap som elever har rätt att 
erbjudas genom formell utbildning (jfr Niemelä, 2020; Stolare, 2019). 
Mångvetenskaplig undervisning ska därmed ses som en undervisningsform 
med potential att sammankoppla elevens livsvärld med skolvärlden och 
ämneskunnande (jfr Kujamäki, 2014). I diskussionen (kapitel 6 och 7) 
återkommer jag till begreppet genom att diskutera det i relation till det 
empiriska materialet. Analysen visar att lärarna på olika sätt tar fasta på både 
ämneskunnande och relevansen för elevernas vardag i den mångvetenskapliga 
undervisningen. 

 
 

2.3. Forskningsöversikt 

Forskningsfältet kring mångvetenskaplig undervisning präglas av den svagt 
utvecklade didaktiska och pedagogiska teoribildningen. I begrepps-
utredningen ovan framkommer utmaningar att utveckla en konsensusinriktad 
förståelse av de olika begrepp som används. Avsaknaden av en enhetlig 
begreppslig och teoretisk referensram gör att lärare tolkar mål och metoder 
för mångvetenskaplig undervisning väldigt olika (Dowden, 2014; se även 
Wallace m.fl., 2007). De mångskiftande läraruppfattningarna avspeglar sig i att 
mångvetenskaplighet tar sig varierande uttryck i olika undervisningspraktiker 
(Nollmeyer m.fl., 2016). Lokala resurser, förutsättningar och behov styr det 
praktiska arbetet i hög grad (Applebee m.fl., 2007; Dowden, 2014; Greenwood, 
2013; Wallace m.fl., 2007). Dowden (2014; se även Saarinen m.fl., 2019; 
Wallace m.fl., 2007) kritiserar också läroplansmakare för att definiera 
ambitiösa och vaga läroplansmål som är svåra att omforma till 
klassrumspraktik. 

I en amerikansk studie som omfattade både grundskola och andra stadiets 
utbildning rapporterar Applebee m.fl. (2007) att lärarna upplevde det 
utmanande att undervisa enligt en metod som är svagt teoretiskt utvecklad och 
som saknar relevant undervisningsmaterial (se även Braskén m.fl., 2020; Lam 
m.fl., 2013). Greenwood (2013) påvisar liknande tendenser bland klasslärare 
på Nordirland. Han konstaterar att lärare behöver såväl metodiska insikter 
som möjligheter att delta i fortbildning och läroplansarbete för att de ska bli 
förtrogna med den mångvetenskapliga undervisningsformen (Greenwood, 
2013). I inledningskapitlet redogör jag även för forskningsresultat som visat 
att en del finländska klasslärare ser mångvetenskaplig undervisning som något 
utöver den normala undervisningsverksamheten. Detta kan leda till upplevd 
tidsbrist och stress (Oinonen m.fl., 2018). 

I ett försök att definiera mångvetenskaplig undervisning konstaterar 
Nollmeyer m.fl. (2016) att det handlar om en mångfacetterad verksamhet. 
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Genom att intervjua amerikanska klasslärare och observera deras 
undervisning betonar författarna att mångvetenskaplig undervisning behöver 
granskas utifrån ett flertal variabler för att ringas in i sin helhet. De föreslår en 
granskning av hur många ämnesområden som kombineras och på vilken nivå 
de kombineras, dvs. ifall det handlar om en ytlig mångvetenskaplighet där ett 
ämne stöder undervisningen av ett annat ämne eller en mera djupgående 
mångvetenskaplighet där olika ämnens ämnesmålsättningar kombineras i en 
integrerad undervisning. Därtill föreslår författarna att man granskar hur ofta 
mångvetenskaplig undervisning förekommer under skolåret i relation till övrig 
(ämnesindelad) undervisning.  

På basis av ett flertal empiriska studier i australiensiska grundskolor 
identifierar Wallace m.fl. (2007) en rad faktorer som kännetecknar effektiva 
mångvetenskapliga praktiker. De konstaterar inledningsvis att det behöver 
finnas delade målsättningar, lärarengagemang och goda kollegiala relationer 
mellan lärarna. Därtill behövs ett stödjande ledarskap som erbjuder tillräckliga 
resurser och uppmuntrar till mångvetenskaplighet. Med tillräckliga resurser 
avses bland annat organisatoriska förutsättningar i form av 
planeringsmöjligheter under skoltid, en flexibel tidtabell och tillräckliga 
undervisningsresurser. För att främja kopplingarna till elevernas livsvärld 
behöver mångvetenskaplig undervisning enligt författarna inbegripa tydliga 
kopplingar till det omgivande samhället. Detta kan konkretiseras genom 
samarbete med externa aktörer eller deltagande i aktiviteter utanför skolan. 

Trots bristen på teoribildning och undervisningsmaterial uppger många 
klasslärare att de ser stor potential i mångvetenskaplig undervisning. På 
Nordirland konstaterar Greenwood (2013) att många klasslärare förhöll sig 
positivt eller ganska positivt till en läroplansreform från 2007, som införde 
undervisning kring ämneshelheter i stället för ämnesspecialisering. En 
majoritet av lärarna såg rationellt på mångvetenskaplighet och betonade att 
den kan lämpa sig för en del elever i vissa sammanhang, och att en metodisk 
variation är viktig. I studien konkluderas att mångvetenskaplig undervisning 
bör bygga på öppna och flexibla lösningar där varierande resurser och metoder 
utnyttjas (Greenwood, 2013). I en intervjustudie med finländska klasslärare 
rapporterar Kujamäki (2014) att den mångvetenskapliga ansatsen uppfattades 
som ett sätt att naturligt knyta samman skolans värld och elevens livsvärld. 
Projektbaserade, elevcentrerade och kollaborativa metoder var centrala 
element i lärarnas förståelse av mångvetenskaplig undervisning (Kujamäki, 
2014). Oinonen m.fl. (2018) visar i sin tur att finländska klasslärare ser fördelar 
i form av samarbete med kolleger och externa aktörer när de genomför 
mångvetenskaplig undervisning. 

I en intervjustudie med australiensiska klasslärare konstaterar Dowden 
(2014) att lärarna förenades av en förståelse av mångvetenskaplig 
undervisning som en ämnescentrerad ansats, där målet är att kombinera olika 
ämnesområden på konstruktiva sätt. Den ämnesbaserade förståelsen förklaras 
enligt Dowden (2014) utifrån den tongivande ämnesindelade 
utbildningsstrukturen som lärarna verkar inom. Han framhåller att många 
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lärare ser som sitt främsta uppdrag att förbereda eleverna inför kommande 
studier och säkerställa deras akademiska framgång i olika ämnen. Detta kan 
förstärka lärarnas uppfattning att också mångvetenskaplig undervisning bör 
sträva efter att i första hand främja elevernas kunskapsutveckling inom olika 
ämnesområden.  

Relationen mellan ett enskilt ämne och det mångvetenskapliga 
sammanhanget är en tematik som fokuseras i studier av Percival (2014) och 
Karvinen (2003). Percival (2014) undersöker hur historieämnet undervisas i 
tre mångvetenskapliga projekt i engelska grundskolor, i syfte att utreda 
möjligheterna till att upprätthålla historieämnets integritet inom 
mångvetenskaplig undervisning. Utifrån resultaten konstaterar Percival 
(2014) att det finns goda möjligheter att utveckla elevernas historiska 
förståelse i kombination med effektivt lärande av andra ämnens innehåll och 
färdigheter. Karvinen (2003) påvisar motsvarande resultat i sin undersökning 
av hur mångvetenskaplig undervisning kan utformas utifrån bildkonstämnet. 
För att skapa arenor där både mångvetenskapliga och det specifika ämnets 
målsättningar kan mötas och samspela pekar Karvinen (2003) på flera 
dimensioner som undervisningen står i relation till: utrymmet, resurser, 
undervisningsmetoder, omfattning och tid, organisatoriska arrangemang, 
arbetsformer och atmosfär. Percival (2014) i sin tur föreslår följande 
dimensioner som behöver säkerställas: lärarexpertis, inspirerat och medvetet 
ledarskap, paritet eller balans i undervisningen (vilket innebär att inget ämne 
förminskas), hänvisningar till ämnesspecifika begrepp, relevanta kopplingar 
mellan olika ämnen, engagemang och glädje, samt uppfyllande av läroplanens 
olika målsättningar.  I avhandlingens andra artikel föreslår jag ytterligare en 
kategori till Percivals (2014) dimensioner, nämligen medvetenhet om 
elevernas behov och förutsättningar (Mård, 2020b). Att utgå från de elever som 
undervisas är en viktig förutsättning för undervisningen, vilket tydligt 
framkom inom Renässansprojektet. 

Mångvetenskaplig undervisning har inte bara rapporterats som en 
undervisningsform med potential att främja elevernas lärandeprocesser. Den 
kan också bidra till lärares professionsutveckling. I en fallstudie av en finländsk 
grundskola som profilerar sig som mångvetenskaplig visar Luostarinen m.fl. 
(2020) att den mångvetenskapliga skolpedagogiken haft en positiv inverkan på 
klasslärarnas läroplanskunskaper och erfarenheter av kollegial samverkan. 
Detta har i sin tur skapat en fördjupad förståelse av lärandets villkor och 
bidragit till en förändrad och inkluderande verksamhetskultur (Luostarinen 
m.fl., 2020). I en studie av ett mångvetenskapligt lärområde där både 
finländska klasslärare och ämneslärare deltog framkommer att lärarna 
upplevde en annorlunda lärarroll i mångvetenskaplig undervisning jämfört 
med traditionell ämnesundervisning (Tarnanen m.fl., 2019). Lärarna 
identifierade ett behov av att utveckla sig själva i uppdraget som handledare 
för elevernas lärandeprocesser. Detta uppdrag upplevdes inbegripa kännedom 
om sina elever för att kunna stöda var och en individuellt och differentierat (se 
även Liljeström m.fl., 2013, för liknande resultat).  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att merparten av tidigare studier som 
gjorts förenas av en lärarfokusering, liksom även denna avhandling. Flera 
forskare har tagit fasta på mångvetenskaplighet i relation till ämnen och 
ämnesundervisning, och diskuterar olika förhållningssätt och strategier i 
anslutning till den tematiken. Ett annat genomgående drag är att klasslärare i 
allmänhet ställer sig positiva och ser en potential att genom mångvetenskaplig 
undervisning skapa meningsfulla aktiviteter som anknyter till elevens vardag 
utanför skolan. Genom forskningsöversikten blir det klart att 
mångvetenskaplig undervisning inte är ett outforskat område. Inte heller råder 
det en avsaknad av försök till teoretisering. Dilemmat för mångvetenskaplig 
undervisning handlar snarare om att kunskapsbitarna är fragmentiserade och 
kontextbundna. Det finns ingen enhetlig teoretisk referensram som erbjuder 
konkreta didaktiska riktlinjer. Detta kan jämföras med hur exempelvis 
ämnesdidaktiken utvecklat didaktiska traditioner för undervisning av olika 
ämnen, vilket jag återkommer till i nästa kapitel (kapitel 3). I denna avhandling 
utgår jag från didaktikens gedigna teoribildning för att pröva hur den kan 
inspirera kunskapsutveckling för mångvetenskaplig undervisning. Didaktiken 
har en lång tradition av att utveckla teorier för undervisning, och den har också 
en utvecklad kunskapsbas som underlag för lärares planering och 
genomförande av undervisning (Hopmann, 2007). I nästa kapitel utvecklar jag 
min förståelse av didaktisk teoribildning. 
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3. Didaktik som lärares professionsvetenskap 

I denna avhandling används didaktiken som teoretisk referensram för 
empirisk och teoretisk kunskapsutveckling om mångvetenskaplig 
undervisning. Såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska teoribildningar 
används för att öka förståelsen av didaktiska perspektiv i de två lärområdena 
som undersöks. I detta kapitel presenterar jag inledningsvis generella 
didaktiska principer genom allmändidaktikens teoribildning. Därefter redogör 
jag för ämnesdidaktikens grundprinciper, innan jag diskuterar förhållandet 
mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. Jag presenterar även synsätt på hur 
mångvetenskaplig undervisning förhåller sig till didaktik. Kapitlet avslutas 
med en översikt av finländsk ämnesdidaktik i samhällslära och historia. 

 

3.1. Allmändidaktik 

Didaktik handlar om undervisningens teori och praktik. Didaktik berör alltså 
både teoretiska utgångspunkter och didaktiska praktikmodeller gällande den 
undervisning som tar form när lärare undervisar sina elever. Didaktiken utgår 
från de klassiska frågorna kring vad som ska undervisas (innehåll), hur det ska 
undervisas (metoder) och varför något ska undervisas (mål). Därtill ställer 
didaktiken frågor om vem den lärande är och när den lärande ska undervisas 
ett visst innehåll. Genom frågorna blir det tydligt att varje 
undervisningssituation är unik och utgör ett komplext nätverk av olika 
didaktiska aspekter (Wahlström, 2015). Det finns inte ett givet didaktiskt sätt 
att förhålla sig till, utan didaktiken betonar en öppenhet för de val läraren gör 
i en bestämd undervisningssituation som har sina egna premisser. Didaktiken 
är därmed alltid situationsbunden, både till lärarens perspektiv och till tid och 
plats (Kansanen m.fl., 2017). 

Undervisningsuppdraget kan enligt didaktiken beskrivas som ett 
hermeneutiskt uppdrag (Uljens & Ylimäki, 2017). Läraren tolkar läroplanens 
målsättningar och centralt innehåll och omformar det utifrån sin egen 
förståelse till ett meningsfullt innehåll för eleverna. Inom didaktisk 
läroplansteori görs en åtskillnad mellan den skrivna läroplanen, den 
realiserade läroplanen och den uppfattade läroplanen. Detta förhållningssätt 
utgår från en hermeneutisk filosofi där mänskligt varande bygger på att vi 
tolkar det som finns omkring oss för att förstå det (Kristensson Uggla, 2012). 
Den realiserade läroplanen utgörs av lärarens tolkningar av 
läroplansinnehållet. Den skrivna läroplanen får olika utformning i olika 
undervisningspraktiker eftersom lärarna är tolkande subjekt som alla har sitt 
eget förhållningssätt till läroplanens riktlinjer och därmed omformar dem på 
sitt individuella sätt. Undervisningen och den realiserade läroplanen uppfattas 
och tolkas i sin tur olika av de elever som tar del av undervisningen, vilket gör 
att en och samma undervisning förstås på olika sätt av olika elever (Hansén & 
Sjöberg, 2017). I metodologikapitlet (kapitel 4) återkommer jag till denna 
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tematik och diskuterar den utifrån det mångvetenskapliga 
undervisningsuppdraget. 

Det allmändidaktiska vetenskapsområdet har som uppgift att utveckla 
teorier och modeller om undervisning i en allmän bemärkelse. 
Allmändidaktiken fokuserar på generella och icke-ämnesanknutna aspekter av 
undervisningen, till vilka Kansanen m.fl. (2017) räknar ”människans 
utveckling, både den individuella och den sociala, själva undervisningen och de 
ramfaktorer som reglerar undervisningen. Därtill kommer läroplanen som det 
instrument som reflekterar samhällets ambitioner med skola och utbildning” 
(s. 46). Allmändidaktiken är helhetsorienterad såtillvida att den fokuserar på 
samtliga delar av undervisningsprocessen (Kansanen m.fl., 2017).  

Undervisningen utgörs enligt allmändidaktiken av en interaktion där olika 
parter befinner sig i växelverkan med varandra (Kansanen & Meri, 1999). 
Lärare, elev och innehåll utgör de tre grundpelarna i den pedagogiska eller 
didaktiska relationen, och deras inbördes förhållande avbildas traditionellt i 
didaktiken genom en triangel (se figur 1). Den didaktiska triangeln illustrerar 
didaktikens tre grundpelare: läraren, eleven och innehållet, och 
undervisningssituationen betraktas i allmänhet genom triangelns tre vinklar. 
Relationerna mellan dessa tre består av samspelet mellan lärare och elev, 
mellan läraren och innehållet samt mellan eleven och innehållet. Enligt 
didaktiktraditionen placeras innehållet i toppen av triangeln. Detta förklaras 
utifrån innehållets predominans (Künzli, 2000), vilket har sitt ursprung i 
uppfattningen att elevens socialiseras in i samhället genom mötet med 
undervisningsinnehållet (Hopmann, 1997). 

 

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln. Efter Hopmann (1997) och Künzli (2000). 
 
 
Relationen mellan lärare och elev är kontextuell genom att den bestäms av 

de omständigheter som är rådande i den specifika undervisningssituationen. 
Relationen är också asymmetrisk i det att läraren som sakkunnig och mera 
erfaren än eleverna ansvarar för undervisningen. Den utgör ändå samtidigt ett 
levande samspel mellan läraren och eleverna, en interaktion, som kan 
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karaktäriseras som en demokratisk kommunikativ didaktik där bägge parter 
deltar (Hopmann, 1997). Relationen mellan lärare och innehåll fokuserar på 
lärarens framställning av innehållet, dvs. hur innehållet struktureras och 
behandlas i lärarens undervisning. Kansanen m.fl. (2017) konstaterar att 
lärarens relation till innehållet karaktäriseras av sakkunskap i ämnet. 
Samtidigt riktas lärarens huvudsakliga uppgift och betydelse mot relationen 
mellan eleven och innehållet, eftersom denna relation förväntas leda till 
lärande. Kärnan i den didaktiska relationen består alltså av lärarens 
förhållande till elevens lärande. Elevens lärandeprocess benämns ofta som en 
bildningsprocess inom didaktiskt tänkesätt. Bildningsprocessen främjas 
genom elevens eget arbete med och förståelse av ett undervisningsinnehåll, 
och undervisningen erbjuder alltså ett bildande möte mellan innehållet och 
elevens erfarenhet (Hopmann, 1997). 

Den didaktiska triangeln har ibland kritiserats för att simplifiera 
undervisningens komplexitet. Relationerna mellan innehåll, lärare och elev 
utgör de tre grundkategorierna som undervisningen byggs upp av (Hudson & 
Meyer, 2011; Kansanen & Meri, 1999; von Oettingen, 2018). För att förstå 
undervisningssituationen helhetsmässigt behöver triangeln samtidigt utvidgas 
till att inkludera andra faktorer som påverkar undervisningen (se figur 2). En 
första utvidgning kunde enligt Hudson och Meyer (2011) vara att inkludera 
den klassrumssituation där undervisningen sker, i stället för att enbart 
analysera relationen mellan läraren och den enskilda elevens lärande och 
förståelse. Som andra utökning föreslår Hudson och Meyer (2011) att 
vidareutveckla den kontextuella dimensionen till att inbegripa en förståelse av 
den enskilda skolan som en samhällelig institution. Skolan utgör en del av ett 
större samhälleligt och socialt sammanhang, vilket gör att skolan påverkas av 
strömningar och förändringar i den omgivande samhällskulturen (se även 
Wahlström, 2015). 
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Figur 2. Den utvidgade didaktiska triangeln. Efter Hudson och Meyer (2011) och 
Wahlström (2015). 

 
 
I avsnittet ovan beskriver jag allmändidaktiken som ett relativt enhetligt 

fält, med fokus på undervisningsprocessen och dess kontext. I detta 
sammanhang är det viktigt att betona att allmändidaktiken omspänner ett 
omfattande fält av många teoribildningar som sätter tyngdpunkt på olika 
aspekter av undervisningsprocessen. I artikel 3 använder jag mig av två 
klassiska teoribildningar, bildningsteoretisk/kritisk-konstruktiv och 
lärteoretisk/undervisningsteoretisk didaktik, som en analytisk lins i den 
komparativa analysen av lärområdena. I kappan har jag valt att diskutera 
lärområdena i mer generella allmändidaktiska termer, även om jag ibland 
hänvisar till någon av de två teoribildningarna i kapitlen 6 och 7. I ett 
kommande avsnitt, 3.4, introducerar jag ytterligare en allmändidaktisk teori i 
form av lärandemålsorienterad didaktik, när jag reflekterar över didaktik i 
relation till mångvetenskaplig undervisning. Jag återkommer i den avslutande 
reflektionen (kapitel 7) till lärandemålsorienterad didaktik och dess betydelse 
för mångvetenskaplig undervisning.  

När jag i forskningsfråga 1 säger mig undersöka lärområdena ur ett 
allmändidaktiskt perspektiv betyder det inte att jag nedtonar faktumet att 
allmändidaktiken består av en mängd perspektiv, teoribildningar och 
modeller.  Min ambition är snarare att diskutera lärområdena ur en 
allmändidaktisk lins med betoning på undervisningen och dess kontext. De 
didaktiska grundprinciper som presenterats ovan kan ses som allmängiltiga för 
allmändidaktiken i sin helhet (jfr Jank & Meyer, 2006). Enligt Bengtsen och 
Qvortrup (2013) är (allmän)didaktikens gemensamma nerv den intention som 
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undervisningen förverkligas utifrån. I den allmändidaktiska diskussionen 
uppehåller jag mig till stor del vid lärarnas intentioner och målsättningar för 
lärområdena. Dessa speglar i sin tur valet av innehåll och metoder samt präglas 
och påverkas av kontextuella faktorer. 

 
 

3.2. Ämnesdidaktik 

Ämnesdidaktik utgör ett kunskapsområde inom didaktikens 
vetenskapsområde. Medan allmändidaktik fokuserar på undervisnings-
processen som helhet, fokuserar ämnesdidaktiken på konsten att undervisa ett 
specifikt skolämne. Det huvudsakliga argumentet för åtskillnaden mellan 
allmändidaktik och ämnesdidaktik är skolämnenas olika karaktärsdrag och att 
dessa har betydelse för undervisningsprocessen (Sjöholm m.fl., 2017). Även om 
många undervisningsprinciper är generella, finns det också ämnesspecifika 
undervisningsprinciper som rör frågor om hur ett enskilt ämne kan och bör 
undervisas. Odenstad (2014) framhåller att det inte nödvändigtvis är samma 
frågor som är aktuella för ämnet kemi som för matematik eller historia.  

Inom ämnesdidaktiken kombineras frågan om hur olika ämnen och 
ämnesinnehåll ska undervisas med allmändidaktik och pedagogik, i syfte att 
uppnå optimala sätt att undervisa ett specifikt ämne.  Ämnesdidaktik utgör 
därmed en intersektion mellan ämnet och allmändidaktiken/pedagogiken 
(Sjöholm m.fl., 2017). Sjøberg (2010) beskriver ämnesdidaktik som en bro 
mellan ämnet och pedagogiken, där ämnesaspekterna förenas med 
undervisningsproblematik. Vid sidan av ämneskunskap och 
didaktisk/pedagogisk teoribildning är den praktiknära förankringen ett tredje 
ämnesdidaktiskt element (Sjöström, 2018). Med förankring i ämneskunskaper 
och didaktisk/pedagogisk teoribildning diskuterar ämnesdidaktisk forskning 
implikationer och alternativ för didaktisk praxis. För lärare kan ämnesdidaktik 
ses som ett tredje kunskapsområde vid sidan av ämneskunskaper och allmänna 
kunskaper om skola och utbildning (Sjöström, 2018). Den ämnesdidaktiska 
kompetensen innebär att läraren förmår omforma ämneskunskaper samt 
allmänna pedagogiska och didaktiska principer till ett passande innehåll och 
en lämplig form för den aktuella undervisningssituationen och för den aktuella 
elevgruppen (Ekendahl, Nohagen & Sandahl, 2015; Schüllerqvist, 2009).  

De grundläggande didaktiska frågeställningarna om vad, hur och varför är 
styrande utgångspunkter också i ämnesdidaktiken. Varför-frågan fokuserar på 
legitimeringen av ett skolämne, dvs. varför ett visst kunskapsområde ska göras 
till ett obligatoriskt ämne i ett skolväsende. Vad-frågan handlar om urvalet, dvs. 
vilket ämnesinnehåll som är viktigt och borde ingå i ämnets 
undervisningsinnehåll. Genom hur-frågan försöker man svara på metodfrågor 
om hur det valda ämnesinnehållet kan undervisas (Schüllerqvist, 2009). Därtill 
relevanta frågor är vem undervisningen är utformad för, med vem man ska lära 
sig och när ämnesinnehållet ska undervisas (Odenstad, 2014). 

Ämnesdidaktik är ett brett fält som inrymmer alla frågor relaterade till 
undervisning och lärande i ett specifikt skolämne (Brante, 2016). När 
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begreppet ämnesdidaktik infördes i de nordiska lärarutbildningarna på 1970- 
och 1980-talet ersatte det begreppet ämnesmetodik som ensidigt hade 
fokuserat på metodiska aspekter i undervisningen. Metodiken kom att utgöra 
enbart en av flera aspekter inom det nybildade ämnesdidaktiska området. Med 
tiden har ämnesdidaktiken utvecklats till att inbegripa historiska, 
sociopolitiska och kritiska perspektiv på skolämnet (Sjöström, 2018). Enligt 
Ongstad (2006) konstitueras ämnesdidaktiken som en didaktiseringsprocess 
genom kommunikationen om ett skolämne. Didaktiseringen är tudelad: den 
riktar sig utåt i argumentation för ett ämnes relevans och nytta för 
arbetsmarknaden. I mångvetenskapligt samspel utmanas den att definiera 
ämnets kunskapsformer, kunskapsintressen och metoder i ett avgränsande 
syfte. Didaktiseringen riktar sig inåt i diskussioner kring vilket ämnesinnehåll 
som ska undervisas samt hur och varför det undervisas. Den inåtgående 
diskussionen inriktar sig också på önskvärda ämnesrelaterade 
utbildningsprocesser och –produkter (Ongstad, 2006). Ämnesdidaktiken kan 
därmed förstås som en process, som ständigt utvecklas när ämnet omformas i 
takt med politiska, sociala och kulturella förändringar i samhället (Odenstad, 
2014). 

Precis som för allmändidaktiken är ämnesdidaktik inget enhetligt fält, även 
om det finns vissa grundprinciper som jag beskrivit ovan. Det finns olika 
tolkningar om vad ämnesdidaktik är och vad allt det ämnesdidaktiska fältet 
omspänner (Sjöholm m.fl., 2017). Enligt Sjöström (2018) finns det åtminstone 
två ämnesdidaktiska nivåer; en som inriktar sig på undervisningen av enskilda 
ämnen och en meta-nivå som inriktar sig på jämförelser mellan olika 
ämnesdidaktiska områden. I denna avhandling rör jag mig mellan dessa två 
nivåer när jag diskuterar forskningsfråga 2, det vill säga vad som 
karaktäriserar lärområdena ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Jag närmar mig 
frågan dels ur samhällslärans och historians ämnessynvinklar, dels ur ett 
ämnesdidaktiskt meta-perspektiv där jag reflekterar över ämnens betydelse på 
ett allmänt plan inom lärarnas mångvetenskapliga undervisning.  

 
 

3.3. Förhållandet mellan allmändidaktik och ämnes-

didaktik 

Sjöholm m.fl. (2017) påminner om att ämnesdidaktikens åtskillnad från 
allmändidaktik är mer praktiskt grundad än principiellt betingad. I den faktiska 
undervisningsprocessen ingår allmän- och ämnesdidaktik i ett integrerat 
händelseförlopp som varken kan eller ska separeras. Medan allmändidaktiken 
strävar efter att utveckla modeller för undervisningsprocessen som helhet kan 
ämnesdidaktiska modeller fokusera mer detaljerat på vissa specifika element 
av processen. De båda fälten står i ett ömsesidigt, kompletterande förhållande 
till varandra (se även Qvortrup, 2018). I denna avhandling använder jag både 
allmändidaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv för att nå en bred förståelse 
av didaktiska perspektiv i de två lärområdena. 
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Förhållandet mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik har alltsedan 
ämnesdidaktikens införande diskuterats och ibland ifrågasatts (Brante, 2016; 
Kansanen & Meri, 1999; Qvortup & Krogh, 2015; Sjöström, 2018). Enligt 
Kansanen och Meri (1999) uppfattas de två fälten ofta som motsatser på grund 
av deras respektive bakgrundsdiscipliner. En grundläggande skillnad från 
ämnesdidaktiken är att allmändidaktikens teorier om kunskap och bildning 
inte bygger på universitetens ämnesdiscipliner. Vad som räknas som kunskap 
avgörs inte självklart av ämnesdisciplinerna utan valet av kunskapsinnehåll ses 
som en övergripande didaktisk fråga. Enligt allmändidaktiskt synsätt 
identifieras kunskapsinnehållet utifrån vad som är viktigt för elevernas 
bildningsprocesser, samtidigt som läraren behöver beakta den samhälleliga 
och kulturella traditionen som utbildningen existerar i. Bildningsprocessen 
innefattar en individs förmåga att kunna ta del av de kulturella tillgångar som 
livet och samhället erbjuder. Bildningsbegreppet överskrider därmed begrepp 
som kunskap och färdigheter och åsyftar i stället en övergripande mänsklig 
kultiveringsprocess. De didaktiska övervägandena blir en fråga för den 
utbildade personligheten att avgöra. Den (ut)bildade lärarens professionella 
omdöme och förmåga blir det som styr undervisningen genom didaktiska 
överväganden och handlingar (Wahlström, 2015; se även Künzli, 2000; Uljens 
& Ylimäki, 2017).  

Förhållandet mellan de allmändidaktiska och ämnesdidaktiska fälten har 
ibland karaktäriserats som hierarkiskt (Qvortrup & Krogh, 2015). Brante 
(2016) uppfattar exempelvis att ämnesdidaktiken i Sverige haft ett övertag 
över allmändidaktiken som en följd av flera orsaker. För det första har 
ämnesdidaktiken upplevts som en viktig motkraft till en alltför stark 
fokusering på pedagogik, där ämnesinnehållet och ämneskunskaper skulle få 
stå tillbaka för allmändidaktiska och pedagogiska frågeställningar. För det 
andra visar Brante (2016) på att den förskjutning mot politisk styrning av 
skolverksamheten, som internationellt fått ökad genomslagskraft under 2000-
talet, lett till ett ökat intresse för evidens i skolan. Eftersom ämneskunskaper 
bedöms i de internationella jämförelserna har det på många håll lett till tanken 
att ämneskunskaper är lärarens viktigaste kunskap. För det tredje beskriver 
Brante (2016) en professionsstrid om utbildningsresurser inom universitet 
och högskolor, vilket kan ha lett till ökade motsättningar. Det kan å ena sidan 
handla om motsättningar mellan allmändidaktiker/pedagoger och 
ämnesdidaktiker, å andra sidan om motsättningar mellan 
didaktiska/pedagogiska institutioner och olika ämnesinstitutioner.  

På motsvarande sätt uppfattar Qvortup och Krogh (2015) att 
ämnesdidaktiken haft ett övertag över allmändidaktiken i det paradigmskifte 
från undervisning till lärande som karaktäriserat utbildningspolitiken under 
de senaste årtiondena. Genom lärandeparadigmet har undervisningsinnehållet 
enligt författarna fått stå tillbaka för olika typer av kompetenser, uttryckta i 
termer av ”från undervisning till lärande” och ”ansvar för det egna lärandet”. 
Fokuseringen på lärande och lärandeaktiviteter i undervisningen har samtidigt 
karaktäriserat undervisning som ett omodernt fenomen som är förbundet med 
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konservativa och auktoritära ideal. Allmändidaktiken har i samma mening 
framstått som ett oviktigt forskningsområde. Ämnesdidaktiken har inte på 
samma sätt som allmändidaktiken utmanats av lärandeparadigmet, utan 
snarare kanske ökat i betydelse. Enligt Qvortrup och Krogh (2015) beror det 
på ämnesdidaktikens nära förbindelser till ämnesinnehållet och den praktiska 
undervisningen. Därigenom förmår ämnesdidaktiken producera positioner 
som är lätta för lärare och forskare att omfatta, jämfört med allmändidaktiken 
som ställer mer övergripande och abstrakta frågeställningar. 

Medan Brante (2016) uppfattar att den senaste tidens trender med 
evidensbaserad kunskap och internationella skoljämförelser gynnat 
ämnesdidaktiken, ser Qvortrup och Krogh (2015) däremot ett uppsving för 
allmändidaktiken tack vare samma fenomen. Intresset för att identifiera 
kraftfull kunskap (jfr powerful knowledge i Young & Muller, 2013) som 
”fungerar” i olika kontexter har förenat internationella forskare att genomföra 
empiriska metastudier som aktualiserar allmändidaktiska frågeställningar (se 
exempelvis Hattie, 2009; Helmke, 2013). Uppmärksamheten i metastudierna 
riktas mot allmänna aspekter av undervisning, såsom goda kriterier för 
undervisning oberoende av enskilda ämnen eller sammanhang. Därtill har 
studierna återinfört ett fokus på undervisning genom att identifiera olika 
undervisningspraktiker som har en god inverkan på elevernas delaktighet och 
lärande (Qvortrup & Krogh, 2015). 

 
 

3.4. Mångvetenskaplig undervisning i relation till 

didaktisk teoribildning 

I detta avsnitt är min intention att öppna för synsätt på hur mångvetenskaplig 
undervisning kan ställas i förhållande till didaktikens syn på kunskap och 
lärarskap. Jag utgår från allmänna karaktärsdrag för mångvetenskaplig 
undervisning (som preciseras i kapitel 2) men diskuterar i synnerhet den typ 
av mångvetenskaplig undervisning som fokuseras i avhandlingen, det vill säga 
mångvetenskaplig undervisning som förverkligas utifrån en obligatorisk 
läroplansmålsättning. 

Enligt klassiskt didaktiskt tänkesätt står innehållsfrågan i centrum för 
undervisningsplaneringen. Läraren behöver definiera det kunskapsinnehåll 
som är meningsfullt för elevens bildningsprocess (Wahlström, 2015). 
Wolfgang Klafki, en av didaktikens förgrundsaktörer, har inom ramen för sin 
kritisk-konstruktiva didaktik utformat frågor relaterade till innehållet som 
varje lärare bör reflektera över i en didaktisk analys. Den didaktiska analysen 
riktar inte in sig på en analys av undervisningssituationen som helhet, utan 
uttryckligen på innehållets nutida och framtida relevans för eleverna samt hur 
innehållet kan och bör struktureras (Klafki, 2000). I valet av innehåll har 
läraren visserligen läroplanens målsättningar att förhålla sig till, men 
läroplanens mål ses i första hand som riktgivande. Det är upp till den 
(ut)bildade lärarens omdöme att välja det innehåll som är lämpligt för en viss 
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undervisningssituation och att omforma det till ett meningsfullt 
undervisningsinnehåll för de elever som undervisas (Hopmann, 2007). 

Det undervisningsinnehåll som presenteras i läroplanen är i allmänhet 
strukturerat enligt skolämnen. Så är fallet även i LP2014. Mångvetenskaplig 
undervisning skiljer sig från ämnesundervisning genom att det inte finns ett 
enhetligt läroplansinnehåll definierat för en mångvetenskaplig 
undervisningssituation. Den didaktiska principen om val av innehåll som en 
grundläggande fråga blir därmed särskilt framträdande inom 
mångvetenskaplig undervisning. När det inte finns ett specifikt innehåll 
definierat på förhand ökar lärarens betydelse som uttolkare av ett meningsfullt 
undervisningsinnehåll. Det är upp till läraren att definiera ett relevant innehåll 
som bygger på konstruktiva kopplingar mellan det ämnesinnehåll som är 
preciserat för olika skolämnen. I den bemärkelsen kunde man säga att 
mångvetenskaplig undervisning aktualiserar didaktikens grundläggande 
principer. Läraren ges ett betydande ansvar att definiera ett 
undervisningsinnehåll som främjar helhetsmässig bildning (jfr Arnold & Koch-
Priewe, 2011). Didaktiken, och särskilt Klafkis didaktiska analys, kan erbjuda 
verktyg som stöder lärare i valet av ett mångvetenskapligt 
undervisningsinnehåll. 

Mångvetenskaplig undervisning utmärker sig med att inte omfatta ett 
tydligt eller förutsägbart undervisningsinnehåll. Däremot finns bestämda 
målsättningar som är knutna till den mångvetenskapliga undervisningsformen. 
I kapitel 2 diskuterar jag hur målet med varje mångvetenskaplig praktik bland 
annat är helhetsmässig kunskapsbildning. För att nå målsättningen är 
undervisning och aktiviteter som går över traditionella ämnesgränser 
föredragna. Ett annat mål är att koncentrera undervisningen kring fenomen 
som är aktuella och relevanta för eleverna, och därigenom erbjuda 
meningsfulla aktiviteter som stimulerar lärande (jfr Utbildningsstyrelsen, 
2014). En lärare som planerar mångvetenskaplig undervisning har antingen 
själv valt undervisningsformen för att främja helhetsmässig förståelse hos 
eleverna, eller är bunden till de målsättningar som definieras enligt normativa 
läroplansriktlinjer. Jag konstaterar i det inledande kapitlet att det senare är en 
aktualitet för lärare i många länder idag, i takt med att utbildningen alltmer 
drivits mot en målstyrd riktning. Utvecklingen bygger på en vidgad förståelse 
av kunskapsbegreppet, där skolans uppdrag anses handla om att utveckla 
elevernas kunskaper, färdigheter och kompetenser i en mångsidig 
bildningsprocess (von Oettingen, 2018; jfr OECD, 2018). För att främja sådan 
kunskapsutveckling definieras utbildningen i form av målsättningar som syftar 
till att utveckla olika typer av kompetenser och färdigheter (Jensen & 
Østergren-Olsen, 2017). 

En didaktisk teoribildning som inriktar sig på målstyrd undervisning är den 
lärandemålsorienterade didaktiken. Enligt Jensen och Østergren-Olsen (2017) 
inbegriper den alla de didaktiska val och beslut som läraren gör när han eller 
hon planerar, genomför och evaluerar undervisning med lärandemål som 
utgångspunkt. Den lärandemålsorienterade didaktiken har hämtat inspiration 
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från den lärteoretiska didaktiken (se Keiding, 2013a; 2013b), som betonar 
vikten av en logisk sammanhållning mellan undervisningens målsättningar, 
innehåll och metoder med utgångspunkt i elevens lärandeförutsättningar. 
Enligt den lärandemålsorienterade didaktiken genomför läraren 
undervisningen utifrån lärandemål som är klarlagda och tydliggjorda både för 
läraren själv och för eleverna. Undervisningens innehåll och aktiviteter är 
noggrant valda för att stöda lärandemålen. Jensen och Østergren-Olsen (2017) 
visar på relevansen av en utvecklad lärandemålsorienterad didaktik som kan 
stöda lärare att bedriva undervisning utifrån lärandemål som utgångspunkt. 
Det handlar enligt dem inte enbart om att stöda lärare att genomföra målstyrd 
undervisning som åläggs genom styrdokument och utbildningsreformer, utan 
även om en grundläggande didaktisk princip rörande vikten av tydliga och 
realistiska lärandemål för att stöda och motivera lärande. Lärandemåls-
orienterad didaktik utvecklar därmed den klassiska didaktiska principen om 
innehållet som överlägset undervisningens övriga dimensioner. Den visar på 
vikten av ett meningsfullt sammanhang mellan lärandemål, innehåll och 
elevaktivitet (Jensen & Østergren-Olsen, 2017; Keiding, 2013b).  

I sin redogörelse för lärandemålsorienterad didaktik drar Jensen och 
Østergren-Olsen (2017) paralleller till det danska skolsystemet som, liksom 
det finländska, övergått till en kompetensinriktad utbildning. Det innebär att 
läroplanen i första hand preciserar mål för undervisningen, medan en stor del 
av innehållet är upp till läraren att besluta om. Den mångvetenskapliga 
undervisningen, som genom LP2014 uttrycks som ett krav, inbegriper 
målsättningar relaterade till helhetsskapande lärandeprocesser och 
elevdelaktighet (Utbildningsstyrelsen, 2014). Detaljplaneringen av konkreta 
målsättningar, innehåll och metoder lämnas till lokala beslutsfattare och 
lärarna själva att besluta om. Utifrån detta kan man anta att didaktikens 
principer om lärarautonomi fortfarande, åtminstone till viss del, är rådande i 
finländska skolor. Empiriska studier stöder antagandet genom att rapportera 
om läraruppfattningar som inte ser sin autonomi förminskad genom LP2014 
utan snarare ser möjligheter till professionsutveckling och ökat inflytande över 
sin undervisning (Elo & Nygren-Landgärds, 2020; Haapaniemi m.fl., 2020; 
Luostarinen m.fl., 2020). Avhandlingens empiriska resultat stöder liknande 
uppfattningar, vilket jag återkommer till i resultatdiskussionen (kapitel 6 och 
7). Inte desto mindre är principer hämtade från lärandemålsorienterad 
didaktik aktuella för de finländska lärarna. 

Jag vill i detta sammanhang ännu kort reflektera över den syn på kunskap 
som styr en mångvetenskaplig didaktik, och på vilket sätt innehållet för 
mångvetenskaplig undervisning kan definieras. Jag har tidigare (se kapitel 2) 
argumenterat för att mångvetenskaplig undervisning kan ses som en 
undervisningsform som placerar sig mellan skolämnen och elevens livsvärld 
genom att en ämnescentrerad och en elevcentrerad ansats kombineras. I ett 
didaktiskt kunskapssammanhang kunde man därmed säga att 
mångvetenskaplig undervisning placerar sig mellan allmän- och 
ämnesdidaktiken, genom att den tillskriver båda en väsentlig betydelse. Det 
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allmändidaktiska tankesättet, att kunskapsinnehållet definieras utifrån vad 
som är meningsfullt för elevernas bildningsprocesser, innebär att den 
professionella läraren i sista hand är den som formulerar ett 
undervisningsinnehåll som är relevant och motiverande för eleverna (jfr Klafki, 
2000; Wahlström, 2015). Denna syn närmar sig principen om elevcentrering 
och meningsfullhet som en viktig förutsättning för det mångvetenskapliga 
arbetet (jfr Nollmeyer m.fl., 2016). Samtidigt har läraren en läroplan med dess 
innehåll att förhålla sig till. I LP2014 utgör ämnesinnehållet i de olika 
skolämnena fortfarande centralt innehåll för undervisningen. Det 
ämnesinnehåll som definierats är i sista en hand en transformation av 
kunskapsteorier härledda från de ämnesdiscipliner som utgör en akademisk 
grund för skolämnena (jfr Schüllerqvist, 2009). En mångvetenskaplig 
undervisning som kombinerar ämnes- och elevcentrering innebär att 
kunskapsinnehållet definieras både i relation till ämnesdisciplinernas 
uppfattning om väsentlig kunskap och i relation till de elever som undervisas 
och deras behov. Därtill påverkas innehållsfrågan naturligtvis av lärarens egna 
åskådningar och de tankeströmningar som uttrycks i samhället genom 
exempelvis kultur, värden och politiska beslut (Keiding, 2013a). 

 
 

3.5. Finländsk ämnesdidaktik i samhällslära och historia 

Samhällslära 

Genom LP2014 infördes flera nya element för de finländska klasslärarna. 
Förutom kravet på mångvetenskaplig undervisning blev samhällslära infört 
som ett nytt ämne i grundskolans mellanår (åk 4–6). Tidigare har det 
undervisats först från årskurs 9. Tidigareläggningen motiverades politiskt 
utifrån undersökningar som visat att finländska ungdomar har ett relativt lågt 
intresse för samhällsengagemang, politik och deltagande. Den finländska 
samhällslära-undervisningen har därmed fått en övergripande 
handlingsorienterad ambition att stöda elever i demokratiskt deltagande. 
Genom att inleda undervisningen i yngre ålder förväntas eleverna utveckla en 
gedigen kunskapsgrund, med vilken de är utrustade att aktivt ta del i 
samhällsbygget när de växer upp. Läroplansreformen 2014 föregicks av 
diskussioner om huruvida de finländska klasslärarna, som varken har 
erfarenhet av eller utbildning i samhällslärans didaktik, har beredskap att 
sköta undervisningen i det nya ämnet. Slutresultatet blev ändå att klasslärare i 
många skolor förutsätts undervisa i ett ämne i vilket de saknar 
ämnesdidaktiska kunskaper (Löfström, 2014). 

Klasslärarnas nya undervisningsuppdrag blir inte nödvändigtvis lättare av 
samhällslärans tvärvetenskapliga karaktär och omfattande medborgar-
fostransuppdrag. Tidigare studier har rapporterat att lärare, särskilt i 
grundskolans lägre årskurser, upplever ämnet komplext och diffust 
(Kristiansson, 2014; Lilliestam m.fl., 2020). Samhällslärans demokratiuppdrag 
gör att en del lärare ser arbete med allmänna fostrans- och värdegrundsfrågor 
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som centrala (Lilliestam m.fl., 2020). Inom ämnesdidaktiken har ämnets 
legitimitet däremot påvisats genom dess uppdrag att i första hand studera 
samhället utifrån olika disciplinära perspektiv (Blanck & Lödén, 2017; 
Ekendahl m.fl., 2015). Enligt Barton (2017) finns det en risk att klasslärare 
undviker samhällslära, eller alternativt förenklar ämnet bortom disciplinär 
kännedom, på grund av dess krävande socialiseringsuppdrag och 
nödvändigheten att behärska många ämnesområden. Levstik (2008) 
rapporterar i sin tur att en textbokcentrerad samhällsundervisning är 
dominerande i grundskolans lägre årskurser, vilket tyder på att klasslärare 
håller sig till etablerade läromedel som stöd för undervisningen. 

Trots samhällslärans tvärvetenskapliga karaktär finns en ämnesdidaktisk 
konsensus om att ämnets uppdrag utgörs av ett dubbelt syfte. Dels ska 
undervisningen ge eleverna kunskaper om samhället, dels ska den fostra 
eleverna till aktiva samhällsmedborgare (Barr, 1997; Christensen & 
Christensen, 2015; Ekendahl m.fl., 2015). Kunskapsdimensionen inrymmer 
förutom faktakunskaper också en kritisk-analytisk förmåga. Enbart 
faktakunskaper är inte tillräckliga för att utveckla elevernas 
samhällsvetenskapliga tänkande, utan undervisningen behöver även utveckla 
elevernas förmågor att granska och analysera samhällsfenomen (Christensen 
& Christensen, 2015; Ekendahl m.fl., 2015; Löfström, 2001; Sandahl, 2015). 
Gällande medborgarfostransdimensionen betonas elevernas förmåga att delta 
och påverka i samhället. Förutom insikter i olika påverkningsmöjligheter 
behöver eleverna utveckla förmågor att kommunicera konstruktivt i olika 
offentliga samtal (Barton, 2017; Blanck & Lödén, 2017; Christensen & 
Christensen, 2015; Henriksson Persson & Olson, 2017). Enligt Odenstad (2010) 
och Blanck (2014) kan samhällslärans uppdrag sammanfattas genom fyra 
ämnesprofiler: orienteringsämnet (med fokus på fakta och begrepp), 
analysämnet, diskussionsämnet och handlingsämnet. Den fyrfaldiga 
ämnesprofilmodellen användes som analysverktyg i artikel 1 för att undersöka 
samhällslära inom Företagsamhetsprojektet. 

Enligt LP2014 är det huvudsakliga syftet med undervisningen i samhällslära 
i årskurserna 4–6 att fostra eleverna till att bli aktiva, ansvarsfulla och 
företagsamma medborgare. Ämnesinnehållet i läroplanen är indelat i fyra 
tematiska helheter, där fokus ligger på mikrosamhället: (1) vardagskompetens 
och kontroll över det egna livet, (2) ett demokratiskt samhälle, (3) aktivt 
medborgarskap och påverkan, och (4) ekonomisk verksamhet. Alla fyra 
ämnesprofiler av Odenstad (2010) och Blanck (2014) återfinns i läroplanens 
målsättningar. De finländska eleverna ska bli förtrogna med samhällslivets 
strukturer och med konstruktiv kommunikation. Genom detta förväntas de 
utveckla färdigheter som behövs vid beslutsfattande och påverkan. Eleverna 
ska också lära sig att analysera mediernas roll i samhället och iaktta hur 
information producerade av olika aktörer har olika syften 
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 297–298). 

I finländsk utbildning har samhällslära genom tiderna befunnit sig i skugga 
av sitt ”moderämne” historia. Det har resulterat i en avsaknad av en etablerad 
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empirisk forskningstradition i samhällslärans didaktik (Löfström, 2012; 2014). 
För grundskolans lägre årskurser är tidigare empiriska studier av klasslärares 
undervisning i samhällslära av naturliga skäl obefintliga, eftersom ämnet ingått 
i ämnespaletten under enbart några år. Denna avhandling bidrar med värdefull 
empirisk kunskap i det hänseendet. Löfström, Virta och Salo (2017) har gett ut 
ett omfattande verk om samhällslära-undervisningens teori och praktik. 
Verket innehåller dels en begreppslig och empirisk översikt över ungdomars 
medborgarskap i Finland på 2010-talet, dels en genomgång av 
samhällsundervisningens historia i Finland och en redogörelse för dess 
målsättningar, metoder, utmaningar och möjligheter. Virta har därtill författat 
kurslitteratur i samhällskunskapsdidaktik tillsammans med Långström 
(2016), men boken är utgiven i Sverige med svenska läsare som huvudsaklig 
målgrupp. 

 
 

Historia 

Den finländska historieundervisningen präglades under första halvan av 1900-
talet av ett överförande av nationella värden. Dessa stödde en nationell 
storberättelse i form av en liten nation som stred för sin självständighet. Mot 
slutet av 1900-talet övergick undervisningen till en objektivistisk trend som 
strävade efter en värdefri förmedling av historisk innehållskunskap. Virta och 
Yli-Panula (2016) konstaterar att den objektivistiska historieundervisningen 
haft ett starkt stöd i Finland. Den ses som ett säkert och enkelt sätt att 
undervisa historia eftersom lärare då kan undvika att behandla motstridig 
information eller kontroversiella frågor. Under 2000-talet har 
läroplansriktlinjerna övergått till att, i likhet med aktuell västerländsk 
historieundervisning, betona historiskt tänkande, historiemedvetenhet och 
förståelse av historiens många perspektiv. Forskning har ändå visat att 
utvecklingen går i en långsam takt. Många finländska lärare har inte tillägnat 
sig de nya riktlinjerna utan undervisar fortsättningsvis en innehållsbaserad 
och objektivistisk historia (Rantala & Ouakrim-Soivio, 2020). I 
Renässansprojektet präglades historieundervisningen likaså av en 
innehållsbaserad ambition (Mård, 2020b). 

Puustinen och Khawaja (i Rantala m.fl., 2020) gjorde under läsåret 2018–
2019 en omfattande observations- och intervjustudie av 
historieundervisningen i finländska klassrum. Studien inkluderade både 
grundläggande utbildning och gymnasiet. Resultaten från grundskolans lägre 
årskurser visar att klasslärarna inte upplever sig ha möjlighet att erbjuda 
fördjupning i historia, lika lite som i övriga ämnen. Läroboken som 
undervisningsmaterial dominerar och klasslärarna upplever tidsbrist att hinna 
gå igenom lärobokens alla texter och det omfattande ämnesinnehållet.  
Eleverna arbetar i allmänhet med lärobokens informativa texter och stiftar 
sällan bekantskap med andra texttyper eller -genrer. Inte heller utnyttjas 
digitaliseringens möjligheter i någon större mån i undervisningen. Även om 
många klasslärare har en någorlunda uppfattning om historieämnets struktur 
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och natur är detta något som sällan behandlas eller förmedlas vidare åt 
eleverna. 

Utvecklingen från en innehållsbaserad till en färdighetsbaserad 
historieundervisning är ett aktuellt ämne inom historiedidaktisk forskning, 
såväl nationellt som nordiskt och internationellt. Det finns en ämnesdidaktisk 
konsensus om att historieämnet inbegriper en bred bildningspotential (Stolare 
& Wendell, 2018). Genom kännedom om nutiden kan ämnet bidra till en 
förståelse av nutida samhällen, vilket i sin tur stöder orientering mot en okänd 
framtid. Inom historiedidaktiken kallas denna förmåga för historie-
medvetenhet, vilket inbegriper en förståelse av betydelsen av mänsklig 
aktivitet för det historiska förloppet (Jensen, 1997). Nära förknippat med 
historiemedvetenhet används det didaktiska begreppet historiekultur, som 
åsyftar alla former av historia som produceras, förbrukas och uttrycks i 
samhället (Hermansson Adler, 2009). Frågeställningar kring de 
historiekonstruktioner som sker utanför skolan och hur dessa inverkar på 
elevernas historiemedvetenhet har intresserat finländska historiedidaktiska 
forskare, liksom också i hur stor mån skolans undervisning inverkar på 
historiemedvetenheten och i vilken mån den är ett resultat av den 
historiekultur som sker utanför skolan (se exempelvis Löfström, 2011; Rantala, 
2009).  Frågeställningar kring historiens identitetsskapande, försonande och 
empatiska möjligheter har även aktualiserats och undersökts (se exempelvis  
Ahonen, 2013; Ammert, Sharp, Löfström & Edling, 2020; Mikander, 2015). 

Ett annat begrepp som vunnit insteg i finländsk historiedidaktik under de 
senare åren är historielitteracitet (fi: historian tekstitaidot). Enligt Rantala m.fl. 
(2020) omfattar begreppet en rad färdigheter som behövs för att utveckla 
historiskt tänkande och förståelse av historieämnets natur. Historielitteracitet 
skiljer sig från andra typer av litteracitet genom att den förutsätter en 
förståelse av historiska källor som just källmaterial, som uppkommit i ett visst 
syfte och därför behöver granskas kritiskt. Därtill förutsätts en kännedom om 
den historiska källans kontext eller sakförhållande för att relevanta tolkningar 
ska kunna göras. Förutom läsning och slutledningsförmåga innefattar 
historielitteracitet förmågan att delge sina tolkningar både muntligt och 
skriftligt. Enligt Rantala m.fl. (2020; se även Hyrkkänen, 2011) handlar arbete 
med historielitteracitet om att analysera historiska berättelser. Genom att 
granska källmaterial, kausalitetssamband, trender av förändringar och 
kontinuiteter samt historisk signifikans utmanas eleverna att bygga upp och 
stärka sin historiska förståelse. Kritisk granskning av historisk information och 
dess trovärdighet stöder enligt författarna elevernas utveckling  till aktiva och 
kritiska medborgare.  

Enligt LP2014 är den finländska historieundervisningens bildningsuppdrag 
att fostra ansvarsfulla och demokratiska medborgare som har en förståelse för 
mångfald. Med hjälp av historisk kunskap ska eleverna utveckla sin egen 
identitet och förstå den utveckling som format nutiden. Deras 
historiemedvetenhet ska utvecklas genom att de inser betydelsen av individen 
som en historisk aktör samt uppfattar mänskliga motiv och bakomliggande 
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strukturer. I undervisningen ska också elevernas historiska tänkande tränas, 
genom att de utvecklar en förmåga att analysera historia genom att 
tillgodogöra sig historiskt källmaterial och göra kompetenta tolkningar av 
deras roll och betydelse. Eleverna ska lära sig att uppfatta kontinuiteter, 
förändringar och kausala samband i historien. Genom insikten att historia kan 
tolkas på flera sätt ska undervisningen hjälpa eleverna att uppfatta 
samhälleliga värderingar och konflikter under olika tidsperioder. Läroplanen 
anger ytterligare att historieundervisningen ska innefatta konkreta och 
upplevelsebaserade arbetssätt. Likaså beskrivs historia som ett ämne lämpligt 
att integrera med andra ämnen i undervisningen (Utbildningsstyrelsen, 2014, 
s. 256–259). 

Utbildningsmålen för nutida finländsk historieundervisning, såsom de 
framställs i LP2014, ramas på ett förtjänstfullt sätt in genom den analysmodell 
för historieundervisning som Stolare (2011) utvecklat. I modellen särskiljs 
historieundervisning på tre nivåer genom första, andra och tredje ordningens 
begrepp. Första ordningens begrepp innefattar innehållsliga begrepp.  Andra 
ordningens begrepp omfattar historiedidaktiska färdighetsbegrepp i form av 
orsak/verkan, brott/kontinuitet, aktör/struktur, källor och historisk empati. 
Tredje ordningens begrepp åsyftar bruks- och identitetsorienterade begrepp 
som  tar fasta på historiemedvetande, historiebruk och vardagshistoriska 
begrepp (Stolare, 2011). Modellen användes som ett analysverktyg i artikel 2 
för att undersöka historia inom Renässansprojektet. 

 
 

Samhällslära och historia som fokusämnen i avhandlingen  

Genom valet av samhällslära och historia som fokusämnen i avhandlingen 
eftersträvas en komparation mellan två skolämnen som förenas av ett tämligen 
liknande kunskapsuppdrag (Christensen, 2011). Bägge ämnena är 
medborgarskapsämnen som fokuserar på mänsklig aktivitet i både dåtid, nutid 
och framtid, om än historia har ett visst fokus på dåtiden medan samhällslära 
främst koncentrerar sig på nutiden. Trots ett delvist gemensamt 
bildningsuppdrag har ämnena strukturella olikheter. Historians etablerade 
tradition som skolämne, med en stabil kunskapsbas i vetenskapsämnet 
historia, skiljer sig markant från skolämnet samhällslära, som är ett relativt 
ungt skolämne, svårt att avgränsa och som bygger på flera 
universitetsdiscipliner (se t.ex. Sandahl, 2015). Följaktligen har historieämnet 
en välutvecklad ämnesdidaktisk grundstruktur, något som samhällslära i 
många avseenden saknar.  

Undervisningen i samhällslära och historia som en del av de 
mångvetenskapliga lärområdena fokuseras i avhandlingens två första artiklar. 
I de ämnescentrerade analyserna bekräftas den teoretiska uppfattningen om 
ämnenas olikheter genom lärarnas undervisning. Enligt lärarna i 
Företagsamhetsprojektet ingick samhällslära på ett naturligt sätt i den 
mångvetenskapliga helheten, som fokuserade på företagsamhetsinriktad 
kompetensutveckling. Lärarna var motvilliga att diskutera projektet utifrån 
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samhällslärans ämnessynvinkel eftersom det enligt dem inte var relevant att 
plocka ut eller identifiera enskilda ämnesbitar ur helheten. De karaktäriserade 
samhällslära som ett brett ämne, som utvecklar vardagskunskap och olika 
medborgarfärdigheter (Mård, 2020a). Historia framstod i jämförelse som ett 
tydligare ämne. Läraren i Renässansprojektet hade inga svårigheter att peka på 
historians ämnesbidrag i projektet. Hon reflekterade mångsidigt över nyttan 
av att inkludera historia i mångvetenskapliga undervisningspraktiker och hade 
formulerat historiespecifika ämnesmål som en del av målen för projektet 
(Mård, 2020b). Något motsvarande fanns inte för samhällslärans del. 
Skillnaderna i ämnesuppfattningar bör naturligtvis också relateras till övriga 
faktorer än enbart ämnesdidaktiska, vilket jag återkommer till i diskussionen 
(se kapitel 6). Faktum kvarstår ändå att det fanns tydliga skillnader i lärarnas 
förhållningssätt gentemot de två ämnena. 
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4. Metodologi 

I detta kapitel presenteras avhandlingens metodologiska och vetenskaps-
teoretiska överväganden. Inledningsvis repeteras syftet och forsknings-
frågorna, och därefter redogör jag för avhandlingens ontologiska och 
epistemologiska uppfattningar i relation till den tolkande/hermeneutiska 
vetenskapsteoretiska ansatsen. Fallstudien som forskningsdesign och 
avhandlingens två fall presenteras, varefter processen för datainsamling och 
analys beskrivs närmare. Kapitlet avslutas med en reflektion över etiska 
aspekter knutna till avhandlingens forskningsarbete. 

 

4.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är att bidra med en förståelse av hur didaktiska 
perspektiv kommer till uttryck i klasslärares mångvetenskapliga undervisning. 
De övergripande forskningsfrågorna lyder:  

 

1. Vad karaktäriserar de mångvetenskapliga lärområdena ur ett 
allmändidaktiskt perspektiv, med fokus på undervisningen och dess 
kontext? 

2. Vad karaktäriserar de mångvetenskapliga lärområdena ur ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv, med fokus på ämnens betydelse och 
ämnesundervisning i samhällslära och historia? 

4.2. En hermeneutisk ansats som vetenskapsteoretisk 

positionering 

Utifrån syftet positioneras avhandlingen inom det tolkande 
forskningsparadigmet. Ett forskningsparadigm förstår jag som de 
grundläggande uppfattningar om verkligheten och kunskap som styr mitt sätt 
att tänka som forskare (se Denzin & Lincoln, 2011). Tolkande forskning 
intresserar sig för människors uppfattningar, handlingsmönster och 
meningsskapande i sociala sammanhang (Atkins & Wallace, 2012; Merriam, 
2009). Den grundar sig på en ontologisk uppfattning att människor uppfattar 
verkligheten och skapar mening i den utifrån deras specifika förutsättningar i 
en bestämd social och historisk kontext. Det betyder i sig inte ett förkastande 
av en materiell värld som existerar oberoende av vårt medvetande, men riktar 
in sig på att försöka förstå olika innebörder och meningskonstruktioner 
(Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Mångvetenskaplig undervisning förstår jag 
utifrån detta som ett fenomen som tilldelas innebörd genom lärares tolkningar 
och handlingar.  

Utifrån denna uppfattning kan mångvetenskaplig undervisning inte 
studeras med en intention att nå en objektiv kunskap om metoden. I denna 
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avhandling strävar jag därför inte efter att kunna beskriva mångvetenskaplig 
undervisning som den är i generell mening, utan jag gör nedslag i två 
lärområden genom fallstudier. Epistemologiskt kan kunskapsuppfattningen 
om avhandlingens forskningsobjekt karaktäriseras som konstruktivistiskt 
inspirerad. Enligt konstruktivismen konstrueras mening och förståelse 
individuellt och socialt (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013).  Det betyder att 
mångvetenskaplig undervisning förverkligas genom lärarens didaktiska 
agerande, och därmed finns det lika många varianter av mångvetenskaplig 
undervisning som det finns lärarpraktiker. Utifrån uppfattningen om 
mångvetenskaplig undervisning som en social praktik med fokus på samverkan 
kan kunskapssynen ytterligare sägas vara inspirerad av ett 
socialkonstruktivistiskt tänkesätt. Socialkonstruktivismen tillskriver 
betydelsen av sociala relationer i kunskapskonstruktioner (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Det synsättet har präglat min förståelse av 
mångvetenskaplig undervisning som en social konstruktion, genom att den 
sammanför lärare som alla har sin individuella förståelse av metoden.  

I forskningsprocessen och tolkningsarbetet har jag inspirerats av 
hermeneutiken som ansats. Hermeneutiken är ingen entydig term utan 
inrymmer olika synsätt på tolkning som en förutsättning för att förstå mänsklig 
tillvaro i olika sammanhang (Ödman, 2017). Gilje (2020) definierar 
hermeneutik som en ansats syftande till att ”klargöra de skäl som människor 
har att handla som de gör och att lyfta fram den mening eller intention som 
kommer till uttryck i olika handlingar” (Gilje, 2020, s. 11). Hermeneutik utgör 
därmed en filosofisk position som utgår från att tolkning och förståelse är en 
essentiell del av mänskligt varande (Kristensson Uggla, 2012). Samtidigt 
erbjuder hermeneutiken regler och normer, eller metodiska tillvägagångssätt, 
för goda tolkningar (Ödman, 2017). Grundprinciper inom hermeneutiskt 
tolkningsarbete handlar om förförståelsens betydelse för alla tolkningar som 
görs samt att förståelsen rör sig mellan del och helhet i en cirkelmässig rörelse 
(Gilje, 2020).  

Förförståelsens betydelse baseras på antagandet att tolkningsarbete alltid 
grundar sig på något som redan är förstått. Det är inte möjligt att närma sig 
fenomen utan några förutsättningar. I ett hermeneutiskt forskningsarbete 
tillskrivs forskaren själv en stor betydelse. Forskarens uppfattningar, 
erfarenheter, förhållningssätt och fördomar präglar forskningsarbetet och de 
tolkningar som görs. Förförståelsen är starkt knuten till den intention med 
vilken forskningsarbetet inleds. Den styr valen av perspektiv, strategier och 
den vetenskapsteoretiska orienteringen. I ett hermeneutiskt forskningsarbete 
är det viktigt att forskaren reflekterar över sin förförståelse och sina 
förutsättningar. Dessa behöver erkännas och synliggöras för att visa på vad 
som styrt tolkningsarbetet (Gilje, 2020; Ödman, 2017). 

Hermeneutiskt tänkande utgår från att ett fenomen bör förstås dels som en 
självbärande enhet, dels som en del av den omgivande verkligheten. I en 
cirkelmässig rörelse behöver tolkningsarbetet pendla mellan det specifika 
(delen) och det helhetsmässiga (helheten). Det innebär en närhet till empirin 



45 

 

samtidigt som man behöver distansera sig för att spegla datamaterialet mot 
dess kontextuella sammanhang och övergripande teorier (Alvesson & 
Sköldberg, 2008; From & Holmgren, 2000; Ödman, 2017). Den hermeneutiska 
tolkningsprocessen förliknas ibland alternativt vid en spiral, som symboliserar 
tolkningsarbetets fortgående och öppna karaktär. Spiralens pendelrörelse 
visualiserar den öppna tolkningsprocessen med dess svängningar mellan olika 
del och helhetsstrukturer samt förståelsens processdimension. I både cirkel- 
och spiralmetaforen blir det tydligt att tolkningsarbetet inte har någon egentlig 
början eller slutpunkt. Förförståelsens betydelse visualiserar att inga 
tolkningar görs utan några förutsättningar och därmed inleds aldrig ett 
hermeneutiskt forskningsarbete från intet. Tolkningsarbetet når heller aldrig 
en slutpunkt utan söker sig ständigt mot större bredd och precisering i 
samband med att nya tolkningar görs och nya perspektiv öppnas (Gilje, 2020; 
Ödman, 2017).  

Jag återkommer till den hermeneutiska ansatsen i avsnittet där den 
analytiska processen presenteras. Där redogörs närmare för den 
hermeneutiska tolkningsprocessen som präglat arbetet med avhandlingen. 
Före det presenterar jag som näst de två lärområdena och insamlandet av 
datamaterial. Jag inleder med att introducera fallstudien som en 
forskningsdesign för avhandlingsarbetet. 

 
 

4.3. Fallstudien som forskningsdesign 

I avhandlingen används fallstudien som forskningsdesign. Med 
forskningsdesign förstås en översikt av forskningsprocessens utformning 
gällande metod och material (jfr Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). 
Forskningsdesign-begreppet tar ett snävare fokus på själva 
datainsamlingsprocessen, och ska inte förväxlas med den hermeneutiska 
ansatsen som definierar de ontologiska och epistemologiska antaganden som 
avhandlingens forskningsarbete vilar på. Fallstudiedesignen möjliggör 
djupgående undersökningar av fenomen i deras autentiska kontext (Merriam, 
2009) och den bedömdes vara lämplig för att svara mot syftet. Två fall, 
bestående av två mångvetenskapliga lärområden i två skolor, utgör 
forskningsenheterna som data insamlats från. Med ett fall förstås i 
avhandlingen en specifik enhet i dess specifika kontext (Flyvbjerg, 2011; 
Hamilton & Corbett-Whittier, 2013), och fallstudieforskning innebär därmed 
att beskriva, analysera och tolka det valda fallet.  

För fallstudier är kontextbundenheten av avgörande betydelse eftersom 
fallet befinner sig i ett bestämt sammanhang med dess specifika 
förutsättningar (Flyvbjerg, 2011). De två lärområdena som undersöks i 
avhandlingen samspelar med den finländska utbildningskontexten i allmänhet 
och med den lokala skolkontexten i synnerhet. De kontextuella faktorerna 
påverkar undervisningen, vilket synliggörs i avhandlingens resultat. Utifrån 
avhandlingens hermeneutiska ansats betonas likaså sammanhangets betydelse 
för de tolkningar som görs av forskningsobjektet. Fallstudien som 
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forskningsdesign är i det hänseendet förenlig med en hermeneutisk 
vetenskapsteoretisk ansats.  

Fallstudieforskning karaktäriseras av en mångskiftande forskningsprocess 
(Atkins & Wallace, 2012). Detta ställer särskilda krav på fallstudieforskaren, 
som behöver behärska flera olika metoder och vara flexibel (Wellington, 2000). 
Samtidigt erbjuder fallstudieforskning en kreativ process att mångsidigt 
utforska det valda fenomenet (Atkins & Wallace, 2012).  I fallstudier 
kombineras vanligen flera olika typer av datainsamlingsmetoder för att 
forskningen ska generera ett rikt datamaterial (Hamilton & Corbett-Whittier, 
2013; Wellington, 2000). Genom att kombinera intervjuer och observationer 
har det empiriska materialet i avhandlingen inbegripit flera perspektiv på 
lärområdena.  

Det finns olika typer av fallstudier, alla med sina egna karaktärer och 
riktlinjer för utförande. Hamilton och Corbett-Whittier (2013) noterar att 
fallstudieforskningen behöver ha ett klart syfte, vilket i sin tur hjälper 
forskaren att designa en ändamålsenlig forskningsprocess. En huvudsaklig 
åtskillnad görs mellan en enskild fallstudie eller en flerfallstudie. I en enskild 
fallstudie ligger fokus på ett specifikt fall, som antingen kan studeras i sin 
helhet (eng: intrinsic case study) eller ur ett visst perspektiv (eng: instrumental 
case study). En flerfallstudie inkluderar flera liknande eller olika fall, vilka 
studeras i relation till varandra för att generera teoribildning som bygger på 
ett bredare sampel (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013; Wellington, 2000). 
Avhandlingen är inspirerad av båda ansatserna eftersom fokuseringen ligger 
dels på de enskilda lärområdenas unikhet (artikel 1 och 2), dels på deras 
inbördes regelbundenheter (artikel 3). Utifrån den kombinerade ansatsen söks 
en djup förståelse. Forskningsintresset riktas mot både det unika i de enskilda 
undervisningsprocesserna och möjliga regelbundenheter i lärområden med 
lokala kontextuella olikheter men med nationella kontextuella likheter. 

 
 

4.4. Avhandlingens två fall 

4.4.1. Företagsamhetsprojektet 

Det mångvetenskapliga lärområdet om företagsamhet genomfördes i februari 
2018. Företagsamhetsskolan är en större grundskola i stadsmiljö. I enlighet 
med LP2014:s anvisningar avsätts en skolvecka per läsår till att varje årskurs i 
skolan arbetar med mångvetenskapliga lärområden kring olika teman. Fyra 
klasslärare och en timlärare, alla med 15–27 års lärarerfarenhet, samarbetade 
inom Företagsamhetsprojektet. Alla lärare uppgav sig vara vana vid att 
integrera olika ämnesperspektiv i sin undervisning, även innan LP2014 införde 
kravet på mångvetenskaplig undervisning. Ingen av lärarna har utbildning i 
samhällslärans didaktik.  
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Temat företagsamhet valdes enhälligt av de fem lärarna som ett 
förberedande arbete inför ett besök i Företagsbyn12 senare under våren. 
Lärarna hade under tidigare år upplevt sig ha för lite tid att förbereda eleverna 
inför besöket, och de såg sin chans att använda det mångvetenskapliga 
lärområdet för att introducera tematiken.  

Företagsamhetsprojektet inleddes på måndag morgon med en kort 
introduktion till temat, och därefter innehöll projektets fem skoldagar en 
kombination av olika arbetsformer. De tre första dagarna bestod främst av 
teoretiska lektioner, workshoppar och företagsbesök, medan de två sista 
dagarna huvudsakligen vigdes åt praktiska lektioner, elevcaféet och 
utvärdering. Klasslärarna ansvarade för undervisningen av de teoretiska och 
praktiska lektionerna i sina egna basgrupper. Under workshopparna jobbade 
eleverna i grupper över klassgränserna. Varje lärare planerade och 
genomförde sin egen workshop, och timlärarens insats i projektet var att hålla 
workshoppen om bakvänd reklam (se tabell 1). En översikt av projektet 
presenteras i tabell 1 nedan: 

 
Tabell 1. Översikt av Företagsamhetsprojektet. 

 
Omfattning En skolvecka i februari 2018 

Deltagare Fyra klasslärare, en timlärare och 68 
sjätteklassare 

Skolämnen Samhällslära, bildkonst, modersmål och 
litteratur, huslig ekonomi och matematik, 
(utifrån observationerna också historia) 

Mål Utveckla elevernas företagsamhet i teori 
och praktik 

Struktur Teoretiska lektioner, praktiska lektioner, 
workshoppar, företagsbesök och elevcafé 

Innehåll Teoretiska lektioner:  

- lärarledda föreläsningar om 
företag och företagsamhet  

- diskussioner  
- yrkestest 

 
Praktiska lektioner:  

- analys av företagslogon  
- skapande av reklamfilmer 
- caféförberedelser och bakning 
- elevcafé 

 
Workshoppar:  

- lärarledda föreläsningar om 
företagets livscykel, 

                                                           
12 Företagsbyn som koncept förklaras närmare i artikel 1. 
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arbetsintervju, arbetsansökan 
samt löner och skatter  

- diskussioner 
- eleverna simulerade 

arbetsintervjuer och skrev 
arbetsansökningar  

- tillverkning av bakvänd reklam 
(reklam med motsatt effekt, dvs. 
som ska avskräcka från köp) 
 

Företagsbesök:  

- lokala företagare från fyra företag 
besökte skolan och berättade om 
sina företag  

Utvärdering 1. Formativ utvärdering i form av 
dagliga muntliga och skriftliga 
reflektioner 

2. Elektronisk utvärderingsblankett 

efter avslutat projektarbete 

 
 

4.4.2. Renässansprojektet 

Det mångvetenskapliga lärområdet om renässansen genomfördes våren 2018. 
Renässansskolan är en medelstor landsortsskola som befinner sig nära en 
medelstor stad. Sedan hösten 2017 genomförs nästan all undervisning i skolan 
som mångvetenskapliga temahelheter. Beroende på årskurs omfattar 
temahelheterna sex–åtta skolveckor. Renässansprojektet genomfördes under 
en tidsperiod om åtta skolveckor.  

Det mångvetenskapliga arbetssättet i skolan är ett resultat av ett 
omfattande reformarbete som inleddes i samband med införandet av LP2014. 
Genom utvecklandet av en mångvetenskaplig verksamhetskultur strävar man 
efter att skapa en skola som motiverar till inlärning och som stöder elevernas 
utvecklande av en mångsidig kompetens. Reformarbetet startade våren 2017 
genom att en pedagogisk expert anlitades för att leda det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Utifrån en grundlig läsning av den nya läroplanen, LP2014, 
fastställde alla skolans lärare gemensamt övergripande teman för 
temahelheterna i samtliga årskurser. Ledstjärnan var att ämnesinnehållet från 
de olika skolämnena sammankopplades till meningsfulla helheter.  
Detaljplaneringen av temahelheterna gjordes sedan av läraren för respektive 
årskurs. Som stöd för en formativ utvärdering utarbetade lärarna också en 
bedömningsmatris med olika kunskapsnivåer. Under läsåret 2017–2018, då 
datainsamlingen utfördes, undervisades språkämnen, matematik och 
gymnastik separat medan alla övriga skolämnen ingick i temahelheterna. 

Renässansprojektet utgjorde den tredje av fyra temahelheter i årskurs sex. 
Det inleddes i mitten av februari och avslutades i månadsskiftet mars-april. 
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Ungefär hälften av skolveckans lektioner avsattes för projektet under så 
kallade temalektioner. Under resten av lektionerna jobbade eleverna med de 
övriga ämnena. En översikt av projektet presenteras i tabell 2 nedan: 

 
Tabell 2. Översikt av Renässansprojektet. 

 
Omfattning Åtta skolveckor våren 2018 

Deltagare En klasslärare och 18 elever i årskurs 6 

Skolämnen Historia, religion, bildkonst, modersmål 
och litteratur, (utifrån observationerna 
också biologi och matematik) 

Mål Eleven skall: 

- Känna till de mest utmärkande 
händelserna och personerna från 
tiden 1400–1600 talet 

- Känna till de mest kända 
renässanskonstverken 

- Kunna redogöra de 
grundläggande motiven till 
reformationen och Martin Luthers 
inverkan på den 

- Känna till Mikael Agricola och 
hans arbete för det finska folket 
som reformator och som det 
finska skriftspråkets fader 

- Veta hur Finland blev en del av 
Sverige 

- Känna till hur Finland såg ut och 
utvecklades under den svenska 
tiden 

- Kunna skriva historisk biografi och 
muntligt presentera med hjälp av 
Powerpoint 

- Kunna lyssna på presentationer 
och ge konstruktiv respons 

Struktur Sju moduler: 

1. De mest grundläggande 
händelserna och personerna inom 
Renässansen 

2. De kändaste konstverken 
3. Ett verk av Shakespeare 
4. Martin Luther 
5. Mikael Agricola 
6. Finland ansluts till Sverige 
7. Gustav Vasa och stormakten 

Sverige 
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Innehåll 1. De mest grundläggande 
händelserna och personerna inom 
Renässansen 
- Lärarintroduktion 
- Videoklipp om Renässansen 
- Biografi över kända personer 
- Arbetsblad  

2. De kändaste konstverken 
- Konstverk av da Vinci, 

Botticelli, Bosch, van Eyck 
- Uppgift 1: rutnätsförstoring 

av en målning 
- Uppgift 2: staty av trolldeg 
- Uppgift 3: triptyk av kartong 

3. Ett verk av Shakespeare 
- Film: Hamlet 
- Filmrecension 

4. Martin Luther 
- Lärarledd introduktion 
- Videoklipp om Martin Luther 
- Pararbete: läsa texter och 

göra en tankekarta 
- Utvärdering genom en 

kahoot-frågesport 
5. Mikael Agricola 

- Läsa texter och göra 
arbetsblad  

6. Finland ansluts till Sverige 
- Lärarledd introduktion 
- Läsa texter och göra 

arbetsblad 
- Källkritiskt arbete utifrån två 

historiska primärkällor 
7. Gustav Vasa och stormakten 

Sverige 
- Lärarledd introduktion 
- Arbetsblad  

Utvärdering 1. Kahoot-frågesporter som 
summativ utvärdering 

2. Formativ utvärdering (elev + 
lärare) efter avslutat 
projektarbete 
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4.5. Datainsamling 

För att hitta lämpliga skolor och mångvetenskapliga lärområden sändes 
inledningsvis ett mejl ut på hösten 2017 till alla rektorer i svenskspråkiga 
skolor för åk 1–6. Kriteriet för deltagande var att lärområdet skulle inkludera 
samhällslära och/eller historia. Genom den kanalen hittades den ena 
fältskolan, Renässansskolan, som var villig att delta i undersökningen. På grund 
av en mycket låg svarsprocent fortsatte sökandet via internet, där skolors 
läsårsplaner genomlästes för att eventuellt hitta lämpliga lärområden. Genom 
den kanalen hittades den andra fältskolan, Företagsamhetsskolan, på 
senhösten 2017. Datainsamlingen i de båda skolorna genomfördes våren 2018; 
Företagsamhetsprojektet under en vecka i februari och Renässansprojektet 
under februari-mars.  

Forskningsmaterialet insamlades genom intervjuer och observationer. 
Semistrukturerade intervjuer med lärarna genomfördes under projektens 
gång, så att frågorna delvis uppgjorts på förhand och delvis formulerades i 
enlighet med de observationer som hunnit göras före intervjun. De på förhand 
formulerade intervjutemana tog fasta på planering och förverkligande av 
projektet, lärarnas erfarenheter av och uppfattningar om mångvetenskaplig 
undervisning, samspelet mellan olika ämnen och samhällslära-
ämnets/historieämnets roll i projektet. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. I Företagsamhetsskolan genomfördes en gruppintervju med 
de fem lärare som genomförde projektet. Gruppintervjun valdes utifrån 
motiveringen att lärarna betraktades förverkliga lärområdet kollektivt och 
därmed, enligt en socialkonstruktivistisk princip (Alvesson & Sköldberg, 
2008), gavs de möjlighet att reflektera tillsammans. Efter avslutad intervju 
ombads lärarna att fylla i en kort skriftlig enkät med öppna frågor om deras 
lärarerfarenhet samt bakgrundsuppgifter om projektarbetets planering, syfte 
och arbetsmetoder. Den individuella enkäten motiverades utifrån möjligheten 
att låta lärarna reflektera självständigt och inte bara i grupp. Fyra av fem lärare 
returnerade enkäten. I Renässansskolan genomfördes en intervju med 
klassläraren som genomförde projektet och en med skolans pedagogiska 
expert. Samtliga intervjuer i båda skolor räckte omkring 60 minuter var och 
genomfördes under eftermiddagarna i ett klassrum på skolan.  

I vardera skolan observerades 16 lektioner. I Företagsamhetsskolan 
observerades lektioner under varje dag av det veckolånga projektet. I 
Renässansskolan observerades lektioner under sammanlagt sex dagar, 
utspridda under Renässansprojektets början, mitt och i slutet. För att 
säkerställa en bredd observerades projektens olika moment åtminstone en 
gång var. I Företagsamhetsprojektet innebar detta observationer av såväl 
teoretiska lektioner, praktiska lektioner, workshoppar och företagsbesök. I 
Renässansprojektet observerades minst en lektion från varje modul. Under 
observationerna uppträdde jag som en icke-deltagande observatör. Det 
betyder att jag mestadels satt bak i klassrummet och iakttog vad jag såg och 
hörde. Jag deltog aldrig i lektionens aktiviteter. Med den icke-deltagande rollen 
eftersträvades ett utomstående perspektiv på undervisningen, vilket 
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Wellington (2000) rekommenderar för kortare fallstudier där vistelsen på 
fältet är tidsmässigt begränsad. Observationerna dokumenterades genom 
fältanteckningar utgående från Mills och Mortons (2013) och Kullbergs (2014) 
förslag. För fältanteckningarna uppgjordes ett observationsprotokoll med 
fokus på lärarens undervisning. Jag fokuserade dels på skolämnena 
samhällslära och historia, dels på de mångvetenskapliga inslagen i projekten. 
Under observationerna fördes korta fältnotiser. Efteråt, alltid under samma 
dag som observationen, renskrevs och bearbetades fältnotiserna till täta 
fältanteckningar av både beskrivande och analyserande karaktär (Mills & 
Morton, 2013; Kullberg, 2014). Parallellt med forskar-fältanteckningarna 
fördes personliga anteckningar. Detta rekommenderas av Kullberg (2014) som 
ett sätt att ytterligare bearbeta de intensiva observationerna. De personliga 
anteckningarna omfattar min förförståelse samt spontana tolkningar och 
känslor av vad jag såg och hörde. 

Förutom de formella intervjuerna och observationerna inkluderade 
forskningsbesöken på skolorna informella samtal med informanterna, andra 
lärare och elever. Ibland antecknades de informella samtalens huvudpunkter 
ner för att fungera som stöd för senare analyser. I Renässansskolan deltog jag 
som gästande forskare i skolans lunchaktiviteter vid ett par tillfällen. Som 
sekundärdata insamlades lärarnas planeringsdokument och deras 
arbetsmaterial samt foton, tagna med min egen telefon, av arbetsmaterial och 
elevarbeten. Allt detta har bidragit till att öka förståelsen av projekten och 
deras omgivande struktur. En omfattande, kontextualiserad förståelse av de 
studerade fallen ökar en hermeneutisk fallstudieforskares möjligheter att göra 
rättvisa tolkningar (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013).  

I syfte att testa och utveckla forskningsmetoderna föregicks 
datainsamlingsprocessen av pilotaktiviteter. Pilotstudier kan säkerställa en 
ökad noggrannhet i den egentliga datainsamlingsprocessen och därmed stärka 
forskningens tillförlitlighet (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). För att 
förstärka min position som observatör genomfördes pilotobservationer under 
två lektioner i samhällslära och en lektion i historia vid Vasa övningsskola i 
januari 2018. Jag kontaktade lärare som undervisar i åk 4–6 på Vasa 
övningsskola per mejl, och blev välkomnad av två lärare att observera deras 
lektioner. Under pilotobservationerna övade jag min förmåga att observera och 
föra korta notiser om lektionsgången. Det uppgjorda observationsschemat 
testades och utvärderades. Efteråt renskrevs fältnotiserna till täta 
fältanteckningar. Ingen pilotintervju gjordes eftersom intervjuer användes 
som datainsamlingsmetod i min magisteravhandling och var därmed bekant. 
Intervjufrågorna granskades och godkändes av handledarna. 
Företagsamhetsprojektet betraktades ursprungligen som ett pilotprojekt. De 
deltagande lärarna informerades om att datainsamlingen utgjorde en pilot i 
syfte att testa och utveckla de olika metodernas funktion för ändamålet. 
Lärarna informerades också om att materialet ändå kunde komma att 
införlivas i avhandlingsmaterialet ifall insamlingsmetoderna och det insamlade 
materialet bedömdes vara fullgoda. I samråd med handledarna bedömdes att 
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så var fallet, och Företagsamhetsprojektet kom därmed att utgöra ett av 
avhandlingens två empiriska fall. 

 
 

4.6. Den analytiska processen 

I analysarbetet har jag inspirerats av en tematisk analysprincip (Braun & 
Clarke, 2012). Avhandlingens empiriska material består primärt av 
intervjutranskriptioner och fältanteckningar, sekundärt av dokument i form av 
planeringsmaterial, arbetsmaterial och foton. Redan vid datainsamlingen 
inleddes tolkningsarbetet eftersom data enligt hermeneutisk forskning 
betraktas som tolkningsförutsättande. Den hermeneutiska forskaren kan inte 
bedriva en neutral eller objektiv datainsamling. Såväl observation som intervju 
utgör i sig själva tolkningsakter i enlighet med forskarens förförståelse. 
Observation med hermeneutisk bas förutsätter kunskap, eller ett bestämt icke-
vetande, om det som ska observeras (From & Holmgren, 2000). Min 
klasslärarbakgrund gjorde att jag hade en kännedom om grundläggande 
pedagogiska och didaktiska begrepp. Jag talade samma didaktiska språk som 
informanterna och hade en personlig erfarenhet av en liknande arbetsmiljö 
som de hade. På samma sätt som klasslärarna var jag förtrogen med LP2014 
och hade erfarenhet av att undervisa utifrån den. Denna förförståelse bidrog 
till att jag kunde observera undervisningen utifrån en relevant 
kunskapsapparat. Min roll som utomstående observatör innebar visserligen att 
jag inte deltog i undervisningen, men fortfarande hade jag som forskande 
subjekt en inverkan på observationerna. Redan i observations- och 
fältanteckningsfasen tolkade jag det jag sett utifrån min förståelsehorisont. 
Likaså betraktas intervjuerna enligt hermeneutiken som mänsklig interaktion 
med ett forskningsdrivet syfte (From & Holmgren, 2000). De transkriberade 
intervjutexterna är avskilda intervjuerna vad gäller tid, rum och 
intervjupersonerna i intervjusituationen. Utifrån den hermeneutiska ansatsen 
är det intervjutexten som analyserats och tolkats, inte intervjupersonerna. 
Distanseringen i fältanteckningarna och intervjutexterna möjliggör en kritisk 
distans där forskaren kan öppna en ny horisont som skiljer sig från den egna 
(From & Holmgren, 2000; se även Ödman, 2017).  

Den analytiska processen fortsatte med att jag grundligt läste igenom 
datamaterialet flera gånger. Tack vare att jag själv fungerat som 
datainsamlande forskare har analysprocessen präglats av en närhet till och en 
sensitivitet för empirin. Ändå lästes materialet noggrant igenom för att 
säkerställa en tillräcklig överblick. Under den inledande genomläsningen 
gjordes anteckningar (i form av nyckelord, understrykningar och tankar) i 
datamaterialet, vilket rekommenderas av Braun och Clarke (2012) som ett sätt 
att börja läsa och se på materialet som forskningsdata. Att läsa data handlar 
enligt författarna inte enbart om att utläsa en ytlig betydelse, utan att aktivt 
och analytiskt läsa för att börja tänka på vilka tolkningsmöjligheter och 
betydelser materialet kan inrymma utifrån de uppställda forskningsfrågorna.  
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Efter att grundligt ha bekantat mig med datamaterialet fortsatte 
analysarbetet med kodning av materialet. Enligt Braun och Clarke (2012) är 
koderna analysens byggstenar, vilka identifierar och erbjuder en etikett för en 
datasats som potentiellt är relevant för forskningsfrågorna. I samtliga analyser 
gjordes kodningen huvudsakligen i relation till de teoretiska ramverk som 
inspirerat forskningen. Inledningsvis fokuserades ämnesdidaktiska betoningar 
och mångvetenskapliga ingångar i de två projekten. I Företagsamhetsprojektet 
sökte jag efter möjliga uttryck för samhällslära-undervisningen både i lärarnas 
utsagor och i den observerade praktiken. För att fånga in lärarnas intentioner 
kodades intervjumaterialet induktivt och speglades sen mot den teoribildning 
kring samhällslärans ämnesprofiler (Odenstad, 2010; Blanck, 2014) och 
mångvetenskapliga ämnesmodeller (Drake & Burns, 2004) som användes. 
Utifrån koderna formulerades tre teman (transdisciplinär kompetens- och 
livskunskapsutveckling; inre företagsamhet som en drivkraft för 
lärandemotivation; orienterings- och handlingskunskaper) som var 
inspirerade av det teoretiska ramverket. För att fånga in 
undervisningspraktiken kodades fältanteckningarna deduktivt utifrån det 
teoretiska ramverket. Det kodade materialet sammanställdes i en matris över 
undervisningspraktiken. I kodningsarbetet var jag öppen för möjliga aspekter 
av datamaterialet som gick utanför det teoretiska ramverket, men slutsatsen 
efter flera omprövningar var att inga sådana aspekter hittades. Det som i stället 
utmanade kodningsarbetet var huruvida en situation kunde kategoriseras 
exempelvis enligt diskussions-ämnesprofilen eller analys-ämnesprofilen. I 
sådana situationer tog jag hjälp av handledare och andra doktorander för att 
pröva mina tolkningsförslag. Resultaten från den ämnesinriktade analysen av 
Företagsamhetsprojektet rapporterades i artikel 1, som skrevs först av 
forskningsartiklarna och publicerades i februari 2020. 

Därefter fortsatte analysarbetet med en liknande ämnesinriktad analys av 
Renässansprojektet, med historia som fokusämne. För att fånga in lärarens 
förhållningssätt gentemot historieundervisning inom ett mångvetenskapligt 
lärområde kodades intervjumaterialet induktivt. Tre teman (historieämnets 
relevans; motivation; flexibilitet) med vardera två underteman formulerades. 
För att fånga in undervisningspraktiken kodades fältanteckningarna deduktivt 
utifrån analysmodellen för historieundervisning (Stolare, 2011) och 
mångvetenskapliga ämnesmodeller (Drake & Burns, 2004). Det kodade 
materialet sammanställdes i en  matris över undervisningspraktiken. På 
samma sätt som i analysen av Företagsamhetsprojektet var jag öppen för 
möjliga aspekter av datamaterialet som gick utanför det teoretiska ramverket, 
men inga sådana aspekter hittades. Resultaten från den ämnesinriktade 
analysen av Renässansprojektet rapporterades i artikel 2 och publicerades i 
mars 2020.  

I det skedet stod analysarbetet inför en brytpunkt. De ämnesinriktade 
analyserna hade visat på väldigt varierande förhållningssätt bland lärarna 
gentemot ämnens funktion inom mångvetenskaplig undervisning. För att nå 
ytterligare perspektiv planerades datamaterialet utökas med ett tredje fall. 
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Efter ett gediget sökande hittades en lämplig skola, men datainsamlingen 
inställdes på grund av covid 19-utbrottet i mars 2020. I stället fortsatte arbetet 
med att vidga blicken och göra en komparativ analys av vilka generella, det vill 
säga icke-ämnesrelaterade, didaktiska strategier som förekom i de två 
lärområdena. Ett intresse för kontextens påverkan hade också väckts under det 
tidigare analysarbetet eftersom lärområdena genomfördes inom olika 
skolstrukturer. Redan under datainsamlingen fick jag insikter i kontextens 
betydelse för undervisningens förverkligande. I den komparativa analysen 
användes allmändidaktisk teoribildning utifrån bildningsteoretisk/kritisk-
konstruktiv och lärteoretisk/undervisningsteoretisk didaktik. En modell som 
integrerar centrala perspektiv från de båda didaktiktraditionerna användes 
som analytiskt verktyg (se Arnold & Koch-Priewe,  2011). Datamaterialet i sin 
helhet kodades utifrån de sex kategorier som modellen består av. Baserat på 
analysen utvecklades en didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning. 
I det komparativa analysarbetet deltog handledare Charlotta Hilli aktivt och 
arbetsfördelningen var sådan att jag gjorde inledande analyser medan Hilli 
kommenterade mina tolkningsförslag. I artikel 3 rapporterades resultaten från 
den komparativa analysen och den didaktiska modellen presenterades. 
Artikeln publicerades i oktober 2020. 

I kappan har jag sammanställt de resultat som framkommer i artiklarna 
utifrån de två övergripande forskningsfrågorna. Jag visar på min förståelse av 
vilka allmändidaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv som karaktäriserar de 
mångvetenskapliga lärområdena. I en meta-analys av resultaten har jag 
identifierat fyra teman som svarar mot forskningsfrågorna: 
mångdimensionella och reflektiva praktiker; lärar- och elevcentrerade 
praktiker; kontextens betydelse genom läroplan, skolkultur och samverkan; 
samt skillnader i hur ämnen uppfattades och undervisades. I kappans 
diskussion reflekterar jag över de resultat som rapporteras och diskuteras i de 
tre artiklarna. Jag erbjuder nya tolkningsförslag och utmanar i vissa fall de 
tidigare tolkningsförslagen. Ett konkret resultat av min omtolkande diskussion 
är att jag presenterar en reviderad didaktisk modell för mångvetenskaplig 
undervisning (se figur 5). 

Visuellt kan tolkningsarbetet förliknas vid en hermeneutisk spiralrörelse 
enligt figur 3 nedan. Tolkningsprocessen har rört sig enligt spiralens 
pendelrörelse mellan empiri och teori samt mellan del och helhet i en abduktiv 
process (Eriksson & Lindström, 1997). Jag har strävat efter att vara öppen inför 
empirin och låta lärarnas utsagor och agerande framträda. Det empiriska 
materialet har speglats mot den teoretiska medvetenhet jag redogjort för i 
avhandlingens andra och tredje kapitel. Didaktisk teoribildning och teoretiska 
perspektiv på mångvetenskaplig undervisning har gett riktning för mina 
tolkningar, samtidigt som en sensitivitet gentemot empirin varit en viktig 
utgångspunkt under hela processen. På motsvarande sätt har jag pendlat 
mellan ett närperspektiv på den specifika praktiken och ökad distans för att 
relatera lärområdena till den omgivande strukturen.  
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Figur 3. Avhandlingens hermeneutiska tolkningsprocess. 

 
 
Även om forskningsprocessen framskridit enligt en progression mellan de 

olika artiklarna och kappan har tolkningsarbetet ändå inte varit linjärt. Jag har 
ständigt gått tillbaka till de två första artiklarna i den komparativa analysen 
och i kappans metareflektion. I den didaktiska modellen som utvecklas i artikel 
3 presenterar jag min förståelse av allmändidaktiska principer i de två 
lärområdena och deras omgivande kontext. I utvecklandet av modellen 
krävdes ett visst mått av distans till de två fallen som jag tidigare befunnit mig 
så nära. Samtidigt var jag tvungen att ständigt gå tillbaka till de två 
lärområdena för att låta empirin visa riktningar i mitt tolkningsarbete. I 
kappans metareflektion tar jag ett omvänt grepp genom att diskutera det 
allmändidaktiska perspektivet före det ämnesdidaktiska. Den spiral-liknande 
rörelsen i figur 3 visar på tolkningsarbetets både linjära och icke-linjära 
karaktär.  

I sökandet efter förståelse av mänskligt meningsskapande uppmärksammar 
hermeneutiken forskarens egen roll i kunskapskonstruktionen (Merriam, 
2009; Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Uppfattningen om kunskap som 
individuellt och socialt konstruerad innebär att de tolkningar som presenteras 
i denna avhandling är min, forskarens, förståelse av de mångvetenskapliga 
undervisningspraktikerna. De tolkningar som gjorts är influerade av mina 
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personliga referensramar, vilka bör identifieras och erkännas för att 
forskningen ska vara trovärdig (se Hamilton & Corbett-Whittier, 2013; 
Merriam, 2009). Under tolkningsarbetet har mina referensramar delvis 
förändrats och utvidgats. Det har skett genom att empirin öppnat nya 
infallsvinklar, men också genom litteraturläsning där jag fördjupat mig inom 
forskningsområdet. Möten och samtal med både deltagande lärare, handledare 
och andra forskare under arbetets gång har likaså utmanat och vidgat min 
förståelse. Enligt hermeneutiskt tänkande kommer tolkningsarbetet aldrig till 
en slutpunkt (Ödman, 2017). I stället utgör det en öppen och föränderlig 
process där nya tolkningar öppnar nya perspektiv på fenomenets komplexitet. 
Likt en pendlande spiralrörelse söker sig förståelseprocessen ständigt mot 
större bredd och precisering (Alvesson & Sköldberg, 2008; Ödman, 2017). Det 
betyder att en doktorsavhandling inte innebär att tolkningsprocessen är 
mättad. I stället presenteras i avhandlingen ett ögonblick av min 
förståelseutveckling, som ständigt fortsätter vidare mot nya horisonter. 

 
 

4.7. Etiska överväganden 

Etiska överväganden är en viktig del av all forskning. Enligt Hamilton och 
Corbett-Whittier (2013) är respekt och ansvar två nyckelord i god forskning. 
Dessa bör genomsyra alla skeden från planering till analys och rapportering. 
Forskaren behöver respektera personerna som deltar i studien och därtill 
kunskap, demokratiska värden, kvaliteten av pedagogisk forskning och 
akademisk frihet. Forskaren har ansvar för studiens deltagare, sponsorer och 
forskningssamfundet. Att genomföra forskningsstudier förutsätter en god etisk 
omdömesförmåga och en medvetenhet om de normer som förknippas med god 
forskningssed.  

Deltagande i forskning ska alltid vara frivilligt, och informanternas 
samtycke ska grunda sig på fullständig och öppen information (Christians, 
2011; Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). Informanterna i denna avhandling 
delgavs heltäckande information om forskningens syfte och metoder på 
förhand. Deras deltagande godkändes inledningsvis av respektive skolas rektor 
och därefter gav informanterna själva sitt samtycke. Forskningstillstånd 
erhölls av bildningsnämnden i de två kommunerna där skolorna verkar. I 
samråd med skolornas rektorer bestämdes att inga forskningslov behövdes 
från elever eller vårdnadshavare eftersom forskningen fokuserade på lärarna 
och deras verksamhet. Däremot informerades eleverna och vårdnadshavarna i 
berörda klasser om forskningens syfte och genomförande, och de gavs 
möjlighet att ta kontakt och ställa frågor. Valet att dokumentera 
observationerna genom fältanteckningar och inte genom exempelvis 
videoinspelningar motiverades utifrån en liknande princip att inte utmana 
elevernas integritet, eftersom de inte stod i fokus för forskningsintresset. 

Informanternas integritet bör skyddas och deltagande i forskningen får inte 
orsaka dem olägenheter eller utsatthet (Christians, 2011; Hamilton & Corbett-
Whittier, 2013). I avhandlingen har detta lösts med att skolorna och 



58 

 

informanterna anonymiserats. Inga exakta geografiska bestämningar ges för 
skolorna och i de fall där lärarna uppträder med namn (artikel 1) är deras namn 
fingerade. Nämnas kan att den ena skolan gärna ville medverka i forskningen 
med namn för att dela med sig av verksamheten. Ur ett forskningsetiskt 
perspektiv fattades ändå ett beslut, som också delgavs skolan, om 
anonymisering. Säkerställandet av informanternas integritetsskydd och skydd 
av eleverna som inte tillfrågats om medverkan bedömdes vara av viktigare 
prioritet. Forskningsetiskt var det också önskvärt att bägge skolor behandlades 
likvärdigt. 

För att säkerställa tolkningarnas trovärdighet kan informanterna med 
fördel ges möjlighet att bekanta sig med och kommentera forskarens analys- 
och tolkningsarbete (Merriam, 2009; Schwartz-Shea & Yanow, 2012). 
Informanterna i denna avhandling blev tillsända analysarbetet per mejl i dess 
slutskede. De uppmuntrades att granska och kommentera analyserna utifrån 
sina erfarenheter. Jag erbjöd mig också att göra återbesök på skolorna för att 
presentera och diskutera mina tolkningsförslag. Ingen av informanterna 
använde sig av möjligheterna som erbjöds. 

Det insamlade datamaterialet har sparats på externa hårddiskar. 
Molntjänster användes inte för datalagring. Jag som forskare är den enda som 
haft tillgång till materialet. Foton som tagits med min privata telefon 
överfördes efter datainsamlingen till en extern hårddisk och raderades sedan 
ur telefonminnet. Det empiriska materialet lagras i enlighet med Åbo Akademis 
anvisningar för hantering och lagring av data (Åbo Akademi, 2017). 
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5. Resultat – sammanfattning av artiklarna 

I resultatkapitlet nedan återges avhandlingens tre publicerade artiklar i korta 
sammanfattningar innehållande syfte, resultat och diskussion. Artiklarna i 
original är bifogade och hittas sist i avhandlingen för vidare läsning. Efter 
artikelsammanfattningarna presenteras resultat från den tematiska meta-
analys jag gjort av resultaten i artiklarna. 

 

5.1. Artikel 1 

Mård, N. (2020a). Samhällslära i ämnesintegrerad undervisning – En fallstudie 
av finländska klasslärares praktik. Nordidactica – Journal of Humanities and 
Social Science Education, 2020:1, 88–114. 

 
Syfte 

Artikel 1 inriktade sig på Företagsamhetsprojektet. Projektet analyserades 
utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på samhällslära. Syftet med 
artikeln var att identifiera samhällskunskapsdidaktiska betoningar och 
mångvetenskapliga ingångar i projektet. Analysen svarade mot följande 
forskningsfråga: vilka samhällskunskapsdidaktiska och vilka 
mångvetenskapliga ingångar kan identifieras i fem finländska klasslärares 
intentioner och praktik i ett mångvetenskapligt projekt kring temat 
företagsamhet? 

Noteras bör att begreppet ämnesintegrerad undervisning användes i artikel 
1. Begreppsvalet motiverades med den ämnesdidaktiska fokuseringen i 
artikeln. Under den fortsatta forskningsprocessen har min förståelse av 
fenomenet kommit att vidgas, vilket gjort att jag övergått till att i kappan 
konsekvent använda begreppet mångvetenskaplig undervisning (se 
begreppsutredning och motivering i kapitel 2). 

 
 

Resultat 

I analysen särskildes mellan lärarnas intentioner, som baserade sig främst på 
intervjudata, och själva undervisningspraktiken, som baserade sig främst på 
observationsdata. I sina intentioner framkom att lärarna strävade efter att 
främja elevernas företagsamhetskompetens genom teori och praktik. Utifrån 
företagsamhetstemat såg lärarna möjligheter att jobba med transdisciplinär 
kompetens- och livskunskapsutveckling. Vardagskompetens sågs som en 
grundläggande dimension i projektet och genom de olika aktiviteterna ville 
lärarna förbereda eleverna för ett företagsamt liv i vardagen och i samhället. 
Den transdisciplinära ambitionen syntes i att lärarna tonade ner olika 
ämnesbidrag och såg sig jobba helhetsmässigt för kompetensutveckling. I sin 
betoning av vardagskompetens och livskunskap förmedlade lärarna en inre 
företagsamhet, dvs. företagsamhet som en livsinställning och en personlig 
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handlingskraft. För att uppnå målsättningen att utveckla elevernas 
företagsamhetskompetenser inrymde projektet olika aktiviteter av teori och 
praktik. Ur samhällslärans ämnessynvinkel var det främst orienteringsämnet 
och handlingsämnet som syntes i lärarnas intentioner. Projektplanen innehöll 
dels teorilektioner med fakta och information om samhällsstrukturer och 
företagsamhet, dels praktiska lektioner och workshoppar där eleverna övade 
på olika typer av företagsamt agerande. 

Analysen av lärarnas undervisningspraktik rapporterades i en matris. 
Analysen inriktade sig dels på samhällslärans roll, dels på mångvetenskapliga 
ingångar i lärarnas undervisning. Analysen visade att samhällslärans 
ämnesprofiler orienterings- och diskussionsämnet var de främst 
förekommande ämnesprofilerna i projektet. De noterades vid nästan alla 
observationstillfällen. Orienteringsämnet inbegrep fakta och information om 
företag, företagsamhet, reklam, arbetsliv och ekonomi. Diskussionsämnet 
karaktäriserades av lärarstyrda samtal, elevdiskussioner och diskussioner som 
sträckte sig utanför skolkontexten. Drag från handlingsämnet och analysämnet 
förekom också, men vid färre tillfällen. Handlingsämnet inriktade sig på 
praktiska förberedelser inför arbetslivet medan analysämnet, som endast 
observerades vid tre tillfällen och därmed hade en undanskymd position i 
projektet, inbegrep lärarstyrda granskningar och elevernas subjektiva 
tyckande.  

I analysen av mångvetenskapliga ingångar noterades ämnessamspel mellan 
ämnena samhällslära, bildkonst, modersmål och litteratur, historia, matematik 
och huslig ekonomi. Samhällslära utgjorde det bärande ämnet genom att 
projektets innehåll till stor del hämtades från samhällslärans 
läroplansinnehåll. Historia användes som ett bakgrundsämne för att fördjupa 
förståelsen av samhällsfenomenet handel medan övriga ämnen förekom under 
praktiska moment. Färdigheter från bildkonst, modersmål och litteratur, 
matematik och huslig ekonomi användes i utvecklandet av elevernas 
företagsamhetsrelaterade handlingsfärdigheter. Bland projektets centrala 
lärandemål nämndes inga ämnesmål från enskilda ämnen, även om en stor del 
av målen kunde relateras till samhällslärans ämnesmål i LP2014. 

 
 

Diskussion 

I diskussionen konstaterades att lärarnas kompetens- och handlingsrelaterade 
intentioner överensstämde med tidigare forskning som visat att samhällslära 
genom mångvetenskaplig undervisning kan bidra med en fördjupad förståelse 
av samhället. Detta kan i sin tur främja aktivt medborgarskap och 
samhällsdeltagande. Lärarnas strävan efter autenticitet och ett öppnande av 
skolan mot samhället avspeglade vad tidigare forskning visat vara vanligt 
förekommande inom såväl företagsamhetsinriktad som mångvetenskaplig 
undervisning. Lärarnas syn på samhällslära som ett skolämne relaterat till 
vardagskompetens och livskontroll avspeglar den finländska läroplanens 
ambitioner. I LP2014 anges att samhällslära ska utrusta eleverna med attityder 
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och förutsättningar att aktivt delta i samhällsbygget. Likaså visade projektet på 
en positiv lärarsyn gentemot samhällslära som ett viktigt skolämne. Lärarna 
lyfte fram samhällslärans betydelse och valde att genom projektet ge ämnet 
utrymme utöver den normala ämnesundervisningen. 

Lärarnas transdisciplinära strävan och deras nedtoning av ämnesperspektiv 
diskuterades utifrån ämnesläget i finländsk grundskola. Samhällslära är ett 
nytt ämne inom klassläraruppdraget, vilket kan göra det utmanande för lärarna 
att ringa ämnets exakta gränser i relation till övriga ämnen. Betoningen på 
kompetensutveckling i LP2014 kan ytterligare göra att lärare definierar 
kompetensinriktade målsättningar, framom ämnesrelaterade målsättningar, 
för mångvetenskaplig undervisning. Eftersom observationerna visade på en 
tydlig förankring i ämnesmässiga kunskaper och färdigheter diskuterades 
vikten av att klasslärare inkluderar ämnesperspektiv i sitt didaktiska tänkande 
om mångvetenskaplig och kompetensinriktad undervisning. Generiska 
kompetenser bygger inte på etablerade kunskapsområden likt skolämnen, utan 
de utvecklas genom att kombinera olika ämneskunskaper och –färdigheter. 
Likaså betonades vikten av att finländska klasslärare skulle begrunda 
samhällslärans ämnesuppdrag. Samhällslärans spegling mot andra ämnen 
genom mångvetenskaplig undervisning kunde i bästa fall stärka en medveten 
reflektion över det nya ämnet som fortfarande söker sin form i det finländska 
klassläraruppdraget. 

 
 

5.2. Artikel 2 

Mård, N. (2020b). History in multidisciplinary education: a case study in a 
Finnish primary school. Education 3–13, 49(5), 513–528. https://doi.org 
/10.1080/03004279.2020.1737172. 

 
Syfte 

Artikel 2 inriktade sig på Renässansprojektet. Projektet analyserades utifrån 
ett ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på historia. Syftet med artikeln var 
att undersöka hur historieundervisning uppfattades och gestaltades inom det 
mångvetenskapliga projektet samt hur ämnet samspelade med övriga ämnen. 
Två forskningsfrågor preciserade forskningsintresset: 
 

1.    Vilken inverkan uppfattade läraren att det mångvetenskapliga 
 projektet hade på historieundervisningen? 

2.   Hur undervisade läraren historia i projektet, och vilka 
 mångvetenskapliga ingångar kunde identifieras? 

 
 

Resultat 

Analysen av forskningsfråga 1 utmynnade i tre huvudsakliga teman. Läraren 
uppfattade att det mångvetenskapliga sammanhanget främjade historieämnets 
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relevans, motivationen för ämnet och flexibilitet i undervisningen. 
Historieämnets relevans stärktes genom att läraren upptäckte ämnets 
kopplingar till andra ämnen och till världen utanför skolan. I sin tidigare 
(ämnesindelade) undervisning upplevde hon historieämnet som lösryckt och 
tråkigt, och liknande tendenser hade hon skönjt hos sina elever. Tack vare det 
mångvetenskapliga sammanhanget upptäckte läraren och eleverna 
kopplingarna mellan olika skolämnen i relation till temainnehållet 
renässansen. Likaså tyckte sig läraren se att den mångvetenskapliga 
undervisningen främjade elevernas förståelse av historien som 
sammanlänkande det förflutna och nutid. Förståelsen av historieämnets 
relevans ökade i sin tur motivationen gentemot ämnet hos både lärare och 
elever, det senare enligt lärarens uppfattning. Det mångvetenskapliga 
undervisningssammanhanget inbegrep en ökad betoning på mångsidigt 
undervisningsmaterial. Läraren sammanställde projektmaterialet från flera 
textböcker och internetsidor. Schemateknisk flexibilitet nämndes som en 
annan fördel eftersom skolans historieundervisning kunde inledas när den bäst 
sammanföll med temahelheterna. Det mångvetenskapliga Renässansprojektet 
erbjöd möjligheter till intensiva och fördjupade historiestudier, i motsats till 
traditionell ämnesundervisning någon lektion i veckan. 

Analysen av lärarens undervisningspraktik rapporterades i en matris. 
Projektets övergripande lärandemål var att öka elevernas kunskaper om 
Renässansen som tidsperiod och främja deras förståelse av dess arv i vårt 
nutida samhälle. I enlighet med målen fokuserade läraren sin undervisning i 
huvudsak på innehållskunskaper. Dessa inbegrep fakta om renässansens 
centrala händelser, personer och konstverk. Elevernas innehållskunskaper 
utvärderades genom summativ bedömning. Samtidigt förekom även inslag av 
en färdighetsbaserad historieundervisning. Genom att relatera händelserna 
under renässansen till nutida företeelser strävade läraren efter att främja 
elevernas förståelse av hur renässansperioden lagt grunden för det nutida 
västerländska samhället. På så vis syntes en fokusering på kontinuitet och 
förändring som ett historiedidaktiskt färdighetsbegrepp. Genom att adressera 
kopplingarna mellan dåtid och nutid syntes en indirekt strävan efter att 
utveckla elevernas historiemedvetande. Projektet inbegrep vidare en uppgift 
med historiska primärkällor, varigenom läraren önskade utveckla elevernas 
historielitteracitet. 

I analysen av mångvetenskapliga ingångar noterades ämnessamspel mellan 
historia, modersmål och litteratur, religion, bildkonst, biologi och matematik. 
Färdigheter från modersmål och litteratur, i form av läsning, skrivning och 
muntliga framföranden, integrerades i många projektaktiviteter. 
Religionsämnet betonades av läraren som naturligt sammankopplat med 
historia i renässansinnehållet. Den lutherska kyrkans framväxt och centrala 
läropunkter i jämförelse med katolicismen behandlades, liksom den lutherska 
kyrkans ställning i Finland idag. Bildkonst undervisades separat under 
projektets andra modul, där eleverna bekantade sig med Renässanskonstverk 
och jobbade med tre olika konstuppgifter. Biologi och matematik noterades vid 
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ett tillfälle var i spontana situationer. Studier om digerdöden ledde till en 
klassdiskussion om modern medicin. Studier om Stockholms blodbad ledde i 
sin tur till att klassen gemensamt räknade ut hur många personer som dog 
under upploppet.  

Sammanfattningsvis konstaterades att historia utgjorde det bärande 
skolämnet i projektet. De övriga ämnena bidrog med perspektiv på det 
historiska ämnesinnehållet. Historieinnehållet utgjorde även en bas för att 
utveckla färdigheter inom modersmål och litteratur samt bildkonst. 

 
 

Diskussion 

I diskussionen konstaterades att mångvetenskaplig undervisning erbjuder 
potential för ökad motivation till historieundervisning. Detta tack vare 
synliggörandet av historieämnets kopplingar till andra ämnen och till 
samhället utanför skolan. Likaså kan möjligheten till intensiv 
historieundervisning under en koncentrerad tidsperiod bidra till en känsla av 
sammanhang och fördjupning. Det traditionella systemet att undervisa historia 
någon lektion per vecka har visserligen en fördel av kontinuitet, men i det 
studerade fallet upplevdes systemet fragmentariskt i jämförelse med intensiva 
studier under koncentrerade tidsperioder. Mångvetenskaplig undervisning 
konstaterades utgöra en arena där ett historiskt innehåll kan undervisas 
holistiskt. Historieämnets innehåll kan även utgöra en innehållsbas för att 
utveckla både färdigheter relaterade till andra ämnen och övergripande 
kompetenser. 

Ämnesmedvetenheten och det multidisciplinära angreppssättet i projektet 
diskuterades som ett förståeligt förfaringssätt för finländska klasslärare, som 
är utbildade inom en ämnesindelad utbildningstradition.  I Renässansskolan 
var den ämnesbaserade mångvetenskapliga undervisningen ett gemensamt 
överenskommet koncept, där de olika projektaktiviteterna relaterades till 
ämnesmässiga läroplansmålsättningar. Samtidigt konstaterades att 
klasslärarnas mångvetenskapliga profession och fenomenets komplexitet även 
kan leda dem till interdisciplinära och transdisciplinära angreppssätt, vilket 
framkom i Företagsamhetsprojektet (artikel 1). 

Slutligen konstaterades vikten av att utgå från elevernas förutsättningar i 
alla former av undervisning. Renässansprojektets aktiviteter planerades 
utifrån elevernas behov, vilket gjorde att lärarens didaktiska uppfattning om 
lämpliga mångvetenskapliga arbetsmetoder delvis fick stå tillbaka för de 
metoder hon upplevde att bäst kunde stöda eleverna i deras lärandeprocess. 
Studien genererade därför ytterligare en kategori i Percivals (2014) modell för 
effektiv historieundervisning i mångvetenskapliga sammanhang. I modellen 
ingår förutsättande kategorier i form av lärarexpertis, inspirerat ledarskap, 
läroplansbalans, referenser till historiska koncept, gedigna ämneskopplingar, 
engagemang samt uppfyllande av läroplanens målsättningar. För att stöda 
lärande i historia krävs att förutsättningarna för elevernas lärande beaktas i 
jämbredd med de övriga kategorierna.  
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5.3. Artikel 3 

Mård, N. & Hilli, C. (2020). Towards a didactic model for multidisciplinary 
teaching - a didactic analysis of multidisciplinary cases in Finnish primary 
schools. Journal of Curriculum Studies. https://doi.org/10.1080 
/00220272.2020.1827044. 

 
Syfte 

Artikel 3 bestod av en komparativ analys av Företagsamhetsprojektet och 
Renässansprojektet. I artikeln undersöktes allmändidaktik som en 
referensram för planering, genomförande och reflektion av mångvetenskaplig 
undervisning. Det teoretiska ramverket bestod av de två didaktiska 
teoribildningarna av Wolfgang Klafki (bildningsteoretisk/kritisk-konstruktiv 
didaktik) och Paul Heimann/Wolfgang Schulz (lärteoretisk/ 
undervisningsteoretisk didaktik). Artikelns forskningsfråga löd: På vilka sätt 
kan allmändidaktiska principer, definierade av Klafki och Schulz, identifieras i de 
två mångvetenskapliga lärområdena? Som analysverktyg användes en 
integrativ allmändidaktisk modell, utvecklad av Arnold och Koch-Priewe 
(2011), i vilken centrala principer inom de två didaktiska teoribildningarna 
kombineras. Utifrån den komparativa analysen uttrycktes en ambition att 
föreslå en teoretiskt och empiriskt grundad didaktisk modell för 
mångvetenskaplig undervisning. 

 
 

Resultat 

I den komparativa analysen diskuterades de två lärområdena inledningsvis 
utifrån sociokulturella förutsättningar. Renässansprojektet exemplifierade hur 
sociokulturella förutsättningar i elevgruppen och skolkulturen inverkar på den 
mångvetenskapliga undervisningen. Skolan hade kämpat med en del 
svårigheter under tidigare år, och den mångvetenskapliga pedagogiken 
användes som ett sätt att reformera skolan och undervisningen. Klassen som 
deltog i Renässansprojektet hade påverkats av skolans tidigare svårigheter. 
Många elever hade svaga studiefärdigheter och kunskapsluckor i de olika 
skolämnenas innehåll. I intervjun uppgav läraren att mångvetenskaplig 
undervisning för henne innebär varierande och kreativa undervisnings-
metoder. Icke desto mindre styrde elevernas individuella behov och de 
sociokulturella förutsättningarna i elevgruppen hennes undervisning till att 
fokusera på basfärdigheter i läsförståelse och skrivande. De sociokulturella 
förhållandena var inte lika anmärkningsvärda i Företagsamhetsprojektet, men 
synliga i lärarnas verksamhet även där. Lärarna beaktade elevernas unga ålder 
när de planerade ordningsföljden av projektets aktiviteter. Deras intention var 
att varva teoretiska och praktiska lektioner så att eleverna skulle orka bättre.  

Skolstrukturen i de båda skolorna inverkade på hur lärarna relaterade 
lärområdena till den ordinarie undervisningen och den övergripande 
läsårsplaneringen. Företagsamhetsprojektet företogs i en skola med en 
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traditionell ämnesindelad struktur. Detta gjorde att de mångvetenskapliga 
projekten utgjorde separata helheter utöver den ordinarie undervisningen. 
Företagsamhetsprojektet bedömdes inte i enlighet med övriga 
undervisningsaktiviteter eftersom lärarna betraktade det som en ”guldkant på 
skolvardagen”. Renässansprojektet å sin sida genomfördes i en skola med en 
mångvetenskaplig struktur. Detta innebar att de mångvetenskapliga projekten 
utgjorde en del av den ordinarie undervisningen. Renässansprojektet utgjorde 
en av fyra temahelheter i årskurs 6. De olika temahelheternas innehåll och 
ämnen valdes omsorgsfullt för att helhetsmässigt täcka läroplanens 
ämnesinnehåll. 

Skolkulturen, de sociokulturella förutsättningarna och läroplanen hade alla 
en inverkan på hur lärarna reflekterade över målen och intentionerna för den 
mångvetenskapliga undervisningen. Intressant nog medförde inte den 
ämnesindelade skolstrukturen i Företagsamhetsskolan en mångvetenskaplig 
undervisning som byggde på ämnesspecifika mål. I stället uppställde lärarna 
enbart kompetensinriktade mål för projektet, med referens till företagsamhet 
som ett av de sju mångsidiga kompetensområdena i läroplanen. Den 
mångvetenskapliga skolkulturen i Renässansskolan byggde däremot på en 
uppfattning om mångvetenskaplig undervisning som baserad på 
ämnesspecifika mål och innehåll. Renässansprojektets övergripande mål var 
att öka elevernas kunskaper om renässansen som tidsperiod och hur den 
format vårt nutida samhälle. Enligt läraren hörde kännedom om renässansen 
till allmänbildning som alla medborgare borde ha. Samtliga lärare i båda 
projekten uppskattade den ökade betoningen på mångvetenskaplig 
undervisning i LP2014. De relaterade undervisningsformen till modern 
utbildning som betonar holistisk och elevcentrerad undervisning.  

Temat och innehållet för de två lärområdena valdes genom kollegial 
lärarplanering. Temat företagsamhet valdes av årskursens fem lärare i 
konsensus som en förberedelse inför ett besök i Företagsbyn senare under 
våren. Processen för att fastställa den mångvetenskapliga tematiken i 
Renässansprojektet var en kollegial aktivitet som inkluderade alla lärare i 
skolan. Som ett första steg i att implementera den nya skolvisa läroplanen i 
Renässansskolan gjordes en noggrann genomläsning av LP2014. Sedan följde 
ett gediget arbete med att kombinera ihop relevanta teman för alla årskurser, 
utifrån ambitionen att allt läroplansinnehåll i alla ämnen skulle täckas under 
den sexåriga utbildningen. Den slutliga detaljplaneringen av mål, innehåll och 
metoder gjordes av årskursens egen lärare. Trots de olika processerna av 
tematiskt beslutsfattande förenades lärarna i bägge fallen av didaktiska 
analyser i relation till det mångvetenskapliga innehållet. Företagsamhet 
beskrevs som en viktig kompetens i elevernas vardag genom att den hjälper 
dem att ta ansvar för skolarbetet. Företagsamhet betonades också som en 
förutsättning för det kommande arbetslivet. Kunskap om renässansen 
definierades som viktig allmänbildande kunskap för alla medborgare, 
inkluderande sjätteklassare. Utvecklandet av studiefärdigheter genom det 
renässans-relaterade undervisningsinnehållet relaterades till både nuvarande 
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och kommande studier, genom att läraren betonade vikten av att kunna ta till 
sig undervisningsinnehåll och utföra skoluppgifter. 

I bägge projekten valde lärarna undervisningsmetoder och media som 
bedömdes vara lämpliga för att hjälpa eleverna uppnå de uppställda målen. 
Metoderna av lärarledda föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar 
valdes i Företagsamhetsprojektet för att utveckla elevernas företagsamhets-
kompetenser i både teori och praktik. Genom företagarbesöken upprättades en 
dialog med samhällsaktörer utanför skolan. I Renässansprojektet valde läraren 
mål och metoder utifrån elevernas behov. Eftersom projektets övergripande 
målsättningar var att öka elevernas kunskaper om renässansen och utveckla 
deras studiefärdigheter, designade hon ett projekt som byggde på tillägnande 
av faktakunskaper genom läsförståelseövningar, skrivövningar och 
forskningsuppgifter.  

Elevaktivitet var en central metodisk princip i båda projekten. 
Lärarföreläsningar introducerade tematiken medan betoningen låg på 
elevernas eget arbete. I Företagsamhetsprojektet arbetade eleverna mestadels 
i par eller smågrupper med olika diskussions- och praktiska uppgifter. I 
Renässansprojektet utförde eleverna alla moduluppgifter genom att följa en 
individuell studiestig. De båda projekten resulterade i kollaborativa eller 
individuella elevprodukter: i Företagsamhetsprojektet i form av ett elevcafé 
och i Renässansprojektet som elevportfolion. 

Lärarnas syn på bedömning av mångvetenskaplig undervisning varierade i 
projekten. I Företagsamhetsprojektet arbetade lärarna för kompetensinriktade 
mål och använde sig enbart av formativ utvärdering. Elevreflektioner 
individuellt, i smågrupper eller helklass över lärandeprocessen utgjorde 
dagliga inslag i projektet. I Renässansprojektet resulterade målsättningen att 
öka elevernas kunskaper om renässansen i summativ utvärdering genom 
Kahoot!-frågesporter. Projektet bedömdes också formativt efter avslutat 
projektarbete, genom en gemensam elev- och lärarutvärdering av elevens 
lärandeprocess. Som underlag för den formativa bedömningen användes den 
bedömningstaxonomi som skolans lärare gemensamt utarbetat. 

 
 

Diskussion: en didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning 

Enligt didaktiken, särskilt den lärteoretiska, är alla undervisningssituationer 
påverkade av inramande faktorer som behöver identifieras och klargöras i 
undervisningsplaneringen. Den komparativa analysen visade att kontextuella 
faktorer i form av läroplan, skolkulturen och samverkan hade en inverkan på 
hur undervisningen förverkligades av lärarna. I den didaktiska modellen som 
utvecklats omger de kontextuella faktorerna sex beslutandefaktorer: 
skolämnen, kompetenser, undervisningens värden och mål, elevens 
förutsättningar och intressen, aktuella fenomen och undervisningsmetoder. De 
sex beslutandefaktorerna bygger upp själva undervisningen vad gäller mål, 
innehåll och aktiviteter, och är upp till läraren att besluta om. Den didaktiska 
modellen är inspirerad av en hermeneutisk spiral, betraktad uppifrån, som 
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visualiserar en dynamisk, öppen och reflektiv process som en utgångspunkt för 
mångvetenskapligt undervisningsarbete (se figur 4): 
 

 

Figur 4. En didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning (Mård & Hilli, 
2020). (Grafisk design: Andrei Palomäki). 

 
 
Nationella och lokala läroplaner styr undervisningen på ett övergripande 

plan. Nya läroplansriktlinjer strävar efter att påverka lärarnas attityder och 
förändra undervisningspraktiken. Den obligatoriska mångvetenskapliga 
undervisningen i LP2014 upplevdes som ett positivt initiativ av lärarna, även 
om de relaterade ansatsen på varierande sätt till den ordinarie undervisningen. 
Läroplanens normativa framställning utmanar finländska klasslärare till 
didaktiska reflektioner kring varför, hur och när mångvetenskaplig 
undervisning är en relevant ansats. Dylika reflektioner utgör en väsentlig del 
av en didaktisk faktoranalys, presenterad inom den lärteoretiska didaktiken, 
och kan bidra till att synliggöra den mångvetenskapliga undervisningens 
värden och syften. 

Skolkulturen, inkluderande skolans storlek, traditioner, resurser och 
visioner utgör en väsentlig del i hur undervisningen i det enskilda klassrummet 
utformas. Individuella och sociokulturella förutsättningar hos elever och lärare 
inverkar på gruppdynamiken och aktiviteterna i skolan. Som ett empiriskt 
exempel kan nämnas Renässansprojektet, där skolkulturen influerade lärarens 
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val av metoder. Skolkulturen, som i sin tur präglas av både lokal och nationell 
läroplan, definierar även den mångvetenskapliga undervisningens struktur om 
den förverkligas dagligen eller under specifika temaperioder. 

Samverkan är en central princip för mångvetenskaplig undervisning 
eftersom ansatsen bygger på gemensamt kunskapssökande. I avhandlingen 
identifierades lärarsamverkan som en förutsättande, kontextuell faktor. I 
Företagsamhetsprojektet planerade och förverkligade lärarna projektet 
gemensamt med sina fyra elevgrupper. I Renässansprojektet definierades de 
mångvetenskapliga temahelheterna i en gemensam läraroperation, medan 
läraren själv planerade projektet mera i detalj och genomförde det individuellt 
tillsammans med sin elevgrupp. Lärarsamverkan kan därmed förverkligas på 
varierande sätt, men erbjuder möjligheter för både delat meningsskapande och 
individuell reflektiv professionsutveckling. 

Det mångvetenskapliga undervisningsinnehållet inkluderar läroplans-
innehåll och –målsättningar från två eller flera skolämnen. Lärarna utmanas att 
kombinera mål, innehåll och metoder från de olika skolämnena som står i 
fokus. Ämnena kan vara explicit adresserade som i Renässansprojektet eller 
implicit adresserade som i Företagsamhetsprojektet.  

I LP2014 anges kompetensbaserad utbildning som ett centralt mål i 
finländsk grundskola. Mångvetenskaplig undervisning behöver inkludera en 
ambition om att utveckla elevernas mångsidiga kompetens i relation till temat 
och innehållet. Kompetensbaserad utbildning är inte enbart en finländsk 
målsättning utan också ett övergripande globalt utbildningsvärde. 

Utbildning och didaktik är alltid normativa verksamheter eftersom vissa 
värden inkluderas medan andra exkluderas. Undervisningens mål och syften är 
viktiga element av det mångvetenskapliga innehållet. Företagsamhet som ett 
centralt mål och utbildningsvärde utgjorde det huvudsakliga elementet i 
Företagsamhetsprojektet, som ett exempel på detta. Förutom gemensamt 
överenskomna värden och syften för alla lärare också medvetet eller 
omedvetet med sig sina egna värden in i undervisningssituationen. Detta 
element ingår i den lärteoretiska didaktikens faktoranalys, och syntes i det 
empiriska materialet genom Renässanslärarens13 förhållningssätt gentemot 
vilken kunskap som bör ingå i finländsk allmänbildning.  

Enligt Klafki behöver undervisningsinnehållet ha nutida och framtida 
relevans för eleverna. Ur didaktisk synvinkel behöver elevens behov och 
intressen styra lärarens planering av undervisningen. Mångvetenskaplig 
undervisning föreslås vara en ansats som kan göra undervisningen mera 
meningsfull för eleverna, eftersom de utforskar fenomen genom en holistisk 
lins i samarbete med sina medstuderande och lärare. I LP2014 uppmuntras 
lärarna att involvera eleverna i planeringen av mångvetenskapliga lärområden, 
och låta elevernas intressen och frågeställningar vara utgångspunkt för 
mångvetenskapliga studier. I avhandlingens empiriska projekt deltog eleverna 
inte i undervisningsplaneringen. Lärarna uttryckte ändå didaktiska 

                                                           
13 Läraren som genomförde Renässansprojektet. 
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reflektioner om hur det mångvetenskapliga innehållet hade både nutida och 
framtida relevans för elevernas bildningsprocesser. 

För att göra undervisningen mera meningsfull argumenterar Klafki i sin 
kritisk-konstruktiva didaktik för att ta aktuella fenomen eller problem som 
utgångspunkt för undervisningen. Sådana fenomen är ofta mångvetenskapliga 
och kräver flera ämnesperspektiv för att låta sig förstås i sin helhet. 
Företagsamhet, i fokus i Företagsamhetsprojektet, kunde betecknas som ett 
dylikt aktuellt fenomen. Företagsamhet utgör ett allmänt aktuellt 
utbildningsideal i de nordiska länderna. I ett samhälle som värdesätter 
företagsamma medborgare, vilka klarar av att lösa olika sociala problem och är 
kapabla att skapa sig ett gott liv, är företagsamhetskompetenser viktiga för 
sjätteklassare som småningom står i beråd att mera aktivt ingå i samhället 
genom studier och arbete. 

Den komplexa processen att sammanlänka de olika innehållsdimensionerna 
till meningsfulla helheter som stöder elevens mångvetenskapliga 
lärandeprocess är en utmanande uppgift för lärare som är utbildade i en 
monovetenskaplig utbildningsstruktur. Klasslärare är visserligen vana vid att 
undervisa i många ämnen och navigera mellan olika ämnesområden. Ändå 
kräver processen att sammanlänka de olika dimensionerna i en och samma 
undervisningspraktik en reflektiv medvetenhet. Det mångvetenskapliga 
innehållet behöver undervisas med hjälp av relevanta undervisningsmetoder. 

 
 

5.4. Meta-analys av resultaten: fyra teman 

I de tre artiklarna presenteras ämnesdidaktiska och allmändidaktiska 
perspektiv på de två lärområdena. Artiklarna 1 och 2 har ett ämnesdidaktiskt 
fokus och undersöker ämnens betydelse, utifrån samhällslära och historia, i 
lärområdena. I artiklarna befann jag mig väldigt nära det empiriska materialet, 
vilket avspeglas i forskningsfrågorna som tog fasta på praktiknära företeelser: 
vilka samhällskunskaps- och historiedidaktiska betoningar och vilka 
mångvetenskapliga ingångar syntes i lärarnas undervisning? Det praktiknära, 
ämnesdidaktiska greppet avspeglar den teoretiska uppfattningen om 
ämnesdidaktiken som nära förbunden med själva undervisningspraktiken 
(Qvortrup & Krogh, 2015).  

I artikel 3 befann jag mig fortsättningsvis nära det empiriska materialet, 
men tog ett mera helhetsmässigt grepp genom att komparativt undersöka hur 
allmändidaktiska principer, såsom val av teman, innehåll, mål och metoder, 
valdes av lärarna för de två lärområdena. Inspirerad av de didaktiska 
teoribildningarna av Klafki och Heimann/Schulz undersökte jag även hur olika 
kontextuella faktorer inverkade på lärarnas undervisning. I den komparativa 
analysen hade jag stöd av de ämnesinriktade analyserna i artiklarna 1 och 2. 
Genom en allmändidaktisk vinkling var det samtidigt möjligt att fokusera 
faktorer som gick utanför det ämnesspecifika. I den didaktiska modellen som 
utvecklas i artikel 3 (figur 4) förenas de olika (ämnes- och allmän-) didaktiska 
perspektiven i beslutandefaktorer som bygger upp undervisningens mål, 
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innehåll och aktiviteter (skolämnen, kompetenser, undervisningens värden 
och mål, elevens förutsättningar och intressen, aktuella fenomen och 
undervisningsmetoder) och kontextuella faktorer som påverkar hur 
undervisningen förverkligas (läroplan, skolkultur, samverkan).  

Kappan har i denna avhandling inte en sammanfattande funktion där 
resultaten från artiklarna enbart sammanställs. I stället utgör kappan en arena 
där jag ytterligare betraktar de två lärområdena komparativt genom en 
didaktisk lins. Jag fortsätter därmed diskussionen som initieras i artikel 3 men 
gör det i relation till ett mer utförligt teoretiskt ramverk. Bland annat ges det 
ämnesdidaktiska perspektivet en större roll i kappan än i artikel 3. Jag 
diskuterar resultaten från de två första artiklarna mera ingående i relation till 
den didaktiska modellen, och reflekterar över resultatens betydelse för den 
ämnesdidaktiska utvecklingen i samhällslära och historia. I kappan 
återkommer jag även till den finländska läroplanskontexten och spänningen 
mellan normativitet och autonomi. Resultaten i de tre artiklarna erbjöd 
perspektiv på detta, och i kappan diskuterar jag lärarnas agerande och 
uppfattningar mer utförligt i relation till det rådande läget och tidigare 
forskning. Kappan erbjuder därtill en arena för att helhetsmässigt reflektera 
över forskningsprocessen som resulterat i tre separata artiklar. Det har varit 
värdefullt att kunna blicka tillbaka på forskningsarbetet och spegla det i ljuset 
av hermeneutiska och didaktiska ansatser. Denna reflektion var viktig i många 
avseenden och exemplifieras bland annat genom begreppsdiskussionen i 
kapitel 2. 

I kappan presenteras syftet för hela studien som att bidra med en förståelse 
av hur didaktiska perspektiv kommer till uttryck i klasslärares 
mångvetenskapliga undervisning. Syftet uppspjälkas i två övergripande 
forskningsfrågor som är en vidareutveckling av de forskningsfrågor som styr 
artiklarna. I de övergripande forskningsfrågorna särskiljs mellan 
allmändidaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Jag betonar samtidigt att 
uppdelningen av de två perspektiven är mera praktiskt grundad än principiellt 
betingad (jfr Sjöholm m.fl., 2017). Uppdelningen i allmän- och ämnesdidaktik 
har hjälpt mig under avhandlingsarbetet att arbeta utifrån olika didaktiska 
frågor när jag analyserat och tolkat lärarnas mångvetenskapliga undervisning. 
I den didaktiska modellen blir det ändå tydligt att de två perspektiven ingår 
sammanflätade i den helhetsmässiga mångvetenskapliga undervisnings-
processen.  

Utifrån de två övergripande forskningsfrågorna har jag gjort en tematisk 
meta-analys av resultaten i artiklarna. Meta-analysen gav upphov till fyra 
meningsbärande teman: mångdimensionella och reflektiva praktiker; lärar- och 
elevcentrerade praktiker; kontextens betydelse genom läroplan, skolkultur och 
samverkan; samt skillnader i hur ämnen uppfattades och undervisades. I tabellen 
nedan presenteras de fyra temana och hur de svarar mot de övergripande 
forskningsfrågorna (se tabell 3). 
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Tabell 3. Fyra teman som svar på de övergripande forskningsfrågorna. 
 

Forskningsfråga Teman Relaterar till 
Vad karaktäriserar de 
mångvetenskapliga 
lärområdena ur ett 
allmändidaktiskt perspektiv, 
med fokus på undervisningen 
och dess kontext? 

Mångdimensionella och 
reflektiva praktiker 
 
Lärar- och elevcentrerade 
praktiker 
 
Kontextens betydelse genom 
läroplan, skolkultur och 
samverkan 

(Artikel 1) 
 
(Artikel 2) 
 
Artikel 3 

Vad karaktäriserar de 
mångvetenskapliga 
lärområdena ur ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv, 
med fokus på ämnens 
betydelse samt 
undervisningen i samhällslära 
och historia? 

Skillnader i hur ämnen 
uppfattades och undervisades 

Artikel 1 
 
Artikel 2 

 
 
Som ett resultat av meta-analysen övergår jag till att tala om 

mångvetenskapliga praktiker när jag avser meningsbärande enheter som 
identifierats i bägge lärområdena. Med praktik förstås konkreta uttryck för en 
undervisningskultur. Praktiker är mönster i de sätt som kulturen visar sig på i 
lärarnas handlingar. Praktik är alltså inte en metod utan ett återkommande sätt 
att göra något bestämt (Christensen, 2019). Karaktäristiskt för en 
mångvetenskaplig praktik är, utifrån det empiriska materialet och speglat 
genom en didaktisk lins, exempelvis att den är mångdimensionell och reflektiv. 
I följande kapitel diskuterar jag resultaten utifrån de fyra teman som 
identifierades genom meta-analysen. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat. Diskussionen utgår från de 
övergripande forskningsfrågorna: Vad karaktäriserar den mångvetenskapliga 
undervisningen ur ett allmändidaktiskt perspektiv, med fokus på undervisningen 
och dess kontext? och Vad karaktäriserar den mångvetenskapliga 
undervisningen ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, med fokus på ämnens 
betydelse och ämnesundervisningen i samhällslära och historia? Diskussionen 
struktureras utifrån de fyra teman som identifierats genom en meta-analys av 
artiklarnas resultat (tabell 3). Jag diskuterar temana i relation till den 
didaktiska modellen (figur 4), vilken jag samtidigt omtolkar och kritiskt 
granskar. Diskussionen utifrån meta-analysen resulterar i att jag presenterar 
en reviderad version av den didaktiska modellen (figur 5). 

 
 

6.1. Mångdimensionella och reflektiva praktiker 

Den första forskningsfrågan tar fasta på vad som karaktäriserar de två 
lärområdena ur ett allmändidaktiskt perspektiv. Utifrån min tolkning 
konstaterar jag att mångvetenskaplig undervisning är en mångdimensionell 
undervisningsform som inbegriper relationer mellan skolämnen, 
kompetenser, undervisningens värden och mål, elevens förutsättningar och 
intressen, aktuella fenomen samt undervisningsmetoder, för att nå de 
uppställda målen för undervisningen. Dessa faktorer visualiseras i den 
didaktiska modellens inre ring (figur 4). 

I den teoretiska framställningen över mångvetenskaplig undervisning (se 
kapitel 2) diskuterar jag två centrala principer inom alla former av 
mångvetenskapliga strävanden i undervisningen; samspel mellan olika 
skolämnen i kombination med elevcentrerade aktiviteter som är meningsfulla 
och inbjuder till kollaborativt kunskapande (jfr Nollmeyer m.fl., 2016). I den 
didaktiska modellen (figur 4) förekommer de två principerna som 
grundläggande för lärarnas agerande. I de två lärområdena förekom 
kopplingar mellan flera olika ämnesperspektiv, även om lärarna hade 
varierande uppfattningar om ämnens funktion och betydelse. Jag återkommer 
till frågan om ämnesperspektiv längre fram, men konstaterar i detta 
sammanhang att båda lärområdena inbegrep perspektiv från flera ämnen som 
kombinerades på olika sätt. Samtidigt som det mångvetenskapliga innehållet 
baserades på läroplansgivet ämnesinnehåll fanns en strävan hos lärarna att 
anknyta undervisningen till elevens förutsättningar och behov. Mål, innehåll 
och metoder för de två lärområdena formulerades med beaktande av den 
aktuella elevgruppen. I Företagsamhetsprojektet tog sig elevcentreringen 
uttryck genom företagsamhetsförankringen, som lärarna uppfattade vara 
aktuell för eleverna både i det dagliga skolarbetet och i det kommande 
yrkeslivet. I Renässansprojektet utgick läraren från elevernas 
lärandeförutsättningar och satte tyngdpunkt på aktiviteter som kunde främja 
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deras kunskapsutveckling. Genom att på olika sätt relatera till elevernas 
nuvarande situation och deras liv utanför skolan uppfattade lärarna att 
undervisningen upplevdes meningsfull och relevant av eleverna. En central 
princip för den meningsfulla undervisningen var kollaborativa aktiviteter. 
Detta var särskilt synligt i Företagsamhetsprojektet, där de allra flesta 
aktiviteter gjordes parvis eller i smågrupper. I Renässansprojektet följde 
eleverna en individuell studietakt men gavs en frihet att färdigställa de olika 
uppgifterna i par eller mindre grupper enligt egen vilja.  

I analys och tolkning av det empiriska materialet bekräftades inte bara de 
två grundprincipernas betydelse för mångvetenskapliga praktiker. De två 
lärområdena inrymde även ytterligare faktorer som lärarna förhöll sig till. 
Kompetensområden, som ett centralt utbildningsmål i LP2014, framstod som 
en viktig utgångspunkt för det mångvetenskapliga arbetet i Företagsamhets-
projektet. Lärarna definierade sin mångvetenskapliga undervisning som i 
huvudsak erbjudande aktiviteter för kompetensutveckling, där 
ämnesperspektiv ingick i ett ämnesöverskridande (se Klausen, 2011) eller 
transdisciplinärt (se Drake & Burns, 2004) förlopp. Kompetensutveckling 
framställdes av Företagsamhetslärarna14 som en helhetsskapande aktivitet, 
där undervisningen inte splittras upp i olika ämnen utan där 
undervisningsaktiviteterna ingår i ett sammanhang som främjar elevernas 
allsidiga bildning (jfr Jensen, 2019). Inspirerad av empirin konstaterar jag att 
kompetenser och kompetensutveckling utgör en faktor som konstituerar 
mångvetenskaplig undervisning i den fas av global utbildningspolicy som vi för 
tillfället befinner oss i (jfr Jensen & Østergren-Olsen, 2017; Lähdemäki, 2018). 
Därmed återfinns kompetenser som en beslutandefaktor i den didaktiska 
modellen (figur 4). 

Ytterligare en annan beslutandefaktor som återfinns i modellen (figur 4) är 
undervisningens övergripande värden och mål. Detta är en dimension som 
naturligtvis inte är förbehållen mångvetenskaplig undervisning utan bör 
genomsyra allt arbete som görs i skolan. Fritzell och Fritzén (2007) ger ett 
förslag på integrativ didaktik där övergripande värden i form av demokrati och 
mänskliga rättigheter på ett naturligt sätt integreras i undervisnings- och 
lärandeaktiviteter. Att mångvetenskapligt arbete särskilt kan ta fasta på 
övergripande värdegrundsfrågor kommer till uttryck i den process som 
präglade arbetet med LP2014. Cantell (2015) uppger att en orsak till den 
normativa inriktningen i LP2014 var att den föregående läroplanens 
temaområden inte uppmärksammats i önskvärd mån i det dagliga skolarbetet 
(se Niemi, 2012). Genom att göra mångvetenskapliga arbetsperioder 
obligatoriska ville läroplansmakarna säkerställa att helhetsskapande arbete 
kring värden, övergripande färdigheter och kompetensområden ingår i varje 
elevs skolgång. Mångvetenskaplig undervisning kan därmed utgöra en arena 
för att arbeta med kunskaps- och fostransområden som inte nödvändigtvis får 
samma synlighet i separat ämnesundervisning.  

                                                           
14 Lärarna som genomförde Företagsamhetsprojektet. 
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De olika beslutandefaktorerna i den didaktiska modellen (figur 4) kan stöda 
lärares reflektioner om ett meningsfullt innehåll för mångvetenskaplig 
undervisning. Jag har tidigare konstaterat att det mångvetenskapliga 
arbetssättet aktualiserar didaktikens betoning på analys och definition av 
undervisningsinnehållet. I LP2014 finns inget definierat innehåll för 
mångvetenskaplig undervisning, utan det är på lärarens ansvar att reflektera 
över hur mål, innehåll och metoder från olika ämnen kan kombineras och 
relateras till kompetensmål, övergripande värden och mål samt till elevens 
förutsättningar, behov och livsvärld. I det arbetet kan Klafkis didaktiska analys 
erbjuda ett underlag för undervisningsplaneringen (se Klafki, 2000).  

Även om mångvetenskaplig undervisning tillskriver läraren en stor frihet 
att utforma ett undervisningsinnehåll, kan detta innehåll inte definieras utan 
relation till en mängd målsättningar som läraren förväntas främja hos eleverna 
genom undervisningen. Toppstyrd mångvetenskaplig undervisning inbegriper 
en förväntan från ledningshåll att lärare undervisar helhetsskapande och 
främjar elevernas förmåga att överföra till och omsätta sina kunskaper i olika 
situationer. Uppfyllande av kompetensmålsättningar och synliggörande av 
utbildningens värdegrund är andra förväntningar som läraren bör förhålla sig 
till. Den lärandemålsorienterade didaktiken tar fasta på en undervisning med 
olika målsättningar som utgångspunkt. Den syftar till att erbjuda ett stöd för 
lärare i det nuvarande tidevarvet av målstyrd undervisning, men visar även på 
vikten av målmedvetenhet för effektivt lärande (Jensen & Østergren-Olsen, 
2017; Keiding, 2013b). Målstyrd undervisning innebär att det finns färdiga 
målsättningar som lärare förväntas hjälpa eleverna att nå genom att bedriva en 
undervisning med relevant innehåll och relevanta metoder. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att målen behöver nyanseras och spjälkas upp i mindre 
enheter för att bli realistiska (jfr Jensen & Østergren-Olsen, 2017). I de två 
undersökta lärområdena uppställdes dels ämnesrelaterade mål, dels 
övergripande kompetens- och färdighetsmål. I båda projekten var målen 
tydliggjorda för både lärare och elever. Det innehåll som undervisningen 
kretsade kring och de aktiviteter som ingick hade planerats av lärarna genom 
medvetna reflektioner.  

Betydelsen av lärarens omdömesförmåga konkretiseras genom min 
tolkning av mångvetenskaplig undervisning som en reflektiv praktik. 
Mångvetenskaplighet förutsätter reflekterande lärare, vilka i undervisnings-
planeringen väljer mål, innehåll och aktiviteter som stöder de uppställda 
målsättningarna. Genom att betona vikten av reflekterande lärare knyts den 
mångvetenskapliga undervisningen till en didaktisk tradition som betonar 
lärarens autonoma handlingsutrymme (Wahlström, 2015). Det blir tydligt att 
didaktiken har en viktig plats också i målstyrd undervisning, även om den 
senare i viss mån kan ses inskränka på lärarnas professionella frihet (jfr Uljens 
& Ylimäki, 2017). Tolkningsalternativet om det reflektivas betydelse kan även 
förklara de läraruppfattningar om bibehållen lärarautonomi och möjligheter 
till professionsutveckling som rapporterats i tidigare studier (Elo & Nygren-
Landgärds, 2020; Haapaniemi m.fl., 2020; Luostarinen m.fl., 2020). Toppstyrd 
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mångvetenskaplig undervisning medför ett betydande ansvar för lärare, vilket 
gör att de inte nödvändigtvis behöver uppfatta sin professionalitet som 
inskränkt eller hotad (jfr Arnold & Koch-Priewe, 2011). 

Lärarna i bägge lärområdena ställde sig, liksom många lärare i tidigare 
studier, positivt till den ökade läroplansbetoningen på mångvetenskaplig 
undervisning. Lärarna såg positivt på mångvetenskaplig och 
kompetensinriktad undervisning som ett sätt att förnya och modernisera 
pedagogiken i en mer progressiv riktning. Ingen av lärarna tog under 
intervjusamtalen upp något negativt rörande undervisningsformen eller 
läroplanens anvisningar. Försvårande faktorer i form av tidsbrist, stress eller 
attityder, som en del klasslärare uppgett (Oinonen m.fl., 2018), omnämndes 
inte bland lärarna som deltog i undersökningen. I Renässansskolan hade 
läraren tillsammans med sina kolleger varit aktivt involverad i utformandet av 
en ny pedagogisk riktning för skolan. Den kollegiala satsningen erbjöd 
möjligheter till både delat meningsutbyte och individuell professions-
utveckling. Företagsamhetslärarna betonade i sin tur att mångvetenskaplighet 
är bekant för dem och att läroplanens riktlinjer inte medförde förändringar i 
deras pedagogiska tänkande. De tog fasta på den naturliga 
mångvetenskaplighet som genomsyrar klassläraruppdraget, och uppgav sig ha 
arbetat mångvetenskapligt alltsedan de inledde sin lärarbana, oberoende av 
vilken läroplan som varit i kraft.  

 
 

6.2. Lärar- och elevcentrerade praktiker 

Undervisningen i de mångvetenskapliga lärområdena präglades av både 
lärarcentrerade och elevcentrerade angreppssätt (jfr Fraser, 2013). 
Lärarcentreringen kom till uttryck genom att lärarna planerade 
undervisningen och valde teman, målsättningar, innehåll och metoder. I själva 
undervisningsprocessen aktiverades eleverna genom att utföra lärarplanerade 
aktiviteter, och de (eleverna) var inte involverade i beslutsfattandet om 
undervisningen (jfr Dowden, 2014; Fraser, 2013). Däremot betonade lärarna 
att de förankrade sin undervisning i sina elevers behov och förutsättningar.  

Den höga graden av lärarcentrering både bekräftade och utmanade min 
förförståelse. Didaktisk teoribildning sätter tyngdpunkten på lärarens 
agerande i undervisningssituationen och ställer elevernas lärandeprocesser, 
eller bildningsprocesser, i relation till lärarens undervisning  (Hopmann, 
2007). De två lärområdena kännetecknades av en undervisning där lärarna 
utgick från de aktuella eleverna i sina val av innehåll, mål och metoder. Lärarna 
uttryckte en medveten reflektion om vem de lärande var, vilka behov de hade 
samt vilket innehåll och vilka metoder som var relevanta. Lärarna betonade 
mångvetenskaplighetens potential för ett meningsfullt lärande men hade ett 
fast grepp om undervisningsansvaret.  

Lärares roll i mångvetenskaplig undervisning har varit ett centralt 
diskussionsämne i tidigare forskning. Enligt Fraser (2013) utmanas lärare i 
elevcentrerade mångvetenskapliga praktiker att ompröva sin traditionella 
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lärarroll och ta ett handledande ansvar för elevernas lärandeprocesser. En 
liknande syn på lärarskapet är genomgående i fenomenbaserade och 
problembaserade arbetssätt (Silander, 2015; Tarnanen & Kostiainen, 2020). 
Fraser (2013) poängterar att lärarens ansvar på inget sätt förminskas enligt 
detta synsätt, utan läraren har fortfarande huvudansvaret för att leda eleverna 
till ny kunskapsbildning och konstruktiva lärande-erfarenheter (se även 
Peltomaa m.fl., 2020). Tarnanen m.fl. (2019) konstaterar i sin studie att den 
omvandlade rollen visserligen kan upplevas obekväm, men att lärarna 
samtidigt ser nyttan av att själva utvecklas för att kunna svara mot elevernas 
olika behov (se även Pöntinen, 2019).  

En lärarcentrerad undervisning enligt didaktiska principer närmar sig 
tanken om elevdelaktighet från en delvis annorlunda synvinkel. 
Utgångspunkten för undervisningen är fortfarande eleverna, men didaktiken 
betonar den (ut)bildade lärarens professionella pedagogiska omdöme att 
avgöra relevant innehåll för eleverna (Klafki, 2000; Wahlström, 2015). 
Diskussionen om elevens delaktighet i undervisningen är inte främmande i 
didaktisk teoribildning. Såväl Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik som Schulz’ 
undervisningscentrerade didaktik, vilka användes som teoretisk referensram i 
artikel 3, fäster stor vikt vid en demokratisk undervisning där eleven ges 
utrymme att förhandla om undervisningsrelaterade beslut. Kritiker (se Jank & 
Meyer, 2006; Keiding, 2013a) har dock påvisat det utopistiska i att eleven 
skulle ha samma förståelsehorisont som lärare. Enligt klassiskt didaktiskt 
tankesätt utgör den didaktiska relationen mellan lärare och elev visserligen en 
demokratisk kommunikativ verksamhet, men den är asymmetrisk genom det 
faktum att läraren som mera sakkunnig och erfaren har ansvar för 
undervisningen (Hopmann, 1997). Att de två lärområdena grundade sig på en 
klassisk didaktisk princip om en asymmetrisk lärar-elevrelation visar på ett 
medvetet förhållningssätt bland lärarna. Renässansläraren berättade att hon i 
en tidigare temahelhet under läsåret hade prövat ett koncept som gav eleverna 
större frihet att styra över sin egen lärandeprocess. Det visade sig inte fungera 
med den specifika elevgruppen, och läraren övergick till en mera styrd 
undervisning likt den arbetsgång som präglade Renässansprojektet. Detta 
exemplifierar en ansvarsfull lärarledd undervisning som utgick från den 
aktuella elevgruppens förutsättningar.  

För att främja elevernas förmåga till självbestämmande och 
medbestämmande, som enligt den kritiskt-konstruktiva didaktiken är centrala 
mål för all undervisning (Klafki, 1998), borde eleverna ändå gradvis ges ökade 
möjligheter att delta i undervisningsplanering och –design. Därigenom kan de 
konfronteras med samplaneringens utmaningar som en demokrati-
förberedande aktivitet. På motsvarande sätt föreskrivs i LP2014 en 
mångvetenskaplig undervisning där eleverna involveras i beslutsfattandet och 
val av mångvetenskapliga teman (Utbildningsstyrelsen, 2014). Förespråkare 
för en fenomenbaserad undervisning, som vunnit insteg på flera håll i Finland, 
betonar likaså att undervisningen enligt LP2014 bör förändras till en 
elevcentrerad inriktning som förändrar lärarens roll till en handledare för 
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lärandeprocessen (se Lonka m.fl., 2015; Peltomaa m.fl., 2020; Tarnanen & 
Kostiainen, 2020). Principen om elevens delaktighet uppfylldes inte i enlighet 
med läroplanens målsättningar i de undersökta lärområdena. Med en kritisk 
blick konstaterar jag att eleverna som deltog i projekten gick i årskurs sex och 
hade helt säkert kunnat bidra med konstruktiva infallsvinklar och önskemål 
gällande undervisningens innehåll, mål och metoder.  

Att de båda projekten förenades av en liknande lärarcentrerad 
undervisningsplanering är anmärkningsvärt med tanke på det slumpvisa 
urvalet och variationen i skolstruktur. Det begränsade empiriska materialet 
ger inte möjligheter att diskutera resultaten i generella termer, men det ger 
ändå en viss fingervisning om att finländsk mångvetenskaplig undervisning 
åtminstone på sina håll präglas av en lärarcentrering som inte motsvarar 
läroplanens förväntningar till alla delar. Det är dock av vikt att klargöra vad 
begreppen lärarcentrering och elevcentrering avser. I denna avhandling 
framkommer att lärarcentrerad undervisning på många sätt samtidigt kan 
omfatta elevcentrerade principer. Debatten kring lärarcentrering i relation till 
självstyrt lärande och elevens ökade ansvar är för tillfället livlig i Finland, 
delvis på grund av forskningsresultat som argumenterar för att högre grad av 
lärarcentrering kunde bidra till bättre och jämnare läranderesultat för elever 
med olika bakgrund (Saarinen, 2020). Resultaten i denna avhandling öppnar 
upp viktiga spår som kan bidra till en fortsatt diskussion om lärarens ansvar 
och roll i mångvetenskapliga undervisningspraktiker. 

 
 

6.3. Kontextens betydelse genom läroplan, skolkultur och 

samverkan 

I diskussionen hittills har jag förhållit mig till faktorer och dimensioner som 
bygger upp mångvetenskapliga praktiker, det vill säga vad jag sett i själva 
undervisningen. Avhandlingens forskningsarbete inleddes i klassrumsmiljö. 
Eftersom jag själv arbetat som klasslärare var miljön bekant och jag hade insett 
att en stor del av klasslärarens arbete kretsar kring det som händer innanför 
klassrummets väggar. Den didaktiska triangeln (figur 1) synliggör 
klassrumsarbetet genom de tre relationer som själva undervisningssituationen 
kretsar kring: innehållet, läraren och eleven (Hopmann, 1997). Det är samtidigt 
ofrånkomligt att all undervisning är påverkad av det som finns utanför 
klassrummet, vilket synliggörs i den utvidgade didaktiska triangeln (figur 2). 
Undervisningen sker i en viss skolmiljö med en bestämd läroplan i ett visst 
samhälle, och allt detta har en inverkan på hur undervisningen utformas 
(Hudson & Meyer, 2011; Wahlström, 2015). I den komparativa analysen erbjöd 
de allmändidaktiska teorierna ett stöd för att vidga blicken mot de 
omkringliggande faktorer som hade en inverkan på undervisningens 
förverkligande. Det visade sig att läroplan, skolkultur och samverkan utgjorde 
centrala kontextuella faktorer i de två lärområdena. 
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Läroplanen som ett utbildningspolitiskt styrdokument fungerar som en 
central kontextuell faktor inom all undervisning. Läroplanen har i denna 
avhandling ett symboliskt värde eftersom forskningsintresset väcktes och 
initierades genom en läroplansreform. Även om syftet aldrig varit att utifrån 
läroplansteori undersöka själva LP2014 och det direkta läroplansarbetet 
närmare15, har läroplanen utgjort en central arena för arbetet. Riktlinjerna i 
LP2014 har bidragit till att forma min förförståelse, vilken både kommit att 
bekräftas och utmanas under arbetets gång. När jag kom ut till skolorna märkte 
jag snabbt vilken central ställning läroplanen hade. Lärarna relaterade ständigt 
sitt arbete till LP2014 och dess föreskrifter. De tog fasta på delvis olika 
aspekter: Företagsamhetslärarna på mångsidig kompetens och 
Renässansläraren på balansgången mellan ämnesundervisning och 
mångvetenskaplighet. Läroplanens viktiga funktion som en kontextuell faktor 
för de mångvetenskapliga lärområdena blev tydlig för mig redan under 
datainsamlingsprocessen. 

De två lärområdena valdes slumpvist utifrån kravet att antingen 
samhällslära eller historia bör ingå som ett skolämne. I kapitel 4 har jag 
redogjort närmare för hur Företagsamhetsprojektet och Renässansprojektet 
kom att ingå i avhandlingen. Genom slumpens nyckfullhet kom lärområdena 
att befinna sig i helt olika skolstrukturer. Jag gick därmed in i 
datainsamlingsarbetet med en medvetenhet om kontextuella olikheter och en 
nyfikenhet på hur det skulle ta sig uttryck i praktiken. Läroplanen som 
styrdokument är densamma för alla finländska skolor och lärare, vilket bidrar 
till en relativt enhetlig nationell utbildningskontext. Samtidigt uppmuntras en 
lokal variation i undervisningen genom lokalt läroplansarbete och lokal design 
av de mångvetenskapliga lärområdena. I tidigare forskning har särskild vikt 
lagts vid kontextens och de lokala resursernas betydelse för hur 
mångvetenskaplig undervisning förverkligas (Wallace m.fl., 2007). De två 
lärområdena kom på motsvarande sätt att förverkligas enligt betydande olika 
(lokala) principer. Det berodde till stor del på den skolstruktur de genomfördes 
inom, och inte bara skolans struktur som ämnesindelad eller 
mångvetenskaplig, utan hela skolkulturen som förutom organisations-
strukturen inbegriper skolans visioner, traditioner, resurser och individer.  

Skolkulturen inbegriper en bred arena där skolans organisationsstruktur, 
resurser, traditioner och visioner sammanblandas. Skolkulturen byggs upp av 
lärares och elevers sociokulturella förutsättningar. Den är därmed inte statisk 
utan omformas och rekonstrueras i samspel mellan de individer som finns i 
skolan (jfr Christensen, 2019; Haapaniemi m.fl., 2020). Skolkulturen kunde 
också benämnas som skolans verksamhetskultur (jfr Utbildningsstyrelsen, 
2014) genom att den formar och påverkar all verksamhet som pågår i skolan. I 
den komparativa analysen konstaterades att mångvetenskaplig undervisning 
bör relateras till den skolkultur som omger verksamheten för att kunna förstås 
i sin helhet. Det blev tydligt i avhandlingens empiriska material genom faktorer 
                                                           
15 Flera andra forskare har intresserat sig för läroplansarbetet, se exempelvis Sullanmaa 
(2020) eller Tian och Risku (2019). 
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som skolans tidigare historia, lärarnas visioner, elevernas sociokulturella 
förutsättningar och skolans organisationsstruktur. En gynnsam skolkultur är 
en viktig förutsättning för att bedriva mångvetenskaplig verksamhet. Wallace 
m.fl. (2007) har visat på betydelsen av att lärarna delar gemensamma 
målsättningar och visioner, och även utvecklar kollegiala relationer genom 
delaktighet, assistering och gemensamma insatser (se även Kujamäki, 2014; 
Peltomaa m.fl., 2020; Oinonen m.fl., 2018). I båda lärområdena fanns en delad 
vision om hur undervisningen genom mångvetenskaplighet kan vara gynnsam 
för elevernas fortsatta utveckling.      

En gemensam kontextuell faktor i lärområdena, oberoende av skolkultur, 
var samarbete mellan lärarna. Mångvetenskaplig undervisning grundar sig på 
ett socialkonstruktivistiskt antagande att kunskap konstrueras och 
rekonstrueras i sociala sammanhang (jfr Alvesson & Sköldberg, 2008; 
Nollmeyer m.fl., 2016). Samverkan, kollaborativt kunskapande och gemensamt 
meningsskapande utgör en central princip för mångvetenskapliga praktiker 
(Luostarinen m.fl., 2020; Tarnanen m.fl., 2019). I en stor del tidigare litteratur, 
och även i styrdokument, inriktas det kollaborativa till att i första hand gälla 
elevernas bildningsprocesser (se Fraser, 2013; Kujamäki, 2014; Nollmeyer 
m.fl., 2016; Tarnanen m.fl., 2019; Utbildningsstyrelsen, 2014). I denna 
avhandling vidgas blicken på det kollaborativa till att omfatta de lärare som 
genomför mångvetenskaplig undervisning. I bägge lärområdena förekom 
lärarsamverkan genom gemensam planering och konsensusbetonade val av 
teman, innehåll och målsättningar. I Företagsamhetsprojektet utgjorde hela 
lärområdet en kollaborativ satsning, eftersom de fem lärarna gemensamt 
genomförde projektet med sina respektive elevgrupper. I Renässansprojektet 
utgjorde det pedagogiska utvecklingsarbetet, som låg till grund för den 
mångvetenskapliga undervisningen, en kollaborativ satsning. 
Samverkansprincipen är utifrån både den empiriska analysen och 
litteraturöversikten en så väsentlig faktor i mångvetenskaplig undervisning att 
den i min mening behöver synliggöras som en specifik kontextuell faktor. 
Därför återfinns samverkan som en faktor i den didaktiska modellens yttre fält 
(figur 4). 

Samverkan som en kontextuell faktor i den didaktiska modellen (figur 4) 
skiljer sig till sin karaktär från både läroplanen och skolkulturen i det att den 
inte utgör en motsvarande organisationsenhet. Samverkan kan 
problematiseras utifrån frågeställningen om den enbart utgör en förutsättning 
och inte samtidigt en målsättning för mångvetenskaplig undervisning (jfr 
Klausen, 2020; Peltomaa m.fl., 2020; Oinonen m.fl., 2018). I utvecklandet av 
modellen reflekterade jag mycket över samverkan som en dimension av 
mångvetenskapliga praktiker. Det var inte självklart att dimensionen skulle 
synliggöras som en separat faktor eftersom en gynnsam skolkultur kan sägas 
inkludera samverkan på olika sätt (jfr Luostarinen m.fl., 2020). Utifrån det 
empiriska materialet kom samverkan ändå att definieras som en förutsättande, 
kontextuell faktor. I bägge lärområden föregick lärarsamarbete det 
mångvetenskapliga undervisningsarbetet genom gemensam kollegial 
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planering på olika nivåer. Lärarsamarbetet förutsattes i båda skolor från 
ledningshåll och var inget som lärarna själva valde. Jag menar därför att 
lärarsamverkan, genom delat meningsutbyte, är en viktig faktor som 
förutsätter mångvetenskaplig undervisning, särskilt i det finländska 
klassläraruppdraget (jfr Haapaniemi m.fl., 2020; Kujamäki, 2014; Tarnanen 
m.fl., 2019). Detta faktum motsäger inte att samarbetsförmåga också kan 
utgöra en målsättning för det mångvetenskapliga arbetet, det vill säga att 
ansatsen utgör en praktik där målet är att lärarna (och även eleverna) ska 
fördjupa och utveckla sina kollaborativa förmågor. Samverkansfaktorn ska 
därmed ses som en dynamisk faktor som också kan relateras till modellens 
beslutandefaktorer i den inre ringen, beroende på undervisningssituation. 

Den didaktiska modellens hermeneutiska spiralform (figur 4) öppnar för en 
dynamisk rörelse mellan de olika faktorerna utifrån lokala målsättningar. Det 
hermeneutiska angreppssättet utmanar modellens uppbyggnad av två 
faktorfält – beslutandefaktorer och kontextuella faktorer – som åtskilda 
spiraler. I en mening presenterar de två fälten olika slags faktorer där 
möjligheten att fatta beslut utgör den åtskiljande punkten. Uppdelningen är en 
direkt tillämpning av den lärteoretiska didaktikens tänkesätt (Keiding, 2013a). 
Det är läraren, eller lärarna, som i sista hand bestämmer hur modellens 
beslutandefaktorer relateras till varandra i undervisningspraktiken. Modellens 
kontextuella faktorfält inbegriper faktorer som läraren i det dagliga arbetet 
inte kan påverka i samma mån (jfr Keiding, 2013a).  

I en annan mening kan de bägge fälten betraktas som flytande, eftersom 
exempelvis samverkan kan betraktas både som en förutsättande  kontextuell 
faktor och en beslutande, målstyrd aktivitet. På liknande sätt kan man tänka sig 
att skolkulturen, förutom att sätta ramar för den mångvetenskapliga 
verksamheten, också kunde utgöra ett mål i sig. Mångvetenskaplig 
undervisning fungerar då närmast som ett medel för att utveckla skolkulturen 
i önskad riktning mot fördjupad gemenskap och nyskapande pedagogiska 
lösningar (jfr Luostarinen m.fl., 2020). I Renässansskolan syntes en sådan 
målsättning. Ambitionen med läroplansreformen 2014 och dess element är 
likaså att nå pedagogisk utveckling genom bland annat en inkluderande och 
kreativ verksamhetskultur (Vitikka m.fl., 2016).  

På motsvarande sätt menar jag att innehållsdimensionerna i den inre 
spiralen också kunde betraktas som kontextuella faktorer i viss mån. 
Kompetensutveckling presenteras i styrdokument som ett övergripande mål 
för undervisningen (Jensen, 2019; Lähdemäki, 2018; von Oettingen, 2018). Det 
betyder att lärarna inte kan välja bort detta, även om de i viss mån kan välja 
hur de i praktiken undervisar för att utveckla elevernas kompetenser. Elevens 
förutsättningar och intressen kan likaså ses som en kontextuell faktor genom 
att läraren inte kan välja vilka elever som finns i undervisningsgruppen. 
Samtidigt väljer läraren hur elevförutsättningar och elevernas 
intresseområden tas i beaktande i undervisningen, vilket förklarar dess 
position i den inre spiralen.  
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För att bättre visa på den dynamiska öppenhet som diskuterats ovan 
presenterar jag nedan en reviderad didaktisk modell för mångvetenskaplig 
undervisning (figur 5). I den reviderade modellen är de två fälten mera 
flytande. Det finns öppningar mellan det inre och yttre fältet som visar på 
möjligheten att röra sig dynamiskt mellan fälten beroende på sammanhang och 
målsättningar. Modellen är även mera öppen genom att de yttre ramarna kring 
de kontextuella faktorerna avlägsnats. Detta motverkar en sluten förståelse att 
mångvetenskaplig undervisning skulle befinna sig i ett vakuum utan relation 
till faktorer som inte ingår i modellen. 

 

 

Figur 5. En reviderad didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning. 
(Grafisk design: Andrei Palomäki). 
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6.4. Skillnader i hur ämnen uppfattades och undervisades 

Den andra forskningsfrågan inriktas mot ämnesundervisning i relation till 
mångvetenskaplighet. Samhällslära och historia har använts som fokusämnen 
för ämnescentrerade analyser av de mångvetenskapliga lärområdena. Den 
ämnesinriktade fokuseringen motiveras utifrån den finländska utbildningens 
ämnesindelade struktur. De flesta klasslärare arbetar i skolor där vardagen är 
organiserad utifrån skolämnen. Christensen (2019) betonar vikten av att 
beakta ämnesindelningen och ämnesförståelsen när man försöker förstå 
mångvetenskaplig undervisning. Företagsamhetsskolan utgjorde en typisk 
finländsk grundskola där undervisningen är ämnesindelad och 
mångvetenskapliga lärområden avsätts en skolvecka per läsår. Eftersom jag 
själv arbetat i en liknande skola utgick jag från att lärarna skulle ha en 
motsvarande ämnesförståelse som jag själv hade när jag gick in i 
avhandlingsarbetet, det vill säga att den ämnespräglade skolvardagen skulle 
genomsyra Företagsamhetsprojektet. Däremot förväntade jag mig att läraren i 
Renässansskolan, som undervisade enligt en mångvetenskaplig pedagogik och 
inte verkade i en ämnesindelad skolvardag, antagligen skulle ha en delvis 
annorlunda uppfattning om skolämnens funktion i relation till 
mångvetenskaplighet. Som framkommer i resultaten visade det sig att min 
förförståelse inte motsvarade verkligheten. Nedan diskuterar jag vilka 
ämnesdidaktiska perspektiv jag såg i de två lärområdena och hur resultaten 
kan förstås. 

Genom en ämneslins betraktat var de två mångvetenskapliga lärområdena 
väldigt olika. I Företagsamhetsprojektet planerade lärarna undervisningen i 
sin helhet innan de slutligen noterade vilka ämnen som ingick. Målsättningarna 
definierades utifrån övergripande kompetensmål i stället för ämnesmål. Temat 
företagsamhet tog fasta på en färdighet framom ett faktainnehåll. 
Företagsamhetsprojektet kunde karaktäriseras som en tvärvetenskaplig 
(Klausen, 2011) eller interdisciplinär (Drake & Burns, 2004) praktik. Olika 
ämnen inkluderades i arbetet med företagsamhet som ett övergripande tema. 
När jag observerade undervisningen kunde jag identifiera ämnenas bidrag 
genom ämnesspecifika kunskaper och färdigheter. Särskilt samhällslära hade 
en betydande funktion eftersom merparten av innehållet var hämtat ur 
läroplanens ämnesinnehåll för samhällslära. Ämnesgränser eller 
ämnesperspektiv var ändå inte tydliggjorda i lärarnas tal, utan syftet enligt 
lärarna var att utveckla elevernas företagsamhet i teori och praktik. 
Renässansprojektet å sin sida kan enligt de ämnescentrerade modellerna 
karaktäriseras som en mångvetenskaplig (Klausen, 2011) eller 
multidisciplinär (Drake & Burns, 2004) praktik. Läraren arbetade utifrån 
ämnesmässiga målsättningar och tydliggjorde ämnesgränserna i sitt tal både 
med mig och med eleverna. Merparten av innehållet och temat renässansen var 
hämtat från historieämnets läroplansinnehåll, och läraren konstaterade själv 
att historia utgjorde projektets bärande skolämne. Syftet med projektet var 
enligt läraren att belysa renässansperioden ur olika ämnesperspektiv och 
berika elevernas lärandeprocess om det historiska innehållet. 
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Att kategorisera mångvetenskapliga praktiker utifrån graden av samspel 
mellan ämnen är ett sätt att synliggöra undervisningens strukturer. Det finns 
ingen forskning som säger att en variant är mera effektiv än den andra, utan 
graderna av samverkan styrs av lärarnas målsättningar och ambitioner (jfr 
Applebee m.fl., 2007; Fraser, 2013; Putwain, Whiteley & Caddick, 2011). 
Greenwood (2013) påminner om variationens betydelse för att möta alla 
elevers behov. Det betyder att mångvetenskaplig undervisning kan och bör ha 
olika utformning utifrån den aktuella undervisningssituationen. I en viss typ av 
undervisning kan det vara relevant att arbeta utifrån ett övergripande tema, 
exempelvis företagsamhet, när målet är att närma sig fenomenet som helhet 
och utforska det i autentiska sammanhang. I andra typer av undervisning kan 
målet vara att belysa olika perspektiv av ett tema, exempelvis renässansen, för 
att främja helhetsförståelse och då antar ämnesingångar en tydligare 
framtoning. Enligt Stolare (2019) kan särskilt den senare varianten av 
mångvetenskaplighet bidra till ämnesperspektivisering, det vill säga att 
eleverna inte bara utvecklar ett vidgat förhållningssätt utan även kan få en 
djupare förståelse av de ämnen som ingår. Ämnen fungerar då både som 
varandras resurser och framträder som specifika kunskapskulturer, som har 
skilda karaktärer och verktyg för att lösa gemensamma problem (se även 
Niemelä, 2020). 

Att betrakta mångvetenskapliga praktiker utifrån deras ämnesstruktur kan 
bidra till att begripliggöra undervisningens organisering. Det ger en möjlighet 
till fördjupad fokusering på en avgränsad del av undervisningen, på 
motsvarande sätt som ämnesdidaktiken fokuserar på undervisningen av olika 
ämnen (Sjöholm m.fl., 2017). Genom avhandlingens ämnesfokusering 
framkommer tydliga skillnader mellan lärarnas förhållningssätt gentemot 
mångvetenskaplighet. Ämnesfokuseringen har även erbjudit möjligheter till 
förståelse av hur kunskapsbitar från samhällslära och historia kan kombineras 
med andra ämnens kunskapsbitar i studiet av övergripande teman. I 
avhandlingen har jag dock inte nöjt mig med att fokusera på ämnesperspektiv 
som en del av mångvetenskaplig undervisning. Jag har också strävat efter att 
vidga blicken till ett allmändidaktiskt perspektiv på de två lärområdena. 
Genom att komparativt analysera lärområdena genom en allmändidaktisk lins 
framkom både likheter och skillnader i lärarnas ämnesrelaterade och icke-
ämnesrelaterade didaktiska agerande. I den didaktiska modellen (figur 5) är 
min ambition att visa på centrala faktorer i mångvetenskaplig undervisning, 
både faktorer som bygger upp undervisningen och faktorer som påverkar 
undervisningen. Den didaktiska modellen är i första hand en allmändidaktisk 
modell genom sin helhetsfokusering. Detta utesluter ändå inte att modellen 
också kan bidra med utblickar för ett ämnesdidaktiskt mångvetenskapligt 
förhållningssätt. Jag diskuterar modellen ur en ämnesdidaktisk synvinkel i ett 
antologikapitel som utkommer hösten 2021 (Mård, under utgivning). 

Att betrakta de två lärområdena ur en ämnescentrerad lins, som jag 
inledningsvis gjorde, visade sig bjuda på olika utgångslägen. I 
Renässansprojektet utgjorde ämnen en central utgångspunkt för 
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målformuleringar och innehåll. Det underlättade datainsamlingen och skapade 
ett samförstånd mellan mig som forskare och den deltagande läraren. I 
Företagsamhetsprojektet nedtonades ämnen till förmån för 
kompetensutveckling, vilket utmanade datainsamlingen när lärarna inte 
upplevde ämnesbidragen synliga eller relevanta att separera ur helheten. Ingen 
fullständig konsensus uppstod mellan mig som forskare och de deltagande 
lärarna, eftersom jag observerade ämnesperspektiv och intresserade mig för 
samhällslära i projektet medan lärarna inte såg det meningsfullt att spjälka upp 
lärområdet i ämnesbitar. Deras förhållningssätt mot bakgrund av den 
ämnesindelade skolkontexten utmanade min förförståelse, och har drivit mig 
att tolka och omtolka många gånger i ett försök att förstå lärarna. I artiklarna 
presenterar jag olika tolkningsalternativ. Jag diskuterar Företagsamhets-
projektet dels i relation till det nya ämnet samhällslära, dels till den omgivande 
skolkontexten som, när den i regel är ämnesindelad, kan bidra till en syn på 
mångvetenskaplig undervisning som något utöver det vanliga i skolarbetet (jfr 
Oinonen m.fl., 2018). 

Genom empirin och betoningen på kompetensutveckling i 
Företagsamhetsprojektet har jag utmanats att reflektera över själva 
kompetens-begreppet och dess relation till både skolämnen och 
mångvetenskaplighet. I artikel 1 diskuterar jag vikten av att förstå innebörden 
av kompetenser och vad en undervisning som strävar efter 
kompetensutveckling inbegriper. Mångsidig kompetens var något jag själv och 
mina kolleger aktivt funderade över i det lokala läroplansarbetet (se 
inledningen). För många av oss var kompetens ett diffust, abstrakt begrepp och 
dess omformning i undervisningspraktiken långt ifrån självklar. Liknande 
uppfattningar har rapporterats om i tidigare forskning (Saarinen m.fl., 2019; 
Willbergh, 2015). Företagsamhetsprojektet bidrar till att öppna perspektiv på 
den komplexitet som kompetensutveckling medför i undervisningen. Lärarna i 
Företagsamhetsprojektet såg kompetensutveckling som en undervisningsform 
som går utöver enskilda ämnen, i syfte att främja elevernas bildningsprocess. 
Mångvetenskaplig undervisning ses utifrån denna förståelse som en 
ämnesöverskridande eller transdisciplinär praktik (jfr Klausen, 2011; Drake & 
Burns, 2004) där det finns möjlighet att arbeta helhetsmässigt med 
övergripande teman och färdigheter (Jensen, 2019).  

Det är samtidigt viktigt att definiera vad en kompetens är och vad det 
innebär att vara mångsidigt kompetent. Von Oettingen (2018; se även 
Willbergh, 2015) definierar en kompetens som förmågan att omsätta sina 
kunskaper och färdigheter till handling i relevanta situationer. En kompetens 
förutsätter därmed kunskaper och färdigheter inom olika ämnesområden 
(Christensen & Christensen, 2015), vilket gör att kompetensutveckling inte kan 
nås utan en förankring i skolämnen. Kompetensutveckling kan uttryckas i 
lärares resonemang men inte direkt observeras på motsvarande sätt i 
praktiken. Detta kan förklara varför mina observationer av 
Företagsamhetsprojektet visade på en större ämnesfokusering än vad som 
framkom i lärarnas tal. 
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Relationen mellan kompetensutveckling och ämneskunskaper har 
diskuterats aktivt inom finländsk utbildningspolitik alltsedan införandet av 
LP2014. I läroplanen syns en strävan efter att sammankoppla kompetensmål 
och ämnesmål för att illustrera hur kompetensutveckling nås genom 
undervisning av de olika skolämnena (jfr Vitikka m.fl., 2016). Trots detta har 
en kompetenscirkel med de sju kompetensområdena fått ett stort genomslag 
och varit det som många förknippat med LP2014 (se exempelvis Ekholm, 
2016). En risk med att huvudsakligen utgå från kompetenscirkeln är att 
skolämnens betydelse nedtonats och mångsidig kompetens blivit det nya 
ledordet för undervisningen. Utbildningsstyrelsen i Finland, som är det 
ansvariga organet för uppgörande av läroplaner, har senare reformerat 
kompetenscirkeln och visualiserat undervisningen genom en figur som visar 
på sammankopplandet av kompetenser, ämnen, undervisningens värdegrund 
och verksamhetskulturen i en mera helhetsmässig process (se Granskog, 
2018). Förankringen i ämnen som ett sätt att erbjuda eleverna akademisk, 
kraftfull kunskap (jfr Young & Muller, 2013) kommuniceras därmed även från 
ledningshåll i nuläget som grundläggande för alla former av 
mångvetenskapliga praktiker (jfr Niemelä, 2020; Stolare, 2019).  

Läroplansreformen 2014 har gett upphov till en diskussion om ämnens vara 
eller inte vara inom finländsk utbildning. Det finns en mängd uppfattningar om 
hur den fortsatta utvecklingen borde se ut. Forskningsartiklar som betonar 
vikten av skolämnesperspektiv (Juuti m.fl., 2015; Niemelä, 2020; Niemelä & 
Tirri, 2018) varvas med inlägg som betonar vikten av explorativt lärande, med 
avstamp i elevernas intressen i stället för i ämnesmässiga uppfattningar om 
relevant kunskap (Lonka m.fl., 2015, Tarnanen & Kostiainen, 2020). Denna 
avhandling bidrar med ett inlägg i diskussionen, genom att definiera 
mångvetenskaplig undervisning som en undervisningsform där ämnes-
kunnande kan införlivas i aktiviteter som anknyter till elevens livsvärld (se 
kapitel 2). 

 
 

Undervisningen av samhällslära och historia i de mångvetenskapliga 
lärområdena 

I avhandlingen används samhällslära och historia som referensämnen för att 
utforska hur två skolämnen med strukturella olikheter undervisades i de 
mångvetenskapliga lärområdena. Valet av de två ämnena redogjordes för i 
kapitel 3. Där konstaterar jag att samhällslära och historia förenas av ett 
liknande bildningsuppdrag att fostra samhällsdugliga och kritiska medborgare 
(Christensen, 2011). Ämnena skiljer sig ändå strukturellt och traditionellt åt. 
Historia är ett etablerat skolämne som bygger på en tydlig bakgrundsdisciplin 
i det akademiska ämnet historia. I Finland har historieämnet redan länge 
funnits med som ett undervisningsämne i grundskolan och det finns en tydlig 
didaktisk ämnestradition. Samhällslära däremot är ett nyare skolämne som 
alldeles nyligen införts som ett undervisningsämne i årskurserna 4–6. Förutom 
avsaknaden av en finländsk ämnesdidaktisk tradition, har samhällslära ingen 
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tydlig akademisk hemvist utan bygger på flera universitetsdiscipliner 
(Christensen, 2011; Löfström, 2014; Sandahl, 2015; Virta & Yli-Panula, 2016). 

Skillnaderna mellan ämnena återspeglas, ganska förväntat, i avhandlingens 
empiriska resultat. Klasslärare är vana att undervisa i historia och har etablerat 
ett didaktiskt förhållningssätt gentemot ämnet. Läraren i Renässansprojektet 
hade inga svårigheter att reflektera över historieämnets medverkan i ett 
mångvetenskapligt sammanhang. Ämnets bidrag synliggjordes genom 
ämnesmässiga målsättningar. I intervjun betonade läraren historians funktion 
som det bärande ämnet i projektet, och hon reflekterade mångsidigt över det 
mångvetenskapliga sammanhangets betydelse för historieundervisning. I 
artikel 2 framkommer att hon såg många fördelar, såsom ämnesrelevans, 
motivation och flexibilitet, med att undervisa historia som en del av 
mångvetenskaplig undervisning. Historia framstod i lärarens tal som ett ämne 
med tydliga gränser och ett tydligt ämnesuppdrag. 

Samhällslära har en mycket kort ämnestradition i den finländska 
grundskolans mellanår. När datainsamlingen genomfördes var LP2014 i kraft 
för andra läsåret, vilket är lika lång tid som klasslärarna rimligtvis hunnit 
undervisa i ämnet. I Företagsamhetsprojektet omnämndes samhällslära som 
ett bland projektets ämnen, men lärarna var motvilliga att plocka ut 
samhällslära ur projekthelheten. Observationerna av deras undervisning 
visade däremot att projektets målsättningar och ämnesinnehåll till stor del var 
hämtat ur läroplansinnehållet för samhällslära. Även om lärarna inte lyfte fram 
samhällslära i projektets förgrund betonade de att samhällslära förekom som 
en naturlig bit i projektarbetet. I intervjun reflekterade de över samhällslärans 
ämnesuppdrag i termer av att hjälpa eleverna kontrollera sina liv och utveckla 
vardagskompetens. Enligt lärarna ger samhällslära eleverna en förståelse av 
samhället och dess olika funktioner. En lärare nämnde också vikten av att 
samhällslära undervisas i yngre ålder för att eleverna ska utvecklas till aktiva 
medborgare. Samhällslärans breda ämnesinnehåll karaktäriserades som 
naturligt samspelande med övriga ämnen, kompetenser och utbildningens 
värdegrund. Lärarna såg ingen orsak eller möjlighet att lösgöra samhällslära 
explicit ur projektets undervisningshelhet kring företagsamhet. Samhällslära 
porträtterades av lärarna som ett ämne med vaga ämnesgränser och vars 
ämnesuppdrag genomsyrar skolans hela bildningsuppdrag (jfr Kristiansson, 
2014; Lilliestam m.fl., 2020). Enligt Företagsamhetslärarna är samhällslära ett 
viktigt ämne och en välkommen del av deras uppdrag. 

I detta sammanhang bör konstateras att tolkningarna av de olika 
ämnesuppfattningarna inte kan särskiljas från sitt sammanhang. 
Historieämnets tydlighet kan också anknytas till dess hemvist i 
Renässansprojektet, som i sig hade en medveten ämnesstruktur. På 
motsvarande sätt kan samhällslärans otydlighet relateras till den generella 
nedtonade ämnesfokuseringen i Företagsamhetsprojektet. Enligt 
hermeneutiskt tänkesätt är en del alltid relaterat till sin helhet och ett fenomen 
alltid relaterat till sitt sammanhang (Ödman, 2017). För att nå en djupare 
förståelse av de två ämnenas gestaltning i mångvetenskaplig undervisning 
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hade det planerade tredje fallet kunnat ge ökad insikt. En ytterligare kontext 
hade gett flera perspektiv på hur klasslärare undervisar samhällslära och 
historia inom ramen för mångvetenskapliga undervisningspraktiker. Med det 
befintliga empiriska materialet är det enbart möjligt att redogöra för de 
tolkningsmöjligheter som finns och påvisa behovet av fortsatt forskning och 
kunskapsutveckling.  

För samhällslärans del visar resultaten på vikten av att ämnet ges möjlighet 
att befästa sin position i det finländska ämnesdidaktiska landskapet. Ett nytt 
undervisningsämne behöver få tid att förankras i klassläraruppdraget. I detta 
hänseende har lärarutbildningen ett viktigt ansvar att satsa på utvecklandet av 
en ämnesdidaktisk tradition i samhällslära. De finländska klasslärarna har en 
kort erfarenhet av att undervisa samhällslära och en stor del av dem har ingen 
utbildning i samhällslärans didaktik (Löfström, 2014). Inte heller har de själva 
under sin skoltid studerat samhällslära i grundskolans lägre årskurser. De har 
därmed förhållandevis få referenser att förhålla sig till när de ska planera sin 
undervisning i samhällslära. Lärarna i Företagsamhetsprojektet uppmuntrades 
genom forskningsdeltagandet att begrunda samhällslärans ämnesuppdrag i 
ljuset av projektet. Ett mångvetenskapligt sammanhang kan i bästa fall erbjuda 
en möjlighet att identifiera samhällslärans ämnesuppdrag och gränser 
gentemot andra ämnen (jfr Kristensson, 2014). Mångvetenskaplighetens 
spegling av samhällslära mot andra ämnen och övriga undervisnings-
dimensioner kan stärka en medveten reflektion över ämnesdidaktiken i ett nytt 
skolämne som fortfarande söker sin form i det finländska klassläraruppdraget. 
Ur ämnesdidaktisk synvinkel är det viktigt att kunna legitimera ämnets 
bärkraft i skolans holistiska bildningsuppdrag genom att visa på dess specifika 
uppdrag i relation till andra ämnen (jfr Sandahl, 2018). För att befästa sin 
position i finländsk grundskoleutbildning bör samhällslärans ämnesuppdrag 
tydliggöras. 

I den ämnescentrerade analysen konstateras att samhällslära och historia 
utgjorde bärande skolämnen i lärområdena. Med en kritisk blick kan det 
ifrågasättas om så verkligen var fallet eller ifall de ämnesmässiga 
fokuseringarna skapade en överbetoning på de valda ämnena. Det är självklart 
att en ämnesmässig fokusering på mångvetenskapliga lärområden skapar en 
viss snedvridning när valda ämnen ställs i förgrunden. Det ter sig därför 
intressant att spekulera kring hur förståelsen hade modifierats i en 
undersökning av avhandlingens två lärområden med andra skolämnen i fokus. 
Förståelsen hade högst antagligen innehållit både likheter med den jag här 
presenterat och nyanser som i denna avhandling hamnat i skymundan. Min 
konklusion om samhällslära och historia som bärande ämnen i lärområdena 
stöder sig på ett gediget och brett datamaterial. Betoningarna kom till uttryck 
i såväl lärarnas planeringsdokument som deras tal och observationer av 
undervisningen. Fallstudiens styrka av data- och metodtriangulering var i detta 
avseende värdefull för att kunna presentera trovärdiga tolkningsförslag (jfr 
Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). 
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Fokuseringen på samhällslära och historia gjorde att övriga ämnen i 
lärområdena enbart kort berördes genom analyser av de mångvetenskapliga 
ingångarna (se artikel 1 och 2). Det kan ändå vara relevant att kort stanna upp 
för de övriga ämnena i projekten. Ämnen som förekom centralt i bägge 
lärområden var modersmål och litteratur samt bildkonst. Modersmål och 
litteratur kan, liksom läraren i Renässansprojektet konstaterade, ses som ett 
ämne som ständigt finns med i alla ämnen och all undervisning där man läser, 
skriver och kommunicerar. Bildkonstens estetiska infallsvinklar 
uppmärksammades likaså av lärarna i bägge lärområden som ett ämne som 
stödde elevernas identitetsutveckling i relation till tematiken. Därutöver 
förekom en rad ämnen från både naturvetenskapliga (matematik, biologi), 
kulturorienterade (religion, historia i Företagsamhetsprojektet) och praktiska 
(huslig ekonomi) ämnesområden. I två slumpmässigt valda mångvetenskapliga 
lärområden förekom alltså mer eller mindre betonade infallsvinklar från 
många olika skolämnen. Detta kan inte generaliseras men antyder att 
klasslärares mångvetenskapliga profession möjliggör mångskiftande 
ämneskombinationer (jfr Nollmeyer m.fl., 2016; Oinonen m.fl., 2018). I 
observationerna av undervisningen noterades dessutom ämnesingångar som 
inte nämndes i lärarnas målsättningar, vilket visar på en flexibilitet hos 
klasslärare att omforma undervisningen enligt rådande omständigheter och ta 
in olika ämnesvinklar för att belysa tematiken. 
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7. Avslutande reflektioner 

I detta sista kapitel knyter jag ihop avhandlingen. Jag inleder med att diskutera 
forskningsarbetets metodologiska val och förfaranden. Därefter reflekterar jag 
över avhandlingens kunskapsbidrag och presenterar konklusioner och 
implikationer. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

7.1. Metodologisk diskussion 

Ett forskningsarbete kännetecknas av medvetna val gällande teoretiska 
perspektiv, datamaterial och tillvägagångssätt. Intresset att undersöka 
mångvetenskaplig undervisning genom en didaktisk lins styrde min 
positionering mot hermeneutiken. Fallstudien som forskningsdesign 
möjliggjorde djupgående undersökningar av lärområdena genom en 
triangulering av datamaterial och metoder. Det empiriska materialet 
kännetecknas av djup framom bredd. 

Med triangulering avses en tillämpning av flera datainsamlingsmetoder, 
flera forskare eller flera olika typer av empiriskt material för att vidga 
perspektiven och öka möjligheterna att tolka materialet meningsfullt 
(Merriam, 2009; se även Atkins & Wallace, 2012; Wellington, 2000). 
Avhandlingens datamaterial insamlades genom att både intervjua lärarna och 
observera deras undervisning. På så sätt har tolkningarna av lärarnas utsagor 
kunnat speglas mot observationer av deras praktiska handlingar för att vidga 
förståelsen. Genom att studera lärarnas planeringsdokument och 
arbetsmaterial erhölls ytterligare en typ av (sekundärt) datamaterial att spegla 
tolkningarna av intervju-utsagorna och observationerna mot.  

Mina forskarobservationer och de initiala tolkningarna visade sig både 
bekräfta och utmana lärarnas utsagor. I Företagsamhetsprojektet förekom en 
viss konflikt mellan lärarnas uttalade strävan efter ämnesöverskridande, 
transdisciplinär undervisning och mina observationer som stödde en 
förståelse av en tydlig förankring i skolämnet samhällslära. Under både 
gruppintervjun och informella samtal diskuterades mina forskarobservationer 
med lärarna. En fullständig konsensus kunde inte nås, eftersom en majoritet av 
lärarna inte uppfattade skolämnena som relevanta medan jag som forskare 
uppfattade skolämnena, och särskilt samhällslära, som centrala byggstenar i 
projektet. Till mångfalden av förståelseuttryck hörde det faktum att det fanns 
en viss oenighet också bland lärarna, eftersom en av lärarna uttryckte ett stöd 
för tolkningen om samhällslära som projektets bärande skolämne. Detta 
underbygger mitt epistemologiska förhållningssätt gentemot mång-
vetenskaplig undervisning, nämligen att den grundar sig på en samverkan 
mellan olika lärare som var och en har sin individuella förståelse av 
undervisningens mål och uttrycksformer.  

Hermeneutik handlar inte bara om att tolka andra utan i lika hög grad om 
att tolka sig själv (Gilje, 2020). Arbetet har utgjort en professionsutvecklande 
process där jag utmanats i mina tidigare förståelsehorisonter och fått en 
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djupare inblick i frågor rörande mångvetenskaplighet. Den hermeneutiska 
ansatsen har erbjudit en arena för självreflektion i samband med analys- och 
tolkningsprocessen. Ett hermeneutiskt forskningsarbete innebär en 
tolkningsresa där tolkningar prövas och omprövas. I takt med att nya 
tolkningar görs vidgas förståelsehorisonten mot en ökad bredd (Ödman, 2017). 
I avhandlingsarbetet framkommer detta genom de tre artiklarna som skrivits 
under olika skeden av forskningsprocessen. Exempelvis utgör 
tolkningsförslagen i första artikeln resultat av ett tidigt analysarbete av 
Företagsamhetslärarnas förhållningssätt gentemot skolämnen. I takt med att 
forskningsprocessen fortskridit har nya tolkningsförsök gjorts och lärområdet 
har analyserats i relation till olika kontextuella aspekter. I artikel 3 och i 
kappans metareflektion presenteras tolkningsförslag som vidareutvecklar 
tolkningsförslagen i artikel 1. De senare tolkningarna utgör resultat av en 
längre hunnen forsknings- och förståelseprocess. Såhär i slutet av 
forskningsarbetet konstaterar jag kritiskt att teorin måhända styrde mina 
tolkningar i högre grad än det empiriska materialet i artikel 1. Öppenheten och 
försöken att förstå lärarna utifrån deras premisser nedtonades en aning till 
förmån för min förförståelse och teoretiska medvetenhet. Enligt Ödman (2017) 
är det naturligt att initiala tolkningar kan vara naiva, medan tolkningarna blir 
mer välgrundade vartefter tolkningsarbetet framskrider och tolkningsförslag 
prövas och omprövas. Under senare tolkningsarbete har jag strävat efter att 
försöka förstå lärarnas undervisning utifrån den kontext den befinner sig i och 
vilka intentioner de handlat utifrån (jfr Gilje, 2020). 

I hermeneutisk forskning är en reflexiv självmedvetenhet om forskarens 
position en förutsättning (Olofsson & Lindberg, 2005; Ödman, 2017). 
Reflektionen över ens egna föruppfattningar och värderingar är en central del 
i hermeneutiskt tolkningsarbete, där alla tolkningar görs utifrån forskarens 
egen referensram. Detta är oundvikligt och ska inte ses som ett hinder för att 
bedriva trovärdig forskning. Snarare handlar det om att redogöra för vilka 
antaganden, erfarenheter och teoretiska inriktningar som styrt forskningen 
och genererat de tolkningar som presenteras (Denzin & Lincoln, 2011). Det 
handlar inte om att eliminera variationen mellan forskare i vilka värden och 
förväntningar de för med sig till forskningen, utan snarare att förstå hur en 
specifik forskares värden och förväntningar har influerat genomförandet och 
konklusionerna av studien (Maxwell, 2005). I avhandlingen har jag så noggrant 
som möjligt presenterat min egen teoretiska förförståelse och mina personliga 
motiv. Jag har även strävat efter att ge heltäckande beskrivningar av 
datainsamling, forskningskontexten och analysprocessen. Min förhoppning är 
att denna öppning kan visa på riktningen för tolkningarna och konklusionerna 
som gjorts. En annan forskare, med andra antaganden och motiv, hade 
antagligen tolkat materialet delvis annorlunda eller uppmärksammat aspekter 
som nu lämnat i bakgrunden. Avhandlingens resultat ska ses som min 
förståelse i nuläget av klasslärares mångvetenskapliga undervisning utifrån 
det insamlade empiriska materialet och de använda teoribildningarna. Därmed 
kan avhandlingen med fördel betraktas som ett diskussionsinlägg till 
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forskningsfältet om mångvetenskaplig pedagogik. Genom att tillsammans föra 
diskussionen vidare, utifrån olika forskningsperspektiv, kan en gemensam 
förståelse av fenomenet vidgas och nyanseras.  

Ödman (2017; se även Alvesson & Sköldberg, 2008) diskuterar utmaningar 
med en hermeneutisk ansats och konstaterar att dess centrala metodiska 
problem rör vilka av de möjliga tolkningsalternativen som kan betraktas vara 
giltiga. Kriterier för trovärdiga tolkningsförslag bygger på att ett logiskt 
tolkningssystem byggs upp och att tolkningssystemets inneboende tolkningar 
har ett rimligt sammanhang med själva tolkningsobjektet. Kontrollen av 
tolkningssystemets logik utgörs av att forskaren jämför och prövar sina 
tolkningar mot förekommande teorier (Ödman, 2017). Det abduktiva 
analysförfarandet i avhandlingen har säkerställt att tolkningarna prövats i ett 
ständigt samspel mellan teori och empiri. Att låta en teoretisk medvetenhet 
rama in och möjliggöra tolkningen förespråkas av bland andra Olofsson och 
Lindberg (2005) som ett sätt garantera vetenskaplighet. Ett teoretiskt 
inspirerat tillvägagångssätt innebär att tolkningen och kunskapsbildningen 
kännetecknas av systematik, struktur och öppenhet. Den starka teoretiska 
medvetenheten i avhandlingen kan visserligen problematiseras ur ett empiri-
sensitivt perspektiv, men motiveras utifrån möjligheten att generera 
tolkningar som är vetenskapligt hållbara. Sensitivitet mot empirin har i sin tur 
säkerställts genom att tolkningarna och teoretiska antaganden kontrollerats 
mot datamaterialet (jfr Ödman, 2017). Förankringen i det empiriska materialet 
har varit en viktig princip som framstått som alltmer viktigt under processens 
fortskridande (se ovan). Under arbetets gång har olika forskare utvidgat min 
förståelse och erbjudit nya perspektiv. Detta har skett i möten vid 
handledningssamtal men också vid konferenser, seminarier och informella 
samtal på olika håll i världen. Jag har ändå ständigt varit förankrad i det 
empiriska materialet under hela processen. I utvecklandet av den didaktiska 
modellen har tolkningar av det empiriska materialet bidragit till att synliggöra 
faktorer som inte nämnvärt uppmärksammats i tidigare litteratur. 

Till en början planerades observationerna utgöra den primära 
datainsamlingsmetoden. Att dokumentera lärarnas undervisning och inte bara 
deras utsagor bedömdes vara viktigt för att fylla en forskningslucka inom såväl 
mångvetenskaplig som samhällslära- och historiedidaktisk forskning (jfr 
Nollmeyer m.fl., 2016; Virta & Yli-Panula, 2016). Genom att komplettera 
observationerna med intervjuer där lärarna fick reflektera över sin 
undervisning eftersträvades ett datamaterial som kunde bidra till en fördjupad 
förståelse. Baserat på den inledande ambitionen intervjuades lärarna vid 
enbart ett tillfälle, som i båda fallen utspelade sig mitt under datainsamlingen. 
Den valda tidpunkten motiverades utifrån att intervjuerna skulle kunna 
förankras i observationer som gjorts före intervjutillfället, samtidigt som 
lärarnas utsagor i intervjun kunde användas som referensram för fortsatta 
observationer. I efterhand kan konstateras att lärarna gärna hade kunnat 
intervjuas flera gånger, både före och efter projektarbetet, för att nå ökade 
synsätt. Å andra sidan samtalade jag informellt med lärarna under hela 
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datainsamlingsperioden, vilket gav möjlighet till uppföljning av det som sagts 
under intervjun. Ibland antecknades huvudpunkterna av de informella 
samtalen ner för att stöda analyserna. 

För att komma så nära informanternas verklighet som möjligt är det 
önskvärt att datainsamlingen utförs under en tillräckligt lång tid (Merriam, 
2009). Vad som är tillräckligt varierar beroende på forskningens syften och 
karaktär. I denna avhandling var det logiskt att följa med de mångvetenskapliga 
lärområdena som helhet. Därmed närvarade jag varje dag under skolveckan då 
Företagsamhetsprojektet pågick. För att uppnå en balans mellan de två fallen 
gjordes punktinsatser under Renässansprojektet, så att datainsamlings-
tillfällen utfördes under början, mitten och i slutet av projektet. Man kan alltid 
diskutera huruvida tiden på fältet varit tillräcklig och om tolkningsresultaten 
hade förändrats ifall mer datamaterial samlats in. Eftersom avhandlingens 
syfte var att undersöka mångvetenskaplig undervisning fanns ingen orsak att 
utöka vistelsen på fältet utanför lärområdena.  

Kollegial granskning har varit av betydelse i avhandlingsarbetet, eftersom 
datainsamlingen och största delen av analys- och tolkningsarbetet genomförts 
av mig som ansvarig forskare. I artiklarna 1 och 2 står jag som enda skribent, 
vilket visar att forskningsarbetet utförts självständigt. Textutkast till bägge 
artiklar har genomlästs och kommenterats av såväl handledare som 
doktorander inom doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper vid Åbo 
Akademi. Därtill har en extern kollega vid Åbo universitet bidragit med 
värdefulla synpunkter på manuset i artikel 1. Avhandlingens tredje artikel 
skrevs i samarbete med bihandledare Charlotta Hilli. Samarbetet grundade sig 
på en arbetsfördelning där jag som ansvarig forskare gjorde inledande analyser 
medan Hilli kommenterade mina tolkningsförslag. Båda två bidrog med text till 
artikeln. Enligt gängse praxis har alla avhandlingens artiklar genomgått en 
omfattande granskningsprocess, utförd av två externa och oberoende 
granskare, innan de publicerats. 

En aktualitet i hermeneutisk fallstudieforskning är möjligheten att kunna 
dra vittgående slutsatser av ett litet sampel. Generalisering av hermeneutiska 
studier innebär inte att kunna överföra studiens resultat till att gälla i alla 
sammanhang. Forskaren väljer det empiriska objektet uttryckligen för att 
förstå det unika i det specifika fallet. Merriam (2009) diskuterar hermeneutisk 
forskning i relation till dess filosofiska grundvalar. När vi tolkar och försöker 
förstå mänskligt agerande gör vi det utifrån enskilda, kontextbundna fall. I det 
dagliga livet tar vi lärdom av olika situationer och överför tidigare erfarenheter 
och kunskaper till liknande sammanhang. Det generella finns därmed i det 
partikulära, och varje studie, varje fall, varje situation blir teoretiskt ett 
exempel på något annat. På samma sätt kan bidraget i hermeneutisk forskning 
vara resultatens överförbarhet till liknande sammanhang. Forskaren behöver 
erbjuda tillräckliga deskriptiva forskningsresultat som möjliggör för 
mottagaren att applicera resultaten i sin egen verklighet. Som forskare kan vi 
aldrig definiera vilka verkligheter som överförbarheten kan sökas till, utan det 
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lämnar upp till läsare och mottagare av forskningsresultaten att tillämpa dem 
i andra sammanhang (jfr Ödman, 2017).  

För att främja tolkningarnas överförbarhet till andra sammanhang belyser 
Merriam (2009) värdet av variation i datasamplet. Ju större variation i ålder, 
arbetserfarenhet och omständigheter på lärare i ett datasampel, desto större 
möjligheter för andra lärare att känna igen sig och kunna ta till sig 
forskningsresultaten i sin egen praktik. Man kan avsiktligt utvälja ett typiskt 
fall som representerar en majoritet eller ett fall som intresserar genom sin 
unikhet (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). Variationen i avhandlingens två 
fall är märkbar. Företagsamhetsprojektet återfanns i en typisk finländsk skola 
med en ämnesindelad struktur. Fallet kan därmed sägas representera ett 
typiskt sampel med en kontext som många klasslärare kan känna igen sig i. En 
majoritet av Finlands sjätteklassare deltar också i Företagsbyn (se 
Företagsbyn, 2020), vilket projektet fungerade som en förberedelse för. Detta 
kan ytterligare bidra till att projektet och tematiken fungerar som ett fall 
representativt för många andra. Renässansprojektet återfanns i en skola med 
en mångvetenskaplig pedagogisk verksamhet. Skolans struktur skiljer sig från 
de flesta andra finländska skolor. Projektet kan därmed ses som ett unikt fall 
av medveten mångvetenskaplig undervisningspraktik. De separata analyserna 
(artikel 1 och 2) möjliggjorde en djupgående analys och tolkning av de enskilda 
projekten. Den komparativa analysen (artikel 3) och kappans meta-analys 
visar på en mängd variationer i lärområdena men också på en mängd 
regelbundenheter. I avhandlingen synliggörs därmed möjligheten att se 
generella mönster i det partikulära. 

 
 

7.2. Konklusioner och implikationer 

Syftet med denna avhandling är att bidra med en förståelse av hur didaktiska 
perspektiv kommer till uttryck i klasslärares mångvetenskapliga undervisning. 
I avhandlingen presenteras en förståelse av mångvetenskaplig undervisning 
som en mångdimensionell och reflektiv praktik, som inbegriper både 
lärarcentrerade och elevcentrerade angreppssätt. Hur praktiken förverkligas 
beror till stor del på läroplanens riktlinjer samt vilken skol- och 
samverkanskultur som omger verksamheten. Vidare visar avhandlingen att det 
förekommer skillnader i lärarnas förhållningsätt gentemot skolämnens 
betydelse inom mångvetenskaplig undervisning. Avhandlingens resultat är på 
många sätt överensstämmande med tidigare forskning och tidigare teoretisk 
medvetenhet. Samtidigt bidrar avhandlingen med nya infallsvinklar på 
mångvetenskaplig undervisning och utvidgar därmed tidigare kunskaps-
bildning. I det följande visar jag på några sådana ökade synsätt. Jag diskuterar 
också möjliga implikationer som resultaten ger upphov till. 

I mångvetenskaplig undervisning navigerar lärare mellan skolämnen, 
kompetenser, värdegrund, elevens förutsättningar och intressen samt aktuella 
fenomen i världen utanför skolan. De tre förstnämnda faktorerna är 
stipulerade i läroplan och utbildningspolitiskt fastställda. De är därmed 
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likvärdiga för alla (finländska) lärare att förhålla sig till och omforma till 
undervisningspraktik. De övriga faktorerna är i sin tur kontextbundna till de 
elever som för tillfället undervisas och den omgivning undervisningen befinner 
sig i. I tidigare teoribildning om mångvetenskaplig undervisning har två 
grundprinciper traditionellt framställts: samspel mellan ämnen och 
elevcentrerade aktiviteter. I avhandlingen visar jag på deras inbördes 
förhållande i stället för att betrakta dem som åtskilda (jfr Beane, 1997; Fraser, 
2013; Nollmeyer m.fl., 2016). Meningsfull mångvetenskaplig undervisning 
grundar sig på ämneskunskaper och ämnesrelaterade färdigheter (jfr Lenoir & 
Hasni, 2016; Niemelä, 2020; Stolare, 2019). Meningsfull mångvetenskaplig 
undervisning tar också fasta på elevernas förutsättningar och intressen samt 
fenomen som är aktuella och relevanta i deras vardag (jfr Lonka m.fl., 2015; 
Tarnanen & Kostiainen, 2020). Företagsamhetslärarna tog sin utgångspunkt i 
behovet av företagsamhet för att eleverna framgångsrikt ska kunna genomföra 
skolarbetet och kommande yrkesarbete. Ämnesinnehåll och –färdigheter från 
samhällslära utgjorde centrala byggstenar som undervisningen centrerades 
kring. Renässansläraren tog fasta på kontextspecifika elevbehov och använde 
det historiska innehållet för att utveckla elevernas studiefärdigheter.  

I avhandlingen nöjer jag mig inte enbart med att erbjuda perspektiv på de 
två grundprinciperna. Utifrån det empiriska materialet utmanas tudelningen 
genom att faktorer som kompetenser och undervisningens värdegrund 
synliggörs som meningsbärande (läroplansmässiga) enheter vid sidan av 
skolämnen. Genom att synliggöra dessa faktorer nyanseras förståelsen av vilka 
komponenter som är centrala inom mångvetenskaplig undervisning. I dagens 
läge är särskilt kompetensutveckling ett betydande utbildningsmål, som 
lärarna förväntas ta i beaktande när de planerar och genomför 
mångvetenskaplig undervisning (Jensen & Østergren-Olsen, 2017; Lähdemäki, 
2018). Visserligen kan man kritisera denna uppdelning med att 
kompetensutveckling och värdegrundsfrågor naturligt är eller borde vara 
integrerade i ämnesundervisningen. Inte desto mindre visar både empirin och 
tidigare forskning att mångvetenskaplig undervisning erbjuder helt andra 
möjligheter att fokusera på dessa typer av undervisningsmål (se exempelvis 
Rowley & Cooper, 2009), vilket motiverar uppspjälkningen av dem i separata 
faktorer i den didaktiska modellen (figur 5). 

Mångvetenskaplig undervisning som en normativ läroplansriktlinje skiljer 
sig från ämnesundervisning, genom att den styrs av bestämda målsättningar 
men saknar ett centralt innehåll. Läraren förväntas definiera ett relevant 
undervisningsinnehåll som ger möjlighet för eleverna att nå de uppställda 
målen. Därmed aktualiseras didaktikens principer om läraren som uttolkare av 
ett meningsfullt innehåll (jfr Arnold & Koch-Priewe, 2011). Vikten av 
reflekterande lärare framkom i de undersökta lärområdena eftersom 
undervisningen baserade sig på gedigen undervisningsplanering. Lärarna 
arbetade utifrån medvetna didaktiska målsättningar som både svarade mot 
läroplanens förväntningar och elevernas behov. Innehållet hade fastställts i 
konsensus genom kollegial dialog. Lärarna gav uttryck för en betydande 
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didaktisk frihet att genomföra undervisningen på ett sätt de själva föredrog. De 
såg positivt på riktlinjerna i LP2014, dels eftersom dessa föreskriver en 
undervisningsform som kändes naturlig för dem, dels för att lärarna upplevde 
att elevernas lärande gynnas.  

Både bland de klasslärare som deltog i avhandlingsforskningen och många 
av de lärare som delgivit sina synpunkter i tidigare forskning (Elo & Nygren-
Landgärds, 2020; Haapaniemi m.fl., 2020; Luostarinen m.fl., 2020; Oinonen 
m.fl., 2018) råder en optimism gentemot den riktning som nutida finländsk 
utbildning antagit. Den finländska modellen (jfr Sahlberg, 2015), som erkänner 
lärares professionalitet och aktivt involverar dem i lokalt läroplansarbete, 
verkar uppskattas av merparten lärare. Den ansvarsstyrning med nationella 
test som i många andra länder präglar utbildningen (Langfeldt & Midtsundstad, 
2017) har inte införts i Finland. Därmed har det normativa finländska 
läroplansuppdraget en delvis annorlunda karaktär, vilket avspeglades i 
lärarnas undervisning. Deras undervisningsplanering och –genomförande 
präglades av en frihet att utforma de mångvetenskapliga lärområdena i 
enlighet med egen preferens och i kollegial dialog. Det existerade ingen yttre 
kontroll av lärarnas verksamhet. Variationen i de två projektens 
mångvetenskapliga karaktär visar att det finns en frihet för klasslärarna att 
skapa sig en egen uppfattning om vad mångvetenskaplig undervisning innebär 
och vilka syften den kan tjäna för de egna eleverna. Företagsamhetslärarnas 
beskrivning av projektet som en guldkant på tillvaron, där de tog sig vissa 
didaktiska friheter som skiljde sig från övrig undervisning, förmedlar 
ytterligare en frihetsrelaterad aspekt. Bägge lärområden kunde karaktäriseras 
med ord som glädje, meningsfullhet och motivation, och det normativa som 
något negativt var inte alls närvarande. Därmed framträder den autonoma 
aspekten som mera betydande än den normativa i det spänningsförhållande 
som präglar mångvetenskaplig undervisning i det finländska 
klassläraruppdraget. 

Vid sidan av dessa resultat är det samtidigt viktigt att betona att 
forskningsresultaten inte avspeglar hela den finländska lärarkåren. Även om 
positiva attityder framkommer i denna avhandling och i flera tidigare studier 
betyder det inte att alla lärare uppfattar mångvetenskaplighet på liknande sätt. 
Oinonen m.fl. (2018) rapporterar om klasslärare som upplever tidsbrist och 
stress av att nya, och flera, läroplansriktlinjer ska införlivas i arbetet. Det finns 
även attitydmotsättningar bland klasslärare som inte ser nyttan av 
mångvetenskaplighet eller känner sig främmande inför de omställningar som 
mångvetenskapliga och kompetensinriktade målsättningar medför i det egna 
arbetsuppdraget (Oinonen m.fl., 2018). Det finns en risk att kvalitativa 
forskningsresultat ges för stor tyngd genom att man börjar prata om hela 
lärarkåren i samma termer. Därför är det viktigt att genom fortsatt forskning 
nå en bredare förståelse av hur lärare på olika håll upplever 
mångvetenskaplighet inom klassläraruppdraget. Resultaten av avhandlingens 
forskningsarbete behöver erkännas men även bemötas med ett kritiskt 
förhållningssätt. Det att lärare ser positivt på mångvetenskaplighet som ett 
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obligatoriskt läroplanselement innebär inte att fenomenet i sig bör förbli 
oproblematiserat. Forskare likt Uljens och Ylimäki (2017) samt Langfeldt och 
Midtsundstad (2017) lyfter fram viktiga aspekter med förankring i didaktiken. 
Diskussionen om lärares professionella frihet och dess betydelse för 
välmående lärare och skolor behöver fortsätta.  

De mångvetenskapliga lärområdena präglades av en hög grad av 
lärarcentrering. Trots skolvisa strukturella skillnader kännetecknades bägge 
lärområden av en undervisning där lärarna styrde processen med fast hand. 
Detta resultat är ett viktigt kunskapsbidrag med tanke på den diskussion som 
för tillfället förs i Finland om elevcentrerat lärande och fenomenbaserad 
undervisning (jfr Niemelä, 2019; Saarinen, 2020; Tarnanen & Kostiainen, 
2020). I LP2014 presenteras en syn på lärande där eleven har en aktiv roll. 
Enligt läroplanen ska eleverna aktivt tas med i undervisningsplaneringen av de 
mångvetenskapliga lärområdena (Utbildningsstyrelsen, 2014). Jag har tidigare 
konstaterat att lärarna inte beaktade denna läroplansriktlinje, men att 
undervisningen på många sätt var både elevcentrerad och aktiverande. 
Lärområdena präglades av en växling mellan lärarcentrerad undervisning i 
form av föreläsande, och aktiverande aktiviteter där eleverna individuellt eller 
tillsammans med andra diskuterade, visionerade, löste problem, sökte 
information och utförde konkreta övningar. Att undervisa elevcentrerat 
innebar för lärarna att hålla ett fast och tryggt grepp om undervisnings- och 
lärandeprocessen samtidigt som eleverna, i enlighet med sin mognad, gavs 
varierande grad av ansvar för sin lärandeprocess. Genom resultaten öppnar 
avhandlingen för en syn på mångvetenskaplig undervisning som bygger på 
didaktiska principer om eleven i centrum, men där läraren som mera erfaren 
ansvarar för att styra och vägleda processen utifrån hans eller hennes 
professionella omdöme (jfr Hopmann, 1997). I slutändan skiljer sig denna syn 
inte särskilt mycket från den förändrade, handledande lärarrollen som ett 
flertal forskare framfört att mångvetenskaplig undervisning borde medföra (se 
bland andra Beane, 1997; Fraser, 2013; Tarnanen m.fl., 2019).  

Den finländska läroplansreformen 2014 har utgjort en central arena för 
avhandlingens forskningsarbete. Forskningsintresset väcktes under reformen, 
och riktlinjerna i LP2014 har bidragit till att forma min förförståelse av 
mångvetenskaplig undervisning. I resultaten framkommer läroplanens 
centrala betydelse för de lärare som deltog i forskningsarbetet. Jag konstaterar 
även att kontexten överlag har en stor betydelse för hur mångvetenskaplig 
undervisning förverkligas. Mina tolkningar överensstämmer med tidigare 
slutsatser av bland andra Wallace m.fl. (2007). Den skol- och läroplanskontext 
som omger praktiken verkar ha en stor inverkan på vilken typ av undervisning 
som utformas (se även Oinonen m.fl., 2018). I avhandlingsresultaten 
aktualiseras detta särskilt genom tolkningen att lärare som arbetar i en skola 
med en ämnesindelad struktur verkar ha andra förutsättningar och 
målsättningar än lärare som arbetar i en skola med en mångvetenskaplig 
struktur. Företagsamhetslärarna karaktäriserade det mångvetenskapliga 
lärområdet som något utöver den normala undervisningen, vilket gjorde att de 
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tog sig didaktiska friheter i att exempelvis inte bedöma elevernas aktivitet 
inom lärområdet på motsvarande sätt som för övrig undervisning. Det är inte 
överraskande att ett mångvetenskapligt lärområde som betraktas vara en 
guldkant på skoltillvaron får en annan utformning än ett lärområde som i 
Renässansskolan utgjorde den ordinarie undervisningen. Jag diskuterar i 
artikel 3 att de tydliga ämnesmålen i Renässansprojektet måste relateras till 
detta faktum, på samma sätt som avsaknaden av tydliga ämnesmål i 
Företagsamhetsprojektet. Om ämnesmålen fokuseras i den ordinarie 
undervisningen kan de mångvetenskapliga lärområdena knytas starkare till 
undervisning med andra ambitioner.  

De två lärområdena präglades även av samverkan som en kontextuell faktor. 
Kollegial samverkan tog sig uttryck på olika sätt men utgjorde en central 
förutsättning för det mångvetenskapliga undervisningsarbetet. 
Renässansprojektet genomfördes i en skolmiljö som andades reformiver. 
Lärarna arbetade enligt en delad vision om mångvetenskaplighet som en 
förutsättning för meningsfullt lärande. I mina besök på Renässansskolan kunde 
jag tydligt känna av en inkluderande och inspirerande skolkultur, där delade 
målsättningar och visioner motiverade lärarna. I Företagsamhetsprojektet 
kunde jag observera hur de fem lärarna arbetade mot gemensamma 
målsättningar och kompletterade varandras kompetensområden. Även om de 
ofta undervisade individuellt fanns den delade projektstrukturen som en 
bakgrund och knöt ihop projektets olika delar. På raster och eftermiddagar 
hann lärarna tala med varandra och utbyta erfarenheter från dagens moment.  

Samverkan mellan klasslärare inom mångvetenskaplig undervisning 
innebär inte automatiskt att olika lärare bidrar med olika ämnesexpertis, som 
fallet är bland ämneslärare. Denna aspekt finns naturligtvis med eftersom 
klasslärare, trots en liknande utbildning, är individer med olika slags intressen 
och kunnande. I Företagsamhetsprojektet blev detta synligt genom att lärarna 
delade upp projektets olika moment mellan sig enligt preferens och kunnande. 
Exempelvis föll workshoppen om löner och skatter på Carolina (fingerat 
lärarnamn) eftersom hon hade tidigare arbetserfarenhet inom den branschen. 
Samverkan mellan klasslärare inom mångvetenskaplig undervisning har 
genom avhandlingen ändå i första hand framträtt som gemensam planering och 
delvist gemensamt undervisningsgenomförande. Det handlar om samverkan 
där man delar tankar och idéer som omsätts i konkreta målsättningar och 
konkret innehåll för undervisningen. Möjligheterna till kollegial dialog och 
delade reflektioner framstod som positiva erfarenheter varigenom lärarna 
själva, vilket särskilt betonades av Renässansläraren, utvecklades 
professionellt (jfr Elo & Nygren-Landgärds, 2020; Haapaniemi m.fl., 2020; 
Luostarinen m.fl., 2020; Oinonen m.fl., 2018). 

Fokuseringen på lärarens roll i mångvetenskaplig undervisning öppnar för 
en diskussion om dess potential för lärarutveckling. Lärarfokuseringen är 
visserligen inte ovanlig i forskning kring mångvetenskapligt undervisnings-
arbete. I kapitel 2 presenteras ett flertal studier som undersökt lärares 
upplevelser, roll och lärandeprocesser i mångvetenskapliga sammanhang. 
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Argumentationen för mångvetenskaplig utbildning, som nära sammanhållen 
med kompetensinriktad utbildning, fokuserar ändå ofta på dess potential för 
elevens lärande- och bildningsprocess (Beane, 1997; Dowden, 2014; Fraser, 
2013; Kangas, Kopisto & Krokfors, 2015; Lam m.fl., 2013; Lonka m.fl., 2015; 
Tarnanen & Kostiainen, 2020). Tyngdpunkten på nyttoaspekter för eleven 
återfinns i finländska styrdokument (Utbildningsstyrelsen, 2014; se även 
Cantell, 2015). Utifrån didaktisk synvinkel argumenterar jag, tillsammans med 
bland andra Klausen (2020), för att perspektivet gärna kunde vidgas till en 
lärarfokusering. Mångvetenskaplig undervisning betraktas då även som en 
ansats med potential för lärarutveckling, erbjudande nya infallsvinklar och 
perspektiv på lärarens arbete (jfr Haapaniemi m.fl., 2020; Oinonen m.fl., 2018; 
Tarnanen m.fl., 2019). De krav som det nutida samhället ställer på 
mångvetenskaplig samverkan och helhetstänkande gäller i lika hög grad lärare 
som elever. Genom mångvetenskaplig undervisning finns möjligheter att 
utveckla skolkulturen mot delade visioner och målsättningar (jfr Luostarinen 
m.fl., 2020), och där är lärarna i nyckelroll. Om inte lärarna förmår samverka 
eller granska fenomen ur olika perspektiv, oberoende av kompetenser och 
eventuella ämnesidentiteter, kommer tänkesättet inte heller att förmedlas 
framgångsrikt åt eleverna. Potentialen för lärarutveckling kunde med fördel få 
större utrymme i såväl styrdokument som utbildningspolitiska diskussioner. 

I avhandlingen ges infallsvinklar på hur ämnen uppfattas och undervisas 
inom mångvetenskaplig klasslärarundervisning. Klasslärarens didaktiska 
ämnesbredd öppnar för en mångfald av möjliga uppfattningar om ämnens 
betydelse i undervisningen i allmänhet och mångvetenskaplig undervisning i 
synnerhet. Forskningsintresset att fokusera på ämnen och ämnesundervisning 
i det mångvetenskapliga klassläraruppdraget gavs ökad relevans genom att de 
två lärområdena ingick i olika skolstrukturer. Jag har tidigare redogjort för hur 
min förförståelse av förhållningssätten gentemot skolämnen i de två 
lärområdena kom att utmanas. Jag har i artiklarna och i kappans diskussion (se 
kapitel 6) presenterat möjliga tolkningsalternativ till de varierande 
ämnesuppfattningarna bland lärarna. Jag vill här inte längre uppehålla mig vid 
den diskussionen utan öppna en ny vinkling på tematiken. I de två lärområdena 
användes nämligen ämnen och ämnesperspektiv på olika sätt. I 
Företagsamhetsprojektet fungerade ämnesinnehåll och –färdigheter som 
verktyg för att nå målsättningar som gick bortom enskilda ämnen. Det 
övergripande målet var att utveckla elevernas företagsamhetsmässiga 
kompetens. I Renässansprojektet användes ämnen däremot som målsättningar 
för undervisningen, eftersom läraren i projektet uppställde ämnesvisa mål för 
historia, religion, bildkonst samt modersmål och litteratur. De två lärområdena 
visar därmed på olika förhållningssätt bland klasslärare hur ämnen och 
kompetenser kan kombineras inom mångvetenskaplig undervisning; antingen 
så att ämnen utgör medel för att utveckla en kompetens eller så att ämnen 
uppställer mål medan kompetenser eller övergripande färdigheter utvecklas i 
arbetet med att nå ämnesmålsättningarna. Att utrusta lärarna med teoretisk 
medvetenhet om olika sätt att utforma mångvetenskaplig undervisning kan 
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stöda deras undervisningsplanering i en målmedveten riktning (jfr Niemelä & 
Tirri, 2018).  

I avhandlingen har utvecklats en didaktisk modell för mångvetenskaplig 
undervisning (figur 5). Modellen utgör ett bidrag till en efterfrågad 
teoriutveckling. I finländsk utbildning är behovet angeläget eftersom 
läroplanen i nuläget avkräver lärarna att undervisa mångvetenskapligt. Det är 
problematiskt att på läroplansnivå förutsätta ett sätt att undervisa och inte 
samtidigt säkerställa att lärare har de verktyg och den beredskap som krävs. 
Det pågår som bäst ett dynamiskt utvecklingsarbete inom finländsk 
utbildningsforskning. Handböcker och guider ges ut för att stöda lärare 
(Peltomaa, 2020; Tarnanen & Kostiainen, 2020) samtidigt som det pågår 
forsknings- och fortbildningsprojekt som syftar till att utveckla en 
mångvetenskaplig didaktik (Gullberg, 2019; Orol, 2021). Den didaktiska 
modellen ska ses som ett bidrag till den kunskapsutveckling som pågår.  

För att kunna undervisa mångvetenskapligt utmanas klasslärare att 
reflektera över och skapa sig en personlig förståelse av den mångvetenskapliga 
undervisningens möjligheter och utmaningar. För många klasslärare kan 
mångvetenskaplighet vara något de förverkligar utan närmare reflektion (jfr 
Nollmeyer m.fl., 2016; Oinonen m.fl., 2018). De kan också ha erfarenheter som 
liknar mina egna (se inledningen), det vill säga att olika situationer utmanat 
dem att aktivt reflektera över mångvetenskaplighet i undervisningen. 
Oberoende ställer ett normativt läroplansläge ökade förväntningar på att 
klasslärare skapar sig ett personligt förhållningssätt gentemot 
mångvetenskaplighet i relation till undervisningens övriga dimensioner. I den 
nutida finländska utbildningsmodellen ges lärarna en stor frihet att själva 
definiera och förverkliga undervisningen enligt egen preferens. Därmed 
förstärks vikten av en personlig förståelse (jfr Oinonen m.fl., 2018).  

Enligt didaktiskt, men också hermeneutiskt, tänkesätt tolkar och omformar 
läraren läroplanens riktlinjer till ett meningsfullt innehåll för eleverna. Den 
didaktiska modellen (figur 5) erbjuder ett stöd för lärare att reflektera över 
mångvetenskaplig undervisning, och den kan också utgöra ett underlag för 
konkret undervisningsplanering. Modellen öppnar upp för frågor som varje 
klasslärare behöver besvara för sin egen del och sin egen undervisning. Den 
didaktiska modellen visar på min förståelse av mångvetenskaplig 
undervisningspraktik som jag utvecklat under forskningsprocessen. Varje 
lärare behöver definiera sin egen syn på mångvetenskaplig undervisning samt 
klargöra vilka mål och syften den uppfyller i det egna uppdraget. Vilka 
möjligheter till undervisning och lärande erbjuder mångvetenskaplighet som 
kan komplettera ämnesundervisningen? Vilka betoningar är viktiga med tanke 
på den egna elevgruppen? Vilken kontext ramar in verksamheten och hur bör 
den beaktas? Hur tänker du som lärare om den didaktiska modellen och dess 
faktorer? Kan du identifiera faktorerna i din egen praktik och vilket är 
styrkeförhållandena mellan dem? Vad påverkar hur du förstår och förverkligar 
mångvetenskaplig undervisning? Finns övriga beslutandefaktorer eller  
kontextuella faktorer du upplever som centrala? 
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En teoretisk medvetenhet inbegriper även kännedom om de begrepp som 
används för att beskriva verksamheten. I avhandlingen (kapitel 2) gör jag en 
begreppsutredning över svenskspråkiga begrepp som används för att åsyfta 
mångvetenskapliga strävanden. Jag insåg tidigt under forskningsarbetet att 
begreppsanvändningen är en utmaning inom det forskningsområde jag skrev 
in mig i. En gemensam begreppsförståelse är en förutsättning för att 
konstruktiva pedagogiska diskussioner ska kunna föras (jfr Peltomaa m.fl., 
2020). Min förhoppning är att avhandlingens begreppsutredning kan utgöra ett 
kunskapsbidrag som underlättar detta. 

När jag skriver dessa slutord är LP2014 inne på sitt femte år som 
riktgivande för den finländska grundskolan. Ser man på historien har 
läroplanen för grundläggande utbildning reformerats med cirka tio års 
mellanrum. Småningom har vi alltså en ny läroplan att se fram emot och vilka 
betoningar som görs i den kan man enbart spekulera om i detta läge. 
Gymnasiets läroplan har alldeles nyligen förnyats och tas i bruk hösten 2021. 
Tyngdpunkter i den nya gymnasieläroplanen ligger på mångsidig 
kompetensutveckling och samverkan över ämnesgränser. I det lokala 
läroplansarbetet uppmuntras gymnasierna att skapa mångvetenskapliga 
moduler av tidigare ämnesspecifika kurser (Utbildningsstyrelsen, 2019). 
Allting tyder på att mångsidigt kunnande och kompetensutveckling bibehålls 
som grundprinciper i det finländska klassläraruppdraget en tid framöver. 

 
 

7.3. Förslag till fortsatt forskning 

Avhandlingen bidrar med en förståelse av mångvetenskaplig undervisning som 
en mångdimensionell och reflektiv praktik, där lärarcentrerade och 
elevcentrerade angreppssätt kombineras på fruktbara sätt. Därtill har 
kontextens betydelse för undervisningens förverkligande konstaterats.  
Avhandlingen har riktat in sig på flera områden där det saknas omfattande 
forskning och därigenom bidragit till att bryta ny mark. Tolkningarna som 
presenteras i avhandlingen är samtidigt begränsade till de metodologiska val 
som styrt datainsamling och analys. Under forskningsarbetet har frågor väckts 
som kunde undersökas i fortsatt forskning. Jag har tidigare, i samband med 
diskussionen, gett några förslag till områden som behöver utforskas 
ytterligare. Nedan ger jag ytterligare förslag på möjliga fortsatta 
forskningsspår. 

Klassläraruppdraget utgör ett forskningsområde som stått i skymundan för 
högre utbildningsnivåer när det gäller forskning och teoriutveckling om 
mångvetenskaplig undervisning (jfr Peltomaa m.fl., 2020). En majoritet av 
studier som gjorts fokuserar på ämneslärare, vilka har en tydlig 
ämnesförankring och verkar i en annan skolstruktur än klasslärare. Behovet 
att utvidga forskningsområdet till lägre utbildningsnivåer har påtalats av flera 
forskare (Nollmeyer m.fl., 2016; Peltomaa m.fl., 2020). Även om klasslärare har 
en mångsidig professionalitet och undervisar i många ämnen, visar 
avhandlingen på vikten av att öka förståelsen av bidragande faktorer i 
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mångvetenskaplig undervisningspraktik i grundskolans lägre årskurser. Detta 
är särskilt viktigt i en tid då normativa ambitioner kring mångvetenskaplig och 
kompetensinriktad utbildning förs fram från ledningshåll. I avhandlingen har 
även aktualiserats komplexiteten att omforma kompetensutveckling till 
undervisningspraktik. Det är likaså ett aktuellt område för fortsatt forskning 
(jfr Saarinen m.fl., 2019). 

Klassläraruppdraget och grundskolans lägre årskurser har likaså stått i 
skymundan för högre utbildningsnivåer vad gäller ämnesdidaktisk forskning i 
samhällslära och historia (jfr Henriksson Persson & Olson, 2017; Kristiansson, 
2014; Persson, 2017; Stolare, 2014). I en finländsk kontext är empiriska 
klassrumsstudier av undervisningen i de båda ämnena mycket sällsynta; i 
samhällslära saknas sådana helt sedan tidigare medan Rantala och kolleger 
(2020) gjort ett viktigt arbete för historieämnets del. Ämnesundervisningen 
som en del av mångvetenskapliga undervisningspraktiker har inte tidigare 
undersökts på detta sätt empiriskt i Finland. Förhoppningen är att 
avhandlingens resultat kan bidra till en ökad finländsk empirisk 
forskningstradition inom dessa båda ämnen, såväl i ämnesindelade som i 
mångvetenskapliga undervisningspraktiker. 

I avhandlingen fokuseras lärares förverkligande av mångvetenskaplig 
undervisning. För att öka förståelsen av mångvetenskaplig utbildning som 
helhet kunde elevperspektivet med fördel inkluderas i fortsatt forskning. En 
stor del av den empiriska forskningen har fäst vikt vid lärares perspektiv, vilket 
ofta, och med rätta, motiverats utifrån den förändrade situationen för lärarna 
(Eronen m.fl., 2019). Elevperspektivet är viktigt för att utvidga förståelsen av 
dels elevuppfattningar om ansatsen i sig, dels elevuppfattningar om 
lärandeprocessen i mångvetenskapliga praktiker (jfr Kaldi, Filippatou & 
Govaris, 2011; Tarnanen m.fl., 2019). Elevperspektivet har också efterfrågats 
vid internationella konferenser där denna avhandlings resultat presenterats, 
vilket visar på behovet av kunskapsutveckling. 

Till avhandlingens centrala kunskapsbidrag hör utvecklandet av en 
didaktisk modell för mångvetenskaplig undervisning (figur 5). Förhoppningen 
är att modellen ska kunna användas som ett underlag för lärarutbildning och –
fortbildning i form av ett planerings- och reflektionsverktyg. Modellen är 
empiriskt grundad i avhandlingsmaterialet som är insamlat i 
klasslärarundervisning. Följande utvecklingsfas vore att undersöka dess 
användbarhet på olika utbildningsnivåer. Modellen har i skrivande stund 
hunnit prövas som ett reflektionsverktyg under ett fortbildningstillfälle för 
gymnasielärare. Fortsatta studier kunde använda modellen som underlag i 
diskussioner med lärare på olika utbildningsnivåer för att kartlägga eventuella 
behov av utveckling och utvidgning. 

Den didaktiska modellen (figur 5) är, liksom övriga modeller och teorier, 
kontextbunden. Modellen är kontextbunden till det finländska skolsystemet, 
den finländska läroplanen och en utbildningskultur som bygger på en didaktisk 
tradition. Samtidigt är mångvetenskaplig utbildning ett globalt ideal. För att 
modellen ska kunna tillämpas inom olika mångvetenskapliga praktiker 
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behöver den relateras till relevanta teorier och faktorer i det aktuella 
sammanhanget. Modellens didaktiska bas bygger på ett antagande om 
undervisning som en reflektiv praktik, där läraren har en professionell frihet 
att besluta om den mångvetenskapliga undervisningens förverkligande. Detta 
leder till en frågeställning kring modellens applicerbarhet i utbildnings-
kontexter som inte bygger på en didaktisk professionsstruktur.  Hur relevant 
är den exempelvis i skolsystem som grundar sig på den anglosaxiska 
curriculum-traditionen (se Westbury, 2000)? Vilka av modellens faktorer 
framstår som primära i sådana utbildningskontexter? Det finns ett uppenbart 
behov av fortsatt teoriutveckling gällande det mångvetenskapliga 
undervisningssättet som en lokalt förankrad undervisningspraktik men med 
liknande globala målsättningar.  
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I denna artikelbaserade avhandling undersöks mångvetenskaplig undervisning som en del 
av det finländska klassläraruppdraget. Enligt läroplanen 2014 ingår mångvetenskaplig un-
dervisning som en obligatorisk del av klasslärarnas undervisningsuppdrag. Genom fallstu-
dier av två mångvetenskapliga lärområden i årskurs 6 söks en förståelse av klasslärares didak-
tiska förhållningssätt och agerande.

Utifrån det empiriska kunskapsbidraget utvecklas i avhandlingen en didaktisk modell för 
mångvetenskaplig undervisning. Modellen består av beslutandefaktorer som bygger upp 
själva undervisningen (skolämnen, kompetenser, undervisningens värden och mål, elevens 
förutsättningar och intressen, aktuella fenomen och undervisningsmetoder) och kontextu-
ella faktorer som påverkar hur undervisningen utformas (läroplan, skolkultur och samverkan). 
Modellen erbjuder ett underlag för reflektion och planering av mångvetenskapliga undervis-
ningspraktiker.

I resultaten framträder en autonom aspekt av mångvetenskaplig undervisning som betydan-
de i klassläraruppdraget. Alla lärare som deltog i undersökningen förhöll sig positivt till läro-
planens riktlinjer och såg en stor potential med mångvetenskaplig undervisning.
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