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Mångvetenskaplig STEAM-inlärning 

Europeiska kommissionen rekommenderar reformering av undervisningen 

bland annat genom att integrera matematisk-naturvetenskapliga läroämnen med 

andra läroämnen i mångvetenskaplig inlärning (Hazelkorn et al. 2015). Enligt 

rapporten begränsar sig undervisningen i naturvetenskaper för mycket till kun-

skaper och metoder inom organiska och oorganiska natursystem och teknik 

(s.k. STEM-inlärning: Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

För att stöda studier i naturvetenskaper behövs förutom dessa även kompetens 

i humanistiska ämnen. Detta kallas för STEAM-inlärning, där bokstaven A står 

för engelskans Art, vilket betyder humanistiska vetenskaper. Ibland anses bok-

staven A stå för All – alla andra läroämnen – och då talar man om mångveten-

skaplig inlärning. Även i Finland betonas den mångvetenskapliga inlärningen i 

grundutbildningen och dess utveckling (Undervisnings- och kulturministeriet, 

2016). En viktig grund till detta är att betydelsen av kreativitet ökar i framtiden. 

Integrerade studier i humanistiska och matematisk-naturvetenskapliga ämnen 

väntas utveckla kreativt tänkande mer än då de studeras skilt. För mångveten-

skaplig inlärning rekommenderas besittningstagande och utnyttjande av möj-

ligheter till inlärning utöver traditionell klassrumsundervisning. Dessa är i en-

lighet med arbetssätten för projektinlärning (Krajcik & Czerniak 2014). 

Mångvetenskaplig inlärning och kreativitet 

Med mångvetenskaplighet avses i detta sammanhang helhetsskapande studier 

som grundar sig på samarbete mellan läroämnen med olika tillvägagångssätt. 

Målet är att möjliggöra förståelse för förhållanden och sammanhang mellan 
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olika fenomen. Mångvetenskapliga studier kombinerar och varierar lärostoff, 

experter och inlärningsmiljöer från olika områden och läroämnen. Mångveten-

skaplig inlärning främjar kreativt och öppet tänkande, vilket kommer att vara 

en central kompetens i framtidens samhälle (Eger, 2013). Kreativitet är inte en-

bart en egenskap bunden till den begåvning som mäts med traditionella intelli-

genstest (Root-Bernstein, 2015). Att lära sig tänka kreativt inom de traditionellt 

strängt logiska matematisk-naturvetenskapliga läroämnena förutsätter dock att 

gränserna till läroämnen som traditionellt har ansetts kreativa, till exempel bild-

konst och musik, bryts ned (Henriksen, 2014). Enligt en undersökning av Gold-

man, Yalowitz och Wilcox (2016) hjälpte utnyttjandet av färdighetsämnen 

inom inlärningsprojekt gymnasie- och universitetsstuderande att utveckla kre-

ativt tänkande och hitta på alternativa lösningar på matematisk-naturvetenskap-

liga problemlösningsuppgifter. 

Projektinlärning som verktyg 

Med hjälp av projektinlärning kan lärostoffet i STEM- och konstämnen inte-

greras till mångvetenskaplig inlärning. Grundstenarna för projektinlärning är 

autentiska, mångsidiga frågeställningar som styr projektet (driving questions), 

en djup förståelse av fenomen och sammanhang genom aktiv utforskning, ut-

nyttjande av mångsidiga och varierande gemenskaper av lärande, verktyg och 

inlärningsmiljöer samt projektalster, som svarar på den styrande frågan ur olika 

synvinklar (Krajcik et al. 1994).  

I vår arbetsgrupp Checkpoint Leonardo Network (CPLN, http://r.jyu.fi/CPLN) 

har vi från och med 2012 utvecklat en modell för projektinlärning för mångve-

tenskaplig lärarutbildning som en operativt forskningsprojekt. Där anknyter den 

sturande frågan för projektgrupperna, som består av ämnes- och klasslärarstu-

derande, till planering och handledning av undervisning i enlighet med 

STEAM-projektinlärning. Studierna omfattar alltså två överlappande inlär-

ningsprojekt. De lärarstuderande deltar inte i (exempel)inlärningsprojektet för 

skolelever i egenskap av elever, utan deras projektalster är pedagogiska planer 

för helhetsskapande undervisningsinnehåll som även förväntas omfatta peda-

gogiska modellösningar som styr lärarnas egen verksamhet (Ball & Cohen 

1996). Med detta eftersträvas förutom aktiv handledning av elevernas arbete 

även en önskan om och förmåga till att utnyttja resurser utanför klassen och 



skolan. Målet med modellen är att utbilda lärarstuderande i pedagogik för 

mångvetenskaplig projektinlärning samt praktisk projekthantering. 

I projekten samarbetar lärarstuderandena även med gemenskaper utanför uni-

versitetet. Lärarstuderandena har planerat och genomfört lättfattliga presentat-

ioner av naturfenomen, kombinerat bildkonstens och naturvetenskapens sätt att 

synliggöra den osynliga världen samt genomfört utställningar i samarbete med 

lärare, elever, museipersonal och andra experter. Målet är att få övning i att lära 

sig och producera läromaterial inom en mångvetenskaplig gemenskap. Dessu-

tom är målet att lära sig hitta, identifiera och skapa olika gemenskaper av lä-

rande och inlärningsmiljöer. 
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