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1. Inledning

1.1 Bakgrund till ämnesval

Uppsatsen kommer att diskutera ämnet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Tanken bakom 

arbetet uppkom i samband med en praktikperiod år 2007. I mötet med en elev med stora svårigheter 

i skolan började tanken om ämnesintegration växa fram. I det här fallet hade pojken valt att inte 

deltaga i  lektionerna, han hade ingen ställd diagnos. Hans frånvaro på lektionerna resulterade i 

väldigt låga betyg eller inga betyg alls. Första dagen på praktiken kom han till en av mina lektioner 

för att se vem jag var och pröva mina kunskaper. ”Du kan väl ingenting, du kan inte graffiti eller  

hur?” frågade han skeptiskt efter ett litet tag. Den frågan gav mig en nyckel till vad han intresserade 

sig för. Att jag hade kunskap om konstarten fångade hans intresse och jag visade några enkla knep 

för hur man kunde arbeta med graffiti. Följande dagar kom han till samtliga av mina lektioner. Den 

här  pojken  gav mig  en  värdefull  inblick  i  vad  som engagerar  honom och mitt  intresse  för  en 

ämnesintegration där man använder sig av elevens ämnesintresse väcktes. Jag började fundera på 

om det var möjligt att hjälpa elever att nå godkänt i svenska, engelska och matematik med hjälp av 

elevens eget intresse. 

1. 2. Syfte

Syftet med uppsatsen är att diskutera på vilket sätt man med hjälp av elevens intresseämne kan 

skapa en ämnesintegrerad Individuell  Utvecklingsplan samt åtgärdsprogram för att  höja elevens 

betyg. 

Syftet är vidare att framställa en mall som, i framtiden kan komma till användning för lärare som 

arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

1. 3. Frågeställningar

Uppsatsen behandlar ämnesintegration för att hjälpa elever med svårigheter att nå upp till centralt 

bestämda mål för skolan. I Lgr 11 står det omnämnt att ”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs  förutsättningar  och  behov”  (Lgr  11,  2011:  5)  Mina  frågeställningar  för  uppsatsen  är 

följaktligen:

• På vilket  sätt  kan  man skapa  en  ämnesintegrerad  mall  för  att  uppnå 

betygskraven för elever i behov av särskilt stöd?
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• På vilket sätt kan man skapa en mall utefter det vidgade textbegreppet?

1.4. Forskningsöversikt

Efter en kontroll på avhandlingar och uppsatser via Linnéuniversitetets hemsida fann jag endast ett 

fåtal uppsatser med hjälp av ledordet ”ämnesintegration”. Närmare bestämt finns det enbart sex 

uppsatser i ämnet och ingen forskning verkar ha gjorts i ämnet vid universitetet. Däremot finns det 

en  häfte  Ämnesintegration i lärarutbildning och skola av Gerhard Arfwedson m. fl,  (1989) som 

kom till  användning.  Vidare används litteratur  som berör ämnet  svårigheter i  skolan.  Där finns 

betydligt fler böcker, exempelvis Olga Dhystes Det flerstämmiga klassrummet (1996), Eva Hjörne 

och Roger Säljö  Att platsa i en skola för alla  (2008). Vidare används böckerna  Motivation och 

motivationsarbete i skola och behandling av Håkan Jenner (2004) och Claes Nilholms Inkludering 

av elever ”I behov av särskilt stöd” - Vad betyder det och vad vet vi? (2006). I uppsatsen kommer 

ett  specialpedagogiskt  perspektiv  att  lyftas  fram,  vilket  gör  att  böckerna  Elevers  olikheter  och 

specialpedagogisk kunskap av Bengt Persson (2007) Specialpedagogik i teori och praktik av Jerry 

Rosenqvist  och  Att  arbeta  med  särskilt  stöd  –  några  perspektiv av  Skolverket  (årtal  saknas  i 

originaldokumentet) är relevanta.

Eftersom arbetet kommer att beröra ämnet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd används även 

böckerna Dyslexi – Från teori till praktik av Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (1999), Smart  

start  vid  lässvårigheter  och  dyslexi av  Bodil  Andersson  m.fl.  (2006)  samt I  huvudet  på  en  

dyslektiker av Lena Hellberg (2002). Många av böckerna finns på bibliotek runt om i landet, men en 

del böcker har kunnat laddas ner från Internet som Pdf-filer. Tilläggas bör att samtliga sökord för 

information via Internet inte har gjorts.  I  övrig kan även forskningen kring berört  område vara 

begränsad. 

I en vidare sökning via  www.google.se med hjälp av sökorden ”ämnesintegrerad undervisning”, 

fann jag  flera  intressanta  uppsatser.  Till  exempel  en  C-uppsats  ifrån  Högskolan  Dalarna  kallad 

Historien i konsten: Eller konsten att göra undervisningsmaterial utifrån en integrering av historia 

och bild av Christina Rasmussen (2006) som var av intresse för min uppsats.

1.5 Avgränsning

Uppsatsen kommer att beröra elever med diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter. Arbetet syftar 

inte till att analysera medicinska detaljer och kommer därför inte att beröra det. Vidare kommer inga 

andra  kognitiva  eller  medicinska  sjukdomar  att  diskuteras  då  dessa  är  ovidkommande  för 
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uppsatsens  syfte.  Inte  heller  kommer  uppsatsen  att  diskutera  elever  med  ovilja  att  lära  sig. 

Ambitionen med uppsatsen ligger inte i att eleven skall nå upp till ett högre betyg än E, vilket 

läsaren bör ha i åtanke. Elever som saknar betyg i svenska, engelska och matematik är målgruppen 

för den mall som framställs. Elever med betyget E eller högre är i fokus för föreliggande uppsats.

Vidare kommer arbetet att  utgå ifrån den nya läroplanen (Lgr 11). Lgr 11 är den läroplan som 

verksamma lärare kommer att förhålla sig till från och med den 1 juli 2011. Jämförelser med Lpo 94 

kommer att göras vid behov och om avvikelser gentemot den nya läroplanen blir markanta.

1.6 Uppsatsens disposition

Uppsatsen kommer i sin helhet att utgå ifrån tre olika perspektiv för att behandla ämnesintegration 

som hjälp till betyg i svenska, engelska och matematik. Respektive perspektiv kommer således att 

redovisas i  följande del.  Utgångspunkterna för att diskutera ämnet för uppsatsen är  det vidgade 

textbegreppet,  specialpedagogik samt  ämnesintegration.  Därefter  kommer  en  genomgång  av 

kursplanerna  för  svenska,  engelska  och matematik  att  lyftas  fram.  Samtliga  kursplaner  har  sitt 

ursprung i Lgr 11. I uppsatsens teoridel kommer även en redogörelse om ämnesintegration utifrån 

skolverket att lyftas fram. Till syvende och sist belyses vikten av motiverande samtal i skolan och 

lärandesituationer.

Vidare  kommer  de  metoder  som  använts  under  arbetets  process  att  presenteras.  I  uppsatsens 

metoddel beskrivs  kvalitativa samtalsintervjuer samt aktiv deltagande observation, vilka har legat 

som grund för arbetet.

I  arbetets  resultatdel kommer ”ämnesintegration på schemat” att  belysas,  där en redogörelse av 

Kuno,  Kunskaps  Område,  lyfts  fram.  Detta  belyses  som  en  möjlig  väg  till  att  skapa  en 

ämnesintegrerad individuell  utvecklingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter/  Dyslexi.  I 

resultatdelen  kommer  även  intervjuer  samt  deltagande  observationerna  att  redovisas.  Slutligen 

exemplifieras en mall för hur en ämnesintegrerad individuell utvecklingsplan kan skapas. Mallen 

presenteras med bild som utgångspunkt implementerat med svenska, engelska eller matematik.

2. Teori
2.1 En skola för alla – det vidgade textbegreppet

Ett av de perspektiv som ligger till grund för arbetet är det vidgade textbegreppet. En viktig aspekt i 

det  vidgade  textbegreppet  är  förståelsen  av  de  estetiska  dimensionerna  i  språket.  Karin  Forsell 
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menar att ett vidgat textbegrepp är ”språkets dräkt oavsett uttryck” (Kom-M/IT -Projektet, 2004: 3) 

Hon skriver att (Ibid) ”användningen av text primärt [förknippas] med skrift och skriftlig kultur.” 

Man  kan  tydligt  se  i  kursplanerna  för  Svenska  och  Engelska  (Lgr  11)  att  värdet  i  skrift  och 

skriftspråk  är  högt,  eftersom  varken  det  vidgade  textbegreppet  eller  estetiska  läroprocesser 

omnämns. I Lpo 94, kursplanen för svenska, står det följande; 

”Att  tillägna  sig  texter  behöver  inte  alltid  innebära  läsning  utan  kan  ske  även  genom 

avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga 

att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och 

talade  texter  även  bilder”  (Lpo  94  –  Svenska  1994:  2f)  

Att estetiska läroprocesser eller det vidgade textbegreppet inte står omnämnt i Lgr 11 minskar inte 

dess betydelse för lärande. I den nya läroplanen nämns estetikens vikt i språkutveckling och Lgr 11 

menar att ”Eleverna ska [...] stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” 

(2011; 222) Att jobba med ett vidgat textbegrepp är grundläggande för arbetet med dyslexi. Dyslexi/ 

läs- och skrivsvårigheter är en genetisk sjukdom som inte har med intelligensen att göra, skriver 

Bodil Andersson m.fl. i sin bok Smart start vid lässvårigheter och dyslexi (2006: 11)

Barn med dyslexi kan ha stora problem men läsning och skrivning medan annan inlärning 

kan gå hur lätt som helst. Deras begåvning och kreativitet kommer fram bättre på andra sätt 

än genom skrift (Ibid 2006: 11)

2.1.1 En skola för alla – Vertikal och horisontell mediering

I boken En kulturskola för alla (2003) diskuterar Anders Marner och Hans Örtegren problematiken i 

ett  vertikalt/hierarkiskt  medieringsbegrepp.  De  menar  att  såväl  skola  som  samhälle  värdesätter 

språkligt  teoretiska  ämnen högre  än  estetiskt  praktiska.  Detta  är  en  dualism där  den  ”verbala” 

kunskapen,  alltså  den  språkligt  teoretiska,  sätts  högre  än  den  ”icke-verbala”  kunskapen,  den 

estetiskt  praktiska.  ”Efter  att  den  verbala  kunskapen  definierats  framstår  övrig  kunskap  som 

odefinerad och det  som är  rester  av  definitionen” (2003:  15)  Marner  och Örtegren  lyfter  fram 

skillnaden  mellan  dessa  två  och  låter  oss  förstå  problematiken  i  ett  vertikalt/hierarkiskt 

medieringsbegrepp.  Det  estetiska,  och  bildmässiga  språket  anses  av  många  forskare  idag  vara 

absorberat av människans skriftspråkliga utveckling och bilden anses inte ha speciellt stor betydelse 

för  kunskapsutveckling.  Detta  är  något  som Marner  och  Örtegren  kraftigt  sätter  sig  emot.  De 

förespråkar istället en horisontell mediering. 
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Figur 1.

Vertikal/ hierarkisk mediering

Svenska

Engelska

Matematik

Teoretiska ämnen

Bild                            

Horisontell mediering Svenska Engelska Matematik Teoretiska ämnen Bild

I en horisontell,  eller linjär mediering står inget ämne över det andra (se figur 1 ovan). Utifrån 

denna syn på kunskap ges samtliga ämnen i skolan lika värde. Det kan vara en förutsättning för 

samarbete  mellan  skolans  ämnen.  Det  horisontella  medieringsbegreppet  gör  att  den  inbördes 

ämneskonkurrensen i skolan inte nödvändigtvis behöver finnas. Denna typ av mediering kan även ta 

bort  känslan  av  att  vara  ett  ”substitutämne”.  Problematiken  i  det  vertikala/hierarkiska 

medieringsbegreppet är att lärare inom estet- och hantverksämnen måste slåss för sin legitimitet. 

Vid samtal med bildpedagoger på flertalet olika skolor har det framkommit att ämnet placeras i 

bakgrunden till annan undervisning. Av de bildpedagoger som tillfrågats om ämnets status säger de 

flesta att bildundervisningen kommer långt ner på värdeskalan. Det är även något man kan märka 

hos elever som på liknande sätt menar att bildämnet inte är speciellt viktigt i skolan. Detta innebär 

att  ett  vertikalt/hierarkiskt  medieringsbegrepp  tidigt  socialiseras  in  i  nästa  generation  (Marner, 

Ötregren 2003). I sin bok En kulturskola för alla belyser Marner och Örtegren detta och menar att 

en vertikal/ hierarkisk mediering i mångt och mycket har en socio-kulturell förankring. Bild och 

bildämnet  ses  som en föregångare  till  det  skrivna  språket.  Som tidigare  nämnts  menar  många 

forskare att bilden har absorberats av skriftspråket och numera till stor del saknar kommunikativ 

betydelse. (Ibid.)

2.2 Specialpedagogik – Inkludering/ Exkludering

Uppsatsen kommer att utgå ifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Begreppet i sig självt är relativt 

svårdefinierat men Bengt Persson (2007) förklarar specialpedagogik på följande vis:

Den  specialpedagogiska  definitionsfrågan  är  problematisk  ur  flera  aspekter.  Dels  utgör 

specialpedagogiken  ett  tvärvetenskapligt kunskapsområde  som  hämtar  sin  teori  från 

discipliner  som psykologi,  sociologi,  medicin  m.fl.  Dels är  specialpedagogiken  politisk-

normativ eftersom  den  handlar  om  hur  samhället  och  dess  medlemmar  uttrycker  hur 

människor med avvikelser av olika slag skall ha det nu och i framtiden. Sist men inte minst 

viktigt har specialpedagogiken att uppfylla en mängd funktioner i samhälle och skola, vilka 
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inte alltid är klart uttryckta (Persson, 2007: 26).

Att förstå specialpedagogiskt arbete och vad det i praktiken innebär är således ingen lätt uppgift. 

Ytterligare en svårighet är att specialundervisning lätt kan uppfattas som exkluderande hos berörda 

elever. Den socio-kulturella normen säger att samtliga elever skall klara av skolans uppgifter i en 

klassrumsmiljö, med klassen som helhet. När en elev får extra hjälp genom mindre grupper kan 

känslan av  utanförskap och exkludering uppstå  (Persson,  2007)  Det  är  ett  dilemma man måste 

kunna hantera som specialpedagog, då didaktiken är tänkt att inkludera. 

2.3 Ämnesintegration

Det finns ett visst motstånd hos bildpedagoger att använda bild ämnesintegrerat, så länge ämnet inte 

står  i  fokus.   Det  är  ett  tydligt  hinder  för  att  kunna  bedriva  ämnesintegrerad  undervisning. 

Bildpedagoger känner en oerhörd stolthet i sitt ämne och visar upp en kraftig vilja att skydda det 

ifrån att bli ett redskap, en periferi åt andra ämnen. En tanke som är förståelig då skolan i dag utgår 

ifrån en vertikal/hierarkisk mediering. Dock nämns ämnesintegration frekvent i både Lpo 94 och 

Lgr 11 som ett medel för att skapa en likvärdig utbildning för samtliga elever i skolan. Samt för att 

öppna upp för en mer kreativ lärandemiljö. I Lgr 11 kan vi på följande vis läsa om likvärdighet och 

ämnesintegration.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform [...] ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. [...]  Skolan har ett  särskilt  ansvar för de elever som av olika anledning har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. (Lgr 11: 5)

2.4 Till grund för mallen
2.4.1. Kunskapskraven i den svenska skolan

Syftet med uppsatsen är, som tidigare nämnts, att göra en mall för hur man kan ämnesintegrera 

elevens intresse med kunskapskraven för den så kallad treämnesskolan. Målet är således att eleven 

skall  uppnå  de  krav  som  skolverket  ställer  för  betyget  E.  Detta  innebär  följaktligen  att  en 

genomgång av kraven för svenska, engelska och matematik kommer att redovisas nedan. 
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Svenskämnets syfte och kunskapskrav

Kursplanen för ämnet svenska menar att eleverna, genom undervisning, skall ges förutsättningar till 

att utveckla sin förmåga i att

•formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

•urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

•söka information från olika källor och värdera dessa (Lgr 11, 2011: 89 f)

Läser man vidare i kursplanen för det krav som ställs på betyget E i slutet på åk 9 är dessa tydliga 

med vad eleven ska kunna. Till skillnad mot tidigare läroplan, Lpo 94, finns det inga uppnåendemål 

eller strävansmål. Det nya läroplanen syftar till elevens kunnande efter avslutad skolgång. Men trots 

tydligare mål är friutrymmet för lärarna ändå relativt stor, eftersom kunskapskraven uttrycks som att 

eleven  skall  ha  viss  kännedom  om  eller  till  viss  del kunna  något.  Jansdotter  Samuelsson  och 

Nordgren (2008) nämner friutrymmet som viktigt eftersom skolmyndigheten har stor kontroll över 

hur  skolan  skall  skötas,  både  nationellt  och  kommunalt.  Den professionella  friheten  är  således 

nödvändig för att kunna bedriva en likvärdig undervisning.

Vidare är nivån för vad som krävs för betyget E väldigt grundläggande. Som tidigare nämnts gäller 

det för eleven att ha viss förståelse för, ha viss kännedom om eller i viss mån kunna föra ett samtal  

framåt som till viss del har underbyggda resonemang.

Engelskämnets syfte och kunskapskrav

Kursplanen för ämnet engelska menar att eleverna, genom undervisning, skall ges förutsättningar 

till att utveckla sin förmåga i att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 

och delar av världen där engelska används.  (Lgr 11, 2011: 20)

De kunskapskrav som skolverket har för betyget E i engelskämnet gör att  kraven framstår som 

grundläggande. Upprepade gånger står det att eleven på en enkel nivå skall kunna ta sig fram i tal 

9



och skrift. De menar även att eleven skall kunna förstå det huvudsakliga innehållet och  uppfatta 

tydliga detaljer. I jämförelse med kunskapskraven i svenska är kraven i engelsk mer grundläggande, 

då skolverket  menar att  eleven med enkla resonemang och i  huvudsak kan lösa olika typer  av 

problem. 

Matematikens syfte och kunskapskrav

Kursplanen för ämnet matematik menar att eleverna, genom undervisning, skall ges förutsättningar 

till att utveckla sin förmåga i att

•formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder, 

•använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

•välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

•föra och följa matematiska resonemang, och 

•använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Lgr 11, 2011: 31 f)

I likhet med kunskapskraven för svenska och engelska krävs att eleven till viss del skall kunna föra 

resonemang framåt. Däremot läggs en större vikt vid att eleven har en huvudsaklig förståelse för  

olika termer och uttryck. Det är endast matematikens kunskapskrav som nämner specifika områden 

som  eleven  skall  behärska.  Till  exempel  delar  som  ”rutinuppgifter  inom  aritmetik,  algebra, 

geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring” (Skolverket 2011: 5) Det kan vara till 

både för- och nackdel att dessa områden nämns i kunskapskraven. Å ena sidan blir det tydligt vad 

man som lärare skall arbeta med, men samtidigt kan det upplevas att friutrymmet blir mindre och att 

urvalet  minskar.  Vidare säger kunskapskraven för matematik att  eleven skall  ha ett i  huvudsak 

fungerande sätt att  använda symboler  och uttrycksformer.  Det  finns följaktligen ett  krav på att 

eleven skall veta när den borde använda sig av de olika räknesätten. 

2.4.2 Är det egentligen bra att arbeta ämnesintegrerat?

Enligt Skolöverstyrelsen (1987) finns det klara fördelar med att jobba ämnesintegrerat. En del av de 

fördelar och förändringar de sammanställt som gynnsamma är 

•Friare användning av läromedel, lokaler och arbetstid.

•Längre sammanhängande arbetspass.

•Arbete i lärarlag med samarbete över ämnesgränserna.
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•Nedtoning av prov och betygshets.

•Fortbildning inriktad på skapande verksamhet (Skolöverstyrelsen, 1987) 

Som  punkterna  ovan  nämner  kan  en  ämnesintegration  ge  större  möjligheter  till  en  flexibel 

undervisning.  En  flexibel  undervisning  gynnar  de  elever  som  är  i  behov  av  särskilt  stöd 

(Skolöverstyrelsen, 1987). Däremot innebär ämnesintegrerad undervisning ökade krav på samarbete 

mellan kollegorna, samt ökat elevinflytande vid tematiskt arbete enligt Gerd Arfwedson (1989). När 

eleverna får möjlighet att arbeta med ett tema under en längre tid kan detta bidra till att eleverna 

känner sig mindre stressade. Arbetstempot i skolan är högt och många elever känner sig stressade 

över att hinna med de uppgifter som ges. Stressen skapas av den betygshets som eleverna oftast 

lägger på sig själva. I ett ämnesintegrerat arbete kan detta till viss del tas bort då projektet i sig 

självt ger mer lugn, det är inte stress i varje ämne som tidigare. Istället kan eleven prestera det den 

faktiskt kan, med skaparglädje och nyvunnen kunskap som resultat (Skolöverstyrelsen, 1987)

Skolan skall skapa mening och helhet i undervisningen för att eleven skall kunna tillämpa denna 

kunskap  även  utanför  skolan.  ”Skolans  arbete  måste  inriktas  på  att  ge  utrymme  för  olika 

kunskapsformer  och  att  skapa  ett  lärande  där  dessa  former  [fakta,  förståelse,  färdighet  och 

förtrogenhet]  balanseras  och  blir  en  helhet”  (Lgr  11  2011.  7).  Läroplanen  nämner  de  olika 

perspektiv som skolan skall jobba utifrån; historiskt-, miljö-, internationellt- samt etiskt perspektiv. 

(Ibid)  Man kan i dessa utläsa att eleven skall förstå sin del i ett större sammanhang. Följaktligen ser 

eleven sin del i helheten, och arbetet blir motiverande och meningsskapande. Tankar som ligger till 

grund för Lgr 11 är att eleven lär sig på ett mer aktivt och harmoniskt sätt om de ges möjligheter att 

arbeta mångfacetterat. Exempelvis med hjälp av bild, teater,  sång och musik. Det finns grund i 

läroplanen för att eleven skall få möjlighet att själv utforska olika typer av lärande. Vidare menar 

Lgr 11 att skolan med hjälp av lek kan skapa ett aktivt lärande.  Lek i undervisningen en viktig del i 

lärande även i de senare årskurserna, dock ser leken då annorlunda. (Ibid.)

2.4.3 Vad säger läroplanen om ämnesintegration?

När man läser läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11, kan man tydligt se att ämnesintegration är ett krav 

ifrån skolverkets sida. Under rubriken ”Övergripande mål och riktlinjer” (Lgr 11) kan man läsa om 

de riktlinjer som lärarkåren i skolan skall följa. 

”Läraren ska

•stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,
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•samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och

•organisera och genomföra arbetet så att eleven  

•utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga

•upplever att kunskap är meningsfull (…)

•får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen  

och fritidshemmen: Kap 1 och 2, 2011: 11).

Inom skolväsendet har man följaktligen en skyldighet att arbeta ämnesövergripande. Läroplanen 

säger att skolan skall ge eleverna möjlighet att få arbeta ämnesövergripande. Vilket kan innebära att 

ämnesintegration kan ske mellan två ämnen under en kortare period för att uppfylla kraven. Tanken 

är förmodligen inte att arbeta ämnesövergripande under korta perioder, utan att samtliga elever har 

rätt  till  att  arbeta  med  gemensamma  projekt  under  hela  sin  skolgång.  Svårigheterna  med 

ämnesintegration är att skolor känner att de inte har tid eller ekonomiska möjligheter att arbeta på 

det  här  sättet.  Frågan  skolan  måste  ställa  sig  är  om  det  behöver  bli  en  svårighet  att  jobba 

ämnesövergripande.  På  Älghultskolan  i  Uppvidinge  kommun,  Småland,  skulle  säga  ”nej,  det  

behöver inte nödvändigtvis vara svårt”.  Skolan har valt  att  ha ämnesintegration på schemat för 

samtliga elever, enligt ett arbetssätt som kallas för Kuno, Kunskaps Område. 

2.5 MI, Motivational Interview1

MI, ett vedertaget begrepp som är sprunget ur engelskans Motivational Interview, som på svenska 

innebär motiverande samtal. MI-metoden i skolan går ut på att man har ett till tre kortare samtal 

med berörda parter för att höja elevens motivation. Genom motivationssamtalet kan en start på en 

förändringsprocess  äga rum, och den berörde  kan sedan med egen kraft  fortsätta  förändringen. 

Studier  om MI har  visat  att  effekten  tycks  vara  störst  hos  individer  med  låg  eller  väldigt  låg 

motivation.

MI. kan med fördel användas i skolan av lärare och rektorer vid skolmotivation, utvecklingssamtal, 

mentorssamtal och/ eller elevvårdskonferenser. I dessa, liksom andra sammanhang där MI används, 

bör man ha en grundläggande kommunikativ färdighet och Holm Ivarsson (2010) menar att ledordet 

BÖRS är till god hjälp. BÖRS står för:

• Bekräftelse – av eleven. Det är viktigt att eleven upplever bekräftelsen som äkta.

• Öppna frågor – sådana frågor som inleds med vad, hur, på vilket sätt samt berätta. Denna typ 

1 Motivational Interwiev, MI-metoden är utvecklad av den amerikanske psykologen och professorn William R. Miller 
i början på 1980-tal. Motivational Interwiev kommer vidare att refereras till MI
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av frågor ger  eleven möjlighet  att  berätta  det  som ligger på dennes hjärta  utan att  han/hon 

känner sig trängd eller i värsta fall förhörd.

• Reflektioner – enkla eller komplexa reflektioner måste äga rum under samtalet för att eleven 

skall känna att läraren har lyssnat på henne/ honom.

• Sammanfattning –  en  lite  längre  sammanfattning  ges  som  avslut  på  ett  MI-samtal, 

sammanfattningen är oftast ett avstamp till att eleven skall kunna ta nästa steg i sin utveckling. 

(Holm Ivarsson, 2010)

När man arbetar med MI-metoden är det även viktigt att man följer de fyra grundprinciper som 

finns för att samtalet skall gå framåt. Holm Ivarsson (2010) har sammanställt dessa principer på 

följande vis:

• Visa empati – att verkligen försöka förstå hur elevens värld ser ut.

• Utveckla en medvetenhet om problemet – rådgivaren skall  stimulera eleven till  att  förstå att 

saker och ting inte är som dem borde vara.

• Stödja elevens självtillit – genom att visa att man tror på att eleven kan klara av en svår uppgift 

stärks elevens självtillit och nya förbättrade resultat kan visas.

• Sträva efter att minska motståndet – att följa eleven i dess humörsvängningar. Oftast uppstår 

motstånd i  form av irritation, ilska och/eller ointresse i  att  prata,  om rådgivaren har pressat 

eleven till en grad där den inte känner sig mogen till utveckling. Det är viktigt att ”rulla med 

motstånd”  (2010:23),  det  vill  säga  att  rådgivaren  accepterar  elevens  åsikter  och 

självbestämmande så långt det är möjligt och inom rimliga ramar. Att rulla med i motståndet 

innefattar i sig självt två olika delar:

• Rulla med i motståndet såsom tidigare nämnts samt

• Rulla med i  det tysta motståndet där eleven valt  att  inte deltaga i  samtalet  som förs 

(Holm Ivarsson, 2010)

Trots att uppsatsen inte är tänkt att beröra skoltrötta elever, är MI-metoden grundläggande även för 

elever med läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi. Knud Illeris tar i sin bok Lärande (2007) upp, vad han 

kallar för ´hinder för lärande´ eller fellärande. 

”[...]matematik är det lätt att se hur det ena fellärandet kan leda till nästa, så att det byggs 

upp omfattande, invecklande och självmotsägande strukturer av såväl riktiga som felaktiga 

uppfattningar, vilket starkt kan bidra till att eleven slutligen ger upp. Det enda eleven då har 

lärt sig är att ”jag förstår i alla fall inte matematik”. ” (Illeris 2007: 185)
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Vid läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi där avkodningen av bokstäver och ord inte fungerar hamnar 

elever inte sällan i ”jag förstår i alla fall inte...”. Extra resurser och motiverande samtal är då ett 

verktyg för att hjälp eleven. (Skolverket)

3. Metod
De metoder jag valt att använda mig av är

• Kvalitativa samtalsintervjuer

• Aktiv deltagande observation

Uppsatsen syftar till att diskutera hur skolan arbetar med elever som inte nått upp till kraven för 

godkänt -E i svenska, engelska samt matematik. Att skolan i mångt och mycket lägger vikt vid 

dessa ämnen refererar Anders Marner till en treämnesskola i sin bok Möten och medieringar (2005). 

Under arbetets gång kommer jag att  genomföra samtalsintervjuer som kommer att  användas till 

materialbasis  tillsammans  med  litteraturen.  Informanternas  svar  kommer  jag  sedan  att  tolka i 

löpande text samt i resultatdelen. Tanken är att undersökningen till stor del kommer att utgå ifrån 

kvalitativa  samtalsintervjuer,  där  det  pedagogiska  arbetet  i  skolan  ligger  i  fokus.  I  kvalitativa 

samtalsintervjuerna är det viktigt att ha förståelse för att ”Kvalitativ forskning går ofta ut på att 

rekonstruera  tidigare  skeenden  [...]  (Bryman,  2011:  441)  Vid  kvalitativa  intervjuer  ber  man 

informanten att gå tillbaka i tiden för att minnas olika händelser. Återberättelsen kan, beroende på 

hur aktuella händelserna är, variera i korrekthet. De intervjuer som gjorts i  denna studie lägger 

fokus vid det dagligt arbete för såväl pedagoger som elever, vilket gör att återberättelserna av dessa 

kan ge en mer korrekt reflektion. Bryman kopplar samman kvalitativa intervjuer och deltagande 

observationer för att kunna ge en helhetsbild i undersökningen. 

Bryman (2011) lyfter vidare fram aktiv deltagande observationens för- och nackdelar. Han menar att 

observationer kan skifta mellan att vara aktiva och passiva. En forskare står alltid inför dilemmat att 

tvingas deltaga i undersökningen trots att det inte var den ursprungliga tanken med arbetet. Bryman 

påpekar att varje etnograf i förväg måste bestämma i vilken utsträckning han/hon skall vara en aktiv 

eller passiv del i observationerna. I denna uppsats har aktiv deltagande observation ägt rum under 

flera olika praktikperioder då Kuno2 studerats, och passivt deltagande har därför inte varit möjlig. 

(2011)

2 Kunskapsområde
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Slutligen  redovisas  som en  mall  för  hur  ämnesintegrerad  individuella  utvecklingsplaner  skulle 

kunna se ut. Eftersom alla elever är olika innebär det att denna mall måste anpassas efter varje 

enskild individ. Det bör göras för att mallen skall kunna tillämpas på bästa sätt hos eleverna. Mallen 

är byggd på de kunskapskrav som finns för de så kallade treämnena, elevens intresseområde samt 

dess förutsättningar. Detta innebär följaktligen att en genomgång av kunskapskraven för svenska, 

engelska och matematik kommer att redovisas. I den nya läroplanen (Lgr 11) kommer det bli ett 

krav på godkänt -  E, som slutbetyg i fem ämnen utöver svenska, engelska och matematik. Kravet 

blir,  från  1  juli  2011,  godkänt  -  E  i  totalt  åtta  ämnen  för  att  kunna  söka  till  ett  nationellt 

gymnasieprogram. Föreliggande uppsats kommer att utgå ifrån elever som har fått en diagnos i läs- 

och skrisvårigheter, exempelvis Dyslexi

Intervjuerna har genomförts under våren 2011. Stora delar av intervjuerna med specialpedagogen 

har varit både samtalsintervjuer och mer strukturerade intervjuer där specialpedagogen besvarade 

ett  tiotal  frågor,  vilka  i  möjligaste  mån  bestod  av  så  kallade  öppna  frågor.  Intervjuer  med 

elevrespons har genomförts under verksamhetsförlagd utbildning, och variationen av informanter 

har varit stor. Eleverna har befunnit sig i olika delar i betygskalan, variationen givit en mer helhetlig 

bild av arbetssättet. För eleverna var det naturligt att samtala kring  Kuno, vilket kan bero på ett 

öppet samtalsklimat i skolan. De tillfrågade var till stor del både högpresterande elever och elever 

med svårigheter i form av diagnos.

3.1. Material och Urval

Under arbetets gång har materialet varit sparsamt. De intervjuer som har gjorts har nedtecknats för 

hand  och  viss  korrespondens  har  förts  via  mailkontakt.  Vid  ett  par  tillfällen  har  även 

telefonintervjuer  gjorts,  dessa  mest  för  att  få  utvecklingar  av  svar  från  tidigare  besvarade 

intervjufrågor. 

3.2 Etiska hänsynstaganden

Bryman lyfter upp vikten av etiska förhållningssätt i forskning och forskningsfrågor. Han menar att 

”Det går inte att bortse från de etiska aspekterna, eftersom de är direkt kopplade till integritetsfrågor 

[...]”  (2011:  126,  uppl  2).  Bryman menar  att  de forskningsetiska frågorna har  diskuterats,  utan 

egentlig  framgång  sedan  1960-talet.  Det  finns  följaktligen  stora  svårigheter  eller  till  och  med 

omöjligheter  i  att  ge  endast  ett  etiskt  förhållningssätt.  Olika  forskare  och  författare  drar  den 

forskningsetiska gränsen vid olika delar i arbetet. Bryman har därför valt att lägga fram de etiska 

principer som man bör förhålla sig till när man forskar, oavsett område.
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• Informationskravet – Forskaren måste informera berörda personer om undersökningens syfte 

samt lyfta fram frivilligheten att deltaga i den.

• Samtyckeskravet – Den fria viljan i att deltaga i undersökningen samt godkännande av målsmän 

om  personerna  ifråga  är  minderåriga.  Samtyckeskravet  innefattar  även  integriteten  som 

intervjupersonerna har,  vilket gör att  de har rätt  att  vägra svara på frågor de anser vara för 

privata.

• Konfidentialitetskravet – Deltagarnas personuppgifter skall behandlas med konfidentialitet och 

bör förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte får tillträde till dessa.

• Nyttjandekravet – Uppgifter som samlas in om informanterna får  endast anknyta till  berörd 

undersökning.

3.3 Källor och källkritik

Bryman  lyfter  även  fram begreppen  validitet och  reliabilitet i  kvalitativa  undersökningar.  Han 

menar att dessa begrepp tidigare varit starkt förknippade med kvantitativa undersökningar, men att 

dessa begrepp således har kommit att få betydelse även i kvalitativ forskning. Bryman beskriver 

begreppen validitet och reliabilitet, med både externa och interna faktorer.

• ”Extern Validitet, [...] rör den utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer.” 

• Intern validitet, forskarens deltagande i en social grupp gör det möjligt att i hög grad säkerställa 

”överensstämmelse mellan begrepp och observationer” (Ibid.)

• Extern Reliabilitet, berör det faktum att undersökningen vid senare tillfälle skall kunna upprepas 

med liknande resultat. Problematiken med extern reliabilitet i kvalitativa undersökningar är att 

det rör sig om sociala miljöer som inte går att replikera eller upprepa med samma resultat.

• Intern Reliabilitet,  överenskommelse i hur tolkningen skall  göras av det som ses och hörs i 

undersökningen (Bryman, 2011: 352)

Alternativ till dessa termer har även lyfts fram för kvalitativ forskning, detta för att säkerställa och 

bedöma  kvaliteten  i  en  kvalitativ  undersökning.  De  begrepp  forskarna  valt  att  lyfta  fram  är 

tillförlitlighet (trustworthness) och äkthet (authenticity) 

Uppsatsen har i huvudsak information som är hämtad ifrån skolverkets hemsida. Skolverket är en 

myndighet som granskas kritiskt av olika statliga instanser. Litteraturen som har använts i uppsatsen 

är forskningar av olika slag, vilka gör att även dessa till hög grad av validitet. I uppsatsen diskuteras 
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hur man på olika sätt kan hjälpa elever i behov av särskilt stöd, vilket innebär att ett flertal olika 

utgångspunkter använts. Det innebär även att det finns många sanningar om hur man på bästa sätt 

jobbar med frågan. Samtliga delar av uppsatsens källor är offentliga och kan jämföras med annan 

forskning och dokumentationer. Källorna till uppsatsen anses därför kunna ge en korrekt bild av hur 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd bör genomföras. Tilläggas bör dock att all forskning och 

vetenskap är sann till den motbevisas av annan forskning. Dock är den information som lyfts fram 

aktuell i dagsläget men detta kan förändras i framtiden då ny forskning framkommer.

4. Resultat
4.1 Empiri; KUNO¹ , ämnesintegration på schemat 

I följande del kommer arbetet med Kuno att redovisas. Kuno är användbart när man skall lägga upp 

en mall för ämnesintegrerad undervisning. Tanken är att Kuno-planeringen som redovisas nedan är 

en mall för ämnesintegration i ett allmänpedagogiskt syfte. Utifrån detta kan det senare göras en 

mall för hur man gör en ämnesintegrerad individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram. För att 

kunna  möta  de  krav  som  skolverket  ställer  på  den  svenska  skolan;  att  ge  samtliga  elever  en 

likvärdig utbildning.

På Älghultskolan i Uppvidinge kommun har de valt att tolka läroplanens påbud om att eleverna ska 

få  ”möjlighet  att  arbeta  ämnesövergripande”  (Lgr11  2011:11)  som  grundläggande  för 

undervisningen.  De  har  avsatt  sex  timmar  varje  vecka  till  ämnesövergripande  arbete.  Samtliga 

elever på skolan arbetar då i ett förutbestämt projekt, som exempelvis kan vara ”Östersjön”. När 

projektets ämne har bestämts ser lärarna vilka ämnen som skulle kunna passa in i detta. Lärarna 

avsätter  sedan tid  ifrån  ordinarie  undervisning för  att  arbeta  med detta  genom Kuno.  Att  först 

bestämma ett övergripande ämne för att därefter bestämma innehållet tar Marner och Örtegren upp i 

En kulturskola för alla (2003). Marner och Örtegren lyfter upp begreppen Tema- Rema3 som har en 

stark  koppling  till  hur  Kunoarbetet  är  upplagt.  Om man  använder  sig  av  exemplet  ”Kuno  – 

Östersjön”,  kan detta innefatta ämnen som SO, NO och Svenska. En planering för detta skulle 

kunna se ut på följande vis:

Kuno – Östersjön

Vad säger kursplanerna?

Syfte

3 Begreppet är myntat av den engelske lingvisten Michael Halliday. Theme – det som det talas om och Rheme – det 
som sägs om det som det talas om (Marner, Örtegren 2003; 18)
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• ”söka information från olika källor och värdera dessa” (Svenska, Lgr 11, 2011: 90)

•”använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 

som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet” (Biologi, Lgr 11, 2011: 48)

•”analyserar  hur  naturens  egna  processer  och  människors  verksamheter  formar  och  förändrar 

livsmiljöer i olika delar av världen” (Geografi, Lgr 11, 2011: 63)

Mål

• Kunna  läsa  och  skriva  om  ett  specifikt  område,  samt  kunna  samla  fakta  för  att  föra 

deliberativa samtal. Kritiskt kunna granska källor och redogöra för dessa. (Svenska)

• Ha kännedom och förståelse gentemot ”Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka 

sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor” (Geografi, Lgr 11, 2011: 66)

• Biologisk mångfald och vad som gynnar  respektive hotar  den. Samhällsdiskussioner  om 

biologisk mångfald, (…)” (Biologi, Lgr 11, 2011: 51)

För att uppnå betyget E ska du:

• Känna till grundläggande fakta om Östersjön samt vilka omständigheter som råder i området

• Kritiskt granska fakta ifrån olika källor rörande Östersjön

För att uppnå betyget C ska du, förutom ovanstående:

• Ha förståelse i  varför situationen ser ut  som den gör vid Östersjön,  samt kunna föra en 

muntlig alternativt skriftlig diskussion om för- och nackdelar i läget

• Kunna redogöra för realistiska lösningar till problemet som finns i sjön

För att uppnå betyget A ska du, förutom ovanstående:

• Aktivt delta i de diskussioner som förs under lektionstid

• Känna förtrogenhet till  den egna kunskapen, och visar upp en vilja om att arbeta på ett 

ekologiskt hållbart sätt

• Ha god kännedom om vilka konsekvenser människors handlande har på naturen, samt visar 

upp goda kunskaper i sin egna hållbara utveckling

På följande vis kan man göra en mall för hur ämnesintegrerat arbete i skolan skulle kunna utformas. 

Det är inte nödvändigtvis en mall för hur man skall arbeta. Mallen ser ut ungefär som Älghultskolan 

valt att lägga upp planeringen av arbetet. Trots att det inte är en mall som är huggen i sten, kan den 

vara till stort stöd när man skall hjälpa elever till att uppnå betyg i olika ämnen. Om man vet hur 
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man skall göra en gemensam planering och tar sig tiden att samtala med sina kollegor kan man 

komma långt.  I  Lgr  11,  kan  man  läsa  att  ”Skolan  ska  sträva  efter  att  vara  en  levande  social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket 2011: 7). Här berör skolverket 

vikten av att prata med varandra, dels i arbetslagen men även med eleverna för att skapa en social 

gemenskap. Skolverket menar också att ”den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 

utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av 

en helhet” (Ibid.). 

Genom att arbeta på följande vis kan man beröra det som kanske är svårt att få in i undervisningen, 

ämnen  som  nämns  i  läroplanens  värdegrund  eller  dylik.  Kunoarbete  kan  därför  ävenvara  ett 

hjälpmedel i arbetet med frågor som till exempel genus, klass, etnicitet och de mer övergripande 

målen som skolan skall arbeta med. Men lätthet förknippas vissa undervisningsmoment endast med 

ett ämne, trots att det borde genomsyra hela skolväsendet, som exempelvis sex- och samlevnad eller 

jämställdhet.

”Skolan ska aktivt och medvetet främja mäns och kvinnors lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 

eleverna  att  pröva  och  utveckla  sin  förmåga  och  sina  intressen  oberoende  av 

könstillhörighet” (Lgr 11, 2011: 5) 

Detta ämne tycks vara kopplat till exempelvis So eller Biologi men med hjälp av Kuno kan det 

beröras i ett vidare sammanhang. 

4.2 Vad anser lärare om att arbeta ämnesintegrerat med Kuno?

Lärarkåren  på  Älghultskolan  tycker  överlag  att  Kuno  är  en  bra  metod  att  att  arbeta  medd. 

Framförallt  på  grund  av  arbetets  upplägg  där  det  övergripande  ämnet  bestämmer  karaktär  på 

undervisningen. Det är endast några av lärarna som är huvudansvariga för ett specifikt område, 

vilket i sin tur innebär att andra lärare får möjlighet att planera lektioner, skriva åtgärdsprogram och 

komma ikapp med annat administrativt arbete som medföljer läraryrket. Att arbeta ämnesintegrerat 

kan alltså innebära att  man som lärare får tid att  skapa en mer likvärdig undervisning i  övrigt. 

Jansdotter  Samuelsson  och  Nordgren  (2008)  berör  just  detta,  friutrymme  och  likvärdighet  i 

utbildningen. De skriver bland annat att ”skolmyndigheterna [har] genomfört flera insatser för att 

stärka likvärdigheten” (s 54) Precis på samma sätt står det i skollagen ”att utbildningen inom varje 
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skolform […] ska vara likvärdig, ” (Lgr 11 2011: 5) Schemalagd ämnesintegration kan skapa fler 

möjligheter för lärarna att höja kvaliteten och likvärdigheten på övrig undervisning. När fördelarna 

blir tydliga kan motviljan att arbeta ämnesövergripande minska. 

De lärare som har tillfrågats har uttryckt att det finns både för- och nackdelar med Kuno. Det största 

problemet  de  upplever  är  att  det  lätt  kan  bli  samma  lärare  som ansvarar  för  de  olika  Kuno-

områdena. Det medför en ojämn arbetsfördelning som i sin tur kan leda till irritation hos lärarna. 

Den ojämna arbetsfördelningen kan även resultera i relativt ensidiga redovisningsformer. Det är inte 

sällan som eleverna måste lämna in ett  skriftligt  arbete,  en uppsats  eller på annat  sätt  använda 

svenskämnet för att göra sina redovisningar. Bristen på variation har lett till att svensklärarna på 

skolan uttryckt ett missnöje över arbetet. Å andra sidan är rektor en stor del i arbetet och ser till att 

ansvaret  fördelas  rättvist.  Missnöjet  är  något  som  övriga  lärare  på  skolan  känner  till  och  vid 

planeringen av Kuno försöker man variera redovisningsformerna men tyvärr, enligt lärarna själva, 

stannar det vid en ambition och variationen är ytterst liten. 

I övrigt är det övervägande positiva tankar om schemalagd ämnesintegration och arbetsformen som 

sådan.  Älghultskolan  har  arbetat  med  Kuno i  flera  år,  men precis  i  början  fanns  motstånd  till 

arbetsformen. Tillfrågade i lärarkåren nämnde att starten för arbetet var en stor omställning för både 

lärare och elever då man var van vid att arbeta med ämnena separat. Omställningen till att arbeta 

med Kuno, var i början svår. Att bedriva undervisning enskilt är trots allt en vana som i och med 

Kuno delvis skulle förändras till en mer gemensam planering. 

4.3 Vad anser eleverna om schemalagd ämnesintegration?

De elever som deltagit i samtal om Kuno hade delade meningar om arbetsformen. Övervägande 

anser de att Kuno är en rolig och annorlunda del i undervisningen, som innebär mer eget arbete. Det 

blir  även  en  stor  variation  under  lektionstid  då  denna  kan  innehålla  alltifrån  filmvisning  och 

faktasökning till  deliberativa  samtal.  Andra  menar  att  Kuno-tiden  är  precis  som övriga  delar  i 

skolan; tråkigt, kämpigt och/eller ointressant. Generellt sätt är de elever som uttryckt sig negativt 

över ett specifikt Kuno, inte negativa till arbetssättet överlag. Det beror enligt eleverna helt på vilket 

område man arbetar med. 

Som tidigare nämnts grundar sig elevernas intresse respektive ointresse inför ett område, i vilket 

paraplyämne som Kuno bär. I skrivande stund heter Kuno på Älghultskolan ”Kärlek och solidaritet” 

i vilket innefattar ämnena Svenska, NO, Slöjd, Hemkunskap och Idrott. Planeringen som finns berör 
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bland annat  ämnen som sexualitet,  trafficing,  våldtäkt,  att  bli  ihop och att  göra slut.  Elevernas 

reaktioner till detta område har hittills varit positiva och det finns en viss spänning i att prata om 

kärlek och sex. Att undervisningen läggs på en nivå där elevernas erfarenheter och egna tankar lyfts 

fram är en grund i att arbetet skall kännas betydelsefullt.  Undervisningen har legat på olika nivåer i 

de olika årskurserna. I årskurs 6 och 7 har man pratat om puberteten och kärlek, årskurs 8 har haft 

sexualkunskap och fokus hos årskurs 9 har varit etik och moral.  En viktig del är att eleverna vet att 

samtliga i klassrummet har tystnadsplikt, vilket skapar en mer öppen miljö som i sig kan vara en 

väg till lärande.

4.4 Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

I denna del kommer de intervjuer som genomförts med speciallärare och elever att lyftas fram. 

Utgångspunkten för del kommer att  vara att  arbeta med barn i  behov av särskilt  stöd.  Det bör 

förtydligas att den specialpedagog som intervjuats främst arbetar med skoltrötta elever och endast 

ett fåtal elever är i behov av särskilt stöd på grund av en ställd diagnos. Med denna bakgrund är det 

följaktligen mycket  svårt  att  separera specialpedagogens,  Johannas svar  i  att  arbeta  med barn i 

behov av särskilt stöd kontra skoltrötta elever. Tyngdpunkten kommer däremot att ligga vid arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd på grund av diagnos. 

Det finns en stor variation i kunskapsnivån hos elever i behov av särskilt stöd. Bengt Persson (2007) 

menar att det finns uppenbara svårigheter i specialpedagogiken, som är ett tvärvetenskapligt ämne. 

Inom ramen för specialpedagogiskt  arbete förefaller problembilden för olika elever vara av högst 

varierande  slag.  Som specialpedagog  måsta  man  kunna  arbeta  med  en  mängd  olika  elever  på 

varierande vis för att kunna nå upp till skolverkets krav. En bred ämneskompetens är grundläggande 

för lärande som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Lärandet är i detta fall nära kopplat till 

det förtroende som bör finnas mellan lärare och elev, där förtroendet utgör en viktig grundsten i 

arbetet enligt Ekman (2003) Han menar att förtroende byggs upp när ”individen erfar att de inte blir 

lurade av motparten” (2003: 110). Det är följaktligen en långvarig process att lära känna eleven och 

tillsammans bygga upp ett förtroende. 

Johanna pratar om att man måste hitta elevens styrkor och bekräfta dessa. Det är en nyckel i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Denna bekräftelse ligger dels i att se eleven som individ4 men en 

stor del av detta ligger även i att stärka elevens självförtroende. Johanna menar även att elever med 

läs- och skrivsvårigheter ofta har dåligt självförtroende. Som lärare måste man därför i första hand 

4 Se Motivational Interwiev, Holm Ivarsson menar att bekräftelsen är viktig
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arbeta med att höja elevens självförtroende för att senare kunna hjälpa denne att höja sina betyg. 

Motivation och motivationsarbete måste behandlas på olika vis beroende på om eleven har en ställd 

diagnos eller inte. Motivationsfokus hos elever i behov av särskilt stöd ligger i att stärka självbilden 

och självförtroendet. Motivationsarbetet måste riktas åt olika håll för olika elever. Motivation kan 

ha  varierande  epitet,  men  som  denna  uppsats  syftar  till,  används  elevens  ämnesintresse  som 

motivation för skolarbetet. Johanna menar att intresset kan användas som en belöning för de elever 

som kan men inte vill. På frågan om det går att använda elevens intresse som motivation till lärande 

för elever i behov av särskilt stöd på grund av diagnos svarade Johanna, med viss tvekan, nej. Det är 

ingenting  som  man  arbetat  med  i  undervisningen  men  det  betyder  nödvändigtvis  inte  att  en 

ämnesintegration av denna typen är omöjlig att genomföra. Stensmo (2008) lyfter fram att man 

måste anpassa undervisningen till individnivå, för att ge eleverna en likvärdig utbildning. 

5. Analys och tolkning av resultatet
En ämnesintegrerad mall kan göras på flera olika sätt, beroende på vilket perspektiv aktören väljer 

att använda sig av. Att skapa en ämnesintegrerad mall till förmån för elevers lärande är inte en större 

svårighet, om man använder exempelvis Kuno-planeringen som grundprincip. Utifrån det vidgade 

textbegreppet är hjälpen till kunskap i betydligt högre grad möjlig att genomföra. Detta perspektiv 

sätt då i jämförselse med de övriga perspektiv som lyfts fram i arbetet. Det vidagde textbegreppet 

och dess delar, såsom vertikal- kontra horisontell mediering är mer fördelaktigt för personer med 

Dyslexi.  Detta  kan  förstås  då  dyslexi  inte  handlar  om  lägre  intelligens,  utan  problem  med 

avkodningen av ord och bokstäver. Vad beträffar de intervjuer som genomförts talas det inte om ett 

vidgat  textbegrepp.  En  hypotes  kring  detta  är  bland  annat  att  IKT5 används  kontinuerligt  i 

undervisningen.  Informanterna  lyfter  fram  ambitionen  om  alternativa  undervisnings-  och 

redovisningsformer, men påpekar att det inte alltid fungerar på önskvärt sätt i praktiken. 

Att  formulera  en  specialpedagogik-  och  ämnesintegrerad mall  går  hand  i  hand.  Den 

specialpedagogiska undervisningen handlar till stor del om att eleven får extra resurser i form av 

egen dator och möjlighet att arbeta i mindre grupp. Som tidigare nämnt kan detta upplevas som 

exkluderande för eleven, då de lämnar den stora gruppen i  klassrumsmiljön.  Å andra sidan ger 

mindre grupper större möjlighet till hjälp och friheten att fråga är något större. Ämnesintegrationen 

ges  genom  en  väl  planerad  studieplan  för  eleven  vilket  är  en  viktig  grund,  även  inom 

specialpedagogiken. Trots svårigheten i att eleven kan känna sig exkluderad, kan en samhörighet 

skapas bland elever i smågrupper då befinner sig på en mer likvärdig kunskapsnivå. Detta kan även 

5 Informations- och Kommunikationsteknik
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vara en bidragande orsak till att elevens självförtroende stiger. (Holm Ivarsson 2010)

Till uppsatsen har det endast skapats en bilaga. Det beror på att mallens innehåll kan variera mycket 

beroende  på  elevens  förutsättningar  och  behov.  Den mall  som tagits  fram är  därför  endast  ett 

exempel, och ett resultat för hur man skulle kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd. I mallen 

framställs även flera olika exempel av redovisningsformer som till fördel kan utnyttjas för elever 

med läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi.

6. Sammanfattning
Sammanfattningsvis har uppsatsen diskuterat ämnesintegration för att hjälpa elever med dyslexi till 

att uppnå betyg. Inledningsvis beskrevs bakgrunden till ämnet, vilket berodde på en pojkes intresse 

för  graffiti.  Intresset  för  hur  skolan  skulle  kunna  lägga  upp  en  ämnesintegrerad  individuell 

utvecklingsplan väcktes genom pojkens historia.

Inledningskapitlet  innehåller  även  frågeställningarna  för  uppsatsen,  samt  urval/  avgränsning. 

Ambitionen med frågeställningarna var, öppna frågor med grund i ämnesintegration till betyg. De 

öppna  frågorna  var  en  viktig  utgångspunkt  i  arbetet,  då  mallen  som  formulerats  skall  kunna 

implementeras  för  skolans samtliga elever.   Vidare har  uppsatsen belyst  en teori  med tre  olika 

perspektiv,  vilka  är  det  vidgade  textbegreppet,  det  specialpedagogiska  perspektivet samt  ett  

ämnesintegrerat perspektiv. Utifrån dessa tre perspektiv formulerades sedan en mall som framförallt 

skall vara till hjälp för pedagoger som jobbar med elever med läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi.

I resultatdelen lyfts ämnesintegration upp, hur detta kan praktiseras i skolan idag samt varför denna 

undervisningsform är fördelaktig. Flera samtalsintervjuer har genomförts under verksamhetsförlagd 

utbildningen,  där  även  aktiv  deltagande  observation  tillämpats.  Dessa  samtalsintervjuer  har 

framförallt berört ämnesintegration och mer strukturerade intervjuer i ämnet har genomförts med 

två specialpedagoger.

7. Diskussion av resultatet
De frågor som ställdes i uppsatsens inledningskapitel var följande;

• På vilket  sätt  kan  man skapa  en  ämnesintegrerad  mall  för  att  uppnå 

kraven för elever i behov av särskilt stöd?
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• På vilket sätt kan man skapa en mall utefter det vidgade textbegreppet?

Den mall som i arbetet har gjorts, är ett  förslag på hur man kan använda ämnesintegration för att 

höja elevens betyg. Mallen är inte applicerad i en didaktisk miljö, då tidsrymden för arbetet var för 

liten. Dock är denna mall fullt genomförbar i skolan. Kuno är en beprövad ämnesintegrerad didaktik 

som  kan  implementeras  på  åtgärdsprogram  och  individuella  utvecklingsplaner  hos  enskilda 

individer. 

Skolans uppdrag är att ge samtliga elever en likvärdig utbildning. En utbildning där alla elever skall 

få samma möjlighet att nå de betygskrav som skolverket upprättat. Trots strävan om betyg måste 

man ha i åtanke att det är kunskapen som skall vara likvärdig i slutändan. Att en elev skall få betyg 

är fullt möjligt i samtliga ämnen, då moralen ligger hos läraren i betygsättningen. Att hjälpa dem till 

kunskap gör skolans uppdrag lite mer komplext. Vad gäller läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi måste 

skolan hjälpa eleverna att bemästra kunskapen i avkodningen av det skrivna ordet. När eleven har 

anammat den kunskap om skriftspråkets avkodning, kan kunskapen växa sig ännu större och viljan 

att lära blir starkare. Kunskap och betyg är egentligen två skilda delar i undervisningen. Betyg är 

endast en avmätning av hur väl eleven mött de krav skolverket ställer. Kunskap är å andra sidan en 

livslång  process  som är  en  viktig  grund för  en  fri  demokratisk  medborgare.  Med  det  vidgade 

textbegreppet kan kunskap bli tillgänglig medieringen inte är vertikal/ hierarkisk utan horisontell. I 

”verkligheten” utanför skolans värld är förvisso kunskapen om det skrivna ordet högt värderat, och 

avkodningen av dessa tas som en självklarhet. 

Utifrån uppsatsen tre olika perspektiv är det fullt möjligt att ge eleverna de verktyg som behövs för 

att anamma kunskap. Om undervisningen utgår ifrån det vidgade textbegreppet möter lärarkåren de 

krav  som  skolverket  ställer  på  skolan.  Skolvärlden  skall  ge  eleverna  varierande 

redovisningsmetoder som inte nödvändigtvis behöver innebära skriftliga inlämningar. För elever 

med dyslexi skulle det vidgade textbegreppet innebära en större möjlighet att möta de krav som 

ställs  i  skolan.  Det  är  endast  den  skriftliga  avkodningen  dyslektiker  har  problem  med,  inte 

intelligensen. Det är därför en rättighet för dessa elever att få uppvisa den kunskap som de faktiskt 

besitter och på ett sätt som de kan hantera. För att det vidgade textbegreppet, och rättigheten att 

redovisa  kunskap  skall  vara  möjlig  måste  en  ämnesintegration ligga till  grund.  Då måste  även 

tanken om en vertikal/hierarkisk mediering bearbetas och motverkas. I en skolsituation där lärarna 

samarbetar för elevens bästa krävs stor kommunikation mellan berörda parter. För att kunna hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd krävs en horisontell mediering och en öppen kommunikation emellan 
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lärare. 

Problematiken i skolan idag ligger många gånger i den ämnesstolthet som tidigare nämnts. Det är en 

stolthet som för med sig vissa nackdelar. En nackdel kan vara att lärare inte pratar om de svårigheter 

en elev har i ett ämne med elevens övriga lärare. Rädslan över att elevens svårigheter ligger i en 

bristande pedagogik, hindrar många lärare att fråga om hjälp. Som yrkesaktiv måste man undersöka 

hur  eleven  fungerar  i  andra  ämnen  för  att  komma  fram  till  en  positiv  förändring  i  lärandet. 

Ytterligare en nackdel är att man som lärare inte vill skryta om sina egna prestationer. Det är inte 

socialt accepterat i skolan att berätta hur man har lyckats genomdriva undervisningen på ett positivt 

sätt för samtliga elever. Att denna sociala kod cirkulerar och är starkt befäst, inte bara i skolan utan i 

Sverige som stort blir ett hinder för kreativt lärande. Att berätta om olika tillvägagångssätt i lärande 

och redovisning, kan skapa nya möjligheter för såväl elever som lärare. 

Utifrån det specialpedagogiska perspektiv som lyfts fram i uppsatsens teoridel förklaras svårigheten 

i att jobba med barn i behov av särskilt stöd. Den hjälp till specialundervisning som elever med 

diagnos har rätt till kan känns både inkluderande och exkluderande. I många fall behöver eleven 

sitta i mindre grupper för att få möjligheten till att anamma kunskap. Många faktorer spelar in för 

att  denna situation skall  kännas inkluderande,  eller  i  olyckliga fall;  exkluderande.  Attityden till 

arbetet i mindre grupper spelar ofta in för att gynna alternativt sänka elevers prestationer. I vissa fall 

kan känslan av alienation och exkludering bero på individens och omgivningens syn på extra hjälp. 

För att komma runt denna problematik skulle en ämnesintegrerad studieplan kunna upprättas, på så 

vis kan eleven arbeta utefter sina förutsättningar i en stor grupp. Även i dessa fall krävs en väl 

fungerande kommunikation mellan elevens olika lärare. Ämnesövergripande delar kan förekomma i 

undervisning  såvida  kommunikationen  är  väl  fungerande  på  flera  olika  sätt.  Exempelvis  kan 

svenskläraren medverka vid muntliga redovisningar i andra ämnen. Bildanalyser är fullt möjliga att 

genomföra  med  engelska  som samarbetsämne.  Andra  delar  i  undervisningen  i  den  så  kallade 

treämnesskolan är genomförbara med hjälp av estetiska läroprocesser och nära samarbete mellan 

ämnena.

Kunskapen om hur man på ett enkelt sätt kan skapa en ämnesintegrerad undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd öppnar nya förutsättningar till bättre lärande. I många avseenden kan det vara 

svårt att genomföra en ämnesintegrerad undervisning. Detta beror inte på svårigheten att kombinera 

skolans  olika  ämnen  utan  snarare  på  bristande  kommunikation.  Skolöverstyrelsen  menar  att 

ämnesintegration skapar en helhetsbild och en större förståelse för de olika delarna i skolan. Till 

25



syvende och sist ligger ansvaret på skolans rektor att genomdriva ämnesintegrerad undervisning. 

Rektor har det yttersta ansvaret för att samtliga elever lämnar grundskolan med godkända betyg i 

samtliga ämnen, det är följaktligen rektors ansvar att ge eleven de hjälpinsatser som krävs.  Det är 

även rektor ansvar att anställa kompetenta lärare som kan ge eleverna möjligheter att nå de krav 

som skolverket ställer. 

Det krävs ett tydligt ledarskap hos såväl rektor som lärarkår för att ämnesintegration till kunskap 

skall  kunna  genomdrivas.  Som  uppsatsen  tidigare  berört,  betyder  inte  ämnesintegration 

nödvändigtvis mer jobb för lärarkåren. Om det finns en tanke bakom denna typ av arbete, kan 

didaktiken ge mer tid till  övriga uppgifter som medföljer  lärareyrket.  Älghultskolan har valt att 

lägga  ämnesintegration  på  schemat,  men  planeringen  bakom  Kuno  skulle  mycket  väl  kunna 

appliceras på åtgärdsprogram för specifika elever eller i enskilda klasser. Mallen (se Bilaga № 1) 

som skapas har en specialpedagogisk tanke då samtliga elever med diagnos är berättigade till hjälp. 

Med grund i elevens ämnesintresse och/ eller ämnesstyrka kan en individuell mall skapas och hjälpa 

eleven till kunskaper och motivation till ett livslångt lärande. 

Ämnesintegration innebär å  andra sidan inte  enbart  fördelar.  Planeringen för en väl  genomförd 

ämnesintegration  är  tidskrävande  och  i  vissa  fall  kan  det  även  innebära  en  ökad  ekonomisk 

belastning för skolan. Ambitionen om att eleverna skall få en helhetsbild i skolan kan även innebära 

en förvirring hos eleverna, då det inte finns någon tydlig gräns mellan olika ämnen. Forskning visar 

att ämnesintegration i skolan för med sig många fördelar, däremot finns inte motsvarande forskning 

angående arbetssättets nackdelar. Ämnesintegration kan vara ett fördelaktigt arbetsverktyg i många 

avseenden, men alla elever lär på olika sätt vilket innebär att det vore naivt att tro att mallen som 

skapats fungerar för samtliga elever i skolan. Den mall som skapats är en prototyp, den har inte 

implementerats i undervisningen än. För att veta om mallen faktiskt fungerar krävs det att mallen 

används  under  en  längre  tid  på  samma  elev.  Att  mallen  fungerar  för  enskilda  moment  i 

undervisningen är fullt genomförbart men att planera en elevs hela skolgång utefter mallen innebär 

ett  enormt  tidskrävande  arbete  för  inblandade  pedagoger.  Det  finns  följaktligen  både  för-  och 

nackdelar med mallen, men det går som sagt var inte att avgöra vilka dessa är förrän mallen är 

prövad i skolan.

8. Referenser

26



8.1 Otryckta källor

STOCKHOLM

http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/24386#paragraphAnchor1

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, (2011) [online; hämtad i 

komplett version 2011-05-18]

Lgr 11, 2011 (samtliga kursplaner är hämtade: 2011-02-21) [online]

Kursplanen för Bildämnet

Kursplanen för Biologi

Kursplanen för Engelska

Kursplanen för Geografi

Kursplanen för Matematik

Kursplanen för Svenska

Lpo 94, (1994)

Skolöverstyrelsen

8.2 Tryckta källor och anförd litteratur

Andersson, Bodil. Louise Belfrage och Eva Sjölung. 2006 Smart start vid Lässvårigheter och 

dyslexi Stockholm, Natur och Kultur

Arfwedson, Gerd. Gerhard Arfwedson. Anette Lydén. Qraid Qamhawi och Elisabeth Sundström. 

1989  Ämnesintegration i lärarutbildning och skola - Häften för didaktiska studier  Stockholm, 

Didaktikcentrum

Bryman, Alan. 2011 Samhällsvetenskapliga metoder, uppl 2 Malmö, Liber AB

Ekman, Gunnar. 2003 Från prat till resultat – om vardagens ledarskap Malmö, Liber AB

Forsling,  Karin.  Lasse Högberg och Iréne Johansson 2004  Kom-M/IT – Projektet,  Det  vidgade  

textbegreppet i ett specialpedagogiskt sammanhang Karlstad, Arbetsrapport/ Karlstads universitet

27

http://www.skolverket.se/


Holm Ivarsson, Barbro. 2010 MI motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan  Gothia Förlag 

AB

Illeris, Knud. 2007 Lärande Studentlitteratur

Jansdotter  Samuelsson,  Maria  och  Kenneth  Nordgren.  2008 Betyg  i  teori  och  praktik Malmö, 

Gleerups AB

Nordin- Hultman, Elisabeth. 2004  Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande Kristianstad, 

Liber AB 

Marner, Anders. 2005 Möten och medieringar – estetiska möten och läroprocesser i ett semiotiskt  

och sociokulturellt perspektiv Umeå, Tidsskrift för lärarutbildning och forskning

Marner,  Anders  och  Hans  Örtegren.  2003  En  kulturskola  för  alla  –  estetiska  ämnen  och  

läroprocesser  i  ett  mediespecifikt  och  medieneutralt  perspektiv  Kalmar,  Myndigheten  för 

skolutveckling

Stensmo, Christer. 2008 Ledarskap i klassrummet Studentlitteratur

Persson, Bengt. 2007 Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap Stockholm, Liber AB

28



Bilaga № 1

Examensarbete 15 hp 
Lärarutbildningen

                                                                                                                      vårterminen 2011

ABSTRACT 

Ämnesintegration till betyg - En studie om hur man kan använda ämnesintegration för 

att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi

Uppsatsen  diskuterar  möjligheterna  med  att  arbeta  ämnesintegrerat  i  skolan  för  att  hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd. Tanken bakom arbetet grundade sig i en pojkes intresse för 

graffiti  och  hans  låga  betyg  i  skolans  övriga  ämnen.  Ambitionen  var  att  skapa  en 

ämnesintegrerad  individuell  utvecklingsplan  för  att  kunna  hjälpa  elever  att  uppnå  de 

betygskrav som finns i skolan idag. Tanken är endast att eleven skall få godkänt i svenska, 

engelska och matematik, då skolan idag är en så kallad treämnesskola. 

De metoder som använts i uppsatsen är kvalitativa samtalsintervjuer samt aktiv deltagande 

observation. Dessa två har varit  de naturliga valt  för arbetet  då tillfälle  givits  till  de båda 

metoderna. 

Arbetet har därför utgått ifrån tre olika perspektiv för att kunna komma fram till en generell 

mall.  De  perspektiv  det  rör  sig  om  är  det  vidgade  textbegreppet,  specialpedagogik  samt 

ämnesintegration. Med utgångspunkt i den nya läroplanen och elever i behov av särskilt stöd 

har en mall skapats och skulle kunna användas av lärare i dagens skola.

Subject integration of knowledge - How to integrate school subjects for pupils with special 

educational needs.

Sökord: Det vidgade textbegreppet, specialpedagogik, ämnesintegration, vertikal/ hierarkisk 

mediering, horisontell mediering, Kuno

Antal sidor: 33
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”Ämnesintegration till betyg” Bilaga № 2

Ämnet för arbetet

Syfte

Förslagsvis  utgår  man  från  respektive  ämnes  syftesformuleringar  för  vilka  kommer  att  beröra 

ämnet. Formulera ett tydligt syfte till uppgiften med grund i Lgr 11, skriv även ut vilket ämne syftet 

är hämtat ifrån.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 – ämne

I denna del lyftes de kunskapskrav fram, för att det skall bli tydligt för eleven vad som krävs av 

honom/henne. Att kraven bryts ner och nedtecknas underlättar avstämningen av kunskap eleven 

skall besitta för såväl lärare som elev. 

Betyget E i en ämnesintegration

Uppgiften som eleven skall genomföra för att uppnå betyget E redovisas i denna del. Här lyfts den 

önskade redovisningsformen fram och eventuellt hur redovisningen bör genomföras. Förslagsvis 

ges flera exempel på redovisninngsformer fram för att skapa ett friutrymme för eleven. 

Som ett steg i bättre samarbete mellan hemmet och skolan, kan mallen diskuteras med målsmän. Ett 

ytterligare steg är  att  den ämnesintegrerade utvecklingsplanen undertecknas  av lärare,  elev och 

målsmän.

                                                                                                                                     

Lärarens signatur Elevens signatur Målsmans signatur Datum
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”Ämnesintegration till betyg” Bilaga № 3

Författarporträtt

Vad säger kursplanerna?

Syfte

• Eleven ska ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (kursplanen för 

Svenska 2001; 89)

• ”Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (Ibid.)

• ”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap” (kursplanen för Bild 2011; 20)

• ”undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder” (Ibid.)

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 - Bild

• ”Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar [...] 

med ett enkelt bildspråk” 

• ”[...]  kombinerar eleven former,  färger och bildkompositioner på ett  i  huvudsak  fungerande 

sätt. 

• ”Eleven kan tolka [...] visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang 

med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden (Kursplanen för 

Bild 2011; 24)

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 – Svenska

• ”Eleven kan [...] föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk 

• ”Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor [...]” 

• ”Genom att  kombinera  olika  texttyper,  estetiska  uttryck  och medier  så  att  de  olika  delarna 

samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters 

budskap” (Kursplanen för Svenska 2011; 227)

Betyget E genom Bild och Svenska

Författarporträttet skall redovisas genom det vidgade textbegreppet. Här ges eleven möjlighet att 

använda sig av digital media som hjälpmedel till en likvärdig redovisningsmöjlighet. Eleven kan 

välja att arbeta med något av de digitala medierna

• Windows Moviemaker

• Photo Story 3 för Windows

• Imovie för Mac
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• Powerpoint

Bedömningen av elevens arbete kommer att göras av såväl bildpedagog som svensklärare. Hur väl 

eleven  kunnat  möta  de  krav  som ställs  på  dem i  uppgiften  är  således  respektive  ämneslärare. 

Utvärderingen kommer att göras utefter de krav som redovisats ovan.

Givetvis kan eleven även redovisa Författarporträttet genom:

• Framställning av en affisch

• Muntlig redovisning

• Gestaltning, genom skulptur eller dylikt

• Drama, exempelvis dockteater

• Musik
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