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Abstrakt 

 

Författarnas namn: Andreas Persson, Bella Sjöström 

 

Titel: Det här kunde vi gjort på ett annat sätt tillsammans – En analys av hur lärare ser på svårigheter 

med att arbeta ämnesövergripande i arbetslag 

 

Engelsk titel: We could have done this in a different way together – An analysis on teachers view on 

difficulties working inter-disciplinary in a team of colleagues  

     Antal sidor: 31 

Abstrakt: 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare i ett arbetslag ser på svårigheter med att arbeta som en 

enhet med ämnesövergripande undervisning samt vad deras resonemang grundar sig i. Följande 

frågeställning står till grund för att besvara syftet: Hur resonerar arbetslag kring svårigheter med 

ämnesövergripande undervisning i skolan? Teorin som analysen grundar sig i är uppbyggd på tanken 

att undervisning ska baseras i forskning och att det ska föras en diskussion mellan lärarna om 

undervisningen. Genom dessa diskussioner ska professionen stärkas och med det ämnesövergripande 

arbetet ska professionaliteten öka. Metoden är av kvalitativ karaktär och består av semi-strukturerade 

gruppintervjuer i fem olika arbetslag på två olika högstadieskolor. För att få en så autentisk 

undersökningsmetod som möjligt skedde intervjuerna i intakta arbetslag som diskuterar kring 

ämnesövergripande undervisning utifrån deras verksamhet. Resultatet från undersökningen visar att 

det ofta är omkringliggande faktorer, så kallade ramfaktorer, som tid, resurser och en förändrad 

läroplan som beskrivs som de största svårigheterna med att bedriva ämnesövergripande undervisning. 

Majoriteten av de intervjuade lärarna är överens om att det är fördelaktigt att arbeta ämnes-

övergripande för både lärare och elever. De grundar antagandet på erfarenhet och till viss del med 

vetenskapliga argument. Lärarna vill vara professionella och utveckla sin undervisning. Men det finns 

en rädsla att exponera sin undervisning för andra lärare vilket är tvunget i ett ämnesövergripande 

arbetssätt. Rädslan kan grunda sig i en professionell osäkerhet som uppstått på grund av brister i 

utbildning och styrning. 

 

 

Nyckelord:  

Ämnesövergripande undervisning, arbetslag, lärarprofession, ramfaktorer 
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1. Inledning 

Ämnesövergripande arbetssätt är en återkommande diskussion i skolvärlden. Under praktik 

och kortare vikariat som lärarstudenter på högstadiet är det dock en företeelse som ofta lyst 

med sin frånvaro. I den lärarutbildning mot senare år som vi har gått har arbetssättet lyfts som 

ett gott exempel på progressiv pedagogik. Men varför har det då inte anammats av skolan och 

lärarna? De diskussioner som vi har haft med handledare vid praktik och med studentkamrater 

handlar om samma återkommande problem med tid, resursbrist och en allmän resignation 

inför det enorma förarbete som ämnesövergripande undervisning anses innebära. Men kan 

problematiken grunda sig i något annat? Vi upptäckte snart när vi diskuterade de här frågorna 

att vi dessutom hade en något skev bild av tematiskt arbete. Begreppen var många och 

tolkningarna ännu fler.  

 

Samtidigt pågår en annan diskussion i media. Här pratas det om lärares status som behöver 

höjas, lärarlegitimation, löner som är för låga och elevernas sjunkande resultat. Detta har fått 

oss att fundera en hel del över vårt yrkesval och den miljö vi snart kommer jobba i. Den 

verklighet som vi har mött ute i skolorna stämmer inte överens med den bild som beskrivits i 

föreläsningssalarna på universitet. I kurser om pedagogik och didaktik har vi lärt oss om 

pedagogiska teorier, läroplaner och lärarens profession. Implementeringen av de kunskaper vi 

skaffat oss förutsätter att de stämmer överens med den verksamhet som bedrivs i arbetslagen i 

skolan. Den nyutbildade läraren har förhoppningsvis med sig aktuell pedagogisk forskning 

som kan bidra till undervisningen i arbetslagen och samtidigt komplettera den beprövade 

erfarenheten som kollegor har. Blir gapet mellan teori och praktik för stort så är risken som vi 

ser det att den läraren faller tillbaka på beprövade och traditionella mönster som saknar 

tillräcklig vetenskaplig grund.  
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2. Bakgrund 

För att kunna förstå och skapa sig en bild av svårigheterna med ämnesövergripande arbete 

måste begreppet i sig först definieras. Det görs i Begreppsdefinitioner nedan. Efter det följer 

en redogörelse för de pedagogiska grundtankar som motiverar ämnesövergripande 

undervisning. Det läraren har med sig från utbildning till verksamheten bör till stor del 

komma ifrån den utbildning hon har genomgått. Därför följer en kortare historik över 

lärarutbildningen tillsammans med en historik över styrdokumenten med fokus på vilken plats 

ämnesövergripande undervisning har. Styrdokumenten ger en bild av hur skolans huvudman, 

staten, ser på undervisningen - i det här fallet den ämnesövergripande undervisningen.    

 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 
 

De olika begrepp som med olika intensitet används beroende på tid och trender är bland annat 

ämnessamverkan, ämnesintegrerat, ämnesöverskridande/gripande och tematiskt arbete. 

Innehållsmässigt finns det skillnader men grundtanken är att kunskap och undervisning ska 

ses och bedrivas som en helhet. Det finns dock en del skillnader i begreppsinnebörden och för 

att klargöra vilket begrepp vi kommer att använda och varför följer nedan definitioner av de 

olika begreppen som beskriver arbetssättet eller är relaterat till det. 

 

Ämnessamverkan är den definition som bland annat Westling (1991) använder i Om 

ämnessamverkan i grundskolans läroplaner. Det används också av Härnsten & Hernandes 

(1993). Samverka innebär enligt Nationalencyklopedin att “handla eller fungera gemensamt 

för visst syfte”.  

 

Ämnesövergripande och ämnesöverskridande används som synonymer i all litteratur som vi 

har stött på. Bø och Helle bidrar i sin bok Pedagogisk ordbok (2003) med en rad förklaringar 

till olika pedagogiska begrepp. De beskriver även ämnesövergripande (eller tverrfaglig, som 

det heter på norska). Författarnas definition är att undervisningen sker över de traditionella 

ämnesgränserna. Dock likställer Bø och Helle begreppet med ämnesintegrerad undervisning 

(2003:258). Här gör vi dock en skillnad då vi anser att ämnesövergripande inte nödvändigtvis 

förutsätter ämnesintegration. 

 

Integration är ett annat ord som används för detta arbetssätt och Andersson (2008:31) 

använder sig av Nationalencyklopedin och SAOB för att klargöra sin definition. Han förklarar 

att arbetssättet siktar på att sammanföra de olika delarna till en helhet och att om man 

accepterar det så uppstår följdfrågor som man bör överväga. Dessa frågor är:  

 

- Vilka helheter skall ingå i undervisningen och varför? 

- Hur kan dessa helheter beskrivas? 

- Vilka delar behövs för att bygga den önskade helheten? 

- Vad innebär det att ha förstått helheten? (Andersson 2008:31) 

 

Andersson menar att svaren på dessa frågor är grunden till att skapa en passande under-

visningsform. 

 

Tematiskt arbete definieras av Nilsson (1992) som en integration mellan olika ämnen utifrån 

elevers intresse och skapa en helhet. Meningen är att eleven utifrån de kunskaper eleven 
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behöver för att arbeta kring ett centralt ämne eller fenomen aktivt ska söka information och 

skapa sig en mening, ett reellt och sant behov av kunskap. Han menar att spektrat över 

tematiska arbeten kan vara spritt över tid och plats men gemensamt är att det finns ett tema 

som antingen kan utgå ifrån eleverna med generella frågor som rör dem som till exempel 

barndom eller fritidsintresse eller utifrån ett område som läroplanen och läraren bestämmer 

såsom Andra världskriget eller Hållbar utveckling. Åström (red.) beskriver tematiskt arbete 

på ett liknande sätt men lägger även till att man går ifrån traditionella läromedel (2009:296) 

och, precis som Nilsson (1992) poängterar, använder skönlitteratur som grund i en större 

omfattning.    

 

Problembaserat lärande (PBL) beskrivs av Bø och Helle (2003) som ett arbetssätt som 

används främst på gymnasial och eftergymnasial nivå och att arbetsgången ser ut som följer:  

 

Studentene arbeider med oppgaver som beskriver det virkelige livet. 

Dette kan være problemer, fenomener eller hendelser fra 

praksisfeltet.  Gruppen diskuterer problemet, prøver ut ulike 

forklaringar og beskriver de underliggende prossesene, prinsippene og 

mekanismene som kan forklare problemet. Deretter formulerer 

studentene sine individuelle lærebehov som danner utgangspunkt for 

inviduelle studier. Til slutt kommer gruppen sammen for å diskutere 

de ulike innfallsvinklene, forklaringene og forståelsene fra et nytt 

perspektiv. (2003:198) 

 

Sammanfattningsvis handlar PBL enligt Bø och Helle om att utgå från verkligheten och 

arbeta utifrån ett problem. Detta stämmer överens med andra källor samt vår syn på 

begreppet. Dock har vi även stött på arbetssättet på grundskolenivå. 

 

För att summera vad begreppen i grund och botten handlar om kan man förklara det som att 

arbetssätten syftar till att sammanfoga delar till en helhet. Vi kommer hädanefter främst att 

använda oss av termen ämnesövergripande eftersom det är begreppet som används i Lgr 11 

samt att de mer specificerade arbetssätten (som t.ex. tematiskt arbete) hamnar under kategorin 

“ämnesövergripande”. Ämnesövergripande arbetssätt förutsätter endast att man jobbar över 

ämnesgränserna och är således ett mer omfattande begrepp. 

 

 

2.2 Tidigare forskning kring ämnesövergripande undervisning 
 

Bilden av hur undervisning ska bedrivas är splittrad. Björn Andersson, professor vid 

Göteborgs universitet med inriktning på de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, skriver att 

när debatten om undervisning har väckts har den vanliga traditionella ämnesundervisningen, 

till skillnad från den ämnesövergripande, kritiserats för att vara uppstyckad och sakna reell 

koppling till den vardag som eleverna befinner sig i. Samtidigt har ämnesövergripande 

arbetssätt kritiserats för att sakna det kunskapsdjup som eleverna behöver (Andersson 

2008:29).  

 

Styrdokumenten ställer krav på lärare att jobba tillsammans och organisera 

ämnesövergripande undervisning, vilket vi kommer gå in närmare på nedan. Hermansson 

Adler (2009) menar dock att det inte finns någon forskning som stödjer tesen att ett 

ämnesövergripande arbetssätt skulle förbättra elevernas förmåga att lära sig och utveckla nya 

kunskaper. Däremot menar han att den är en “naturlig del i den undervisning som 
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karaktäriseras av variation” (2009:80) och att denna variation bidrar med både bredd och djup 

till elevernas kunskaper. Hermansson Adler, som själv är historiedidaktiker, utgår ifrån 

historieämnet och skriver att man gärna kan utgå ifrån ett av de samhällsorienterade ämnena 

och bygga upp ett tema kring det som även omfattar resterande ämnen. Att jobba 

ämnesöverskridande med just de orienterade ämnena ligger nära till hands eftersom samma 

lärare ofta har alla ämnena. Det är tankar som förekommit sedan de första styrdokumenten 

som existerat parallellt med en mer holistisk tematisk inriktning med fokus på nytta för 

eleven.  

 

Björn Anderssons (2008) forskning fokuserade på begreppsförståelse.  Andersson går 

närmare in på ämnesövergripande arbete i de naturorienterade ämnena och beskriver en 

svensk undersökning som skedde i samband med den nationella utvärderingen 1992. Där 

undersökte man begreppsförståelse i fysik, kemi och biologi hos eleverna och jämförde 

mellan de som fick ämnesbetyg och de som fick blockbetyg med premissen att de som fick 

blockbetyg även fick någon form av ämnesintegrerad undervisning. Här kunde man inte 

avläsa några skillnader mellan grupperna. Ytterligare en undersökning gjordes i den svenska 

delen av PISA-projektet (Programme for International Student Assessment) 2006 och där 

delade man upp eleverna i tre grupper (de som jobbade tematiskt/integrerat, de som jobbade 

ämnesuppdelat och de som jobbade blandat). Här undersöktes inte bara begreppskunskap utan 

även elevernas förmåga att svara på mer problembaserade frågor med tillhörande 

informationstext. Inte heller i denna undersökning kunde man avläsa några skillnader i 

kunskap mellan grupperna. Dock menar Andersson att det finns en svårighet med att få fram 

något ur en undersökning som denna eftersom ämnesövergripande undervisning kan 

definieras och uppfattas på olika sätt. 

 

 

2.2.1 Pedagogiska idéer kopplade till ämnesövergripande undervisning 

 

Några av de teorier som ämnesövergripande undervisning kan baseras på är Jean Piagets 

konstruktivism, Lev Vygotskijs sociokulturella inriktning och John Deweys progressivism. 

 

Utmärkande för konstruktivismen syn på lärande och kunskap är att det är något som 

konstrueras, inte något som överförs. Lärarens roll är att vara handledare. De idéer som eleven 

skapat ska fungera som grund för lärandet, men byggas på eller förändras så att de stämmer 

närmre överens med den vetenskapliga bilden av världen menar Claesson (2007:25-30). 

Eleven utmanar tidigare kunskap med ny i “en reflekterande och transformerande process i 

vilken idéer, erfarenheter och åsikter integreras och ny kunskap skapas” skriver Krantz och 

Persson (2001:13).   Eleven ges verktyg för att tolka skeenden och ting. Idéerna kommer till 

stor del ifrån Jean Piaget och Immanuel Kant som på ett filosofiskt plan studerade hur 

individer lär sig. Motsatsen, eller den bild som de utmanade, representeras av positivismen 

där överföring är centralt. Piaget och Kant flyttade lärandet från läraren till eleven skriver 

Claesson (2007:25-30). Sammanfattningsvis är konstruktivismen ett brett utbrett pedagogiskt 

synsätt som syftar till tanken om kunskap som något man skapar och inte något som bara 

överförs.  

 

Medan Piaget fokuserade på individen studerade Lev Vygotskij även den sociala miljöns 

påverkan på hur och vad eleven lär sig. De två forskarnas horisont skilde sig på det sättet att 

Vygotskij levde och verkade i det kommunistiska Sovjetunionen med ett tydligt fokus på 

kollektivism medan Piaget verkade i det liberala väst där individen i samspel med 
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omgivningen blev fokus. Det intressanta med Vygotskij ur perspektivet ämnesövergripande 

undervisning är hans tanke om att både pedagog och elev lär sig. Lärandet sker i den sociala 

interaktionen och hans idéer om lärandet i ZPD (Zone of Proximal Developement) sätter 

fokus på elevens lärandeprocess i grupp och kunskap måste konstrueras genom kognitiv 

utveckling på elevens nivå.   

 

Utifrån John Deweys progressivism, måste undervisningen ske utifrån aktiv elev (Claesson 

2007). Den aktiva eleven har en lärare som hjälper till med att till viss del abstrahera 

vardagliga exempel, men läraren varken tolkar eller bearbetar stoffet (Österlind 2006). John 

Dewey är en av de mest framträdande personerna inom den progressiva pedagogiken. Några 

av hans viktigaste bidrag till pedagogiken är tanken om att barn lär sig via problemlösning 

och handling - något som benämns som “learning by doing”. En annan viktig aspekt enligt 

Dewey är att knyta an till elevernas individualitet och intressen. (Fairfield 2009:13-18).  

 

 

2.2.2 Läraren i den ämnesövergripande undervisningen 

 

Donald Broady (2007) diskuterar, precis som Dewey, den progressiva pedagogiken och 

beskriver den som en individualiserad undervisning som utgår ifrån elevernas erfarenheter 

och lägger tyngden på samarbetsträning, projektorganisering och estetisk verksamhet. 

Claesson beskriver lärarens uppgift som att ta reda på var varje elev befinner sig och möta 

dem på deras nivå så att lärande kan ske. Det kan kopplas till Vygotskijs ZPD (Zone of 

Proximal Developement) som innebär att utvecklingen bara kan ske om det utgår från elevens 

tidigare kunskaper och att eleven möter lagom mängd intellektuell utmaning. Viktigt att 

poängtera i sammanhanget är att även om undervisningen ska anpassas till varje individ så 

motsäger det inte att undervisningen sker i grupp tillsammans med andra (Claesson 2007: 35-

37). 

 

Vidare för Broady (2007) ett resonemang huruvida den individualiserade undervisningen 

faktiskt används i skolan. Han menar att den progressiva pedagogiken är ovanlig som praxis i 

svenska skolor. Han beskriver också skolan som en arbetsplats som förändras mycket lite över 

tid. Detta skulle kunna bero på att endast ett par procent av lärarkåren byts ut varje år och att 

nya influenser därför egentligen inte borde få så mycket påverkan. Att till exempel vågen av 

progressivistisk pedagogik inom vissa lärarutbildningar på 70-talet skulle inneburit en total 

omvandling av skolundervisningen ställer sig Broady därför mycket tveksam till. Dock menar 

han att denna influens har bidragit till skoldebatten ökat lärares förståelse för sin yrkesroll.  

 

Jan Håkansson har gjort en sammanställning på den uppmärksammade Nya Zeeländske 

professorn och utbildningsforskaren John Hatties studie Visible Learning i relation till den 

svenska skolan. Studien gav en ny infallsvinkel på vilka faktorer som påverkar lärandet och 

hur stor effekten blir. Hatties kvantitativa studie är ovanligt omfattande och är baserad på mer 

än 50 000 studier där över 80 miljoner elever har deltagit (Håkansson 2011:8). John Hattie 

kritiserar inledningsvis sig själv och påpekar att studiens syfte inte är att ge en nyanserad bild 

av klassrumsinteraktion med grund i kvalitativ forskning, utan syftet är att visa på olika 

påverkansfaktorers effekter på studieresultat (2011:9). Studien har även kritiserats eftersom 

effekten mäts enligt en skala där Hattie själv satt gränsen för vad som räknas som stor (0,40 

och upp), måttligt (0,20-0,39) respektive försumbar (0-0,19) effekt. I sin studie kategoriserar 

Hattie 138 påverkansfaktorer och vilken effekt de har på elevens resultat. Dessa är uppdelade 

i olika kategorier: eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen/utvecklingsprogram samt 
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undervisningen. Många av de påverkansfaktorer som Hattie har beskrivit kan kopplas till 

ämnesövergripande arbetssätt som till exempel läraren i relation ämnesövergripande arbete, 

läroplaner, lärares utbildning och profession (Håkansson 2011). Håkansson sammanfattar 

Hatties slutsatser kring ämnesintegrerat arbete i skolan och dess effekt så här: “De 

beståndsdelar som sägs vara viktigast i program för ämnesintegrering (0.39) (två eller flera 

ämnen undervisas parallellt) är tematisk undervisning och betoning på processfärdigheter. 

Högre effekter uppnås för yngre elever, lågpresterande elever, mångkulturella grupper samt 

när undervisningen bedrivs av mer erfarna lärare.” (2011:35). Enligt Hatties skala har 

ämnesintegrering en effekt som är måttlig (dock precis på gränsen till stor) men kan höjas 

beroende på olika faktorer. Hattie menar även att olika arbetssätt (program) som ger god 

effekt till stor del handlar om hur läraren genomför dem (2011). 

 

Det verkar finnas en generell regel inom skolans värld att “föreställningarna om 

undervisningen skiftar ojämförligt mycket mer än själva undervisningen” skriver Donald 

Broady i Den dolda läroplanen (2007:72) och Broady ger även några exempel på studier där 

detta uppdagats och bevisats. Bland annat redogör han för en undersökning som fördjupat sig 

i lärares inställning till elevinflytande i undervisningen. När undersökningen genomförts 

tittade man närmare på extremgrupperna: de som sa att elevernas inflytande var väldigt viktigt 

och spelade stor roll och de som sa att stoffet är det som styr undervisningen. Här kunde man 

se att lärarna fortfarande tog upp ungefär lika mycket av taltiden och att undervisnings-

strukturen fortfarande såg likadan ut. Den enda skillnaden var att de elevtillvända lärarna 

rörde sig mer i klassrummet (2007:73). Lärare har enligt Broady tankar om sin egen 

undervisning som är på ett visst sätt, men att dessa tankar och idéer inte nödvändigtvis spelar 

så stor roll eftersom att undervisningen i princip ser likadan ut oavsett pedagogisk inriktning 

eller inställning. Detta innebär att oavsett om lärare tänker att de arbetar ämnesövergripande 

eller inte så syns inga avgörande skillnader i undervisningen.  Dock menar John Hattie att 

lärarens ledarskap i klassrummet är en viktig faktor med hög effekt (0.52), där ledarskapet 

innebär att läraren har förmågan att minska störningsmoment och bidra till en god 

klassrumsmiljö och på så sätt påverka elevers engagemang och resultat på ett gynnande sätt 

(2011:22). 

 

2.2.3 Lärarsamverkan i arbetslaget 

 

Rollen som lärare bör kopplas till den enhet läraren arbetar i - arbetslaget. För att ett arbetslag 

ska nå framgång och arbeta mot gemensamma mål krävs att de utgår från samma grundsyn. 

Om de däremot står fast i olika paradigm och dessutom talar om olika påstådda sanningar 

kommer dialogen aldrig nå någonstans och utvecklingen stannar upp, menar Sellbjer (2002). 

Sellbjer lyfter även en möjlighet för lärare att utvecklas mot en gemensam grundsyn, i de fall 

då deras kunskapssyn skiljer sig åt, genom att lyfta dessa på ett förenklat sätt och jämföra 

skillnaderna öppet och se var en förändring mest troligt kan ske. Lärare som ständigt möter 

olika föreställningar om undervisning torde således vara mer benägna att sätta sig in i sina 

kollegors tankesätt, vilket är en förutsättning för samarbete.  

 

Forskning kring lärarprofessionen och hur den utvecklas i ett arbetslag är begränsad men 

andra yrkesgrupper som läkare och poliser arbetar i liknande strukturer och har likt lärare en 

högskoleutbildning där de först kommer i kontakt med sina framtida kollegor och eventuella 

normer och regler som gäller för professionen. I artikeln The Co-Teaching Professorship 

(Ferguson & Wilson 2011) beskrivs rädslan för att släppa in kolleger i klassrummet och 
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utsättas för kritik. Inom andra fält än pedagogiken, som till exempel vården, arbetar man 

också i lag. Det är förvisso en mer hierarkisk organisation, men doktorer är precis som lärare 

specialister inom ett område. Det gör enligt studien Knowledge translation and 

Interprofessional collaboration: Where the rubber of evidence-based care hits the road of 

teamwork att man behärskar sitt område och ogärna släpper in någon annan. Studien visar att 

en större transperens ger tre tydliga fördelar. Den första fördelen är att även sådant som inte är 

mottagande läkares specialisering förs vidare vilket gör att man får en helhetsbild. Den andra 

är att det fungerar som en säkerhetsspärr vilket är oerhört viktigt inom sjukvården av 

självklara anledningar. Den tredje och viktigaste fördelen är att en kollega kan se om beslut 

som tagits inte är vetenskapligt grundade och därmed ifrågasätta beslutet vilket borde leda till 

förbättring (Zwarenstein & Reeves 2006). När läkaren ser helheten och tvingas motivera sina 

beslut i vetenskaplig forskning är det precis som för läraren en grund för utveckling. Även 

läraren ska grunda sina beslut i vetenskapen och då är det en fördel om den praktik man 

genomför granskas.  

 

Även inom poliskåren arbetar många i små enheter, ibland kallade turlag. Utan att dra några 

paralleller till lärare skriver Petersson (2008) om hur kollegor inom polisyrket förväntas ställa 

upp för varandra för varandra och att man känner en stark lojalitet. Närheten - beroendet av 

varandra gör att man så att säga håller varandra om ryggen. Gruppgemenskap är viktig och 

ifrågasättande undviks (2008:132). Som lärare får man inte påpeka brister i en annans lärares 

undervisning och man får definitivt inte lyfta sina eventuella negativa åsikter om kollegornas 

undervisning inför eleverna. Bryter man mot detta så har man brutit en oskriven regel (Broady 

2007:45).  

 

 

2.3 Utbildning och fortbildning i ämnesövergripande arbetssätt 
 

Sedan införandet av folkskolan 1842 har lärarens status och utbildning diskuterats. De tidiga 

dagarnas differentiering mellan olika skolformer som folkskola, de mindre folkskolorna och 

så småningom småskolorna i tätorter. Skillnaderna skolformerna emellan var kravet på 

utbildade lärare och geografisk placering. På landsbygden var det svårare att bära en skola 

ekonomiskt och att locka utbildade lärare. Därför frångicks kravet på utbildade lärare i 1842 

års folkskolestadga och en andraklassens lärare utan utbildning fick undervisa i de mindre 

folkskolorna. 1914 ändrades kraven och en enhetlig folkskolelärarutbildning infördes. 

Utvecklingen mot en längre skolgång, utbildade lärare och höjning av lärarens status pågick 

kontinuerligt med läroplaner och 1962 påbörjades implementeringen av en nioårig 

grundskola. Läraryrket hade fått status som en riksangelägenhet när staten blev lärarnas 

arbetsgivare (ne.se 1). Andelen utbildade lärare ökade och under 2003 genomförde Skolverket 

en undersökning om förhållanden i skolan där man slog fast att mellan 60-70% av lärarna 

hade både lärarexamen och utbildning i de ämnen de undervisade i (Skolverket 2004:39). Det 

konstateras att den stora andelen outbildade pedagoger är ett problem eftersom “De mer 

öppna arbetsformer och det mindre inramade innehåll som alltmer präglar verksamheten i 

grundskolan i vissa ämnen, ställer sannolikt extra stora krav på lärarnas kompetens” 

(Skolverket 2004:55). Det blev alltså tydligt att kraven på lärare i skolan med LPO94 (se 

avsnittet om Läroplaner nedan) krävde en större färdighet och förståelse för att kunna hantera 

den stora mängd stoff som skulle bearbetas och användas i undervisningen. Steget från 

katederundervisning till andra former av undervisning kräver en utbildning i både pedagogik 

och de ämnen som pedagogen undervisar i (Skolverket 2004). 
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Den senaste lärarutbildningen som startade hösten 2011 tillsammans med lärarlegitimation 

som i nuläget håller på att införas syftar till att öka andelen utbildade lärare (ne.se 2). I 

begreppet utbildade lärare ingår att de nyutbildade lärarna ska basera sin undervisning på en 

vetenskaplig grund eller som Linnéuniversitetets Utbildningsplan för ämneslärare 

understryker att en examinerad lärare ska “visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen” (Nämnden för 

utbildningsvetenskap - lärarutbildning 2012:3). Utvecklingen mot en vetenskaplig grund i 

lärarutbildningen har pågått sen 1946 års skolkommission. Under den senare delen av förra 

seklet utvecklades lärarutbildningen med egna professurer och lärarutbildningen införlivades i 

den akademiska världen. Men forskningen nådde aldrig ut till lärarutbildningen i den grad 

som var ambitionen från makthavare enligt Erixon & Arreman (2005:117-118).  

 

Kurt Gestrelius poängterar redan 1975 att fortbildning är en förutsättning för att utvecklas 

som lärare (1975:10). Även Hattie (2009) diskuterar lärares professionella utveckling. Han 

menar att den ger stor effekt (0,62), större om den är praktisk, när lärare från olika stadier 

jobbar tillsammans samt när fortbildningen bekostats av stat eller kommun och inte av skolan 

eller lärarna själva. De tekniker som ger störst utslag är: “microteaching; video/audio 

feedback; and practise” (2009:120). Hattie fortsätter att diskutera lärarutbildningen: 

 

Teacher education might be more successful if it placed more 

emphasis on learning and teaching strategies; on developing teachers’ 

conception of teaching as an evidence-based profession (learning from 

errors as much as from successes); creating an appraisal system that 

involves a high level of trust and dependence on observed or 

videotaped reflection/evaluation of practise; and providing beginning 

teachers with a range of different teaching methods to use when the 

current ones do not work. (2009:127) 

 

I sin doktorsavhandling om real konstruktivism beskriver Stefan Sellbjer lärarens viktigaste 

verktyg: den pedagogiska kunskapsteorin (2007:187). Han menar att detta verktyg är så pass 

viktigt och komplext att det inte räcker att enbart behandla det under lärarutbildningen utan att 

kontinuerlig fortbildning är att föredra. Sellbjer fortsätter med att beskriva situationen ute på 

lärosäten där inte ens lärarutbildarna själva är klara över sin egen kunskapsteori och den som 

de förmedlar, då undervisningen oftare sker i underförstådda termer. Utöver vikten av 

kontinuerlig fortbildning för lärare inom området kunskapsteori trycker Sellbjer på behovet av 

ytterligare forskning kring relevanta verktyg för både lärare, lärarutbildare, lärarstudenter och 

elever, samt hur dessa verktyg ska användas för bästa resultat (2007:187-188). 

 

I utredningen En hållbar lärarutbildning, som gavs ut av Statens Offentliga Utredningar 

2008, skulle ett förslag till en ny lärarutbildning läggas fram. I utredningen diskuteras även 

läraryrkets status. Lönefrågan är givetvis central med tanke på arbetets betydelse, den långa 

studietiden och även den höga andelen reglerad arbetstid. Vidare föreslås att undervisningen 

återigen bör få större plats i lärarens uppdrag till skillnad mot det senaste decenniets 

utveckling där lärarna fått tagit över arbetsuppgifter som tidigare legat på annan personal. 

Denna utveckling - tillsammans med obligatorisk skolnärvaro utanför lektionstimmarna - har 

lett till att yrkets flexibilitet och frihet reducerats. Med följande citat avslutas stycket om 

läraryrkets status: 

 

Om lärarna “myndigförklaras”, som en av avsikterna bakom 1990-

talets decentralisering var, och lärarutbildningen ger lärarna de 
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redskap de behöver för att, på vetenskaplig grund och med hjälp av 

beprövad erfarenhet, verka som specialister på undervisning och 

lärande, är mycket vunnet. Med ökad professionalitet och högre 

kvalitet i utbildningen följer att läraryrket måste återfå karaktären av 

frihet under ansvar. (2008:428) 

 

I utredningen betonas dels professionalismen men även utbildningens enorma vikt för de 

redskap, verktyg och kunskaper som lärarna tar med sig in i verkligheten och verksamheten. I 

Linnéuniversitetets utbildningsplan för ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

grundskolans årskurs 7-9 står skrivet under Färdigheter och förmåga: 

 

För ämneslärarexamen ska studenten   

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, 

genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska 

verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs 

lärande och utveckling, (2012) 

 

Detta mål är det som har starkast relation till att förbereda lärarstudenterna på ämnes-

övergripande arbete eftersom det syftar till att samarbeta med andra lärare. Dock nämns inte 

ämnesövergripande undervisning någonstans. Denna utbildningsplan fastställdes av Nämnden 

för utbildningsvetenskap den tredje mars 2011, reviderades senast den första januari 2012 och 

började gälla höstterminen 2012. Ett år tidigare började den nya läroplanen Lgr11, med 

uttalad inriktning på ämnesövergripande arbete, att gälla. 

 

 

2.4 Styrningen mot ämnesövergripande undervisning 
 

Johan Krantz och Pelle Persson (2001) beskriver hur diskussionen kring skolans ämnen ofta 

pendlar mellan två ytterligheter: ämnesundervisning och ämnesintegrerad undervisning. Mot 

båda undervisningssätt riktas kritik och båda har sina fördelar. Ämnesintegrerat arbete har 

som vi tidigare beskrivit en nära relation till ämnesövergripande och Krantz & Persson menar 

att en tydlig redogörelse över hur undervisningen sett ut historiskt är relevant (2001). 

Författarna beskriver en pendlingsrörelse mellan vilket av de två sätten som premieras i 

läroplanen och hur det är kopplat till samhällsförändringar och politiska strömningar. Båda 

sätten har funnits outtalade långt tillbaka i historien eftersom de olika vetenskaperna från 

början varit uppdelade och senare resulterat i dagens skolämnen. Samtidigt har undervisning i 

sin praktiska form tidigare varit integrerad, som till exempel i bondesamhället där största 

delen av undervisningen skedde kopplat till det vardagliga livet.  

 

Ett exempel som författarna ger på hur samhällsförändringar påverkat undervisningen är hur 

man efter andra världskrigets slut ändrade skolans inriktning mot ett stort fokus på demokrati. 

Då krävdes även en förändring i undervisningsstil och man gick mot ett mer integrerat 

arbetssätt. Under Kalla Krigets kapprustning blev mer specifika ämneskunskaper återigen 

efterfrågat och integration sattes åt sidan. Krantz & Persson berättar vidare hur en motreaktion 

på detta följde under 60-talet och integration återigen blev målet. Under följande decennium 

svängde pendeln igen då en rädsla för förlorad kunskap resulterade i en återgång till en 

tydligare ämnesuppdelad undervisning. Dock nådde strömningen inte till läroplanen denna 

gång och nästa läroplan, Lgr80, var klart inriktad på integrering. Tankarna emot integrering 

kvarstod dock och växte sig starkare i och med Lgr80, vilket ledde till att nästa läroplan, 
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Lpo94, hade ett större fokus på ämnesundervisning och betyg. Samtidigt lämnade Lpo94 gott 

om utrymme för lokala bestämmelser skriver Krantz & Persson (2001:22). Nedan följer 

konkreta exempel och förklaringar på några av de förändringar som gjordes samt hur 

undervisningen då kunde se ut. 

 

I den nya läroplanen Lgr11 är det lärarens och rektorns ansvar att skolan bedriver ämnes-

övergripande undervisning. Men att arbeta ämnesövergripande är som sagt inte något nytt 

påfund. Det ämnesövergripande arbetssättet är en strävan att gå ifrån fragmentering och 

utantill-kunskaper till en helhet och meningsfylld kunskap (Österlind 2006:62). Denna strävan 

kan ses redan i 1919 års Undervisningsplan för rikets folkskolor (U19). Det delegerades till 

skolorna att arbeta tematiskt med fysiskt och mentalt närliggande teman som utökades med 

det som var mer abstrakt för folkskolornas elever. På det sättet knöts olika ämnen kring teman 

som “Lantgården, Gatan” o.s.v. (Westling 1991:6-7). 

 

I 1940 års skolutredning konstateras att ämnesindelningen i skolan är en starkt förankrad 

tradition i skolan och är svår att frångå på grund av skolans organisatoriska uppbyggnad med 

ämneslärare men även att forskningen bygger på liknande uppdelning i discipliner. Det 

efterfrågas ett större samarbete mellan ämnen dels för att skapa en helhet som är lättare för 

elever att förstå men även för att det sparar tid (1991:11). Det konstateras att det på låg- och 

mellanstadiet bör arbetas “med samlad undervisning” men att någon egentlig integrerad 

undervisning är ogenomförbar på högstadiet till följd av uppdelningen i ämneslärare 

(1991:12-13). Med U55 poängteras att det är eftersträvansvärt att samordna ämnen och i 

Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola (Toh 55) ges 

likt U19 exempel på gemensamma teman och även vilka ämnen som skulle kunna ingå i de 

olika teman (1991:14-15). 

 

Den första läroplanen för grundskolan, Läroplan för grundskolan (Lgr 62), bygger vidare på 

traditionen från de tidigare styrdokumenten att det är eftersträvansvärt med samordnad 

undervisning och ger exempel på olika nivåer av ämnesövergripande undervisning från 

självständig ämnesundervisning till helt samlad undervisning. En mer samordnad 

undervisning ses som rimlig med ett gemensamt tema men det förutsätter att en lärare 

undervisar i de berörda ämnena alternativt att de berörda lärarna har ett nära 

samarbete(1991:18). I likhet med tidigare läroplaner är det framförallt ämnen som bedöms 

ligga nära varandra utifrån innehållet som föreslås samordnas. Lgr69 präglas till stor del av ett 

styrt ämnesstoff och upplägg av undervisningen som är tänkt att hjälpa lärarna. 

Skolöverstyrelsen ger också exempel på hur ämnesövergripande undervisning kunde se ut och 

de områdena, likt teman i U19, U55 och Lgr62, kom att prägla stoffet och inlärningen. 

(1991:29)  

 

I Lgr80 minskade det rekommenderade stoffet och SO- och NO-ämnena samlas i de två olika 

grupperna med samlade mål för de olika grupperna av ämnen. De problem som sågs med 

ämnesövergripande undervisning mellan organisatoriska och helhetsperspektiv i Lgr62 och 

Lgr69 finns kvar men nu förväntas det tas om hand på lokal nivå av lärare och eleverna som 

för första gången förväntas delta i diskussionen. I en proposition till Lgr80 så betonas att 30% 

av undervisningstiden ska gå till tema- eller mer fria former av undervisning - alltså inte 

ämnesundervisning . Ändringen mot en målstyrd skola där statens involvering handlade om 

att uppfylla mål och likvärdighet i resultat blev tydligare i Lgr 80 (1991:29-31) och i 

synnerhet i LPO94 där ett stort ansvar lades på läraren i att skapa miljöer för kognitiv- och 

kunskapsutveckling (Gustafsson 1999:51): 
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[...] lärarens uppgift att se till att eleven upplever att kunskap är 

meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, att 

eleven successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett 

ökat eget ansvar samt att eleven också får möjligheter till 

ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och att arbeta 

ämnesövergripande. (LPO94:12).  

 

Styrningen från staten försvann till stor del i LPO94 av skolans utformning och upplägg och 

därmed ställdes större krav på läraren att skapa miljöer och förutsättningar till en produktiv 

skolgång. Undervisningen i de olika ämnena kunde läggas upp på flera år (Gustafsson 

1999:51) istället för att räknas ihop i slutet av skolåret som i Lgr69. 

 

I Lgr11 ges ingen procentuell del av undervisningen som ska vara ämnesövergripande. Precis 

som i Lpo94 ska möjlighet till ämnesövergripande arbete ges. Under avsnittet  2.3 Kunskaper 

står det att: 

 

Läraren ska … 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven [...] 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Lgr11:14) 

 

Det ges inga explicita riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och inte heller några exempel på 

begränsningar som ges i Lgr62 och Lgr69. Exempel på stoff presenteras under 2.8 Rektorns 

ansvar och där ges några exempel på teman som kan behandlas: 

 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att: 

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

• i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 

kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra 

droger, [...] (Lgr11:19) 

 

Skolverket använder termen integrera och ger här exempel på teman som med fördel kan 

användas i ämnesövergripande undervisning.   

 

Utvecklingen har under de sista årtiondena på 1900-talet gått mot ett större ansvar och frihet 

för läraren ställer krav på lärarens professionalitet. Samtidigt hävdar Gustafsson (1999) att 

friheten ledde till en professionell osäkerhet. “Skolan som organisation har [...] genomgått 

många förändringar av vilka målstyrningen antagligen är den mest avgörande, därför att den 

ställer en rad nya krav på både lärare och skolledare. Att formulera innehållsmässiga mål är 

svårt i sig och när man väl lyckats med det steget, gäller det att hitta vägar för att nå de 

uppsatta målen.” (1999:54). Läroplanerna kräver alltså mer av läraren och Gustafsson 

identifierar utifrån de ramfaktorer som författaren använt i sin studie det troliga problemet 

som kan “identifieras i hög grad var kopplade till lärarna och lärarnas uppfattningar om en 

målstyrd skolas möjligheter”(ibid). Att se eller eventuellt förstora begränsningar handlar 

enligt Agevall och Jenner (2008) om en brist på autonomi. Annars riskerar lärarens 

professionella roll bli minimerad till “regelföljande eller som en teknisk uppgift” (2008:102). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i den bild av ämnesövergripande undervisning som växer fram i 

bakgrunden syftar studien till att ta reda på hur lärare i ett arbetslag ser på svårigheter med att 

arbeta som en enhet med ämnesövergripande undervisning samt vad deras resonemang 

grundar sig i. Ambitionen är att arbetet ska ge en fördjupad förståelse av dessa svårigheter sett 

i relation till arbetslaget. Som hjälp att besvara syftet har vi följande övergripande 

frågeställning:  

 

- Hur resonerar arbetslag kring svårigheter med ämnesövergripande undervisning i 

skolan? 
 

Denna frågeställning ska vi besvara med följande underfrågor: 

 

- Vad anser arbetslag att det finns för möjligheter och hinder med ämnesövergripande 

undervisning i skolan?  

- Vilka verktyg för att jobba ämnesövergripande anser arbetslag att de har utifrån sin 

utbildning och sin profession? 

- Vilket stöd upplever arbetslag att man har för ämnesövergripande arbete i styrdokumenten?  
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4. Teoretiskt ramverk 

 

Med utgångspunkt i vår inledning och bakgrund har ett övergripande område utkristalliserats 

som en avgörande faktor - läraren måste agera utifrån läroplan, utbildning och arbetslaget - 

vilket kan sammanfattas i lärarens profession. Professionen definieras av Colnerud och 

Granström i Respekt för lärare: om lärares professionella verktyg – yrkesspråk och yrkesetik  

med tre krav. Kraven består av att läraren ska ha genomgått en formell utbildning och 

därigenom skaffat sig de kunskaper som behövs. Det ska finnas en tydlig ledning och ett 

etiskt reflekterande förhållningssätt samt att det ska finnas en prövning av vem som får utöva 

yrket (1994:176). 

 

Den formella utbildningen kommer från lärarutbildningen och det är från utbildningen som 

gemensamma normer och koder kan komma vilket Stefan Sellbjer (2002) diskuterar. Han 

fokuserar på lärarens professionalism och lyfter delar av den problematik som medföljer. Ett 

problem som Sellbjer identifierar är de olika kunskapssyner som finns i skolan och huruvida 

dessa är kopplade till praktik eller vetenskaplig teori. Författaren menar att de 

kunskapssynerna kan vara ett resultat av reflektion av teorier, ett försök att använda teorier 

som läraren själv inte förstår eller ett teoretiskt ramverk som egentligen inte går att koppla till 

verksamheten i skolan. Det kan även vara ett resultat av beprövad erfarenhet. Det saknas en 

kunskap och diskussion kring hur läraren undervisar. Han menar att yrket medför en 

problematik eftersom det härskar i en kultur och då blir undervisningen kulturellt betingad 

och inte baserad på forskning. Den som enbart tar över ett arbetssätt kommer troligtvis varken 

bearbeta eller reflektera över det (2002:188). Tillsammans med ett lågt utbyte av lärare i 

kollegiet så bevaras den härskande kulturen (Den dolda läroplanen 2007:72). Sellbjer 

efterfrågar utifrån sina studier mer medvetna val inom pedagogisk planering genom 

utbildning och reflektion. Metakunskapen måste prioriteras. För att läraren ska kunna handla 

självständigt och inte bygga undervisningen på tradition måste forskningsgrundade beslut 

kunna tas (2002:186-187). För att denna metakunskap ska kunna utvecklas krävs diskussioner 

och en öppenhet. 

 

I Ferguson och Wilsons artikel The Co-Teaching Professorship  diskuteras lärares 

professionalitet och möjlighet till utveckling genom öppenhet. De har studerat två 

professorers samarbete under en tid och följt dem genom dagböcker. I början uttrycktes en 

nervositet över att ha en annan lärare i sitt klassrum och en av de två professorerna uttrycker 

sig såhär: “I’m nervous to have someone watch me. I know I’m a good teacher, but what if 

I’m not as good?” (2011:61). Citatet speglar något som kan vara vanligt bland lärare - en 

rädsla över att bli bedömd av sina kollegor. Vidare försöker Ferguson och Wilson peka ut vad 

som krävs av läraren för att få önskad utveckling:  

 

“If the teaching profession wishes to experience true educational 

reform that increases student learning and engagement, then 

educators, both classroom teachers and professors, must change the 

way they think of themselves. They must be willing to open their 

doors and provide insight into the strategies they use, the knowledge 

they have, and the goals they wish to impart to their students.” 

(Ferguson & Wilson 2011:65) 
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För att kunna närma sig en förändring mot ett ökat elevengagemang och förbättrad 

undervisning så måste lärare våga öppna sina dörrar och både släppa in andra och själva 

lämna sitt eget klassrum och besöka en kollegas. Genom att utnyttja varandras kunskaper och 

strategier kan man tillsammans nå de gemensamma målen. Även Hattie (Visible learning 

2009) har tagit upp hur lärare kan hjälpas åt med att granska sig själva och vilken vinning det 

kan ge. Den påverkansfaktor i kategorin “Läraren” som ger högst effekt (0,88)  är gemensam 

videoanalys av undervisningen. Hattie syftar här på en metod som används för lärarstudenter 

där man arbetar med direkt respons och reflektion över genomförd lektion (2009:112). Denna 

positiva effekt följer med lärarstudenten upp i arbetslivet och bästa effekt ger denna metod om 

den återkommer under tiden som verksam lärare.  

 

Kathleen Armour diskuterar i artikeln The physical education profession and its professional 

responsibility ... or ... why '12 weeks paid holiday' will never be enough lärarens möjlighet att 

utvecklas. För att läraren ska vara professionell måste hon utveckla, ifrågasätta och utvärdera 

sin undervisning (2010). Bakom klassrummets stängda dörrar kan läraren ha sitt revir och 

sköta sitt jobb skyddad från kollegornas insyn. Broady menar vidare att lärarkårens 

självförståelse kan bestå utan konflikter så länge man sitter i lärarrummet och diskuterar alla 

kringliggande problemfaktorer, så som ointresserade elever, oengagerade föräldrar, den höga 

arbetsbördan och andra “störfaktorer” (Broady 2007:45). Dessa “störfaktorer” kan också 

kallas ramfaktorer.  

 

I begreppet ramfaktorer ingår en rad faktorer som påverkar lärarens vardag och 

undervisningen som tid, schema, klasstorlek och resursbrist. Begreppet har använts av bland 

annat Gustafsson (1999) och Lundgren (1999) men har sitt ursprung i Dahllöfs 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967). Dahllöf varnar i Det tidiga 

ramfaktorteoretiska tänkandet - En tillbakablick (1999) för att använda ramfaktorerna som en 

universell teori som kan appliceras på alla olika situationer i skolan och förklara alla möjliga 

skeenden. Dahllöf ser med tveksamhet på att hans syn på begränsningar i skolan använts och 

fått ett eget liv, i synnerhet i studentuppsatser, utan en möjlighet att ta med samtliga aspekter 

som krävs i en allomfattande teori (s.8-10). Istället kan Dahllöfs definition av ramar i skolan 

användas för att se hur stor vikt lärarna lägger vid kringliggande faktorer. Om lärarna däremot 

skulle byta utgångspunkt för sitt synsätt, och istället för att se till dessa ramfaktorer, öppna 

dörrarna till klassrummen och börja utvärdera sina kollegors undervisning så skulle deras 

självförståelse helt rubbas. Det är därför ingen slump att dörrarna hålls stängda menar Broady. 

Lärare kan självklart interagera med varandra, dela material, planera ämnesövergripande 

områden och så vidare, men de är oftast inte välkomna i varandras klassrum (2007:45).  

 

 

4.1 Arbetets teoretiska utgångspunkter 
 

Det teoretiska ramverk som vi kommer analysera vårt resultat utifrån baseras på tankar om 

profession. Lärare måste lära av varandra och blotta brister för att kunna arbeta 

tillsammans.  När lärarna diskuterar i arbetslaget skapas en förståelse och konsensus. Därför 

är det viktigt att det förs en diskussion om undervisning och i synnerhet kring ämnes-

övergripande undervisning. I vår teori förhåller vi oss till Dahllöfs ramfaktorer. Vi identifierar 

några ramfaktorer med fokus på lärarna. De centrala förutsättningarna är läroplan och 

utbildning av lärare. Vi gör inga anspråk på att använda oss av Dahllöfs forskning, eller andra 

forskares syn på ramfaktorer, i vår studie. Istället förhåller vi oss till ramfaktorer som 

förutsättningar för ämnesövergripande undervisning. Begränsningarna, i läromedel och 

klocktimmars fall, har kraftigt reducerats sedan 1969 års läroplan som Dahllöf utgick ifrån 
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och har därför inte hög relevans i vår analys. Trots flertalet förändringar av läroplanens 

upplägg består problem och därför är det intressant att, utöver de ursprungliga ramfaktorerna, 

studera lärarnas syn på eventuella svårigheter idag.  

 

Vi vill studera de uttryck som ges kring ämnesövergripande undervisning i arbetslaget. Men 

det enda sättet att arbeta konstruktivt i arbetslag är att identifiera och se bortom ramfaktorerna 

och som Gustafsson säger “till sist måste det handla om hur ramarna uppfattas av aktörerna 

och hur frirummet utnyttjas i de pedagogiska processerna.”(Ramfaktorer och pedagogiskt 

utvecklingsarbete, 1999:55). Slutligen måste läraren vilket, Sellbjer poängterar i Real 

konstruktivism, förutom att identifiera och analysera ramfaktorerna, även fundera över frågor 

kring hur och varför de undervisar som de gör. (2002:187)             
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5. Metod 

5.1 Val av metod 
 

Studien syftar till att problematisera lärares resonemang och syn på ämnesövergripande 

arbete. Initialt fanns en tanke om att studien främst skulle bli av kvalitativ karaktär. Det stod 

också klart att eftersom det var arbetslag vi undersökte så skulle vi genomföra gruppintervjuer 

i intakta arbetslag. Att basera arbetet på en enkätundersökning eller styrda intervjuer skulle 

möjligtvis ge svar på vad lärare som en solitär anser om ämnesövergripande arbete. Ur det 

perspektivet skulle undersökningen ge data som förvisso är intressant men som kan tolkas 

som irrelevant för forskning kring arbetssättet eftersom det sker i grupp. Bryman menar i 

Samhällsvetenskapliga metoder att den kvalitativa studien, om den är väl gjord, lägger fokus 

på individen som subjekt och inte som objekt (361). Vidare menar Trost i Kvalitativa 

intervjuer att med hjälp av individens inställning kan det gå att utläsa hur de kommer handla 

(2010). Det innebär att det i diskussionen kring en fråga kan skapas en bild av deras 

inställning. En gruppdiskussion skulle då kunna skapa en bild av hur gruppen kommer att 

handla. En mindre styrd, så kallad semistrukturerad intervju, skulle kunna visa på hur lärarna 

resonerar. 

 

 

5.1.1 Alternativ metod 

 

En kombinerad metod med både kvalitativa och kvantitativa undersökningar var från början 

en idé men det valdes bort tidigt eftersom det inte skulle fylla någon funktion för vårt syfte. 

En enkätundersökning innan en kvalitativ intervju skulle möjligtvis kunna visa på en skillnad 

mellan de åsikter som framförs i en enkät och en gruppintervju. Men det är inte syftet med 

studien. En annan tänkbar metod skulle kunna vara en deltagande observation som skulle 

kunna vara ett komplement till intervjuer. Det valdes bort av olika anledningar. En anledning 

var för att en preliminär intervju med efterföljande deltagande observation, med största 

sannolikhet, skulle påverka lärarna och deras arbete. En intervju efter observation av ett 

ämnesövergripande arbetsområde skulle influeras av och riskera att fokuseras kring det 

nyligen genomförda arbetet. En annan anledning var tidsbrist. En väl genomförd deltagande 

undersökning kräver tid till förberedelse och planering med skolorna vilket saknades. Bryman 

konstaterar att den deltagande observationen “i grunden är longitudinell till sin karaktär” 

(2011:443) och omfattar ett tidsspann som inte ryms i det här arbetet. En sista och avgörande 

anledning var att den mer omfattande kombinerade undersökningen inte var nödvändig för 

syftet med arbetet.  

 

Det finns alltså ingen möjlighet eller nödvändighet att gå in djupare i ett arbetsområde även 

om det skulle kunna visa det praktiska arbetet och en diskrepans med lärarnas inställning. En 

semistrukturerad gruppintervju fångar däremot arbetslagets framresonerade åsikt och 

inställning till ämnesövergripande arbete. Det besvarar var lärarna möts som pedagoger i ett 

arbetslag. Gruppintervjun ger förhoppningsvis en bild av gruppens inställning och de 

svårigheter som finns med att arbeta ämnesövergripande i skolan (Bryman 2011:419). Till 

den semistrukturerade gruppintervjun skapade vi en frågeguide som skulle fungera som stöd, 

utan att för den skull påverka informanterna med riktade frågor.          
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5.1.2 Frågeguide 

 

Som intervjuare finns risken att förutfattade meningar styr frågorna och de kan påverka 

informanterna vilket gör att det inte är deras perspektiv som kommer fram 

(Samhällsvetenskapliga metoder. 2011:366). Frågeguiden syftade till att besvara 

frågeställningarna som ställs i Syfte och frågeställningar. Genom att ställa mer generella 

frågor som “Vad kommer ni att tänka på när vi säger ämnesövergripande undervisning?” 

(Bilaga 1) får informantgruppen diskutera och definiera begreppet. Vidare nämns utbildning, 

profession och styrdokument i Bakgrund och Syfte och frågeställningar vilket lärarlagen ges 

möjlighet att diskutera med mer omfattande frågor i frågeguiden. För att verkligen få del av 

lärarlagets perspektiv måste diskussionen vara fri (2011:419-422) och balansgången mellan 

helt fri diskussion och en allt för styrd intervju är svår. Det bemöts i Intervjuguiden (Bilaga 1) 

på så sätt att lärarna ska få diskutera utifrån de mer generella frågorna, som är markerade med 

fet stil i frågeguiden, med förhoppning att de skulle besvara eller tangera de frågor som inte är 

i fet stil. En uppenbar risk är naturligtvis att dessa frågor inte berörs men vi har då valt att 

ställa dem som följdfrågor. Frågeguiden omfattar frågor som i vissa fall kan ses som för 

specifika. Dock bör det tilläggas att vi inte ställt alla frågor ordagrant utan anpassat 

formuleringar efter den aktuella intervjusituationen och att dessa specificerade frågor snarare 

fungerat som minnesanteckningar. På grund av intervjuarnas begränsade erfarenhet blev 

strukturen omfattande. Dels kopplades forskningsfrågorna till frågorna i frågeguiden men 

även mer specifika frågor som hjälpte att skapa en struktur i intervjuns teman (Bilaga 1).   

 

 

5.2 Deltagare, intervjuns plats och tidsomfattning 
 

I det här arbetets Inledning preciseras att det är den svenska grundskolans senare år som är 

aktuell i studien. Problematiken utgår från de skolor som vi är bekanta med och där vi har 

uppfattat att det brister i det ämnesövergripande arbetet. 

 

I Syfte tas fasta på att det ämnesövergripande arbetet planeras och genomförs mellan olika 

lärare som arbetar i arbetslag. Naturligtvis är eleverna grunden i arbetet men det är lärarna 

som 

 

ska … 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven[...] 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Lgr11:14) 

 

Därför valdes tre skolor preliminärt som fick förfrågningar terminen innan undersökningarna 

skulle ske. Dessa tre hade vi tidigare erfarenhet genom att vi vikarierat där samt haft praktik. 

Alla tre är högstadieskolor. Två drivs i kommunal regi medan en är en kommunal friskola.  

 

Den första kontakten togs med rektorer och i månad två av arbetet togs kontakt med 

arbetslagsledare. Efter ett par veckor stod det klart att två skolor, Skola A och Skola B, var 

intresserade. Skola C:s arbetslagsledare uppskattade att det inte fanns tid för intervjun förrän 

månad 5 i arbetet. Detta trots att rektorn var positiv och påtalade att skolan fått en anmärkning 

från Skolinspektionen för bristande helhetssyn i undervisningen.  

 

På Skola A, som är en kommunal friskola, intervjuade vi alla tre arbetslag på skolan: A1 (sex 

personer), A2 (nio personer) och A3 (fem personer, alla i arbetslaget deltog inte). Skola B är 
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en kommunal skola med två arbetslag som intervjuades bägge två. Dessa kallas B1 (tolv 

personer) och B2 (nio personer).  

 

Intervjuns omfattning i tid sattes till en timme. Dels för att en timmes diskussion uppskattades 

kunna omfatta de frågor vi hade, men även för att en bestämd tidsram passar i skolornas 

planering och arbetslagstiden omfattade ungefär en timme i veckan på skola B. När det gäller 

plats för intervju fick arbetslagen bestämma själva, vilket Trost rekommenderar i Kvalitativa 

intervjuer (2010:44) Ganska naturligt valde arbetslagen att förlägga intervjuerna till de 

klassrum där de brukar hålla arbetslagskonferenser eller andra klassrum som de är bekanta 

med.  

 

 

5.3 Etiska ställningstaganden 
 

Vetenskapsrådets codex för forskningsetiska principer definierar fyra viktiga begrepp för 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2013). Det handlar om att respektera informanternas rätt att inte bli 

utnyttjade och därför måste de förstå syftet med och innehållet i intervjuerna. All forskning är 

offentlig och informanterna ska inte exponeras.  

 

Informationen inför intervjuerna tillgodosågs på det sättet att temat på intervjun gavs till 

arbetslagsledarna. Den första kontakten togs med rektorer och i det stadiet hade arbetet inte 

definierats mer än att det skulle handla om ämnesövergripande undervisning utifrån 

arbetslaget. Samma information gavs till arbetslagsledarna när kontakten togs med dem men 

med praktiska råd som att de inte behövde förbereda sig inför intervjun samt att vi önskade att 

så många som möjligt kunde delta i intervjun.  

 

Innan intervjun startade fick lärarna veta att skola, lärare samt arbetslag skulle 

avpersonifieras. Vi var också tydliga med att materialet endast skulle användas till arbetet. 

För att inte riskera att ljud- och bildupptagningar från intervjuerna skulle spridas förvarade vi 

dem så säkert som möjligt. Inga data skickades med mail eller användes på plattformar som 

andra skulle kunna få tillgång till. I den första sammanställningen av intervjuerna arbetade vi i 

Google Drive där deltagare/åskådare lätt kan begränsas. Efter att det första arbetet var klart 

förvarade vi informationen på ett från datorerna separat USB-minne.      

 

 

5.4 Undersökningens tillförlitlighet 
 

Studien syftar till att granska arbetslags syn på ämnesövergripande arbete. Intervjun 

genomfördes med fem arbetslag i grupp. Dess validitet är då beroende på hur ett arbetslag 

definieras. Deras sammansättning kan skilja sig väldigt från skola till skola.  

 

Reliabiliteten hos den kvalitativa intervjun är problematisk då det inte handlar om objekt utan 

subjekt. Forskaren kan inte förvänta sig att informanten agerar identiskt vid ett annat tillfälle. 

Det finns för många faktorer som skulle kunna påverka subjektet (Trost 2010). Trost menar 

att mäta kvalitativa intervjuer utifrån validitet och reliabilitet som kvantitativa begrepp “blir 

då på något sätt malplacerat eller till och med en smula löjligt”(2010:113).  
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Styrkan hos den kvalitativa intervjun är att forskningen annars skulle inskränkas till data som 

är begränsande för samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2011). Tillförlitligheten får 

baseras på intervjuns frågor som rörde samma områden vid de fem tillfällena samt att 

informanterna intervjuas i grupp vilket är centralt i arbetets frågeställning och syfte. Frågorna 

ställdes inte kronologiskt utan de diskuterades antingen själva av lärarna utan vår påverkan 

eller så ställdes de när lärarna kom in i en diskussion som omfattade frågan. Till viss del 

styrdes intervjun för att lärarna skulle komma in på ämnet. Det gjordes dels för att få mätbara 

resultat i den mening att de hade en fråga att utgå ifrån när de diskuterade, dels för att risken 

annars var att diskussionen flöt ifrån de ämnen som intervjun handlade om.  

 

5.5 Metodkritik  
 

Risken att välja skolor utifrån de platser som vi har erfarenheter är att det speglas i analysen 

av materialet. Förutfattade meningar kring lärare och deras undervisning riskerar att påverka 

vår syn av deras svar och tillägg i intervjun. Skadan minimerades genom att vi inte var 

bekanta med platserna och personerna bägge två. Den som inte visste något om situationen 

fick väga upp för de eventuella fördomar som riskerar att påverka arbetet. 

 

Intervjuns begränsning i tid bestämdes till viss del utifrån de praktiska förutsättningar som 

finns i verksamheten och de är omöjliga att inte förhålla sig till. Det hade varit önskvärt att 

låta diskussionen ta den tid den hade tagit utan begränsningar. Men det var inte praktiskt 

möjligt och riskerade att påverka studiens resultat med parametrar som inte går att kontrollera 

som till exempel deltagarnas trötthet och den aktuella arbetsbördan för läraren. Intervjuerna 

med Skola A skedde under en planeringsdag medan Skola B:s intervju skedde i slutet av 

arbetsdagen.  

 

Nackdelen med placeringen skulle kunna vara närheten till verksamheten – att så mycket 

annat i vardagsarbetet hänger med in i intervjusituationen. Men samtidigt är det dagliga 

arbetet en del av deras syn på ämnesövergripande arbete. Ytterliggare en nackdel skulle kunna 

vara att vi som intervjuare hamnar i underläge eftersom det är en miljö där lärarna till stor del 

styr verksamheten, men eftersom vi är bekanta med miljöerna och själva undervisat där 

bedömdes det inte som ett problem. 

 

Informationen inför intervjun skulle kunna styras bättre om arbetslagsledarna hade fått en 

skriftlig information istället för muntlig. Risken att ta informationen över telefon blev 

uppenbar på Skola B där flera lärare var omedvetna om intervjuns innehåll och form. 

Optimalt vore att kontakta alla lärare i arbetslagen men för att informationen skulle bli så lika 

som möjligt valde vi att kontakta arbetslagsledarna.  

 

Lärarnas roll att välja om de ville delta i intervjuerna kan diskuteras då de hölls under 

arbetstid och i skola B:s fall under arbetslagstiden. Frivilligheten skulle kunna betonas 

tydligare i starten av intervjun och i informationen inför intervjun. Risken med intervju i 

grupp är att de som inte vill delta tvingas indirekt eftersom det är tydligt vilka som inte deltar. 

Vår uttalade önskan att så många som möjligt deltog i intervjun riskerade därmed att påverka 

de som eventuellt inte ville delta. Vi försökte att öka frivilligheten genom att inte påtala om 

någon inte deltog aktivt i intervjun eller ställa riktade frågor till någon individ i arbetslaget. 

Innan intervjun informerades informanterna att det var en fri diskussion och de kunde ta vid 

där de ville.    
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6. Resultat och analys 

För att analysera de uttalanden som lärarna gjorde i intervjuerna krävs en sortering av 

materialet utifrån syfte och frågeställningar. Ambitionen är inte att kvantitativt mäta 

förekomsten av uttalanden utan att finna det bärande argumentet, kärnan eller svaret i 

lärarlagens diskussioner. Genom en kvalitativ innehållsanalys kan ett tillförlitligt 

analysverktyg skapas. På grund av bristande erfarenhet och kunskaper bör dock analysen ske 

på en grundläggande nivå med utförliga underlag för de tolkningar som ändå är nödvändiga. 

Materialet ska kunna analyseras av andra, med andra analysverktyg och resultatet ska bli det 

samma (Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures 

to achieve trustworthiness, 2003).  

 

 

6.1 Innehållsanalysens struktur 
 

Den tydliga strukturen skapas genom att dela in innehållsanalysens uppbyggnad i tre delar: 

meningsbärande enhet, kondensering och abstraktion av nyckelord. Den meningsbärande 

enheten tas från transkriberingarna av intervjuerna, vilket är ett urval. Eftersom studien inte är 

kvantitativ fokuserar vi på förekomsten och inte på graden av förekomst. Kondenseringen, 

kärnan i uttalandet, sker genom ett urval och så även abstraktionen av nyckelordet (se bilaga 

2).  

 

 

6.2 Resultat och analys utifrån frågeställningar 
 

Med hjälp av innehållsanalysen gick det att definiera nyckelord och begrepp som lärarna i 

arbetslaget diskuterade kring ämnesövergripande undervisning. Dessa nyckelord används i 

analysen som följer. Resultatet sammanfattas och analyseras utifrån våra underliggande 

forskningsfrågor och slutligen görs en sammanfattande analys av vår övergripande 

huvudfråga.  

 

 

6.2.1 Vad anser arbetslag att det finns för möjligheter och hinder med ämnes-

övergripande undervisning i skolan?  

 

De möjligheter och fördelar som lärarna såg med ämnesövergripande undervisning kan 

sammanfattas med fyra positiva aspekter: Helhet, effektivisering, kvalitet och 

arbetsglädje.  Gällande helhet beskriver lärarna fördelarna med att arbeta ämnesövergripande 

och tvärvetenskapligt för en större verklighetsanknytning för eleverna. Det uttrycktes till 

exempel som “[...]att man jobbar med samma sak fast i olika ämnen, men att eleverna ska lära 

sig att förstå helheten [...]” (A3). Undervisningen blir inte lika uppdelad och splittrad. 

Lärarlaget arbetar mot samma mål och de kompetenser som finns i arbetslaget används. 

Helheten påverkar inte bara elever och lärare utan också hela skolan om man arbetar med 

samma projekt. Effektiviseringen omfattar dels tidsåtgången och arbetsbelastningen men även 

att “Det blir ju egentligen naturligt, [...]” (A1) när kopplingar mellan ämnen är tydliga. 

Ämnena används som verktyg i en process och därför är deras roll självklar och nödvändig i 

motsats till ämnesindelad undervisning där varje område existerar endast för sig själv. Det 

ämnesövergripande arbetssättet medför och kräver en långsiktig planering där varje moment 
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underbygger nästa och det finns en rad naturliga kopplingar mellan de olika ämnena. Kvalitén 

på arbetet blir högre när de naturliga kopplingarna ges och synliggörs. Även om arbetet inte 

sker i stora teman så tjänar lärarna på att inte behöva upprepa samma sak i onödan. Kvalitén 

på bedömningen ökar när fler lärare är delaktiga och främjar en mer rättvis bedömning. I 

ämnesövergripande arbeten beskriver flera arbetslag att en gemensam större slutprodukt ger 

eleven djupare kunskaper och “[…] genom att hålla nere antalet produkter, har vi pratat om, 

för eleverna så kan vi förhoppningsvis få högre kvalitet.” (A1). Både lärare och elever känner 

större arbetsglädje och inspiration inför sitt arbete då det medför en variation. När flera lärare 

och elever är involverade i samma projekt upplever arbetslagen att både elevengagemanget 

och skolsamhörigheten ökar, samtidigt som lärarna föregår med gott exempel och visar för 

eleverna att samarbete gynnar. 

 

Möjligheterna som lärarna såg med ämnesövergripande arbete kunde koncentreras till ett fåtal 

positiva aspekter. Däremot var lärarnas syn på hinder och svårigheter mer blandad och 

splittrad. Arbetslagen ser en rad brister och problem med ämnesövergripande undervisning. 

Trots att de menar att de kan vinna tid så är en stor svårighet att finna den tid som behövs för 

planering och genomförande. Till tidsaspekten hör också en rädsla att lärarens ämne inte ska 

få den tid som är avsatt enligt schema och att effekten av ett ämnesövergripande arbete inte 

resulterar i tillräcklig kunskap hos eleverna i lärarens ämne. Brister i organisation påpekas av 

flera arbetslag. Det handlar om hur arbetslaget är sammansatt, hur tjänster är uppbyggda med 

undervisning på andra skolor och en avsaknad av en kontinuitet i strukturen av arbetslagen.  

 

Lärarna ser också ett bristande elev- och lärarengagemang inför ämnesövergripande arbeten. 

Det handlar också om en bristande förståelse och erfarenhet enligt flera arbetslag. I några 

arbetslag uttrycks en oro för att arbetssättet skulle vara missgynnande för den elevgrupp som 

behöver mest stöd och struktur och att en större slutprodukt även skulle ha negativt resultat 

för dessa elever, vilket en lärare uttrycker “Men det är klart att om en elev failar i den här 

slutprodukten [...], då är det ju flera ämnen som eleven får F i” (A1) . Det finns också en 

farhåga att ämnesövergripande arbete medför en ökad dokumentation eftersom det är svårare 

att se att de olika ämnenas bedömningskriterier genomförs. Lärarna måste göra en bedömning 

i processen och det är ett sätt att arbeta som arbetslagen inte är helt vana vid. Det innebär 

också att läraren måste lita på sina kollegor att göra en korrekt bedömning och dokumentera 

resultat på ett utförligt sätt. 

 

 

6.2.2 Vilka verktyg för att jobba ämnesövergripande anser arbetslag att de har utifrån 

sin utbildning och sin profession? 

 

Lärarnas utbildning i ämnesövergripande arbetssätt är ytterst begränsad. Den erfarenhet som 

de kommer ihåg sen lärarutbildningen är ur elevperspektiv. De har inte utbildats i 

ämnesövergripande arbetssätt ur ett lärarperspektiv. I fyra av de fem arbetslagen nämns 

kommentarsmaterial i filmform som Skolverket tillhandahållit när fortbildning i arbetssättet 

varit på tal under intervjuerna. Lärarna beskriver att filmerna ska ge stöd till respektive ämne 

och att samtliga filmer belyser ämnesövergripande arbete: 

 

Men däremot så, när man tittade på när det skulle implementeras, den 

nya läroplanen, så tittade vi ju på film där man då uttrycker att ”ja, ska 

du hinna med alla de här kunskapsstoffen som är nu instoppat i så 

måste du jobba ämnesövergripande för annars kommer du aldrig hinna 

med”. Det tog de ju upp i den filmen. (A1) 



26 
 

 

Skillnader i utbildning beror på lärosäte och när de gick sin utbildning. Den mesta kontakten 

och erfarenheten med ämnesövergripande har skett genom praktik.  “På min tid var det 

väldigt mycket. För två år sedan var det väldigt mycket.” (A2) Det finns en åsikt att 

utbildningen och de kunskaper som ges inte stämmer överens med verksamheten vilket en 

lärare uttrycker: “Fast jag tycker att det man fick med sig från utbildningen, det gick inte att 

översätta till arbetslivet när man kom ut. Det var en helt annan grej.” (A1). Det finns också en 

avsaknad av precision och nytta i fortbildningen. Dock finns det undantag “På min förra skola 

så läste jag någon sådan om utomhuspedagogik och där är det ju ämnesövergripande 

verkligen. Idrott, matte, HKK, NO – you name it. Massvis. Så det hade jag.” (A2) Men då är 

det fortbildningar som enstaka individer har haft och som inte omfattar arbetslaget.    

 

Lärarnas svar visar på att det finns någon eller flera i varje arbetslag som känner en osäkerhet 

inför att kritiseras och bedömas av sina kollegor. I det ämnesövergripande arbetet blottas 

lärarens undervisning för kollegorna och det krävs att de kan lita på varandra. Samtidigt som 

det i fler arbetslag uttrycks en tydlig definition av vad som ingår i lärarens profession så finns 

det också en osäkerhet om uppdrag och mål “[...] om syftet är att vi ska fostra goda 

människor, att de ska bli bra personer så tänker vi ju helt fel. Då ska vi ju inte sitta och 

bedöma. Alltså vi måste ju göra det, det är ju vårt uppdrag liksom.” (A3). Det finns samtidigt 

en önskan inför mer öppenhet och utveckling av undervisningen. Självkritiken och att man 

reflekterar kring arbetssätt framgår tydligt hos flera arbetslag. Det poängteras flera gånger att 

de respekterar varandras kunskaper och att en högre grad av samarbete i arbetslaget skulle 

höja kvalitén på undervisningen. Det finns en sympatisk inställning till varandras arbetsbörda 

och olika förutsättningar i varandras ämnen som en lärare säger “Sen är det stor skillnad på 

ämne tycker jag. Alltså det är betydligt större tidspress i SO-ämnena än vad det är i idrott.” 

(A1) . Lärarlagen är medvetna om sin professionella roll och diskuterar problem som att 

läraryrket arbetar mot flera mål och att styrning från ledning kan vara otydlig. Synen på 

ämnesövergripande kan skilja sig i arbetslagen och även uppfattningen om hur stora problem 

det är att genomföra och arbeta ämnesövergripande. Det råder dock en näst in till konsensus 

kring lärarens roll som tjänsteman som följer de direktiv som ges. Samtidigt finns det en viss 

skepsis,  “[...] det här är ditt uppdrag, det här ska du förmedla till eleverna och det ska du göra 

och då får man ju följa det. Sen kan vi ju egentligen tycka och tänka vad vi vill.” (A2)  

 

Inget av arbetslagen hade en uttalad ansvarig person för att leda det ämnesövergripande 

arbetet däremot fanns det i flera arbetslag en drivande kraft som vars styrning och intentioner 

inte tycktes uppskattas, “Det finns de som tar sig rätten att bestämma vad andra ska göra 

ibland.” (A2). Ledarskapet verkar inte vara sanktionerat och väcker då ett motstånd från andra 

lärare. Dessutom ligger utgångspunkten för ämnesövergripande arbete oftast i de orienterade 

ämnena och risken är då att andra ämnen förminskas. Detta ser vissa lärare som ett problem: 

“Det är där faran ligger tror jag. Att det blir för mycket av ett redskap och att inte ämnet får 

sitt eget, att inte man… jag kan se en fara i det.” (A1).  

 

 

6.2.3 Vilket stöd upplever arbetslag att man har för ämnesövergripande arbete i 

styrdokumenten?  

 

Diskussionerna kring Lgr11 hamnade i flera arbetslag om en allmän diskussion kring 

läroplanens förtjänster och nackdelar. En stor del av diskussionen handlade om ökade krav 

och större medvetenhet kring bedömning. Det framkom också från arbetslagen att allt 
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ämnesövergripande arbete utgår från möjligheten till bedömning. En lärare i arbetslag A1 

förklarade att: 

 

Ja men då var det nog mer fritt förr, när man inte kände, det här 

medvetandet kring bedömning som man har. Jag vet inte hur det är på 

andra skolor men man är ju sjukt medveten idag [medhåll], man gör ju 

ingenting utan att tänka bedömning i bakhuvudet.  

 

Det kan leda till att bedömning prioriteras framför kvalitet. Varje lärare måste vara säker på 

att deras centrala innehåll och kriterier kommer med i det ämnesövergripande arbetet, något 

som ibland uppfattas som problematiskt: “Fast det är ju verkligen när det är roliga saker som 

man kan göra, [...] då får man bara med sig ytterst lite och då är det inte värt den tiden.” (A3). 

 

Det finns de som menar att läroplanen på flera sätt är motsägelsefull. Både ämnes-

övergripande arbetssätt och elevernas möjlighet till inflytande tas upp som viktiga delar. 

Lgr11 försvårar samverkan mellan dessa två med den ökade tydligheten kring stoff och 

bedömning. En lärare beskriver detta: 

 

Men man kan se det som olika ramar i varandra och eleverna får vara 

med och bestämma inom den innersta ramen och får studsa hur de vill 

men bara om de håller sig inom den innersta ramen. De andra ramarna 

har vi satt för att vi måste följa styrdokumenten. (A1) 

 

Det finns också en uppfattning att skillnaderna och distinktionen mellan olika ämnen har ökat. 

Det är enligt flera lärare mest påtagligt i de orienterande ämnena där gemensamt betyg 

tidigare var vanligt men har avskaffats. Arbetslagen uppfattar detta som en faktor som snarare 

försvårar ämnesövergripande undervisning. Å ena sidan tas gemensamma beröringspunkter 

bort, till exempel “droger” som tidigare fanns i både SO och NO och “[...] det var ju förut en 

ganska given angreppspunkt [...]”(A3) enligt en lärare. Å andra sidan gör det centrala 

innehållet och nationella prov att områden som tidigare ansågs vara relevanta enligt lärare har 

fått prioriteras bort för den kanon av områden som finns i Lgr11 och som måste beröras.  

 

Nej. Och det är ju där då, med bedömningen med nationella prov så 

har ju det gjort att sen vi fick det i NO så har man blivit mer “å fasen, 

det där måste jag också ha med, och det där kanske jag måste lägga 

ner mer tid på” som jag inte tyckte var så väsentligt egentligen men 

tydligen tyckte de som har skapat detta. (A1) 

 

Å andra sidan anser lärarna, utifrån det material de fått från Skolverket, att det krävs att de 

arbetar ämnesövergripande för att hinna med det centrala innehållet. Styrdokumenten anses 

innehålla svårdefinierade begrepp, menar lärare i flera arbetslag. De är svårtolkade och har 

bidragit till ett ökat behov av arbete i ämneslag, vilket minskar utrymmet för gemensam 

planering i arbetslaget och därmed även försvårar ämnesövergripande arbete. En lärare 

uttrycker sig som följer “Ämneskonferenser är något som ökat i och med egentligen den nya 

läroplanen, som har blivit livsviktiga för att vi över huvud taget ska komma vidare [...]”. (B2) 

Trots läroplanens uttryckliga ambition om att arbetet i skolan till viss del ska ske 

ämnesövergripande verkar majoriteten av lärarna i arbetslagen se större hinder än möjligheter 

med att utgå ifrån Lgr11 när arbetssättet ska praktiseras. 
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6.3 Sammanfattande analys 
 

Enligt vår teori måste arbetslagen och dess lärare se bortom ramfaktorerna och arbeta utifrån 

sin situation. Det är tydligt att det finns starka tendenser att stanna vid ramfaktorerna och låta 

dem stå i vägen för ämnesövergripande arbete. Lärarlagen identifierar flera ramfaktorer som 

begränsar deras möjlighet till ämnesövergripande undervisning. För att sammanfatta resultatet 

och analysen av de underliggande frågeställningarna kopplar vi till den övergripande 

huvudfrågan. 

 

 

6.3.1 Hur resonerar arbetslag kring svårigheter med ämnesövergripande undervisning i 

skolan? 

 

Det som påtalas kraftigast är en tidsbrist och det kopplas till en stor arbetsbörda. Likväl så 

uttrycks det att “vi tjänar tid, egentligen” (A2). Det som efterfrågas är tid till planering och 

utvärdering av ämnesövergripande arbete. Detta kan ge en tidsvinst i långsiktigt perspektiv 

eftersom arbetet effektiviseras vilket en lärare uttrycker med: “[...] då har man kommit på att 

då har man vunnit tid alltså” (B1). Här finns alltså en motsägelsefullhet i arbetslagen: det 

finns inte tid till ämnesövergripande arbete samtidigt som arbetssättet sparar tid. På samma 

sätt finns kontrasterande uppfattningar kring flera ramfaktorer. Det finns en uppfattning att 

styrdokumenten hjälper genom att påtala att ämnesövergripande arbete krävs. Samtidigt 

upplever flera arbetslag att styrdokumenten verkar kontraproduktivt eftersom lärarens 

autonomi i valet av stoff anses ha begränsats. Brister i organisationen lyfts av flera arbetslag 

som ett stort hinder, vilket styrks av vår teori. För att kunna samarbeta och utöva sin 

profession krävs en tydlighet från ledning, vilket saknas i arbetslagen.  

 

De negativa effekterna av ramfaktorerna är initiala medan förtjänsterna för lärarna med 

ämnesövergripande undervisning är mediala och finala. Utöver tidaspekten är en motsägelse 

uppfattningen om att det finns ett bristande elevengagemang för ämnesövergripande arbete, 

samtidigt som flera lärare menar att engagemanget snarare ökar med arbetssättet.  

 

Synen att ämnesövergripande undervisning höjer kvalitén och skapar en helhet för eleverna är 

en syn som grundar sig i ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisningen. Inget arbetslag 

menar att de diskuterar pedagogiska teorier. Däremot så reflekterar lärarna om vad 

undervisningen bör vara utifrån beprövad erfarenhet. Litteraturen lägger olika stor vikt vid 

diskussion och reflektion om undervisning. Broady menar i Den dolda läroplanen (2007) att 

lärarens syn på undervisning egentligen inte påverkar undervisningen medan Sellbjer menar 

att den pedagogiska kunskapsteorin är grundläggande för lärare (Real konstruktivism 2002). 

Även om det finns olika syn på hur arbetet ska ske så är det centrala att det finns en 

diskussion kring hur undervisningen bedrivs.  

 

Lärarna i arbetslagen menar att de saknar kunskap om ämnesövergripande undervisning från 

sin utbildning och flera efterfrågar relevant och aktuell fortbildning. Oviljan som flera lärare 

känner inför att släppa in varandra kan bero på en bristande utbildning och en professionell 

osäkerhet. Genom att arbeta ämnesövergripande blottas lärarens undervisning och kompetens 

vilket genom diskussion skapar en grund för undervisning baserad på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Fler lärare ser att i slutet blir vinsterna av ämnesövergripande undervisning mycket 

större än bara tidseffektivt, både för lärare och elever. Ett ämnesövergripande arbetssätt är i 

linje med Piagets och Vygotskijs tankar kring lärande där kunskap skapas i en gemensam 



29 
 

process. Elever utvecklar kunskaper med en djupare verklighetsförankring och en större 

helhetssyn. Lärare kan genom arbetssättet både höja och utveckla sin professionalitet.  

 

De svårigheter som lärarlagen ser med ämnesövergripande arbete består till stor del av 

ramfaktorer. Dessa blir stoppklossar i den initiala fasen av arbetet och diskussionen kring 

ämnesövergripande undervisning vilket leder till att man sällan når fram till de positiva 

effekterna. Men som Gustafsson säger är det utrymmet som blir kvar när ramarna tydliggjorts 

och hur det utrymmet används som är det viktiga (1999:55). Frirummet måste användas på 

bästa sätt och undervisningen måste baseras på vetenskaplig grund, vilket kan ske genom en 

öppenhet och diskussion inom arbetslaget där flera åsikter och syn på undervisning finns och 

utvecklas. Figur 1 ger en bild av vad som krävs för en fungerande ämnesövergripande 

undervisning. Rätt input i arbetslaget i form av tydlig styrning och utbildning i arbetssättet 

skapar säkerhet i arbetslaget och ger lärarna verktyg för att utnyttja frirummet (med 

förutsättning att frirummet existerar). I det ämnesövergripande arbetet och i efterarbetet så 

sker en återkoppling vilket blir ännu en positiv input i arbetslaget som gynnar framtida 

undervisning i arbetssättet.  

  

 

 
Figur 1. Modell ämnesövergripande arbete i arbetslaget 

 

 

För att arbetslag ska kunna genomföra ämnesövergripande undervisning på ett tillfred-

ställande sätt så krävs att lärarna diskuterar undervisningen utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv och att de har ett gemensamt syfte och synsätt. Lärarna måste även kunna 

identifiera ramfaktorerna utan att hindras av dem. För att lyckas måste de även släppa sin 

rädsla, inse vinsten med insyn och våga släppa in sina kollegor i undervisningen. Ett 

ämnesövergripande arbetssätt kräver insyn och diskussion kring undervisning och ger då även 

lärarna möjlighet att utveckla sin professionella roll.  
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7. Diskussion 

I intervjuerna framgick det att lärarna var kritiska till sitt arbetssätt. Även om ramfaktorerna 

ofta gavs som skäl fanns det en åsikt bland flera att det går att göra mer. Det är en självkritisk 

hållning, som i vissa fall var ett uttryck för en frustration över förutsättningarna för läraryrket, 

men också en tydlig vilja att förändra undervisningen. Det är en grogrund för förbättring. 

Dock framgick det tydligt att kommunikationen i arbetslaget lämnar mycket att önska med 

uttalanden som ur sin kontext nästan ter sig komiska. Lärare är inte överens om de arbetar 

ämnesövergripande och i ett fall råkade lärarna arbeta med samma ämne och blev då 

förvånade att eleverna inte hade meddelat lärarna om detta sammanträffande. Det saknas en 

grundläggande kommunikation kring stoffinnehåll i undervisningen. En tidig idé under 

arbetet med denna uppsats var att ge lärarna ett praktiskt verktyg som skulle underlätta 

kommunikation och samarbete. Tanken var att använda en enkel tavla belägen i 

arbetslagsrummet där stoffinnehållet sammanfattades med en framförhållning som lättare 

skulle kunna möjliggöra ämnesövergripande undervisning. En sådan tavla hade kunnat vara 

en utgångspunkt för att undvika flera av de kommunikationsproblem som vi nu i efterhand har 

iakttagit i arbetslagen.  

 

Samtidigt förväntas elever att orientera sig i informationsflödet och hjälpa lärarna att 

organisera undervisningen. En liknande struktur skulle inte vara tänkbar inom till exempel 

läkaryrket - att patienter berättar för läkaren vad övriga läkare har ordinerat och behandlat. 

När ett återkommande ämnesövergripande område diskuterades i ett av arbetslagen visade det 

sig att en lärare som tidigare varit involverad i området inte var tillfrågad denna gång och inte 

ens var medveten om att kollegorna höll på med det vid tillfället då intervjun genomfördes. 

 

- Ja men för det har vi ju inte direkt kört i år.   

- Jo, det gör vi nu ju. 

- Jaha, fast då är ju inte vi med eller så?  

- Neej… 

 

Det går också att dra ytterligare liknelser med läkaryrket. Läkaren förväntas inte klara av alla 

delar av läkaryrket utan att ha fått en utbildning och kompetensprövats. På samma sätt bör 

inte läraren förväntas undervisa ämnesövergripande utan en tillräcklig utbildning och en insyn 

från andra yrkesutövare som garanterar en kompetens i att bedriva arbetssättet. Fortbildning 

spelar här en stor roll.  

 

En iakttagelse från studien är att lärare har svårt att hålla isär den personliga och 

professionella rollen. Det gäller bland annat när lärarna får kritik och i förhållandet till 

eleverna där lärarna närmast uppfattar sig själva som en förälder. Det hade varit intressant att 

studera de roller som lärarna tar i arbetet. Det hade också varit intressant att göra en 

samtalsanalys av grupperna. Tack vare vår tidigare erfarenhet av arbetslagen såg vi mönster i 

gruppdynamiken som många gånger är kontraproduktiv. Till exempel den bristande 

kommunikationen, att de som tar sig ledarrollen ifrågasätts samt att de som är kritiska, eller 

inte följer normen i gruppen, tystas ned. Ramfaktorerna användes ofta som bortförklaringar 

och tog effektivt död på diskussioner som skulle kunna vara produktiva. De personerna som 

använde ramfaktorerna på detta sätt skulle vara intressanta att studera närmre. Är det ett 

återkommande mönster att sabotera arbetet? Vad beror dessa uttalanden på? Skapar det en 

gruppgemenskap att enas kring hinder eller är det försvar för gruppens eventuella 

misslyckanden?  
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Samtidigt som vi kunde urskilja spänningar inom arbetslagen såg vi även en positiv effekt 

med intervjuerna i sig. Under knappt en timmes samtal lyftes mängder med tankar och idéer - 

både om undervisning i stort och kring praktiska exempel på teman i arbetssättet. Vi märkte 

tydligt i flera arbetslag att liknande diskussioner inte äger rum tillräckligt ofta. I efterhand 

visade flera lärare en tacksamhet för den seminarieliknande intervjun.  

 

 

7.1 Källdiskussion 
 

Under arbetets gång har vi lagt mycket tid på att hitta relevanta källor. Det framgick tidigt att 

vi rörde oss inom flera fält och att passande litteratur ibland kunde vara svårfunnen. Något 

som vi inte lyckades hitta så mycket om var relevant litteratur kring arbetslaget, därför fick vi 

se till andra yrken som liknar läraryrket på olika sätt. Vi ville dock inte heller komma in för 

djupt på forskning kring gruppstruktur eller organisationsteori. Vi gör en ansats att definiera 

ämnesövergripande undervisning men likt arbetslag är det en mindre precis benämning på ett 

fenomen som är svårdefinierbart. Det finns brister i Bakgrund där ett större antal källor hade 

varit önskvärt för en bredare bild av till exempel läroplanernas historik. När det gäller ett 

internationellt perspektiv på litteraturen omfattar den de delar som inte handlar om den 

svenska skolan - av självklara skäl. Det internationella perspektivet saknas också på arbetslag. 

Men sammanfattningsvis ger källorna en god bild av vårt problemområde med omfattande 

och viktiga studier och teoretiker.     

 

 

7.2 Resultatdiskussion  
 

Utifrån Syfte och frågeställningar så har vi genomfört en intervju där flera arbetslag 

intervjuats. Varje arbetslag har intervjuats som en grupp och deras syn  på problematiken med 

ämnesövergripande undervisning har varit det centrala. Resonemangen har till viss del skiljts 

sig mellan skolor och arbetslag, men vi har funnit generella mönster och återkommande 

problem. Dessa har studerats utifrån tillgängliga och definierade verktyg som ramfaktorer. 

Det är inte vår mening att arbetet ska ses eller användas för att dra några generella slutsatser 

om ämnesövergripande undervisning på andra skolor. Men arbetet kan användas som ett 

exempel på hur problematiken kan se ut och hur lärarnas diskussion kan tolkas. Arbetet skulle 

kunna användas för att fokusera skolledare och lärare på problematiken och i förlängningen se 

sin roll i förändringsarbetet. För att få en bättre bild av problemen behövs en mer omfattande 

studie - både kvantitativt och longitudinellt. Flera aspekter har inte studerats eller tagits i 

beaktning. Till exempel har inte gruppdynamik och individers påverkan på arbetslaget 

studerats. Det beror till stor del på att arbetslaget är, som tidigare nämndes, en ospecificerad 

enhet. Forskningen som vi har utgått ifrån skulle en större öppenhet skapa ett mer 

vetenskapligt och professionellt yrkesutövande. Dock går det att diskutera om de öppna 

dörrarna istället kväver nya influenser genom att den traditionella synen på pedagogik är 

övermäktig. Vidare forskning skulle kunna studera den eventuella kopplingen mellan hur 

arbetet fortskrider i förhållande till de diskussioner som förs eller en eventuell diskrepans 

mellan de åsikter som lyfts i arbetslaget, individuellt och de som manifesteras i 

undervisningen.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Frågeguide 
 

Forskningsfrågorna har fungerat som teman för vår frågeguide. Dessa står i kursiverad stil. De 

frågor som är med fetstil är de som det lades störst vikt på vid intervjutillfällena och 

resterande frågor har funnits som stöd om dessa inte berörts av arbetslagen spontant under 

intervjutillfället. 

 

- Vad anser arbetslag att det finns för möjligheter och hinder med ämnesövergripande 

undervisning i skolan? 
 

- Vad kommer ni att tänka på när vi säger ämnesövergripande undervisning? 

 

- Vad finns det för positiva(framgångsfaktorer) och negativa aspekter med 

ämnesövergripande undervisning?  

 

- Vad grundar du det ställningstagandet på? Är det något du lärt dig själv eller genom andra? 

Baserar du det på någon teori? Är det något du lärt dig i relation till din praktiska verksamhet? 

 

- Kan ni ge exempel på hur ämnesövergripande arbete kan se ut på er skola? Berätta om 

era egna tidigare erfarenheter av detta. 

 

- Diskuterar ni varandras roll och ansvar i och gentemot arbetslaget? Är det någon som är mer 

drivande/ansvarig för att styra upp ämnesövergripande undervisning? 

 

 

- Vilka verktyg för att jobba ämnesövergripande anser arbetslag att de har utifrån sin 

utbildning och sin profession? 
 

- Vad har ni för kunskaper och erfarenheter i ÄÖA som ni tillägnat er under er 

grundutbildning och praktik? 

 

- Har ni haft någon fortbildning/intern utbildning i arbetssättet?  

 

- Diskuteras pedagogiska teorier i arbetslaget?  

 

- Hur ser ni på att öppna dörrarna till era klassrum och släppa in kollegor? Hur ofta 

händer det / Varför inte? Brukar ni undervisa tillsammans? Tankar kring det? 

 

- Hur arbetar ni i ert arbetslag? Samarbete, enskilt osv. Hur går bedömningen till när ni jobbar 

ämnesövergripande?  

 

- Hur upplever ni situationer under ÄÖA när elever behöver hjälp i ett ämne som inte är ert 

eget? 

 

- Hur ser ni på lärarprofession? (i profession tar man självständiga beslut baserat på 

vetenskap) 
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- Hur påverkar elevers rätt till inflytande och styrning på lärarprofessionen? Lärarnas styrning 

kontra elevernas självbestämmande?   

 

- Hur påverkar styrning från kommun/ledning(privat friskola) i förhållande till ÄÖA? 

 

- Vilket stöd upplever arbetslag att man har för ämnesövergripande arbete i 

styrdokumenten? 
 

- Har skolan några lokala bestämmelser för ÄÖA? 

 

- Har arbetet med ämnesövergripande undervisning förändrats med den nya läroplanen 

anser ni?  

 

- På vilket sätt arbetar ni med läroplanen, det centrala innehållet? Passar innehållet bättre för 

ÄÖA i vissa ämnen? 

 

- Vad anser ni är syftet med ÄÖA? Måluppfyllelse, mindre arbetsbörda och/eller 

inspiration för eleverna? Det ena utesluter inte det andra. 
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9.2 Bilaga 2 – Innehållsanalys  
 

- Vad anser arbetslag att det finns för möjligheter och hinder med ämnesövergripande 

undervisning i skolan? 

 

Möjligheter: 

Information Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Abstraktion av 

nyckelord(en) 

A1 

Fråga: Vad 

kommer ni att 

tänka på när jag 

säger 

ämnesövergripan

de undervisning. 

Man jobbar med samma 

ämnesområde och kan stämma av en 

del tillsammans för att skapa helhet 

för eleverna. 

Samverka kring 

innehållet för att 

skapa helhet för 

eleverna 

Helhet genom 

samverkan 

A1 

Fråga: Vad 

kommer ni att 

tänka på när jag 

säger 

ämnesövergripan

de undervisning. 

Att kunna använda sig av ett innehåll 

som hör mer hemma i ett annat ämne 

än mitt eget men att jag tar in det 

även i min undervisning. 

Använda ett 

innehåll som hör 

hemma i ett 

annat ämne 

Tvärvetenskap-

ligt innehåll 

A1 

Om samarbete 

mellan de olika 

SOämnena / 

NOämena 

[...]så man bör hitta de vägarna där 

de naturliga kopplingarna finns 

mellan ämnena. 

Det finns 

naturliga 

kopplingar 

mellan ämnena 

Tvärvetenskap-

ligt innehåll 

A1 

Om samarbete 

mellan de olika 

SOämnena / 

NOämena 

Det blir ju egentligen naturligt, [...] Det är naturligt Naturligt 

A1 

Fråga: se ovan. 

Om samarbete 

mellan de olika 

SOämnena / 

NOämena 

[…] genom att hålla nere antalet 

produkter, har vi pratat om, för 

eleverna så kan vi förhoppningsvis få 

högre kvalitet. 

Färre produkter 

ger högre kvalité 

Kvalitet 

A1 

Om samarbete 

mellan de olika 

SOämnena / 

NOämena 

Syftet måste ju ändå vara att eleverna 

får mindre att göra [...] och då blir 

kvalitén bättre på slutprodukten. 

Mindre 

kvantitativt 

arbete ger mer 

kvalitativt 

resultat 

Kvalitet före 

kvantitet 
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A1 

Om samarbete 

mellan de olika 

SOämnena / 

NOämena 

[...] vi ska kunna bedöma dem från 

olika perspektiv och då blir kvalitén 

bättre på slutprodukten. 

Bedömning från 

olika perspektiv 

ger hög kvalité 

på slutprodukten 

Mångfasetterat 

bedömning 

A1 

Om 

ämnesövergripan

de 

Jo, jag tror vi underlättar för 

varandra [Medhåll]… om vi gör en 

planering som håller i längden och då 

är ämnesövergripande. 

Långsiktig 

ämnesövergripa

nde planering 

minskar lärarens 

belastning 

Långsiktighet 

A1 

Om att arbeta 

ämnesövegripand

e 

Det är ju mycket roligare för oss 

lärare också. 

Det är roligare 

för lärarna 

Arbetsglädje 

(lärare) 

A1 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

man märker att gör man ett bra 

ämnesövergripande arbete eller tema 

eller vad man nu kallar det, då blir ju 

elevdiskussionen, den hamnar ju där 

på rasterna, på rasterna hamnar ju 

elevdiskussionen där. Då tror jag att 

då har man lyckats med ett bra 

ämnesövergripande arbete. 

Lyckat 

ämnesövergripa

nde 

undervisning 

följer med 

utanför 

klassrumsunderv

isningen 

Elevinspiration 

A1 

Om “öppna 

dörrar” 

Och jag tror det hade varit nyttigt för 

eleverna, roligt för eleverna med att 

se att här jobbar vi verkligen ihop, 

liksom man går in i varandras och 

det är inget konstigt med det. 

Lärarnas öppna 

arbetssätt är ett 

föredöme för 

eleverna 

Föredöme 

A1 

Om 

ämnesövergripan

de 

[...]om den nu jobbar med detta i 

svenskan med SO-uppgiften på 

svenskan så har den ju mer tid på sig 

och den har två lärare att fråga. 

Eleven har fler 

tillgängliga 

lärare i ett arbete 

Resursökning 

A1 

Fråga: vad är 

syftet med 

ämnesövergripan

de? 

Jag tror att det fastnar bättre om det 

är liksom, än att man ska hoppa från 

ett ämne till nästa, till nästa, till 

nästa. 

Fokusering på 

färre 

ämnesområden 

ger förståelse 

Förståelse 

A2 

Fråga: Vad 

kommer ni att 

tänka på när jag 

säger 

ämnesövergripan

de undervisning. 

Att inte snuttifiera, alltså dela upp, 

ämnesområden i ämnen utan kanske 

prata om ett tema eller nått lite större 

tex energi 

Fokusering på 

färre 

ämnesområden 

ger helhetssyn 

Helhet 
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A2 

Fråga: Vad 

kommer ni att 

tänka på när jag 

säger 

ämnesövergripan

de undervisning. 

Se helheten kanske, att eleven ska se 

helheten [medhåll] 

Eleven ser 

helheten 

Helhet 

A2 

Fråga: Vad 

kommer ni att 

tänka på när jag 

säger 

ämnesövergripan

de undervisning. 

Samarbete ja. Absolut. Samarbete 

med sig själv ibland. Om man har 

flera ämnen. 

Effektivisering 

för läraren 

Effektivisering 

A2 

Om 

ämnesövergripan

de ur 

lärarperspektiv 

Jag har ju fördelen att ha både 

svenska och SO så jag planerar ju 

med mig själv… 

Vissa ämnen är 

mer kompatibla 

Skillnad i 

möjligheter 

A2 

Om 

ämnesövergripan

de ur 

lärarperspektiv 

Jag kontrar och säger mindre 

planering. 

Mindre 

planering 

Minskad 

arbetsbörda 

A2 

se ovan 

Men roligare är det ju, tycker jag. Roligare för 

läraren 

Arbetsglädje 

(läraren) 

A2 

Syftet med 

ämnesövergripan

de 

Som jag tänker så är det att ha en 

produkt för eleverna och man ska 

kunna bedöma det på flera olika 

ställen. 

En produkt med 

bedömning från 

olika perspektiv 

Mångfasetterat 

bedömning 

A2 

Syftet med 

ämnesövergripan

de 

Vi tjänar tid, egentligen. Tidsbesparing Tidsbesparing 

A2 

Syftet med 

ämnesövergripan

de 

Elever kan syssla med färre grejer 

men göra det djupare. 

Kvalitet före 

kvantitet 

Kvalitet 

A2 

Syftet med 

ämnesövergripan

de 

Nej, jag tror att många tycker att det 

är roligare med ämnesövergripande 

Roligare för 

majoriteten 

Arbetsglädje för 

eleverna 
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A3 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

Att man ser det från olika perspektiv. Flera perspektiv Verklighets-

förankring 

A3 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

Att man har en gemensam 

redovisning att man kanske 

redovisar… att man inte har ett prov 

i SO, ett i NO ett i svenska och sådär. 

Att man väver ihop det i slutändan. 

Gemensam 

slutprodukt 

Gemensam 

slutprodukt 

A3 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

Först jobbade jag med en sak SO:n 

och hade ett prov och sen tog 

[kollega] upp på HKKn nästan 

samma saker, och då hade de ju lärt 

sig det både hos mig och [kollega]. 

Och det var ju båda två hade ju 

varsitt prov, i varsitt ämne för vi 

hade lite olika vinklingar på det. 

[...] så de verkligen kunde dra nytta 

av båda ämnena. 

De olika 

ämnenas 

perspektiv 

förstärker och 

underbygger 

varandra för 

eleverna 

Tvärvetenskap-

lig förtjänst 

A3 

Om 

ämnesövergripan

de 

undervisning 

Det positiva tycker jag är att man är 

flera som är inne och bedömer 

samma grupp  [...] kvalitén är ganska 

rakt igenom på allt det de gör, att 

man är flera i bedömningen. 

Mer rättvis 

bedömning med 

fler som 

bedömer 

Rättvis 

bedömning 

A3 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

[...]utan att man fick den där 

gemensamma arbetsglädjen som man 

kan få när man har många olika 

kompetenser och man kan få massa 

input från olika håll 

Arbetsglädje till 

följd av tillgång 

till flera 

kompetenser 

Arbetsglädje 

(lärare) 

A3 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

För det tycker jag är den stora 

styrkan i att jobba 

ämnesövergripande, att det svetsar 

ihop en hel skola liksom [...] 

Ämnesövergripa

nde ger 

samhörighet på 

skolan. 

Skolsamhörighet 

A3 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

Att det hänger ihop liksom, att SO 

och NO inte är isolerade företeelser 

som inte har med varandra att göra 

[...] 

Ämnen är inte 

isolerade 

företeelser 

Verklighets-

anknytning 

A3 

Om 

ämnesövergripan

de undervisning 

[...]språket använder vi till det som 

språket ska användas till: att skriva, 

berätta och läsa och sådär. 

Ämnets funktion 

används 

Ämnets funktion 

används 

A3 

Syftet med 

[...]att man jobbar med samma sak 

fast i olika ämnen, men att eleverna 

Eleverna ser 

helheten 

Helhet 
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ämnesövergripan

de 

ska lära sig att förstå helheten [...] 

A3 

Syftet med 

ämnesövergripan

de 

[...] och sen det målet som du sa att 

det faktiskt svetsar samman både oss 

lärare och eleverna att man jobbar 

tillsammans, att vi jobbar mot samma 

mål allihopa. 

Skapar 

samhörighet i 

skolan 

Skolsamhörighet 

A3 

Syftet med 

ämnesövergripan

de 

Man tjänar ju på det både som elev 

och lärare när det funkar. 

Förtjänst för alla Förtjänster 

A3 

Syftet med 

ämnesövergripan

de 

[...] sen att det blir lite mer likt 

verkligheten, i verkligheten är det ju 

inte uppdelat i olika ämnen utan där 

är det ju, där smälter ju samhället 

ihop med naturvetenskapen. 

Skolundervisnin

gen blir mer lik 

verkligheten 

Verklighets-

anknytning 

B1 

Om positiva 

aspekter på 

ämnesövergripan

de undervisning 

Och att vi jobbar tillsammans som ett 

team. Att de ser oss i flera roller. Det 

tycker jag är jättebra. Och sen 

självklart är det kul att jobba ihop. 

Eleverna ser 

lärarna 

samarbeta och 

visa arbetsglädje 

Föredöme 

B1 

Om positiva 

aspekter på 

ämnesövergripan

de undervisning 

Både för eleverna att det blir lite 

roligare, för lärarna att det blir kul att 

arbeta tillsammans och att man kan 

dra nytta. 

Arbetet blir 

roligare 

Arbetsglädje 

B1 

Om tidigare 

erfarenhet av 

ämnesövergripan

de med två 

schemabrutna 

veckor. 

Så då engagerade de sig rejält och 

byggdes och dokumenterades och det 

var skitkul. Det glömmer man aldrig. 

Engagemang 

lämnar ett 

avtryck 

Engagerande 

B1 

Om ämnesöver-

gripande mellan 

NO-ämnen. 

När man gradskivan i Tekniken då 

behöver jag inte dra det en gång till 

utan det är klart på nåt, då har man 

kommit på att då har man vunnit tid 

alltså, 

Minska onödig 

upprepning av 

innehåll 

Tids-

effektivisering 

B1 

Om tematisk 

undervisning i 

SO 

Jag hade ju tänkt att det skulle vara 

Historia och Geografi men när jag 

började rätta uppgifter hade jag ju 

haft alla mina fyra ämnen. 

Kan innefatta 

flera olika 

ämnen som man 

inte alltid kan 

förutse 

Heltäckande 
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B2 

Om vad de tänker 

på när de hör 

ämnes-

övergripande 

Jag tänker på att egentligen försöka 

plocka bort skolämnena och göra 

undervisningen verklighetsanknuten. 

Att frångå 

ämnesuppdelnin

g för att 

verklighetsankn

yta 

Verklighets-

anknytning 

B2 

om tidigare 

erfarenheter av 

ämnes-

övergripande 

[...] det har varit hur kul som helst. Arbetsglädje Arbetsglädje 

B2 

om tidigare 

erfarenheter av 

ämnes-

övergripande 

Den här synergieffekten var grejen 

med att vi skulle hitta att om man 

jobbar med samma mål så, man 

skulle vinna tid och kunna avlasta 

varandra då med. 

Effektivisering 

genom att arbeta 

med samma mål 

Effektivisering 

B2 

Erfarenheter från 

praktik/utbildning

. 

[...]det var det roligaste jag har gjort 

någon gång höll jag på att säga. Det 

var jättekul. 

Det är väldigt 

roligt att arbeta 

ämnesövergripa

nde 

Arbetsglädje 

(lärare) 

B2 

Syftet med 

ämnes-

övergripande 

För då får de liksom en stund till att 

göra färdigt det de ska. Så att det 

känns lite grann som att spara tid, 

inte för mig, men  för eleverna 

Eleverna 

upplever att de 

sparar tid när det 

arbetar med 

samma stoff 

Upplevd 

minskad 

arbetsbelastning 

B2 

Syftet med 

ämnes-

övergripande 

Det var inte uppdelat så utan vi 

gjorde samma sak fast på två 

lektioner men jag gick på den 

naturvetenskapliga och du gick på 

det språkliga så att säga. Och det 

slutade i en debatt. Det sparade 

jättemycket tid för dem. 

Samma innehåll 

behandlades av 

två olika 

skolämnen 

vilket sparade 

tid för eleverna 

Tvärvetenskap-

lighet är 

tidssparande 

B2 

Syftet med 

ämnesövergripan

de. 

Men jag känner också blir mer 

allsidig bedömning för eleverna 

eftersom man är flera kanske 

bedömer man kan ju se olika saker 

som eleven kan. Så att det blir 

förhoppningsvis, lite mer rättssäkert 

också, när betyget en gång sätts, att 

man faktiskt sambedömt. 

Allsidig och 

rättssäker 

bedömning när 

flera lärare 

bedömer   

Rättvis 

bedömning 

B2 

Syftet med 

ämnes-

övergripande 

Jag tänker också att kunna visa på 

olika kvalitéer. [jakanden] Visa på 

andra kvalitéer som kan komma 

fram. Kanske beror på olika 

arbetssätt också då. Kanske inte bara 

Olika arbetssätt 

möjliggör för 

eleven att visa 

kvalitéer. 

Varierande 

arbetssätt 
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ämnes i alla fall. 

Ämnesövergripande. 

 

 

Hinder: 

Information Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Abstraktion av 

nyckelord(en) 

A1 

Om 

ämnesövergripan

de 

Svårigheten som finns är ju om det 

inte finns lärare som täcker alla 

ämnen i ett och samma arbetslag 

Brist på 

heltäckande 

kompetenser i 

arbetslag 

Kompetensbrist 

A1 

Om hinder med 

ämnesövergripan

de arbete 

Men det är klart att om en elev failar 

i den här slutprodukten där SO:n är 

inkluderad, svenskan är inkluderad 

och NO:n är inkluderad, då är det ju 

flera ämnen som eleven får F i 

Negativt resultat 

påverkar fler 

ämnen i 

ämnesövergripa

nde arbete. 

Mer avgörande 

slutprodukt 

A1 

Om bedömning i 

ämnesövergripan

de 

[...] svårigheten i det också att hitta 

”det här ska jag bedöma och det här 

ska du bedöma”. 

Otydliga 

bedömningskrite

rier för 

betygsunderlag 

Otydligt 

bedömnings-

underlag 

A1 

Om bedömning i 

ämnesövergripan

de 

Det gäller då att vi har en tydlig 

pedagogisk planering för eleven så 

att den vet på vilka grunder den blir 

bedömd och i vilka ämnen. Och där 

har vi i så fall någonting som är en 

svårighet för oss 

Det är svårare 

att göra tydliga 

planeringar för 

eleven i de olika 

ämnenas bedöm

ningsgrunder 

Svårförståeliga 

bedömnings-

kriterier 

A1 

Om att vissa 

ämnen blir 

redskap till andra 

i 

ämnesövergripan

de arbeten 

Det är där faran ligger tror jag. Att 

det blir för mycket av ett redskap och 

att inte ämnet får sitt eget, att inte 

man… jag kan se en fara i det. 

Det finns en fara 

i att ämnen 

tappar sin kärna 

Ämnets 

betydelse 

förminskas 

A1 

Om att vissa 

ämnen blir 

redskap till andra 

i ämnes-

övergripande 

arbeten 

Men det kräver mycket 

dokumentation och möten för att inte 

missa de bitarna som språkhistoria 

och skönlitteratur. 

Det krävs 

dokumentation 

för att inte tappa 

viktiga delar 

Ökad 

dokumentation 

A1 

Om ämnes-

övergripande 

Sen tar det nog några år innan det 

sätter sig, alltså innan man får 

igenom någon bra [...] 

Det tar tid att 

etablera en bra 

struktur 

Kräver tid och 

erfarenhet 
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arbete 

A1 

Om ämnes-

övergripande 

arbete 

För det kan ju vara en nackdel med 

ämnesövergripande som vi pratade 

om vid lunch att de som är svaga och 

som inte klarar, och som helst vill ha 

saker och ting styrt och med små 

ramar, de har ju det svårt när det är 

ämnesövergripande. 

Elever som har 

ett behov av en 

mer uppstyrd 

undervisning 

blir lidande 

Exkluderande av 

vissa elever 

A1 

Om 

medbestämmande 

från eleverna. 

Alltså är du själv med din klass så är 

det ju lättare att vara flexibel. Men 

ska jag ta hänsyn till tre andra lärare 

också så kan ju inte jag gå in och ”aa, 

jusdet så gör vi istället” 

Flexibiliteten 

minskar när du 

måste ta hänsyn 

till kollegor 

Minskat rum för 

flexibilitet 

A1 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

övergripande 

Allt går ju inte att jobba 

ämnesövergripande med. [...] 

kopplingen blir ju ganska så långsökt 

när du går in på de djupare 

ämnesspecifika sakerna 

Vissa delar av 

det 

ämnesspecifika 

innehållet passar 

ej för 

ämnesövergripa

nde arbete 

Svaga 

kopplingar 

A1 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

övergripande 

Sen är en annan svår, är ju schemat, 

är det inte det? 

Svårt att få ihop 

med schemat 

Fast schema 

A1 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

övergripande 

Och ytterligare en svårighet är som 

[kollega] sa tidigt att lärare från olika 

arbetslag undervisar i samma klass 

Arbetslag saknar 

heltäckande 

kompetens 

Överlappande 

arbetslag 

A1 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

övergripande 

nej, men det är ju svårt att säga men 

det är för lite samplanering för att 

man undervisar mycket och man har 

fullt upp för det 

Det är för lite tid 

till samplanering 

Tidsbrist 

A1 

Om negativa 

aspekter med 

ämnes-

övergripande 

Nej men precis, fast slöjd och bild 

kan ju aldrig samarbeta, för det 

ligger ju olika terminer. 

Vissa ämnen 

kan aldrig jobba 

ämnesövergripa

nde på grund av 

schemat 

Fast schema 

A2 

Om ämnes-

övergripande ur 

Kräver mer planering. 

[Jag kontrar och säger mindre 

planering.] 

Kräver tid till 

samplanering 

Tidsbrist 
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lärarens 

perspektiv 

Det beror på hur, det krävs ju tid att 

man träffas. 

A2 

Om ämnes-

övergripande ur 

lärarens 

perspektiv 

[...] det kunde vara viktigare att man 

i arbetslaget måste prata, alltså nu 

satt jag med SO-lärarna idag och sen 

träffades NO-lärarna, men du och jag 

sitter ju inte och träffas och lägger 

upp nu denna lektion kör du… 

Man träffas mer 

i ämneslag än 

arbetslag 

Brist i 

organisation 

A2 

Om ämnes-

övergripande ur 

lärarens 

perspektiv 

Och så ska du ju in som vikarie i 

andra ämnen och så… 

De tar av sin 

planeringstid till 

att täcka upp för 

andra 

Resursbrist 

A2 

Om ämnes-

övergripande 

arbete 

[...] det passar ju inte alla elever 

väldigt bra utan en del underpresterar 

ju i det sättet att arbeta för de klarar 

inte av att ingå i ett stort 

sammanhang där det kanske är lite 

flummigare. 

Underpresterand

e elever klarar 

inte av 

arbetsformen 

Exkludering 

A2 

Om ämnes-

övergripande 

arbete 

[...] vi ökar ju hela tiden i antal i alla 

fall och vi blir ju fler och fler lärare 

så där också, får vi ju jobba med att 

sätta organisationen. 

Ständiga 

förändringar 

omstrukturering

ar i arbetslag 

försvårar 

kontinuitet 

Brist i 

organisation 

A2 

Om ämnes-

övergripande 

arbete 

Vi har planerat en himla många fina 

projekt, men så brister det i 

planeringstid, det brister lite i 

tidsplaner, det brister i material. 

Det saknas tid 

och resurser 

Resursbrist 

A2 

Ämnes-

övergripande i 

relation till 

eleverna 

För många, eller för de som vill ha 

väldigt tydliga regler och kanske 

helst väldigt traditionellt så blir det 

svårt. Oftast svaga elever. 

Elever som 

kräver struktur 

klarar inte av 

arbetsformen 

Exkludering 

A2 

Ämnes-

övergripande i 

relation till 

eleverna 

Jag tror inte alla ens vet om att vi gör 

saker. 

Eleverna är inte 

medvetna om 

arbetsformen 

Bristande 

elevengagemang 

A2 

Om ämnes-

övergripande 

undervisning 

Det är därför det är svårt med 

ämnesintegrerat tycker jag för att 

våran ramtid och våra timmar räcker 

inte till. 

Det finns inte 

tillräckligt med 

tid för ämnes-

övergripande 

Tidsbrist 
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A2 

Om elevers 

medbestämmande 

Nej, men vi styr nog mer i 

ämnesövergripande. 

Mindre 

möjlighet till 

påverkan för 

eleverna 

Minskat 

elevinflytande 

A2 

Om svårigheter 

nr eleven frågar 

om sådant som 

ligger utanför 

aktuell lärares 

ämne 

[...] svenskläraren tyckte var så svårt 

under då projektgången då eleven 

ska skriva uppsats så kom det upp 

frågor av faktakaraktär inom NO-

området och hur man löser det. 

Lärare upplever 

svårigheter att 

svara på 

faktafrågor i 

andra ämnen än 

deras egna. 

Kompetensbrist 

i klassrummet 

A2 

Om syftet med 

ämnesövergripan

de i förhållande 

till tidsåtgång. 

Nu [i uppstarten] förlorar vi tid.  Tidsbrist 

A3 

Om ämnes-

övergripande 

”Hur ska vi få in det här?” Nu har jag 

engelska och franska vilket kanske är 

lite svårt att få in i det… tycker jag. 

Vissa ämnen är 

svåra att få in i 

ämnes-

övergripande 

områden 

Svaga 

kopplingar 

A3 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

övergripande 

Det negativa är ju det här: tiden. Vi 

har ju så lite tid tillsammans. För vi 

jobbar ju ämnesövergripande och för 

att det ska bli bra så måste vi ju 

kunna samplanera och planera ihop 

ett tema och den tiden finns ju nästan 

aldrig. 

Det är svårt att 

få tid att 

samplanera 

Tidsbrist 

A3 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

övergripande 

Men sen att genomföra de idéerna 

kräver ju också tid. Så det tycker jag 

är det stora hindret [medhåll]. 

Att genomföra 

ämnesövergripa

nde kräver tid 

Tidsbrist 

A3 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

övergripande 

Fast det är ju verkligen när det är 

roliga saker som man kan göra, det är 

precis som [kollega] säger, då får 

man bara med sig ytterst lite och då 

är det inte värt den tiden. 

Ämnesövergripa

nde arbete tar 

för mycket tid i 

förhållande till 

de kunskapskrav 

som kan 

avverkas 

För liten 

måluppfyllelse 

A3 

Om negativa 

aspekter på 

ämnes-

Men anledningen till att vi har så lite 

tid känner jag, är för att vi är så 

underbemannade. 

Det finns för lite 

personal 

Resursbrist 
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övergripande 

A3 

Om ansvariga vid 

ämnes-

övergripande 

Många har ju gjort sina egna 

planeringar och jag kände någonstans 

på vägen att jag började bli som en 

av de där uvarna på en annan skola 

att man bestämmer en sak och sen 

rättar sig folk och gör som de vill 

ändå, så jag kanske inte måste lägga 

ner min själ i det här längre för det 

har jag ju gjort. 

Det finns en 

ovilja att 

genomföra det 

ämnesövergripa

nde planeringar 

som görs 

Varierande 

engagemang 

B1 

Om ämnes-

övergripande 

arbete 

Jag tänker lite så här ibland är det 

mycket när man jobbar 

ämnesövergripande att alla ämnen 

måste vara med och planera och man 

måste göra samma sak och samma 

typ av veckor. [...] 

Lärarena menar 

att 

ämnesövergripa

nde 

arbetsområden 

ska omfatta alla 

ämnen och 

genomföras 

samtidigt 

Krävande 

kompabilitet 

B1 

Om hinder i 

ämnes-

övergripande 

arbete 

Det vi har fastnat i är att vi tror att 

det kräver så mycket planering av oss 

tidigare. Så känner jag i alla fall. 

[jakande från 2-3 kollegor]. Mycket 

därför tror jag att jag inte arbetar 

ämnesövergripande. 

En missuppfatt-

ning kring 

planeringsbörda 

gör att det inte 

blir ämnes-

övergripande 

Okunskap 

B1 

Om exempel på 

ämnesövergripan

de på skolan. 

Det är inte alls svårt att hitta bra 

temagrejer, egentligen, som jag 

tänker just nu är det mycket tid det 

handlar om. 

Innehållet är inte 

problemet utan 

det är strukturen 

Tidsbrist 

B1 

Om hinder i 

ämnesövergripan

de arbete 

Det tar alltså på våra ämnestider. 

Och det är ett minus. 

Ämnestiderna 

minskar med 

ämnesövergripa

nde. 

Förlorad tid 

B1 

om tidsbristen 

Sen var det upp till var och en att 

utnyttja tiden. Men det var där det 

brast. Men tiden fanns ju verkligen. 

Det fanns avsatt 

tid till 

ämnesövergripa

nde som inte 

utnyttjades 

lågt engagemang 

B1 

om varför de 

arbetar mindre 

ämnes-

övergripande. 

Vi har inte haft något gemensamt 

tema i arbetslag. Vi är ett ganska 

nybildat arbetslag. 

Förändrade 

arbetslag 

försvårar arbetet 

Bristande 

organisation 
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B1 

om arbetslaget 

Nu är vi mer fokus att synka med 

varandra. Vi är mindre självständiga 

arbetslag nu. 

Fokus ligger på 

att arbetslagen 

ska jobba med 

samma innehåll 

Låg flexibilitet 

B1 

om 

dokumentation 

Det är det att just nu är det många 

som istället för att fokusera på 

sådana saker som är positiva så är det 

dokumentation som gäller. 

[jakanden] 

Dokumenta-

tionen tar tid 

från den kreativa 

delen av arbetet 

Ökad 

dokumentation 

B1 

om att 

samundervisa 

Men det är ju jättestora klasser Det är för stora 

klasser 

Resursbrist 

B1 

Om 

elevinflytande 

och undervisning 

Ett problem med våra elever är ju att 

de lyssnar inte, det går in här och ut 

där, många gånger. 

Eleverna lyssnar 

inte 

Oengagerade 

elever 

B2 

Om vad lärarna 

tänker kring 

ämnesövergripan

de 

Så då när du säger schemabrytande 

tänker jag problem. 

Förändringar i 

schema innebär 

problem 

Schema 

B2 

Om nackdelar 

med 

ämnesövergripan

de 

Det svåra är att få tid att sitta ner 

tillsammans om jag ska till exempel 

ett ämnesarbete ihop med, 

[kollega][...]. Att göra det 

tillsammans tar en himla massa tid 

att hitta, vad heter det, ja arbetstid, 

tom arbetstid som man ska ha 

samtidigt. 

Det svåra är att 

hitta gemensam 

arbetstid till 

planering 

Tidsbrist 

B2 

Om nackdelar 

med ämnes-

övergripande 

Man måste ju synkas med varandras 

schema och det. 

 Schema 

B2 

Om nackdelar 

med ämnes-

övergripande 

Jag tycker det är ännu svårare att 

genomföra som nu då när vi ska ha 

elevens val så att [kollega] är på 

musik på mellanstadiet och då måste 

springa iväg. Att det är så många 

som är inne. Och jag har lite på 

[gymnasieskolan] så alla är så låsta 

lite på olika håll. 

Det är ett 

problem att 

lärare inte är 

disponibla under 

hela arbetstiden 

Otillgängliga 

lärare 

B2 

Om nackdelar 

Men handlar det inte lite om att vi 

inte hittat formerna. Känns när jag 

Bristen på 

erfarenhet gör 

Bristande 

erfarenhet 
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med ämnes-

övergripande 

har samarbetat, det har blivit lite så 

här ad hoc, man hittar någon just då. 

att det inte finns 

någon struktur i 

planering 

B2 

Om nackdelar 

med ämnes-

övergripande 

Om vi kunde sitta lite mer och 

kanske vad läser vi i de olika ämnena 

så vi kan hitta de här naturliga 

samarbetsområdena 

Det behövs mer 

tid för att hitta 

gemensamma 

kopplingar 

mellan ämnen 

Tidsbrist 

B2 

Om nackdelar 

med ämnes-

övergripande 

Vi fastnar. Hur länge har vi pratat om 

detta? 

Men det händer liksom inte. 

De fastnar i 

diskussion och 

utvecklas inte 

framåt 

Brist på 

handling 

B2 

Om 

gemensamma 

diskussioner om 

undervisning 

Men detta är ju i ämneslagen, i 

arbetslagen är det inte så mycket. 

Större fokus på 

ämneslag än 

arbetslag 

Brist i 

organisation 

B2 

Om ämnes-

övergripande på 

mellanstadiet. 

Där har du ju. Det kan stå vad det vill 

på schemat 

På mellanstadiet 

är schemat mer 

flexibelt 

Fast schema 

B2 

om elevernas 

uppfattning av 

ämnes-

övergripande 

Då kan det kännas ibland. ”Va, ska 

vi ha tre ämnen på gång samtidigt” 

[härmar elev] ”Nej, vad jobbigt”. 

Eleverna ser 

ämnesövergripa

nde som något 

jobbigt och extra 

krävande 

Låg 

elevförståelse 

B2 

Om ämnes-

övergripande 

Men vet vi det? Vi har inte jobbat så 

ju. 

Nej men, jag tror. 

Tror, så egentligen är vi inget bra på 

att prata om ämnesövergripande. 

De har bristande 

kunskap och 

erfarenhet i 

arbetssättet 

Okunskap 

 

 

 

- Vilka verktyg för att jobba ämnesövergripande anser arbetslag att de har utifrån sin 

utbildning och sin profession? 

 

Utbildning: 

Information Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Abstraktion av 

nyckelord(en) 

A1 

Fråga: Vad har ni 

med er från 

[tystnad] Inget? [skratt och nekande] De har inga 

kunskaper 

Brist i 

utbildning 
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utbildningen? 

(ämnes-

övergripande) 

A1 

Fråga: Vad har ni 

med er från 

utbildningen? 

(ämnes-

övergripande) 

Sen kanske man inte fick med sig så 

mycket handfasta grejer så, men just 

det här att man fick intresse för det 

och att det är en bra idé och det är 

nog så man ska jobba. Det fick jag 

med mig. 

De fick inte med 

sig kunskap, 

däremot ett 

intresse 

Inspirations-

givande 

A1 

Fråga: Vad har ni 

med er från 

utbildningen? 

(ämnes-

övergripande) 

Nej jag har ingenting med mig utan 

det var när jag började min första 

anställning… 

Utbildningen i 

ämnesövergripa

nde började vid 

första 

anställningen 

Utbildning i 

verksamheten 

A1 

Fråga: Vad har ni 

med er från 

utbildningen? 

(ämnes-

övergripande) 

Fast jag tycker att det man fick med 

sig från utbildningen, det gick inte att 

översätta till arbetslivet när man kom 

ut. Det var en helt annan grej. 

Utbildningen 

gav inte 

passandeverktyg 

inför yrkeslivet 

Låg verklighets-

förankring 

A1 

Fråga: Har ni fått 

någon 

fortbildning? 

Nej. Det saknas 

fortbildning 

Låg utvecklings-

potential 

A2 

Fråga: Kunskaper 

och erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande från 

lärarutbildning 

och praktik. 

[flera talar samtidigt, skratt] Frågan utläser 

skratt då det 

finns en 

konsensus att 

utbildningen ger 

obefintliga 

kunskaper 

Brist i 

utbildningen 

A2 

Fråga: Kunskaper 

och erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande från 

lärarutbildning 

och praktik. 

Och jag hade ju praktik för inte 

särskilt länge sen, men vad frågade 

du, ämnesövergripande arbete, hur 

mycket vi har, nej, det var ju rätt så 

obefintligt måste jag ju säga. 

Ämnesövergripa

nde arbete 

saknas i 

verksamheten 

som man möter 

under praktik 

Beroende på 

praktikplats 

A2 

Fråga: Kunskaper 

och erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande från 

På min tid var det väldigt mycket. 

För två år sedan var det väldigt 

mycket. 

Förekomsten av 

undervisning av 

ämnesövergripa

nde är beroende 

av 

Beroende på 

utbildningsställe 
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lärarutbildning 

och praktik. 

utbildningsplats 

och tid 

A2 

Fråga: Kunskaper 

och erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande från 

lärarutbildning 

och praktik. 

I lärarutbildningen som jag gick så 

hade vi ingenting 

ämnesövergripande. Ingenting. 

Total avsaknad 

av arbetssättet 

under 

utbildningen 

Brist i 

utbildning 

A2 

Fråga: Kunskaper 

och erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande från 

lärarutbildning 

och praktik. 

Lite hade man nog under 

utbildningen. Lite… vi hade sådan 

här utomhusmatte kopplat med idrott 

och hemkunskapen kopplat mycket 

till NO:n och kemin. 

Praktisk 

erfarenhet av 

ämnesövergripa

nde 

undervisning på 

lärarutbildning 

Erfarenhet ur 

elevperspektiv 

A2 

Fråga: Kunskaper 

och erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande från 

lärarutbildning 

och praktik. 

Hela min sista termin läste jag på en 

tematisk institution också, så det kan 

ju bidra till… 

Praktisk 

erfarenhet av 

ämnesövergripa

nde 

undervisning på 

lärarutbildning 

Erfarenhet ur 

elevperspektiv 

A2 

Om fortbildning 

På min förra skola så läste jag någon 

sådan om utomhuspedagogik och där 

är det ju ämnesövergripande 

verkligen. Idrott, matte, hkk, NO – 

you name it. Massvis. Så det hade 

jag. 

Erfarenhet av 

fortbildning i 

ämnesövergripa

nde 

Fortbildning ger 

utvecklingspote

ntial 

A3 

Om erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande i 

lärarutbildning. 

Jag kommer ihåg en kurs som jag 

läste som var NO-inriktad, så att den 

var inte specifikt uttalad i vilken så 

att där var det faktiskt att NO 

integrerades… 

Läste 

ämnesintegrerat 

under sin 

lärarutbildning 

Erfarenhet ur 

elevperspektiv 

A3 

Om erfarenheter 

kring ämnes-

övergripande i 

lärarutbildning. 

Jag tror det var det väldigt uppstyrt 

annars. Det var mycket ”detta ämne 

bara”. 

Strukturen 

grundades i 

tydlig ämnes-

uppdelning 

Brist i 

utbildningen 

A3 

Om erfarenheter 

av ämnes-

övergripande vid 

praktik. 

Det kan ju vara sådär att man 

praoade kring påsk till exempel och 

då hade man ett påsktema. Då 

pratade man om både kristendomen, 

äggen och påskkärringar och haren. 

Ett traditionellt 

tema som 

återkom var 

kring påsk 

Erfarenhet under 

praktik 
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Man skrev, och så ritade man något. 

Traditionellt. 

A3 

Om fortbildning i 

ämnes-

övergripande 

undervisning 

Men det har ju också varit den 

uttalade policyn att från början så är 

vi så oerhört kompetenta alla som 

jobbar på den här skolan så det första 

vi skulle göra var ju att dela med oss 

till varandra. Det var ju liksom, vi 

behöver ingen fortbildning i början 

för vi har så mycket att lära av 

varandra. 

Lärarna ska 

själva stå för 

kompetensen 

och fortbildning 

av varandra 

Kollegial 

kompetens-

utveckling 

B1 

Fråga: Har ni 

några 

erfarenheter i 

ämnes-

övergripande från 

utbildning och 

praktik? 

Nej [flera]. Det finns en 

gemensam syn 

på bristande 

utbildning 

Brist i 

utbildningen 

B1 

Fråga: Har ni 

några 

erfarenheter i 

ämnesövergripan

de från utbildning 

och praktik? 

Jo men alltså, någon gång har vi varit 

och sett på bra exempel. Det har vi 

gjort. Men det har på något sätt inte 

tagits upp [...] 

Goda exempel 

har getts men 

inte utvecklats, 

internaliserats i 

verksamheten 

Brist i 

utvecklings-

processen 

B2 

Om ämnes-

övergripande i 

lärarutbildning. 

PBL hette det när jag läste. 

 

Fast det är inte teman direkt, det var 

mer. 

 

Jo, fast det skulle… 

 

Det är ju hur du utgår från ett 

problem. 

 

Fast det skulle ju vara… 

 

Det var väl olika kompetenser i den 

om man gjorde det PBL va? 

 

Det var det i alla fall när jag gjorde 

det. 

Oklar definition 

av 

ämnesövergripa

nde i arbetslaget 

Okunskap 

B2 

Om fortbildning 

Du nämnde PBL, jag var lite borta 

då, vi har haft en utbildning här i 

För ungefär 20 

år sedan hölls en 

Brist i 

utvecklings-
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PBL. Det är många år sen som sagt. 

90-talet. 

utbildning i PBL processen 

B2 

Om ämnes-

övergripande 

under praktik 

Ja, jag såg inget på min praktik. Förekomsten av 

undervisning av 

ämnesövergripa

nde är beroende 

av 

utbildningsplats 

och tid 

Beroende på 

utbildnings-

ställe 

 

 

Profession: 

Information Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Abstraktion av 

nyckelord(en) 

A1 

Om ämnes-

övergripande 

[...] genom att hålla nere antalet 

produkter, har vi pratat om, för 

eleverna så kan vi förhoppningsvis få 

högre kvalitet. När vi är fler 

kompetenser som bedömer ett och 

samma arbete. 

Fler 

kompetenser 

som bedömer en 

produkt ger 

högre kvalitet 

Användandet av 

kompetens 

A1 

Om ämnes-

övergripande 

Men likaså att lärarna får, jag tänker 

på er som har SO som har så himla 

mycket att pricka av, det måste 

nästan på nått vis… 

Din situation är 

ansträngande 

Kollegial 

sympati 

A1 

Om gemensam 

bedömning 

Jo, men sitter jag och gör mitt eget 

arbetsområde så kan jag göra det när 

som helst men det är inte säkert att 

jag kan göra det när som helst när vi 

är flera personal som ska ro iland 

detta [...]. Utan där behöver vi ju 

diskutera. 

Arbetssättet 

kräver 

diskussion 

mellan berörda 

lärare 

Kollegial 

samverkan 

A1 

Om olika ämnens 

funktion i 

övergripande 

områden 

Det är där faran ligger tror jag. Att 

det blir för mycket av ett redskap och 

att inte ämnet får sitt eget, att inte 

man… jag kan se en fara i det. 

Mitt ämne 

riskerar att bli 

ett redskap 

Skydda sitt 

ämnes integritet 

A1 

Om olika ämnens 

funktion i 

övergripande 

områden 

Men kan jag som svensklärare göra 

det? Ta ett innehåll som jag kanske 

inte vet någonting om och säga att 

det här är bra? 

Jag kan inte ta 

ett innehåll som 

jag inte vet 

någonting om 

Respekt för 

special-

kunskaper 

A1 

Om att skicka 

Ja, det är ju där vi har vår 

professionalism tycker jag [medhåll] 

Det ingår i att 

vara 

Respekt för 

special-
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vidare elever som 

har ämnes-

specifika frågor. 

professionell att 

erkänna sina 

begränsningar 

kunskaper 

A1 

Fråga: 

Diskuteras 

pedagogiska 

teorier i 

arbetslag? 

Ja, det görs ju, men på vetenskaplig 

grund är det nog mindre än på 

erfarenhet. Och det är ju någonting 

som skolorna är kritiserade för, [...] 

Det finns en 

befogad kritik 

att undervisning 

bygger på 

erfarenhet mer 

än forskning 

Självkritik 

A1 

Om fördelar med 

att arbeta 

tillsammans 

Sen är det ju skönt att man är mer än 

ensam, att man är flera så man har 

någon att diskutera med lite och 

sådana saker, man blir inte så 

utelämnad, alltså det är bara jag mot 

25 elever här utan… 

Det är positivt 

att ha stöd från 

kollegor i mötet 

med 

elevgruppen 

Säkerhet genom 

samstämmighet 

A1 

Om “öppna 

dörrar” 

Annars tror jag det hade varit väldigt 

bra om du haft haft 60 minuter i 

veckan som du skulle askultera hos 

en kollega. 

Jag är positivt 

inställd till 

medarbetar-

bedömning 

Ökad 

utvecklings-

potential 

A1 

Om “öppna 

dörrar” 

Fast då skulle jag nog hellre föredra 

de här tankarna ”kom in och hjälp 

till” framför ”kom in och stå längt 

bak och askultera” [...] 

Jag vill hellre ha 

stöd än att bli 

iakttagen och 

bedömd av 

kollegor 

Professionell 

osäkerhet 

A1 

Om “öppna 

dörrar” 

Ja, fast nej, jag tror inte det, jag tror 

inte du gör dubbla saker utan går du 

in där, för då går du in i din bubbla 

att nu ska jag hjälpa den här eleven, 

då tittar du ju inte ”hur gör jag i 

klassrummet?” och kan ge mig 

feedback på det sen för att då har du 

inte sett det. 

Om jag går in i 

rollen som lärare 

kan jag inte 

samtidigt 

bedöma min 

kollega 

Bara en roll åt 

gången i 

klassrummet 

möjlig 

A1 

Om vetenskaplig 

grund i 

undervisningen 

Alltså om jag släpper in någon annan 

och vi ska göra detta tillsammans så 

får ju jag en annan persons 

perspektiv och då gäller det ju att 

man är så öppen med varför ska de 

lära sig detta, har jag då motivation 

till att det står där och jag bedömer 

det så. Men det kan ju också vara så 

att ”det där gör jag av gammal 

tradition för så gjorde min 

kemilärare” så får man ju en 

diskussion där man kanske belyser 

Med samarbete 

tvingas man 

motivera och 

ifrågasätta sin 

undervisning 

Samarbete höjer 

undervisnings-

kvalitéen 
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”vad är viktigt i mitt ämne idag”. 

A1 

Om vetenskaplig 

grund i 

undervisningen 

Det ger ju en ett tillfälle att återigen 

sitta med våra dokument, alltså det vi 

måste följa, och analysera och tolka 

dem tillsammans som vi satt och 

gjorde idag. Det är ju ytterligare ett 

tillfälle, dels vid ämnesmötena men 

även vid, i de här ämnesövergripande 

mötena. Och det gör ju oss mer 

professionella, att man ifrågasätter 

[...] 

Att diskutera, 

tolka och 

analysera 

tillsammans är 

en del av 

professionen  

Diskussion ingår 

i profession 

A1 

Om tidigare 

erfarenheter av 

ämnes-

övergripande 

arbete 

Och då förstod man ju nyttan, man 

förstod vinsten med det och det var 

intressant. 

Erfarenheter 

visar vinsten 

med ämnes-

övergripande 

Erfarenhet 

A1 

Om att vara 

tjänsteman 

Vi måste ju följa de direktiv vi har, 

vi kan ju inte hitta på egna direktiv? 

 Direktiv ska 

följas 

A1 

Om LGR11 

Men vi är ju tjänstemän vi kan ju inte 

bygga en soffa om det är sagt att vi 

ska bygga en pall. 

 Direktiv ska 

följas 

A1 

Om en 

professionell 

hållning till 

styrdokument 

Ja, det är det ju också. Grunden är ju, 

vi ska ju veta, vi ska stå för vetandet, 

samtidigt så ska ju eleverna få vara 

med och tycka. 

Lärare ska vara 

den kunniga  

Vetenskaplig 

grund 

A1 

I slutet av 

intervjun 

Ja, vi är ju bra [skratt] Stolthet i 

arbetslaget 

Stolt profession 

A2 

Fråga: 

Ämnesövergripan

de ur lärares 

perspektiv 

… vilket gör detta negativt för mig 

ibland när jag måste lova bort 

svenskan till att det ska de jobba med 

där istället för att jobba med SO:n 

och svenskan ihop med mig själv så 

att säga. 

Det är lättare att 

se vinsten när 

man arbetar 

ämnesövergripa

nde med sig 

själv 

Kontroll över 

undervisningen 

A2 

Fråga: Är det 

någon i 

arbetslaget som 

är mer ansvarig 

för ämnes-

Det finns de som tar sig rätten att 

bestämma vad andra ska göra ibland. 

Det finns en 

rädsla att förlora 

sin autonomi 

Inskränkningar i 

autonomin 
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övergripande? 

A2 

Om ett specifikt 

återkommande 

ämnes-

övergripande 

temaarbete 

Ja men för det har vi ju inte direkt 

kört i år.   

 

Jo, det gör vi nu ju. 

 

Jaha, fast då är ju inte vi med eller 

så? 

 

Neej… 

Informationen 

brister 

Informationen 

brister 

A2 

Om 

genomförande av 

projekt 

Diktatorn har glömt bort att säga till 

vilka som skulle vara med. [skratt] 

Skämt med 

underton av att 

man ej kommer 

överens 

Inskränkningar i 

autonomin 

A2 

Om hur lärarna 

praktiskt går till 

väga vid ämnes-

övergripande 

arbete 

Ur svensksynpunkt så spelar det ju 

ingen roll vad de skriver om, de får 

skriva om vad de vill. 

Öppenhet inför 

förändring 

Medgörlighet 

A2 

Om hur lärarna 

praktiskt går till 

väga vid ämnes-

övergripande 

arbete 

Det är väl ett mål vi har? Osäkerhet inför 

skolans 

prioriterade mål 

Osäkerhet 

A2 

Om “öppna 

dörrar” 

Om syftet är att iaktta en som lärare 

så tror jag att man skulle kanske bli 

lite mer fundersam. 

Osäkerhet inför 

att ha en kollega 

som bedömer 

ens 

undervisning 

Osäkerhet 

A2 

Fråga: Hur 

känner ni inför att 

släppa in andra 

lärare i 

klassrummet?   

en del är ju jätterädda om sin tid 

liksom ”jag måste göra det här och 

det här” alltså… en del är ju lite mer 

”ja, men det är klart att vi kan byta 

lite”. 

Varierande 

öppenhet inför 

förändringar i 

undervisningen 

Varierande 

öppenhet 

A2 

Om erfarenheter 

från tidigare 

arbetsplats 

Vi hade ju så på min förra arbetsplats 

att man skulle, vi fick alltså order om 

att man skulle gå på två lektioner hos 

en annan lärare. Det var något 

projekt som de var deltagare i, men 

det var ingen som var särskilt pigg 

till det men folk gled dit ändå. 

Negativ 

inställning till 

påtvingad 

medarbetar-

bedömning 

Osäkerhet 
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A2 

Om att gå in i 

varandras 

klassrum 

[...] det kom en svensklärare och 

tittade på mig, hon hade ju ingen koll 

på vad jag gjorde, alltså hon hade ju 

inte den kompetensen. 

Medarbetar-

bedömning 

anses utgå ifrån 

stoff istället för 

undervisning 

Kunskapsbrist 

A2 

Om att lärare ska 

utvärdera 

varandra 

Men usch, det känns ju som att det 

blir dålig stämning. 

Medarbetar-

bedömning leder 

till dålig 

stämning 

Osäkerhet 

A2 

Om “öppna 

dörrar” 

Man kan utvärdera varandra lite. 

 

Ja, och vara varandras bollplank. 

Öppenhet inför 

medarbetar-

bedömning 

Öppenhet 

A2 

Om att ha 

lärarstudenter 

Och just att bli ifrågasatt tycker jag 

är oerhört bra. 

Öppenhet inför 

att bli ifrågasatt  

Öppenhet 

A2 

Om att ha 

lärarstudenter 

[...]att man får tänka till ett steg till 

varför gör jag det här istället för att 

bara gå in och köra sina 

rutinlektioner eller bara för, ja men 

bara för att så har jag alltid gjort. 

Ifrågasättande 

leder till 

utveckling av 

undervisningen 

Öppenhet 

A2 

Om 

lärarprofessionen 

[...] det här är ditt uppdrag, det här 

ska du förmedla till eleverna och det 

ska du göra och då får man ju följa 

det. Sen kan vi ju egentligen tycka 

och tänka vad vi vill. 

Tjänstemannarol

len ska inte 

innehålla 

tyckande 

Direktiv ska 

följas 

A2 

Om hur man gör 

med elever som 

ställer frågor som 

inte är ens eget 

ämne 

Men jag tror det är jättenyttigt för 

eleverna att höra att man som lärare 

säger att ”jag kan inte det, det får du 

faktiskt fråga din ämneslärare om”. 

Det är, så är det ju. 

Det är nyttigt för 

elever att se att 

lärarna har olika 

expertisområden 

Säkerhet i 

profession 

A3 

Om fördelar med 

samarbete 

Man höll sig mer till sitt egna ämne 

och språk höll sig till språk och SO 

till SO och nu var det ett sätt att 

kunna lära känna varandra och börja 

jobba med varandra, utnyttja 

varandra låter fel, jo men... Sen fick 

man ju börja tänka i de banorna, och 

det var lite nytt. 

När man börjar 

jobba 

ämnesövergripa

nde kan man 

använda 

varandras 

kompetenser 

Kompetens-

användning 

A3 

Om positiva 

aspekter på 

ämnes-

[...] dels ser man det från olika håll 

men att man är faktiskt ändå ganska 

överens om hur man ser på den här 

redovisningen eller vad det var. 

Med 

gemensamma 

projekt 

tydliggörs 

Stärker 

professionen 
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övergripande 

arbete 

gemensamma 

synsätt 

A3 

Om att 

måluppfyllelse 

mot elevernas 

behållning. 

Men samtidigt så är det ju så himla 

dumt att man säger att eleverna har 

ju jättemycket mer behållning av att 

jobba ämnesövergripande men jag 

hade hunnit så mycket mer och då är 

frågan: är det det det handlar om? 

Läraren ser att 

fokus ligger på 

fel aspekt av 

undervisningen 

Självkritik 

A3 

Om fortbildning 

av ämnes-

övergripande 

arbetssätt. 

Men det har ju också varit den 

uttalade policyn att från början så är 

vi så oerhört kompetenta alla som 

jobbar på den här skolan så det första 

vi skulle göra var ju att dela med oss 

till varandra. Det var ju liksom, vi 

behöver ingen fortbildning i början 

för vi har så mycket att lära av 

varandra. Det hinner vi ju inte heller. 

Ledning anser 

att kompetensen 

för ämnes-

övergripande 

redan finns i 

arbetslaget 

Osäkerhet 

A3 

Om “öppna 

dörrar” 

Ja… jag tycker man presterar mycket 

bättre när man har någon annan där 

inne, då blir man lite käckare. 

Kvalitén på 

undervisningen 

ökar när man är 

fler kollegor i 

klassrummet 

Öppenhet 

A3 

Om “öppna 

dörrar” 

Nej men för det som man vet väldigt 

lite om är ju andra lärare, hur de, vad 

de gör. 

Dålig insyn i 

kollegors arbete 

Självkritik 

A3 

Om 

lärarprofession 

och uppdraget 

Men det är ju både kunskapen men 

att de blir bra människor. 

Lärarens 

uppdrag består 

dels i att ge 

förutsättning för 

kunskap samt att 

utveckla sunda 

värderingar 

Dubbelt uppdrag 

A3 

Om det dubbla 

uppdraget 

[...] om syftet är att vi ska fostra goda 

människor, att de ska bli bra personer 

så tänker vi ju helt fel. Då ska vi ju 

inte sitta och bedöma. Alltså vi måste 

ju göra det, det är ju vårt uppdrag 

liksom. 

Det dubbla 

uppdraget 

krockar när 

fokus blir att 

bedöma eleven 

Dubbelt uppdrag 

A3 

Om arbetslagets 

styrning 

Vi har ju en diktator i vårt arbetslag 

så vi lyssnar ju på henne, chefen 

[skratt]. 

 

Ja, ni lyssnar jävligt dåligt… 

Ledarrollen i 

arbetslaget är 

problematisk  

Otydlig styrning 
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B1 

Om aspekter på 

ämnes-

övergripande 

Sen var det upp till var och en att 

utnyttja tiden. Men det var där det 

brast. Men tiden fanns ju verkligen. 

Kritik mot 

kollegor som 

inte använde 

avsatt tid till det 

uttalade  

Självkritik 

B1 

Om erfarenheter 

av 

ämnesövergripan

de undervisning. 

Vi har inte haft något gemensamt 

tema i arbetslag. Vi är ett ganska 

nybildat arbetslag. Men det hade vi 

egentligen inte förr i heller. 

 Självkritik 

B1 

Om styrning från 

ledning 

Men däremot om skolledningen hade 

gett oss med direktiv att nu vill vi se 

lite mer ämnesövergripande. Då är 

det klart att du hade gjort det. Nu har 

vi andra mål att uppfylla och då 

fokuserar vi på det. 

Mål från 

skolledningen 

prioriteras 

framför mål från 

läroplan 

Krock i styrning 

B1 

Om att diskutera 

pedagogiska 

problem (klass-

rumssituationer) 

Men jag menar det är mer naturligt 

tycker jag och det gör man varje 

vecka och inte bara på studiedagar. 

[flera bifall] 

Pedagogiska 

diskussioner 

sker snarare 

spontant än 

planerat 

Spontan 

utveckling 

B1 

Om ett projekt 

där rektorer 

visade sig i 

klassrummet. 

Detta är ju en tanke från en skola i 

New York att det visat sig att 

resultaten och även klimatet på 

skolan blir. 

 

Men lite är det tanken också att 

vuxna ska vara synliga i 

klassrumssituationen och kunna 

komma in lite spontant och kika in 

och sen går man utan väcka så stor 

uppmärksamhet därifrån. 

Projekt i skolan 

ges en 

vetenskaplig 

grund och 

förklaras utifrån 

forskning 

Vetenskaplig 

grund 

B1 

Om att röra sig i 

varandras 

klassrum. 

Och sen att vi har samma normer. Att 

det står för samma saker. 

Öppna klassrum 

skapar 

gemensamma 

normer 

Öppenhet 

B1 

Om 

lärarprofession 

Vad innebär lärarprofession för 

er? 
 

[Lång tystnad] 

 

Lärarprofession? 

 Osäkerhet 

B1 

Vad innebär 

Att vi ska vara stolta över det vi gör 

och veta vad vi håller på med. Både 

Lärarprofessione

n är omfattande 

Professionell 

säkerhet 
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lärarprofession 

för er? 

självkritik och distans till det och 

verkligen vara proffsiga på allt. Det 

är mycket som ingår. Sen kan vi 

prata om detaljer men det är 

helheten. 

och kräver både 

självkritik och 

distans. 

B1 

Vad innebär 

lärarprofession 

för er? 

Och det är väl ett av de kriterierna 

för en profession att man har den här 

utbildningen, att alla har en viss typ 

av utbildning, alla har en viss typ av 

examen och så. Tänker jag är ett led i 

det här med profession. 

Profession 

baseras på 

likvärdig 

utbildning 

Professionell 

säkerhet 

B1 

Om syftet med 

ämnesövergripan

de undervisning 

Så att det inte blir så uppdelat annars, 

eller mer, som vi har det nu. 

Undervisningen 

är uppdelad idag 

Självkritik 

B1 

Fråga: har ni fått 

någon 

fortbildning i 

ämnesöverskrida

nde? 

Nej det har vi väl inte?  Osäkerhet 

B2 

Om ämnes-

övergripande 

Är det progressionen? Idéer, schema 

och problem. Det är så vi jobbar. 

Ifrågasätter sitt 

eget arbete 

Självkritik 

B2 

Om ämnes-

övergripande 

Men det vi gjorde förut, kommer du 

ihåg det med svenskan och NO, då 

gjorde vi det på våra lektioner, men 

vi jobbade i samma ämne. Det var 

inte schemaövergripande, men det 

svåra där är just att hitta tid 

tillsammans då vi kunde både vara 

inplanerade. [flera talar] 

Uppfattningen är 

att det krävs 

schemaövergrip

ande för att 

undervisningen 

ska vara ämnes-

övergripande 

Okunskap 

B2 

Om samarbete 

[...] samarbetar bra ihop så blir det 

lite teman där. Någon annan klass 

där kanske de inte samarbetar bra 

och där blir de inga teman. 

Ämnes-

övergripande 

förutsätter att 

lärare kommer 

överens 

Bristande 

profession 

B2 

Om att eleverna 

råkat få ämnes-

övergripande 

undervisning 

Men har inte eleverna sagt något då? Elever förväntas 

informera 

lärarna om 

varandras 

undervisning 

Kommunika-

tionsbrist 

B2 Det var väldigt intressant så. Var tog Otydliga mål Osäkerhet 
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Om “öppna 

dörrar” 

det vägen liksom? 

 

Nej, det blev ju den gången och sen 

så fick vi höra att hur bra detta var. 

[...] 

 

Men ska vi fortsätta med allt vi drar 

igång? 

och 

prioriteringar 

från ledning 

skapar förvirring 

B2 

Om att lita på 

andra lärares 

bedömning av 

produkt. 

Så man måste ju kunna lita på 

varandra då också. 

Förutsättningen 

för ämnes-

övergripande 

arbete är att man 

litar på kollegors 

professionalitet 

Beroende 

B2 

Om bedömning 

Jag tänker också att kunna visa på 

olika kvalitéer. [jakanden] Visa på 

andra kvalitéer som kan komma 

fram. Kanske beror på olika 

arbetssätt också då. Kanske inte bara 

ämnes i alla fall. 

Lärarna ser 

behovet av olika 

undervisningsfor

mer för att höja 

kvalitén  

Professionell 

medvetenhet 

 

 

- Vilket stöd upplever arbetslag att man har för ämnesövergripande arbete i styrdokumenten? 

Information Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Abstraktion av 

nyckelord(en) 

A1 

Om ämnes-

övergripande 

Sen så är det ju så i NOämnena att 

många av målen i kemi, fysik, 

biologi är ju desamma. Bedömningen 

är exakt densamma, de har haft 

väldigt lite fantasi när de har gjort de 

här bedömnings… 

Det är liknande 

mål i de 

naturorienterade 

ämnena 

Ämnesöver-

gripande 

underlättas av 

styrdokument 

A1 

Om direktiv från 

ledning 

Ja för så som vi har planerat idag så 

utgår vi från bedömningen. 

Bedömning som 

utgångspunkt 

för planering 

Bedömning 

A1 

Om fortbildning 

Men däremot så, när man tittade på 

när det skulle implementeras, den 

nya läroplanen, så tittade vi ju på 

film där man då uttrycker att ”ja, ska 

du hinna med alla de här 

kunskapsstoffen som är nu instoppat 

i så måste du jobba 

ämnesövergripande för annars 

kommer du aldrig hinna med”. Det 

tog de ju upp i den filmen. 

Det stora 

kunskapsstoffet 

kräver ett 

ämnesövergripa

nde arbetssätt 

Ämnesöver-

gripande krävs 
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A1 

Om krav på 

ämnesöver-

gripande från 

ledning (styrning) 

Det finns ju uttalat uppifrån om att 

det här och det här ska vi ha gjort. 

Styrning mot 

ämnesövergripa

nde 

undervisning 

finns 

Positiv styrning 

A1 

Om förändringar 

med LGR11 

Alltså, det är ju oerhört mycket mer, 

skolan går ju mer mot bedömning, 

bedömning, bedömning och det är ju, 

det kan vara en svårighet att ta ut 

svängarna då, vilket man gjorde mer 

i ämnesövergripande tidigare, man 

kunde ta ut svängarna på ett annat 

sätt. 

Det ökade 

kravet på 

bedömning 

minskar 

flexibiliteten i 

ämnesövergripa

nde arbetssätt 

Mindre 

utrymme 

A1 

Om LGR11 och 

bedömning 

Ja men då var det nog mer fritt förr, 

när man inte kände, det här 

medvetandet kring bedömning som 

man har. Jag vet inte hur det är på 

andra skolor men man är ju sjukt 

medveten idag [medhåll], man gör ju 

ingenting utan att tänka bedömning i 

bakhuvudet. 

Hög 

medvetenhet 

gällande 

bedömning 

minskar friheten 

i arbetet 

Mindre 

utrymme 

A1 

Om LGR11 och 

bedömning 

Och det är ju på gott och ont. När 

eleverna är invanda med detta så tror 

jag att de kommer nå en högre 

kvalité i allting. 

Hög 

medvetenhet 

kring 

bedömning kan 

på sikt öka 

kvalitén på 

elevernas 

produkter 

Bedömning som 

kvalitetsgarant 

A1 

Om att tolka 

bedömnings-

matriser (flera 

lärare pratar) 

Just med likvärdig bedömning tycker 

jag, det är ju… 

 

Det är inte lätt. 

 

Nej det är ju inte det. 

 

Vad är komplext? 

 

Och mer komplext? 

 

Och god? 

 

Och välutvecklad? 

Svårdefinierbara 

begrepp i 

bedömnings-

matriser 

Svårdefinierbara 

begrepp i 

bedömnings-

matriser 

A1 

Om det centrala 

Man ser väl till att man har bockat av 

allting. 

Systematiskt 

arbete utefter 

Mindre 

utrymme 
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innehållet stoffinnehållet 

A1 

Om LGR11 

Nej. Och det är ju där då, med 

bedömningen med nationella prov så 

har ju det gjort att sen vi fick det i 

NO så har man blivit mer ”å fasen, 

det där måste jag också ha med, och 

det där kanske jag måste lägga ner 

mer tid på” som jag inte tyckte var så 

väsentligt egentligen men tydligen 

tyckte de som har skapat detta.  

Minskad frihet i 

val av 

stoffinnehåll 

med ökade krav 

på bedömning 

samt nationella 

prov 

Mindre 

utrymme 

A1 

Om läroplan i 

förhållande till 

nationella proven 

Men direktiven är ju inte alltid där. 

Du menar tillsammans med de 

nationella proven som vi genom 

erfarenhet vet vad som dyker upp 

där. 

Styrdokumenten 

är inte 

heltäckande 

Styrdokumenten 

är inte 

heltäckande 

A1 

Om skillnader 

mellan ämnen 

Sen är det stor skillnad på ämne 

tycker jag. Alltså det är betydligt 

större tidspress i SO-ämnena än vad 

det är i idrott. Idrotten har ju helt 

andra förutsättningar känns det som, 

det är mycket större möjlighet för 

eleverna att själva få gå in och göra 

egna lektioner och vara med och 

bestämma men i SO känns det så 

tidspressande liksom så att där måste 

man bocka av. 

Lärare upplever 

stora skillnader 

mellan ämnen, 

vilket kan ge 

upphov till 

problem i 

ämnes-

övergripande 

Skillnad mellan 

ämnen 

A1 

Om elevers 

medbestämande 

och läroplan 

Alltså när man lägger över ett ansvar 

som är orimligt där… vi har ju våra 

styrdokument att förhålla oss till och 

när vi knappt klarar av dem, att förstå 

dem ibland, ska vi ställa kravet på 

våra elever… 

Lärarna har 

svårt att förstå 

styrdokumenten 

Svårtolkade 

styrdokument 

A1 Vi börjar med en väldigt öppen 

fråga, väldigt stort: vad kommer ni 

att tänka på när vi säger 

ämnesövergripande undervisning? 
 

Nya läroplanen. 

Ämnesöver-

gripande 

undervisning är 

centralt i LGR11 

Centralt 

A2 

Om att planera 

ämnesövergrip-

ande 

Vi plockar ut de aktuella förmågorna 

ur olika matriser, ur olika 

ämnesmatriser, det blir som en 

projektmatris. 

De utgår från 

bedömnings-

matriserna i 

respektive ämne 

för att bygga 

upp ett 

Bedömning 
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ämnesöver-

gripande arbete 

A2 

Om läroplan 

Samtidigt så, tittar man på nya 

kursplanerna så separerar de ju NO 

och SO oerhört tydligt. Det har ju 

varit mer samma mål. Nu har de 

verkligen splittat upp det. 

 

Fast är det verkligen så? 

 

Ja. 

Lärarna 

upplever en 

tydligare 

distinktion 

mellan de 

samhälls- och 

naturorienterade 

ämnena 

Ökade skillnader 

A2 

Om No-ämnen i 

läroplan 

Jag tänkte inom NO-ämnena så är det 

mer tematiskt tänkt. 

 

Ja, jag tänkte just säga det. 

 

Energi, miljö, hälsa, det är ju de 

tematiska områdena som nämns. 

De natur-

orienterade 

ämnena är mer 

anpassade till 

läroplanens 

uttryckta teman 

Skillnader 

ämnen 

A2 

Om att koppla 

ihop NO-ämnen 

och SO-ämnen i 

ämnesöver-

gripande 

Och vi kände att med den nya så blev 

det ju ännu mindre. Det finns ju 

grejer om man letar. 

 

Men då är det något litet. 

Lärarna 

upplever en 

tydligare 

distinktion 

mellan de 

samhälls- och 

naturorienterade 

ämnena 

Skillnader 

ämnen 

A2 

Om Lgr11 

Det är väl lite så de säger att om du 

överhuvudtaget ska hinna med allt 

det centrala innehållet så måste du 

jobba ämnesintegrerat. För annars 

kommer du inte hinna liksom ta upp 

allt centralt innehåll. Så har jag 

uppfattat Skolverket i alla fall när 

man tittar på de centrala innehållen. 

Faktiskt. 

Det stora 

kunskapsstoffet 

kräver ett 

ämnesövergripa

nde arbetssätt 

Ämnesöver-

gripande krävs 

A2 

Om Lgr11 

Det är ju att, numera har vi fyra 

separata ämnen och det har ju ni 

också. Innan var det ju SO-ämnen 

och de flöt ju ihop i sig, men nu har 

man ju separerat allting och då blir 

det tuffare att få ihop allt. 

Separationen av 

de orienterade 

ämnena från ett 

till fyra minskar 

de naturliga 

kopplingarna 

Ökade skillnader 

A2 

Förändring från 

Lpo94 till LGR11 

Man tittar ju alltid på 

kunskapskraven först känner jag, lite 

så, och likadant att man tittar på 

Lärarna utgår 

från bedömning 

och sedan 

Bedömning 



65 
 

syftena eller målen. Och sen så ”hur 

kan jag göra detta” och så får man 

titta på centrala innehållet och väva 

ihop det på ett snyggt sätt. [...]vad är 

det för kunskapskrav jag ska bedöma 

i det här området. 

centralt innehåll 

i sina 

planeringar 

A2 

Om 

styrdokument 

Men man kan se det som olika ramar 

i varandra och eleverna får vara med 

och bestämma inom den innersta 

ramen och får studsa hur de vill men 

bara om de håller sig inom den 

innersta ramen. De andra ramarna 

har vi satt för att vi måste följa 

styrdokumenten. 

Elevernas 

inflytande sker 

inom små ramar 

efter att 

styrdokumenten 

följts 

Styrdokumenten 

begränsar 

elevdemokratin 

A2 

Om centralt 

innehåll 

Nej men jag tänker Skolverket, det 

här har Skolverket kommit på för att 

Sveriges skola har halkat efter och så 

tänker de att eleverna måste lära sig 

mycket mycket mer och därför så 

tänker de så här och då är enda valet 

för att vi ska hinna med mer att… 

men jag vet inte om jag tycker det är 

positivt. 

Skolverket 

önskar höjd 

kvalitet genom 

höjd kvantitet 

vilket kräver 

ämnesövergripa

nde 

Ämnesöver-

gripande krävs 

A3 

Om Lgr11 

Sen kan man säga såhär, att med de 

nya kursplanerna, heter det 

ämnesplanerna, ja ja, jag kommer 

inte ihåg, så bjuds det inte lika 

mycket in till det egentligen. För det 

har ju blivit mer att ämnena går isär 

varandra. 

Större skillnader 

mellan ämnen 

minskar de 

naturliga 

kopplingarna 

Ökade skillnader 

mellan ämnen 

A3 

Om skillnad 

Lpo94 Lgr11 

Nej, inte när man väl har hittat precis 

vad det är man ska göra och… men 

det är svårare att hitta det 

gemensamma. 

Det har blivit 

svårare att hitta 

kopplingar 

mellan ämnen 

med Lgr11 

Ökade skillnader 

A3 

Om skillnad 

Lpo94 och Lgr 

11 

Som förut var det ju liksom droger i 

NO men det har de tagit bort från 

SO, hur det påverkar samhället, det 

fanns ju inte längre där. Så det var ju 

förut en ganska given angreppspunkt 

men den är ju borttagen. 

Gemensamt 

innehålla mellan 

ämnen har tagits 

bort 

Ökade skillnader 

A3 

Om skillnader 

mellan Lpo94 

Men ni har ju mycket mer sådär 

preciserat moment liksom. Så det kan 

jag känna, förut tyckte jag att det var 

Lpo94 innebar 

en större frihet 

att anpassa 

Ökade skillnader 
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och Lgr11 mycket friare, vi får alltid in det 

någonstans och lite så, det var lite 

mer sådär… 

 

Det gick att passa in allting, man 

hittar alltid någonstans… 

stoffet. 

A3 

Om skillnad 

mellan Lpo94 

och Lgr11 

Jag har en känsla av att det är mycket 

mer inriktat på bedömningen nu när 

ni lägger upp arbetet. 

 Bedömning 

A3 

Om ämnesöver-

gripande 

undervisning  

Ja, och det är nog från alla andra, att 

man känner att ”här hade jag ju 

hunnit ett helt avsnitt på det här…” 

fast för eleverna är det säkert en 

jättestor behållning men just att det 

är bara en liten punkt kanske som jag 

kan bedöma i detta och då känner jag 

bara, nej, fasen, det här har vi inte tid 

med. 

Det fokuseras 

mycket på att 

avhandla det 

centrala 

innehållet på 

bekostnad av 

ämnesöver-

gripande 

undervisning 

och elevernas 

väl 

Fokus centralt 

innehåll 

A3 

Om ämnesöver-

gripande 

undervisning 

Är det viktigt att man hinner med 

mest eller att eleverna får behållning 

av det de faktiskt gör? Och sen vet ju 

jag att vi har ju krav på oss att vi ska 

göra bedömningen liksom. 

Större krav på 

kvantitet än 

kvalité 

Bedömning 

A3 

Om ämnesöver-

gripande 

undervisning 

Fast det är ju verkligen när det är 

roliga saker som man kan göra, det är 

precis som [kollega] säger, då får 

man bara med sig ytterst lite och då 

är det inte värt den tiden. 

Inspirerande och 

underhållande 

undervisning ger 

för lite mätbara 

resultat 

Mätbart resultat 

premieras  

B1 

Om att jobba 

ämnesöver-

gripande med 

Lgr11 

Det finns så mycket annat nytt vi har 

[medhåll, jakanden] 

 

Det är därför jag menar man är ju 

uppe i sina egna, man har inte 

kommit dit än. Men visst är det så i 

alla ämnesfilmerna? [mmm] 

De har inte 

kommit dit än, 

de är fast i att 

förstå de nya 

styrdokumenten 

Lång 

implementerings

tid  

B1 

Om positiva 

aspekter på 

ämnesöver-

gripande 

Och sen är vinsten det som du också 

nämner att det är många kriterier som 

går in i varandra. Att man kan 

samarbeta på så vis. 

Olika ämnen 

delar 

bedömnings-

kriterier 

Kursplanerna 

möjliggör 

ämnesöver-

gripande 

B2 Var du inte med när vi satt vi åkte till De kan hitta Kursplanerna 
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Om att jobba 

ämnesövergripan

de med 

kursplanerna 

och med iväg och tittade på 

varandras kursplaner och skulle hitta 

var det överlappade då har vi 

verkligen satt igång ett jätteprojekt. 

gemensamma 

mål och skapa 

ämnesövergripa

nde arbeten 

möjliggör 

ämnesöver-

gripande 

B2 

Om ämnes-

konferenser 

Ämneskonferenser är något som ökat 

i och mer egentligen den nya 

läroplanen som har blivit livsviktiga 

för att vi över huvud taget ska 

komma vidare, en massa 

gemensamma saker att göra. 

Lgr11 kräver 

arbete i 

ämneslag för att 

kunna förstå 

kursplanerna 

Svårtolkade 

styrdokument 

B2 

Om ämnesöver-

gripande och 

Lgr11 

Det känns för att man ska hinna med 

alla kunskapskrav så måste börja 

samarbeta tillsammans och mäta kan 

man göra något i SO:n som jag kan 

ha nytta av i SO:n som gör så att 

eleverna visar ett krav i SO:n som 

även kan nytta i Kemin eller Biologi, 

för att vi ska hinna med allt. 

Ämnesövergripa

nde krävs i den 

nya läroplanen 

för att hinna 

med centralt 

innehåll och 

kunskapskrav 

Ämnesöver-

gripande krävs 

B2 

Om ämnesöver-

gripande och 

Lgr11 

Så har vi centrala innehållet där vi 

måste visa specifika saker, det kan 

jag känna, det borde gynna eleverna 

då, för de borde få bättre helhetsbild 

av saker vi gör kan man tycka, alltså 

få bättre sammanhang. Men vi har, 

jag känner inte att man har kommit 

dit än utan att det blir lite konstruerat 

när man ska göra ämnesövergripande 

fortfarande. Det borde gynna dem. 

Det centrala 

innehållet bör 

hjälpa till att få 

en struktur för 

eleverna om det 

undervisas 

ämnesöver-

gripande 

Ämnesöver-

gripande krävs 

B2 

Om Lgr11 

Det är ju lite konstigt att man går 

från att är ett SO-betyg till fyra när 

man samtidigt vill att det ska vara 

ämnesintegration i nya läroplanen det 

är lite motsägelsefullt tycker man ju. 

Lärarna 

upplever en 

motsägelsefullhe

t i Lgr11 

Läroplanen är 

motsägelsefull 

 


