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Abstract 

Författarens namn: Erica Pettersson 

 

Titel: Ämnessamverkan i grundskolan. En studie av lärares syn på ämnessamverkan 

mellan slöjd och matematik respektive slöjd och svenska. 

 

Engelsk titel: Cross-curricular teaching at primary school. A study of teachers’ views on 

cross-curricular teaching between handicraft and mathematics and between handicraft and 

Swedish. 

 

Antal sidor: 66 

 

The aim of this study is to investigate how primary school teachers perceive and apply cross-

curricular teaching between handicraft and mathematics and between handicraft and Swedish. 

The study highlights the teachers vision of subject interaction, the degree to which, the manner 

in which the subject interaction takes place, and if there are pros, cons or concrete gains by 

working with the topic subject interaction. The study also investigates primary school teachers’ 

attitude towards cross-curricular teaching and the degree and manner that this is implemented. 

Furthermore, what are the advantages and disadvantages with cross-curricular teaching? In the 

study, a survey was conducted in thirteen primary schools in a municipality in the south of 

Sweden. The survey contained both open-ended and closed-ended questions. The result of the 

survey shows that teachers generally have a positive attitude towards cross-curricular teaching 

and believe that it could bring many advantages. However, insufficient planning by school 

management and lack of time were obstacles to successful cross-cultural teaching that were 

identified by the teachers. The respondents state that they apply cross-curricular teaching to 

some extent. When asked how this is implemented 70 per cent of the respondents answers that 

cross-curricular teaching is applied among the subjects they teach instead of cooperating with 

other teachers. The study’s theoretical approach is built on Dewey’s theory and writings on 

didactics from across-curricular point of view. The analysis shows that when you break down 

the questions into the didactic questions why, what and how the answers vary and provide a 

deeper insight on how the informants view cross-curricular teaching. 

 

 

Nyckelord: ämnessamverkan, slöjd, matematik, svenska 
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1 Inledning 

Alltsedan jag för sjutton år sedan utexaminerades som lärare med huvudinriktning slöjd, har 

jag funderat och reflekterat mycket kring samverkans betydelse för såväl elever, lärare som 

för undervisningen samt hur samverkan påverkar lärandet. Detta är anledningen till att jag valt 

att genomföra en studie om ämnessamverkan med fokus på skolämnena slöjd, matematik och 

svenska. Slöjd är ett skolämne vars forskningstradition är relativt liten i jämförelse med 

många andra ämnen inom grundskolan. Detta gör att det känns än viktigare för mig att studera 

detta område. Genom åren har många olika frågor blivit extra intressanta för mig som lärare. 

En sådan fråga är om det kan finnas konkreta vinster för eleven, läraren och undervisningen 

om olika ämnen skulle samverka med varandra. I dagens rådande styrdokument påtalas att 

grundskolan ska ge eleven överblick och sammanhang. En intressant faktor här blir att belysa 

ämnessamverkan från lärarperspektivet för att se hur lärare ser på och om de använder sig av 

samverkan. Min upplevelse som lärare är att olika lärare har olika syn på och använder sig på 

olika sätt av samverkan mellan olika ämnen. Dessa tankar och reflektioner har föranlett mig 

att ta mig an denna studie där ämnessamverkan i grundskolan är i fokus. I nu rådande 

läroplan, Lgr-11,
1
 finns även förmågor angivet i samtliga av grundskolans ämnen. Förmågor 

som eleven under sin skolgång i grundskolan ska ges förutsättningar att på bästa sätt arbeta 

med och utveckla. Flera av förmågorna i läroplanen påminner eller är väldigt lika i flera av 

grundskolans ämnen och utifrån ett pedagogiskt perspektiv skulle måhända samverkan mellan 

olika ämnen kunna ge vinster i elevens lärande. Som legitimerad lärare i både slöjd och 

matematik kan jag se att flera av grundskolans ämnen och därtill dess förmågor, på ett 

naturligt sätt, skulle kunna behandlas genom ämnessamverkan. Detta är inspirationskällan till 

denna studie, och en viktig fråga här blir därför att undersöka hur grundskollärare ser på och 

använder sig av ämnessamverkan. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Skolverket. Lgr-11. 
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet ges först en läroplansöversikt, med start i Lgr-62 till nu rådande läroplan 

Lgr-11, med fokus på läroplanstexter kring ämnessamverkan i grundskolan. Då fokus i detta 

arbete är hur lärare ser på ämnessamverkan redovisas inledningsvis vad som skrivits kring 

ämnessamverkan i läroplanerna från olika tidsperioder. Avsikten är med andra ord att här ge 

en bild av om eller hur läroplanerna lyfter fram och uppmanar pedagoger till att 

ämnessamverka i grundskolan.  

2.1 Ämnessamverkan i grundskolans styrdokument 

Ämnessamverkan i svensk grundskola har i skolans styrdokument lyfts fram på väldigt olika 

sätt. Genom att studera läroplaner från Lgr-62 fram till nu rådande läroplan, Lgr-11, 

framkommer att samverkan är mer eller mindre framträdande. Nedan görs en redogörelse för 

hur de valda läroplanerna tar upp vikten av ämnessamverkan, först övergripande för att sedan 

ge konkreta exempel på vad som står i kursplanerna i ämnena matematik, svenska och slöjd. 

Eftersom studien handlar om ämnessamverkan blir det här väsentligt att här ta med detta i 

bakgrunden för att få en djupare förståelse i ämnesområdet. 

2.1.1 Lgr-62 

I första kapitlet i Lgr-62, angående ”Allmänna anvisningar för skolans verksamhet”, finns det 

inget allmänt skrivet vad gäller samverkan mellan olika ämnen utan där hänvisas i kapitlet om 

”Undervisning” till att: ”Exempel på den samverkan, som bör förekomma vid undervisningen 

i olika ämnen, ges i anvisningar och kommentarer till kursplanerna.”
2
 I samtliga ämnen 

förekommer texter som lyfter fram att samverkan mellan olika ämnen är viktigt. Det finns 

även i flera av läroplanens ämnen en underrubrik med titeln: ”Samverkan med andra ämnen”. 

Här framgår hur Lgr-62 anser att pedagogen bör samverka med andra ämnen eftersom detta 

finns med som en egen rubrik i flera ämnen i läroplanen.  

Inom svenskämnet hänvisas till samverkan både mot orienteringsämnen men även med bland 

annat hembygdskunskap. Läroplanen framhåller att samverkan med svenska i samtliga 

skolämnen ger fördelar genom att eleven på ett naturligt sätt till exempel kan öka sitt 

                                                           
2
 Skolöverstyrelsen. Lgr-62, 38. 
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ordförråd samt att samtliga lärare i andra ämnen får iaktta och studera eleverna genom 

svenska språket.
3
  

I kursplanen för matematik framgår att flera andra skolämnen kan vara till hjälp i till exempel 

räkneövningar. 

Problem ur vardagslivet med beaktande av elevernas intressen samt problem i anslutning till andra 

ämnen.”
4
 ”De systematiska räkneövningarna kan i stor utsträckning hämta stoff från och stödjas av 

undervisningen i övrigt, t. ex. i hembygdskunskap, geografi, samhällskunskap, fysik, kemi, teckning, 

hemkunskap och slöjd.
5
  

Som framgår ovan så ger läroplanen alltså konkreta förslag till pedagogen på ämnen där 

matematiken kan utövas och praktiseras. 

I Lgr-62 är slöjd uppdelat i textilslöjd och i träslöjd respektive metallslöjd. Där framkommer 

att samverkan bör ske med andra skolämnen, såsom till exempel matematik, geografi och 

även kristendomskunskap. 
6
 

2.1.2 Lgr-69 

Sex år senare kom nästa läroplan, Lgr-69. Redan i läroplanens första kapitel ”Mål och 

riktlinjer” står det skrivet: ”Estetisk-praktiska ämnen och fysisk fostran utgör väsentliga 

inslag i skolans utbildning.”
7
 Läroplanen definierar att det är av stor vikt att elevernas 

estetiska värden utvecklas.
 8

 I denna läroplan finns skrivet ett eget kapitel om samverkan.  

Nödvändig för samverkan är en nära kontakt mellan enskilda och grupper i skolan. Den kan åstadkommas på 

flera olika sätt. … Det gemensamma arbetet ger både lärare och elev rika möjligheter att nå varandra och 

vinna varandras förtroende. En viktig form för samverkan är dialogen, samtalet.
9
 Samverkan skall sålunda 

inte hänvisas till vissa aktiviteter, personer eller grupper, utan bör gälla över åldersgränser, sysselsättningar 

eller uppgifter i skolan, dvs i skolans totala, dagliga verksamhet. En god samverkan i skolan är alltså ett 

betydelsefullt mål i sig själv. Samtidigt ökar den möjligheterna inte endast till ett väl fungerande och 

resultatrikt skolarbete utan också till trivsel för alla.
10 

Här läggs tyngdpunkten på samverkan inte enbart för ett fungerande och utvecklande 

skolarbete utan också på att samverkan bidrar till trivsel. Under rubriken ”Undervisning” tas 

                                                           
3
 Skolöverstyrelsen. Lgr-62, 138. 

4
 Ibid, 165. 

5
 Ibid, 172. 

6
 Ibid, 322ff. 

7
 Skolöverstyrelsen. Lgr-69, 12. 

8
 Ibid, 14. 

9
 Ibid, 26. 

10
 Ibid, 27. 
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det på flera olika ställen upp vikten av samverkan som till exempel ”Vidare ger 

yrkesorientering samt undervisning i slöjd och vissa tillvalsämnen viktiga bidrag till 

elevernas insikter i dessa frågor. En samverkan mellan berörda lärare är en förutsättning för 

ett gott resultat.”
11

 Även här förtydligar läroplanen vikten av att samverkan har betydelse för 

elevens lärande. I kapitlet som tar upp ”Samarbete mellan elever där det bland annat tas upp 

om viktiga moment vid grupparbeten” framgår det att sådana upplägg där orienteringsämnen 

samverkar med estetisk-praktiska ämnen är att föredra. 

Ett arbetssätt med en sådan uppläggning blir ett viktigt inslag i undervisningen på mellanstadiet och 

högstadiet, speciellt i orienteringsämnen och estetisk-praktiska ämnen, där muntlig och skriftlig 

framställning, läsning och studieteknik kan övas och tillfällen till skapande verksamhet ges, samtidigt med att 

eleverna inhämtar kunskaper.
12

  

I likhet med kursplanen för svenska i Lgr-62 framgår det i Lgr-69 att samverkan bör ske och 

det skrivs på flera ställen om vikten av att alla ämnen ska medverka till den språkliga 

utvecklingen.
13

 

I samtliga stadier angående huvudmoment i matematik framgår att undervisningen och 

framför allt problemlösning ska utgå från elevens intresse och erfarenhet. 

Matematikundervisningen kan hämta tillämpningar från undervisningen i övrigt t ex i 

orienteringsämnen, teckning, hemkunskap, slöjd, ekonomi och teknik.”
14

  

I kursplanen för slöjd framgår att samverkan bör ske i samtliga stadier på ett naturligt sätt och 

att slöjdlärare bör i möjligaste mån samplanera undervisningen med andra lärare och ämnen. 

2.1.3 Lgr-80 

I Lgr-80 framträder ämnessamverkan tydligare och den har många olika förslag på vilka 

ämnen som bör samverka jämfört med Lgr-62 och Lgr-69. Lgr-80 har blivit kallad för ”den 

integrerade läroplanen.”
15

 I kapitlet ”Riktlinjer för arbetet, innehåll och samverkan” kan vi se 

rubriken: ”Skolan-ett centrum för samarbete”
16

 vars kapitel tar upp vikten av samverkan 

mellan olika parter inom skolan såväl som utanför skolan.  

                                                           
11

 Skolöverstyrelsen. Lgr-69, 46. 
12

 Ibid, 65. 
13

 Ibid, 131. 
14

 Ibid, 140. 
15

 Karlefors. Att samverka eller..?, 26. 
16

 Skolöverstyrelsen. Lgr-80, 20. 
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Tillfällen till övning av grundläggande färdigheter att tala, läsa, skriva och räkna skall ges eleverna i många 

ämnen. Träningen får inte ensidigt koncentreras till svenska och matematik. Sakprosa sysslar eleverna 

främst med i andra ämnen än svenska. Skriv- och räkneuppgifter hör hemma inom en grupp av ämnen. Att 

kunna uttrycka sig med hjälp av bild är på samma sätt en färdighet som berör många ämnen.
17

  

Obligatoriska temastudier är ett nytt inslag i Lgr-80.  

Vanan att arbeta med sådana större uppgifter bör successivt byggas upp hos eleverna under skolåren.”
18

 

”Om elever och lärare så önskar kan arbetet ha en ämnesövergripande uppläggning. Det är betydelsefullt 

att man genom fortbildning och lokal planering underlättar för de lärare och elever som väljer en sådan 

samlad undervisning.
19

  

Här poängteras vikten av den lokala planeringen för att samverkan ska kunna utföras. En 

nyhet för Lgr-80 är även att kunna välja olika tillval. Detta bidrar till att eleverna får 

möjligheter till ämnessamverkan mellan olika ämnen.
20

 Ett tillval som ämnar ge eleverna 

inspiration och därtill motiverar dem. I Lgr-80 står det angående arbetsformer att: ”Om 

lärarna samarbetar i arbetslag kan olika arbetsformer lätt växla inom ett arbetsområde.”
21

 I 

läroplanen förordas hur viktigt arbetslaget på skolan är och dess betydelse för elevens lärande. 

I kapitlet som tar upp om elever med särskilda behov och om förebyggande åtgärder står att: 

”Undersökande inslag, i natur och samhälle, liksom tillämpningsuppgifter måste i stället få 

stort utrymme. En sådan metodik underlättas i hög grad av samarbete i arbetslag mellan 

olika lärare.”
22

 Från och med denna läroplan är ämnena i kursplanen redovisade i 

bokstavsordning. 

I kursplanen för matematik framgår att eleverna genom sitt skolarbete ska skaffa sig sådana 

kunskaper och färdigheter som de har användning av i sina studier i andra ämnen.
23

 Detta 

innebär med andra ord att en samverkan ska eller bör ske mellan pedagoger. Vidare framgår 

att matematikundervisningen ska vara så konkret och praktisk att varje elev ska kunna 

använda sig av sina kunskaper i matematik i praktiska situationer.
24

 När det gäller mätningar 

och enheter står det: ”Därför skall man i undervisningen ägna stort utrymme åt att mäta med 

olika enheter och med olika instrument och samordna arbetet med undervisningen i andra 

                                                           
17

 Skolöverstyrelsen. Lgr-80, 30. 
18

 Ibid, 35. 
19

 Ibid, 36. 
20

 Karlefors. Att samverka eller..?, 26. 
21

 Skolöverstyrelsen. Lgr-80, 46. 
22

 Ibid, 53. 
23

 Ibid, 98. 
24

 Ibid, 99. 
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ämnen, främst hemkunskap, slöjd och naturorienterande ämnen.”
25

 Pedagoger och arbetslaget 

förväntas därför arbeta tillsammans för att förstå hur och på vilket sätt respektive pedagog 

använder till exempel mätningar och enheter. Under rubriken geometri står det: ”Man bör 

utgå från hemmet och närmiljön samt knyta an till andra ämnen, speciellt geografi, bild och 

slöjd.”
26

 Här lyfter läroplanen elevens kontext som en viktig utgångspunkt för elevens 

lärande. På flera ställen i kursplanen för matematik betonas vikten av att arbeta med ”praktisk 

inriktning” för att eleven ska få utveckla sin förståelse för ämnet matematik.
27

  

Vad gäller slöjdämnet i Lgr-80 betonas att ämnessamverkan kan bidrar till att eleven får en 

helhetsbild gentemot andra skolämnen. I läroplanstexten framgår att slöjden kan bidra med 

värdefulla kunskaper och tekniker bland annat i orienteringsämnen liksom hemkunskap. 

Slöjden har goda förutsättningar att tillföra undervisningen i såväl hemkunskap som orienteringsämnen 

värdefulla kunskaper och tekniker. Sådan samverkan bör tas till vara i så stor utsträckning som möjligt.”
28

 

”Studier av olika tider i samarbete med samhällsorienterande ämnen skall uppmuntra dem till att återge och 

nyskapa gamla ting.
29

  

Slöjden delas här upp i tre delmoment; Skapande verksamhet, produktion och konsumtion och 

miljö och kultur. Under delmomentet ”Skapande verksamhet” tas det, under samtliga stadier; 

låg-, mellan- och högstadiet, upp om ”samverkan med andra ämnen.”
30

 I delmomentet 

”Produktion och konsumtion” tas också upp om vikten av ”samverkan med 

orienteringsämnen och hemkunskap.”
31

 Sista delmomentet, Miljö och kultur, inleder sin skrift 

med: ”På alla stadier: I samverkan med andra ämnen studera olika levnadsförhållanden och 

kulturer från förr och nu avseende kläder, ting och miljö.”
32

 Eleven kan på så sätt få en 

helhetsbild genom flera av grundskolans ämnen. 

Likaså i kursplanen för svenska påtalas det att samverkan mellan olika ämnen är mycket 

viktigt. ”Språket växer med ökade erfarenheter av omvärlden. Eleverna skall därför genom 

direkta iakttagelser och undersökningar av omvärlden i samverkan med andra ämnen, …, 

samt i gemensamt skapande arbete ständigt skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter.”
33

 

                                                           
25

 Skolöverstyrelsen. Lgr-80, 103. 
26

 Ibid, 104. 
27

 Ibid, 53. 
28

 Ibid, 129. 
29

 Ibid, 130. 
30

 Ibid, 130. 
31

 Ibid, 131. 
32

 Ibid, 131. 
33

 Ibid, 134. 



12 
 

Under delmomentet läsning står det: ”Sakprosan dominerar läsningen i orienteringsämnena, 

och instruktioner och anvisningar kommer in i praktiska sammanhang i alla ämnen.”
34

 

Samtliga lärare inom grundskolan har ett språkligt ansvar för alla elever på skolan och även 

här poängteras hur viktigt det är med samverkan. 

2.1.4 Lpo-94 

I och med Lpo-94 sker en förändring vad gäller ämnessamverkan och i denna läroplan finns 

det inte mycket skrivet om samverkan mellan olika ämnen. I kapitlet ”Kunskaper” framgår 

det däremot att rent allmänt ska samverkan ske med alla som arbetar i skolan. 

Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. … Läraren skall … 

samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och organisera och genomföra arbetet så att 

eleven … får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.
35

  

Det som nu skiljer denna läroplan från tidigare läroplaner är att i Lpo-94 finns inte, i likhet 

med tidigare läroplaner, något eget kapitel om samverkan. Här ges inga konkreta förslag, till 

skillnad mot tidigare läroplaner som till exempel Lgr-80, på ämnen som skulle kunna 

samverka. Nytt för denna läroplan är däremot ett kapitel innehållande ”Rektors ansvar” där 

det bland annat står: ”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för: … att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i 

undervisningen i olika ämnen.”
36

 Detta innebär att genom införandet av Lpo-94 överfördes 

ansvaret för att arbeta med ämnessamverkan från lärarna till att nu ligga på skolans rektor. Av 

den nya förändringen i Lpo-94 ligger det inte längre något direkt ansvar på pedagoger i 

grundskolan att ämnessamverka. 

I kursplanen för matematik står: ”Matematik har nära samband med undervisningen i andra 

ämnen. … Begrepp och metoder hämtade från matematik behövs för att nå mål i andra 

ämnen.”
37

 Det står visserligen att till exempel eleverna behöver matematik i andra skolämnen 

men det som skiljer denna läroplan från tidigare läroplaner är att här står det ingenting om att 

man ska eller bör samverka. Dessutom ges det inte i Lpo-94 några konkreta förslag eller 

exempel på vilka andra ämnen som skulle kunna samverka med matematiken. 

                                                           
34

 Skolöverstyrelsen. Lgr-80, 136. 
35

 Utbildningsdepartementet. Lpo-94, 12.   
36

 Ibid, 17. 
37

 Utbildningsdepartementet. Kursplaner för grundskolan, 34. 
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Likaså vad gäller slöjd framgår det inget om att slöjden ska eller bör samverka med andra 

ämnen, även om slöjdämnet kan bidra till begreppsbildning och begreppsutveckling. 

”Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom andra skolämnen. Det 

förekommer exempelvis ofta matematiska tillämpningar som lägger en grund inte minst för 

storleksuppfattning och förståelse av geometri.”
38

 

När det gäller svenskämnet står det att samtliga lärare på skolan har ett gemensamt ansvar för 

den språkliga utvecklingen hos eleven. ”Inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas 

språkliga utveckling, men alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om 

språkets betydelse för lärande.”
39

 I likhet med ämnena matematik och slöjd står det ingenting 

om att ämnet svenska ska eller bör samverka och det ges inga förslag eller exempel på andra 

ämnen att samverka med. 

2.1.5 Lgr-11 

I nu rådande läroplan för grundskolan finns det i likhet med Lpo-94 lite skrivet om samverkan 

mellan olika ämnen. Under kapitlet ”Kunskaper” skrivs enbart översiktligt om samverkan. 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola… kan använda det svenska språket i tal 

och skrift…kan använda sig av matematiskt tänkande… .
40

 Alla som arbetar i skolan ska samverka för att 

göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. … 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.
41

  

I likhet med Lpo-94 finns inte något eget kapitel eller rubrik om samverkan. Ansvaret för 

ämnessamverkan ligger även i denna läroplan under kapitlet för rektors ansvar. Där står i 

likhet med Lpo-94 att: ”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att: … i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 

kunskapsområden,…”
42

 

I kursplanen för matematik står att läsa: ”Genom undervisningen ska eleverna även ges 

möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i 

vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se 
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matematikens sammanhang och relevans.”
43

 Här poängteras att matematik finns med i andra 

skolämnen men det är diffust hur detta ska utföras och får bli en rektorsfråga. 

Under centralt innehåll för slöjdämnet står det skrivet under samtliga årskurser att det som 

görs i slöjden ska: ”… kopplas till matematiska beräkningar.”
44

 Men därmed står det inte 

utskrivet att slöjd och matematik ska eller bör samverka för att uppnå detta centrala innehåll. 

Det står inte heller skrivet i kursplanen att slöjden ska eller bör samverka med något annat 

skolämne. 

I kursplanen för svenska står det inget om samverkan med något annat ämne. 

I samtliga kursplaner i Lgr-11 finns angivet, för respektive skolämne; syftet med ämnet 

liksom förmågor (se bilaga 1) som samtliga elever ska ges förutsättningar att arbeta med och 

utveckla under sin tid i grundskolan, centralt innehåll för respektive åk samt kunskapskrav för 

ämnet.  

Sammanfattningsvis visar denna genomgång av läroplaner att det är variation i hur de lyfter 

fram ämnessamverkan. I både Lgr-62 och Lgr-69 står det relativt mycket skrivet om 

samverkan mellan olika ämnen. Dessa läroplaner ger även konkreta förslag på vilka 

skolämnen som ska eller bör samverka med varandra. Lgr-80 är den läroplan som tydligast 

lyfter fram samverkan mellan olika ämnen samt ger flertalet konkreta förslag på vilka ämnen 

som ska eller bör samverka med vilka. I och med Lpo-94 övergår nu skolan från ett regelstyrt 

system till ett målstyrt system. Följande läroplaner, Lpo-94 och Lgr-11, skiljer sig ifrån 

tidigare läroplaner. I Lpo-94 och Lgr-11 behandlas ämnessamverkan mycket kortfattat 

däremot framkommer det tydligt att ansvaret för att ämnessamverkan ska ske lyfts över från 

lärarna till att bli rektors ansvar.  

2.2 Nationella utvärderingar utifrån ett samverkansperspektiv 

I relation till min studie är det intressant att se vad nationella utvärderingar tar upp och 

kommer fram till när det gäller ämnessamverkan. Skolverket genomförde en nationell 

utvärdering av svensk grundskola 1993, 2003 och 2013. Samtliga grundskolans ämnen 

utvärderades i rapporten. Nedan redovisas de resultat i slöjd som framkom i utvärderingen 

2003 (NU-03) och 2013 (NÄU-13). Denna studie fokuserar på slöjd, matematik och svenska. 

Skolverket har nyligen publicerats den nya utvärderingen av de praktiskt- estetiska ämnena 
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bild, musik och slöjd i svensk grundskola för att följa upp resultaten från 2003. Den nya 

utvärderingen förkortas NÄU-13. 

2.2.1 NU-03 Slöjd 

I utredningen framkommer bland annat att ”slöjdämnet har en stor potential, flera 

kunskapskvaliteter finns och nyttjas, medan andra är outtalade och därmed outnyttjade.”
45

 I 

utredningen ställdes en fiktiv fråga till slöjdlärarna hur de skulle se slöjdämnet om det i 

framtiden skulle bli utan timplan. 62 lärare besvarade denna fråga positivt och av dessa så 

svarade 21 procent att detta skulle ge upphov till ett ökat ämnesöverskridande arbetssätt i 

grundskolan samt att slöjden av detta då skulle öka sin status. Många anser att om timplanen 

skulle försvinna skulle det läggas fokus på de teoretiska ämnena, till slöjdens nackdel. En 

lärare skriver så här i utredningen angående en skola utan timplan:  

Jag hoppas att man i en timplanelös skola skulle kunna se ämnets styrka och kunna erbjuda elever med 

inlärningssvårigheter mer slöjd istället för mer teoretiska ämnen. Men det kommer antagligen att komma i 

skymundan för vi kommer ha fullt upp med att hävda ämnets nytta för alla elever, gentemot ”viktigare” 

ämnen.
46

  

I sammanfattande kommentarer om upplevelser och erfarenheter av slöjdämnet så anger 

lärarna att de trivs mycket bra med lärarrollen och att de känner sig engagerade i ämnet. 

Däremot så uppger lärarna det negativt ”behöva försvara ämnet gentemot kollegor i andra 

ämnen.”
47

 I utredningen finns ett avsnitt om ämnesövergripande verksamhet. Där 

framkommer att ämnessamverkan inte förekommer så ofta, enbart 37 procent av lärarna 

svarar att detta sker ibland. Förra gången en liknande utvärdering skedde var NU-92, där var 

det 61 procent av lärarna som svarade att ämnessamverkan förekommer ibland. Här har en 

förändring till minskad ämnessamverkan skett från NU-92 till NU-03. Som svar på det 

resultatet anger rektorerna att ”det finns fler organisatoriska hinder för temaarbeten som 

involverar slöjdämnet.”
48

 Under rubriken Faror och möjligheter för slöjdämnet, så anger 

lärarna uttryck för att slöjdämnet är åsidosatt. ”Både elever, lärare och föräldrar behöver 

medvetandegöras om det bidrag slöjdämnet ger i grundskolan. … Kunskaper från skolans 

slöjdundervisning måste sättas i relation till forskningsresultat.”
49
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2.2.2 NÄU-13 Slöjd 

Vid införandet av Lgr-11 så initierade Skolverket att grundskolans praktiskt- estetiska ämnen, 

bild, musik och slöjd skulle utvärderas. NÄU-13 är förkortningen för denna utvärdering som 

bygger på enkätundersökning till både elever och lärare i åk 6 och åk 9 i samtliga tre ämnen, 

webbenkät till berörda rektorer och en fördjupningsstudie vilket innehöll intervjuer, 

klassrumsobservationer samt elevarbeten. 400 skolor har deltagit i studien. 
50

 Fokus för NÄU-

13 är respektive ämnes kursplaner vilket är ett lite snävare fokus i förhållande till NU-03 men 

dock har vissa frågor i likhet med NU-03 varit de samma så resultaten har kunnat jämföras. 

I likhet med NU-03 så är slöjdens ställning i grundskolan relativt stark i NÄU-13. I 

webbenkäten till rektorerna så framkom att rektorerna anser sig ha god insyn i slöjdämnet och 

i mycket eller ganska hög utsträckning vara insatta i syfte och centralt innehåll. Denna 

uppfattning delas däremot inte av lärarna i åk 9, endast ungefär hälften instämmer i detta. Sju 

av tio rektorer säger att de aktivt arbetar för samverkan mellan de praktiska ämnena och andra 

ämnen. 
51

 Det som framkommer vad gäller samverkan är att ”mer än sju av tio eleverna i 

både årskurs 9 och i årskurs 6 har en lärare som menar att” 
52

 det stämmer mycket eller 

ganska bra att de i stort sett ensamma planerar sin undervisning. ”Omkring hälften av eleverna 

i såväl årskurs 9 som i årskurs 6 har lärare som uppger att det stämmer mycket eller ganska 

bra att de planerar sin undervisning med kollegan i ’den andra slöjdarten’.”
53

 Resultaten från 

NU-03 när det gäller ämnessamverkan kvarstår även i NÄU-13. I lärarenkäten, NÄU-13, 

framkommer att ämnesövergripande samarbete mellan slöjdämnet och andra ämnen i 

grundskolan var ovanligt. Däremot så önskar slöjdlärare mer samverkan. Faktorer som till 

exempel tid, organisatoriska, omfattande ämnesinnehåll i olika ämnen och att lärare generellt 

inte är insatta i andra lärares ämnen är tänkbara orsaker till att samverkan inte blir av. 
54

 I 

utvärderingen ställs frågan vad ämnessamverkan kan medföra ”gynnar det exempelvis 

förutsättningar för måluppfyllelse i alla ingående ämnen, eller blir slöjd ett hjälpämne för 

andra ämnens måluppfyllelse?”
55

 I NU-03 fanns kritik om att slöjdundervisningen fokuserade 

för mycket på elevernas görande och mindre på elevernas lärande. I NÄU-13 har fördelningen 

på elevernas görande och därmed lärande blivit en aning bättre. Ännu finns det brister i att 

eleverna tydligt ska bli medvetna om slöjdämnets syfte och dess förmågor. 
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Sammanfattningsvis lyfts lärande om, i och genom slöjd som givna bitar i 

slöjdundervisningen. I fördjupningsstudien framkom att flera av slöjdens kunskaper och 

förmågor som lärare och elever arbetar med varje lektion ”fortfarande inte med självklarhet 

ingår i en allmän känd och accepterad målsättning för slöjdämnet.”
56
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel görs en översikt över tidigare forskning vad gäller slöjdämnet och 

ämnessamverkan. Här presenteras studiens teoretiska ramverk med fokus på Deweys teorier 

om pedagogik ur ett samverkansperspektiv. Slutligen så redovisas studiens syfte och 

frågeställningar. 

3.1 Tidigare studier om slöjd och samverkan 

Sökning har gjorts vid databaserna ERIC, OneSearch och SwePub på sökorden samverkan, 

ämnessamverkan, ämnesintegrering, interdisciplinary approach, slöjd, craft, matematik, 

mathematics, svenska och swedish. Sökorden har även kombinerats vid sökningar vid 

samtliga databaser för att på så sätt finna relevant forskning inom studiens ämnesområde. 

Nedan belyses relevanta doktorsavhandlingar samt vetenskapliga artiklar inom främst 

avseende slöjd liksom ämnessamverkan. Inom slöjdämnet, vars forskningsområde får ses som 

relativt obeforskat,
57

 finns några doktorsavhandlingar som belyser slöjdämnet, dock inte 

specifikt ur ett ämnessamverkansperspektiv. Dessa studier kommer att belysas här då de utgör 

viktiga inslag i analysdelen. 

Borg behandlar i sin doktorsavhandling ”Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck” 
58

 själva 

kärnan i slöjdämnet. Borg har intervjuat vuxna personer om hur de upplevde 

slöjdundervisningen som elever. Därtill har slöjdlärare intervjuats. Borg vill med sin studie 

beskriva vilket intryck slöjdundervisningen har gett samt vilket uttryck och avtryck detta har 

medfört. Studien resulterar i en tetraeder med fyra olika aspekter, det praktiska, det teoretiska, 

det estetiska och det sociala när det gäller slöjdens lärprocesser. Hela tetraedern bygger på 

Deweys syn på att barn har fyra olika instinkter. Med tetraedern vill Borg försöka beskriva 

hur ämnet slöjd möter olika barn och dess olika behov. Den praktiska aspekten symboliserar 

att praktiskt utföra, tillverka mm olika alster. Med den teoretiska aspekten läggs fokus på att 

reflektera och att verkligen förstå det praktiska som utförs, det vill säga varför det blir som det 

blir eller varför blir det inte som det var tänkt. Till den estetiska aspekten har Borg inspirerats 

av Dewey, där han menar att det estetiska kommer till uttryck ”genom lusten att konstruera 

och kommunicera.”
59

 Slutligen kommer den sociala aspekten som kopplas till att utveckla sin 

identitet, att i undervisningen hitta en kontext för lärande. Samtliga av dessa aspekter finns 
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med i en lärprocess men på olika sätt och med olika stort fokus. Borg belyser Deweys tankar 

om vikten av en helhetsprincip för elevens kunskapsbildning. Att eleven får förståelse och kan 

vara en reflekterande tänkare. 

Hasselskog studerar i sin doktorsavhandling ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen”, 

med syfte ”att synliggöra och analysera slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen 

och hur detta relaterar till förutsättningarna för vad och hur eleverna ges möjlighet att 

lära.”
60

 Hasselskog tar hjälp av en lärandemodell för estetiska lärprocesser, utarbetad av Lars 

Lindström. Lärandemodellen har fyra dimensioner nämligen; Lärande om, lärande i, lärande 

med och lärande genom.
61

 Lärande om innefattar baskunskaper. För slöjdläraren är 

kunskaperna kända men kunskapen är ny för eleven. Under till exempel genomgångar eller 

under tiden som eleven arbetar med sitt slöjdarbete så utvecklar eleven sina baskunskaper. 

Lärande i syftar till en kombination av kunskaper som både kan vara känt men även inte känt 

för varken eleven eller slöjdläraren. Till tidigare kunskaper läggs här nya kunskaper och 

erfarenheter genom prövning och experimenteranden av slöjdarbetet. Lärande med innefattar 

en integrering av kunskaper inom slöjd kontra något som inte är specifikt för slöjd. Lärande 

genom avser övergripande kompetenser där inte slöjdämnet i sig är i fokus utan eleven. Här 

lyfts exempelvis förmågor som kreativitet, reflekterande, risktagande et cetera. Förmågor som 

eleven utvecklar inom slöjdämnet liksom i många andra skolämnen. Studien resulterar i att 

med hjälp av denna lärandemodell finna fyra olika idealtyper av slöjdlärare; serviceman, 

instruktör, handledare och pedagog. En serviceman är en pedagog som servar alla elever med 

allt från olika material till praktiskt utförande. Om en pedagog är en instruktör så instruerar 

den eleven och ofta finns det bara ett alternativ till hur alstret ska utföras. Handledaren hjälper 

eleven framåt i slöjdarbetet på olika sätt som till exempel genom att visa, hjälpa, diskutera och 

ge positiv kritik. En pedagog lägger tyngdpunkten på elevens förståelse, att eleven verkligen 

förstår varför det blev som det blev eller varför det inte blev som det var tänkt. Ett fördjupat 

lärande är viktigt för pedagogen där dialogen mellan pedagog och elev är i centrum. 

Hasselskog finner att en slöjdlärare representerar samtliga idealtyper men i olika utsträckning 

och vid olika tillfällen. 

Vad gäller forskning inom slöjdämnet i ett internationellt perspektiv så har tyngdpunkten i 

huvudsak legat på ämnets historiska utveckling. Ser vi till slöjdämnets grundläggande 

begrepp är det framför allt i Finland vid Åbo Akademi som forskning förekommer. Framför 
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allt är det läroplanstexter som analyserats medan däremot det pedagogiskt didaktiska 

forskningsområdet inte är lika framträdande. 

Samuelsson har i Journal of Humanities and Social Science Education publicerat en artikel 

om ämnesintegrering och ämnesspecialisering i SO-undervisning i Sverige mellan 1980-

2014.
62

 Inledningsvis görs en översikt över hur ämnesövergripande undervisning i SO har 

belysts i kursplaner i de Nordiska länderna samt en inblick i hur det ser ut i Nordamerika. En 

studie gjord av Skolinspektionen 2013 visar på stora brister i ämnesövergripande SO-

undervisningen. Samuelsson belyser i artikeln även SO-undervisningen ur ett 

historiedidaktiskt perspektiv och tar upp hur den social studies forskning utvecklat olika 

begrepp när det gäller syftet med undervisningen i SO.
63

 I artikeln behandlas hur SO som 

kunskapsområde har belysts och hur ämnet har förändrats i svensk skola från Lgr-69 till Lgr-

11. Det Samuelsson slutligen kommer fram till är att i dagens styrdokument så har SO-

undervisningen ett tydligt disciplinärt perspektiv och det humanistiska bildningperspektivet 

finns i Lgr-11.
64

 Vidare skrivs att ”… progressivismen som perspektiv har förlorat sin 

dominerande ställning i kursplanen, hos Skolverket och hos delar av de institutioner som 

granskar elevernas kunskaper (läs här nationella proven).”
65

 Slutligen framkommer att i Lgr-

80 och Lpo-94 gavs eleven förutsättningar att i SO-undervisningen bli en aktiv demokratisk 

samhällsmedborgare. En undervisning där ämnesintegrering blev en naturlig del. När Lgr-11 

kom framstod andra aspekter inom SO-undervisningen. I tidigare läroplaner förordades att 

samverkan skulle ske mellan NO och SO vilket det inte gör i och med Lgr-11. 

Karlefors har i sin doktorsavhandling i pedagogik studerat två olika slags samverkan. 

”Samverkan mellan lärare och samverkan mellan ämnen där idrottsläraren respektive 

idrottsämnet är en part.” 
66

 I studien studeras hur samverkan har tagits upp i grundskolans 

styrdokument genom tiderna samt i olika idrottsliga tidskrifter. Karlefors använder Basil 

Bernsteins begreppsapparat 
67

 för sin analysdel. Resultatet i studien visar att det finns både 

fördelar och nackdelar med samverkan vad gäller bland annat organisatoriska- och 

arbetslagsmässiga frågor. Det framkom även att vid införande av Lpo-94 så upplevde 

idrottslärarna att arbetslaget fick en tydligare styrning uppifrån vilket inte enbart är positivt 
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för skolutveckling.
68

 Lärarintervjuerna resulterade i sex olika kategorier för hur idrottslärarna 

ser på samverkan med lärare i andra ämnen.
69

 Karlefors visar på att dessa kategorier har en 

stark eller svag klassifikation samt stark och svag inramning i förhållandet mellan 

idrottslärare och övriga lärare och mellan ämnet idrott och övriga ämnen.
70

 Karlefors har 

vidare utgått ifrån fyra olika nivåer som har betydelse för hur idrottslärare samverkar, 

nämligen läroplaner, skolplaner, skolkulturen och enskilda lärares yrkesidentitet. Kontentan 

av Karlefors studie är dock att: ”En viktig förutsättning för att samverkan ska fungera på en 

skola är att samma undervisningskod genomsyrar hela skolsystemet från läroplanen ner till 

den enskilda läraren.”
71

 

Persson studerar i sin doktorsavhandling ämnesintegrering i naturvetenskaplig undervisning i 

skolår 7-9 och ser på lärares intentioner och kunskapsfokus inom ämnet.
72

 Persson belyser 

flera gånger att både nationellt men även internationellt så saknar begreppet ämnesintegrering 

en enhetlig definition. Studien bygger på intervjuer av lärare och elever, elevenkäter samt 

klassrumsobservationer. Persson kommer fram till att lärarnas syfte med ämnesintegrering är 

att ge ett helhetsperspektiv för eleverna samt ha en vardagsanknytning. För de lärare som 

arbetar tillsammans är det viktigt att de har en samsyn om arbetsområdet och kunskaper i de 

relevanta kursplanerna för att de på så sätt tillsammans kan se sambanden mellan de olika 

ämnena. Det framkom även faktorer som försvårar ett ämnesintegrerat arbetssätt. Exempel på 

sådana faktorer kan vara tid för samplanering med kollegor, tid för att tillsammans kunna 

utvärdera och inspireras vidare i undervisningen samt ledningens stöd i arbetet.  

Vid en studie 
73

 som genomfördes i oktober 2015 vid University of Jordan undersöktes 

fördelar av undervisning i tvärvetenskapliga ämnen vid yrkesförberedande utbildning (PVE). 

Studien bygger på experimentella metoder. Två klasser studerades under ett läsår. Ena 

klassen, (försöksgruppen), undervisades av flera olika lärare som samarbetade med varandra. 

Den andra klassen, (kontrollgruppen), undervisades enbart av en lärare. Resultatet visade att 

eleverna i försöksgruppen fick förbättringar både i motivation, prestationer och i attityder i 
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jämförelse med kontrollgruppen. Andra fördelar som framkom var att försöksgruppen även 

fick uppvisade bättre praktiska färdigheter, de fick mer utbyte med andra skolämnen. 

I Journal of Humanities and Social Science Education publicerar Björkgren, Gullberg och 

Hilli en artikel 
74

 om ett digitalt utvecklingsprojekt i den finländska lärarutbildningen. Den 

belyser ämnesöverskridande ur en helhetssyn. Artikeln inleds med att säga att den finländska 

skolan har en tradition av att vara ämnesindelad. Typiskt för ämneslärare kan vara att de 

exempelvis tar upp samma begrepp sina respektive ämnen för sina elever. Detta upplevs inte 

som problematiskt för ämneslärarna eftersom de inte alltid är medvetna om detta. Däremot 

kan det bli svårt för eleverna att få en helhetsbild. Eleverna kanske inte ser kopplingen mellan 

de olika ämnena som tar upp exempelvis samma begrepp. Med detta projekt vill de försöka få 

till en förändring i skolornas verksamhet. De menar att lärarutbildningen har en viktig 

position för att kunna förändra skolornas verksamhet när det gäller ämnesöverskridande 

helhetssyn. Artikeln belyser att en svårighet är att se en samsyn i hur begreppet 

ämnesintegrativt arbetssätt ska tolkas och förstås. Projektet för artikeln heter: ”Den 

digitaliserade arabiska våren.”
75

 Projektet resulterade i en film gjord av lärarstuderande på 

lärarutbildningen. Filmens syfte är att inspirera och utmana ämneslärare till att arbeta 

ämnesintegrerat med sina ämnen. 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

En pedagog som har haft stor inverkan på svenska skolans läroplaner och framför allt har varit 

en stor företrädare för ämnessamverkan är John Dewey, (1859-1952), amerikansk pedagog 

och filosof. Dewey är bland annat mycket känd för uttrycken ”intelligent action och learning 

by doing.”
76

 Enligt Dewey ska inte teori och praktik ses som motsatsord utan båda är lika 

viktiga. ”Därför kan ingendera värderas högre än den andra.”
77

 Deweys utbildningsfilosofi 

har bidragit, både direkt och indirekt, till hur läroplanerna har utvecklats i Sverige genom 

åren.
78

  

Två viktiga ledord som har präglat Deweys tankar genom hela hans verksamma liv är fokus 

på: ”individen och det sociala sammanhanget.”
79

 Dewey har en dialektisk syn. Enligt Dewey 
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finns det två olika inriktningar inom pedagogiken där den ena inriktningen har fokus på 

skolämnena och den andra inriktningen har fokus på eleven. Här vill Dewey finna en syntes, 

se ett sammanhängande samband, mellan ämne och elev. Dewey finner att sambandet mellan 

ämne och elev är: ”studierna, lärandet och undervisningen.”
80

  

Att göra skolämnen av de aktiviteter som kräver arbete med händerna och kroppen och kalla dem 

övningsämnen eller praktiska ämnen går rakt emot Deweys pedagogik. Det är den traditionella skolans sätt 

att både godta dem och att placera dem på en plats i schemat där de inte hotar de teoretiska ämnena. För 

Dewey är det fråga om en dialektik – ett motsatsernas spel. Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori 

förstår man inte det praktiska.
81

  

I boken Individ, skola och samhälle återfinns Deweys texter. Texterna tar bland annat upp 

Deweys pedagogiska credo i form av fem olika artiklar. Artiklarna speglar Deweys syn på 

utbildning, skolan, undervisning, metodik och den sociala utvecklingen. Dewey belyser även i 

ett kapitel om hur han ser på sambandet mellan skolan och samhället.  

Nedan följer en sammanfattning av vad tredje och fjärde artikeln lyfter fram samt av kapitlet, 

Skolan och samhället. 

Tredje artikeln med titeln: Undervisningens innehåll; 
82

 Det är viktigt att inte starta upp med 

för många olika undervisningsämnen för eleven eftersom det försvårar inlärningen. Alla 

skolämnen måste vara förankrade till varje elev och det är den sociala aktiviteten som är 

utgångspunkten för lärande. Konstruktiva aktiviteter är centrala vilket medför att praktiska 

skolämnen är viktiga i skolan. Dewey menar att praktiska skolämnen exempelvis slöjd inte får 

införas på bekostnad av andra ämnen och inte heller ses som avkoppling eller omväxling.
83

 

Vidare säger Dewey att den sociala faktorn ofta går förlorad vid svenskundervisning. Språk 

används för kommunikation. Många gånger används språket i undervisningen enbart för 

information eller att visa det eleven lärt sig, vilket medför att den sociala delen tappas bort. 

”Jag tror slutligen att utbildning måste ses som en fortgående rekonstruktion av erfarenheter, 

att utbildningens process och mål är en och samma sak.”
84

 Dewey förordar inte att eleven 

först har ett ämne för att sedan börja med ett nytt ämne och så vidare. I Deweys ideala 

kursplan finns ingen på förhand given studieplan. Allt liv har ”i grunden en naturvetenskaplig 
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aspekt, en konst- och kulturaspekt, en kommunikationsaspekt” 
85

 och utbildning bör vara liv, 

därför borde samtliga av dessa aspekter finnas med för alla elever i alla årskurser. 

Fjärde artikeln med titeln: Metodikens natur; 
86

 Dewey anser att för barnets utveckling 

kommer det aktiva före det passiva. Att barnet i sig själv är och kan bli motiverad vilket i sin 

tur bidrar till att eleven vill lära sig och ta reda på mer om sitt intresseområde. Anammas inte 

detta medför det att tid och kraft går tillspillo i skolan samt att det kan bli konfliktfyllt. ”Jag 

tror att intressen är tecken och symtom på växande förmåga… Intresse är alltid ett tecken på 

en underliggande förmåga.”
87

 Svårigheten är att se den. Det viktigaste är att utgå ifrån eleven 

och att allt sätts i ett sammanhang. Samband är även viktigt för kopplingen mellan känslor 

och aktivitet. Dewey anser att arbetet med undervisning för pedagogen skulle underlättas 

betydligt om fokus skulle läggas på att ge eleven en helhetsbild inom ett ämnesområde istället 

för att i första hand lära eleven olika saker icke i ett sammanhang. Dewey menar att mycket 

tid inom skolans värld skulle kunna användas på ett bättre sätt. Om elevens förmåga tränades 

och att ”de ständigt bildade sig klara, tydliga och utvecklingsbara begrepp om de olika ämnen 

som de kommer i kontakt med genom sina erfarenheter.”
88

  

Kapitlet med titeln: Skolan och samhället; 
89

 I detta kapitel lyfter Dewey fram vikten av att 

skolan måste följa med i samhällsutvecklingen. Förr så genomsyrades samhället av ett 

familjesystem 
90

 där hela familjen engagerades i de vardagliga sysslorna i hemmet. På ett 

naturligt sätt så fick man lära sig, steg för steg, hur till exempel kläder blev till, hur maten 

kom på bordet et cetera. Genom industrialiseringen har samhällets struktur förändrats radikalt 

och detta medför att även skolans struktur måste följa med i utvecklingen. Dewey ser skolan 

som ett miniatyrsamhälle som ska återspegla hur samhället ser ut.
91

 Vidare pekar Dewey på 

hur viktigt det är för eleven att se samband i undervisningen, att koppla ihop flera ämnen för 

att eleverna ska få en helhetsbild och ”sudda ut” den uppdelning som ofta görs av teori och 

praktik. 

Klassrummens möblering tas upp och att det passiva lyssnandet i klassrummen ofta får råda 

vilket har en stor negativ effekt för lärande. Dewey tar upp att hos varje barn eller elev finns 

fyra olika grupper av instinkter; ”intresset för att samtala och kommunicera, att undersöka 
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och förstå saker och ting, att tillverka eller konstruera, att uttrycka sig konstnärligt.”
92

 

Lärande, ska enligt Dewey, ske på ett ”kontaktskapande sätt”
93

 Lärande ska bygga på intresse 

då omvandlas det till engagemang.  

Dewey behandlar skolan och om slöseri i organisationen där det tas upp att skolan måste ha 

tydliga mål, ett sammanhang och en helhet med studierna.
94

 Stor vikt läggs genom att 

redogöra för hur och på vilket sätt skolan måste kopplas ihop med samhällslivet. Dewey 

menar att om pedagogen inte tar tillvara på elevens funderingar och tankar och istället börjar 

undervisa om någonting helt annat så blir det ett slitsamt arbete för pedagogen att få eleven att 

utföra pedagogens tänkta skolarbete. I kapitlet tas upp hur viktigt det är att eleven får ett 

sammanhang för skolans ämnen. ”Barnen inte bara gör saker och ting, de förstår också vad 

de håller på med.”
95

 

Wibaeus har studerat Dewey ur bland annat ett didaktiskt perspektiv i syfte ett spåra och 

uttolka Deweys tankar i dagens skola.
96

 Studien fokuserar på undervisning och hur han ser på 

lärande. För Dewey finns inget färdigt koncept på hur man ska gå tillväga för att förändra en 

skola utan här krävs att lärare och skolledning tillsammans reflekterar över olika möjligheter 

liksom även olika hinder som finns för respektive skola. Den viktigaste frågan att ställa sig 

här är: Hur ska en skola förändras så att den bäst passar de elever som går där? Wibaeus 

belyser att Dewey ser på skolan som en social institution. Han menar att skolan borde utgå 

ifrån vardagssysslor och därmed spegla det dagliga livet för eleven. Därför ska inte skoldagen 

delas upp i olika skolämnen, vilket oftare försvårar lärandet, utan de olika ämnena ska på ett 

naturligt sätt flätas samman med varandra.
97

 Dewey förordar ett problembaserat lärande där 

barns tänkande likställs med vetenskapligt tänkande.
98

 Som grund för all problemlösning är 

att vara en ”reflekterande tänkare”.  

Som jag tolkar Dewey handlar det om att stegvis utveckla förmågan: att identifiera och formulera ett 

problem, kunna se orsaker, samband och konsekvenser, kunna anlägga olika perspektiv samt komma fram till 

möjliga och alternativa lösningar. Genom att eleven redan tidigt i skolåren tränas i dessa steg och förmågor 
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och genom att hon lägger tidigare erfarenheter till nya utvecklas hennes tänkande mot det ideala; det 

reflekterande tänkandet. 
99

 

Till sist kopplar Wibaeus Deweys tankar med de didaktiska frågorna. På frågan varför så 

måste en lärare alltid fundera kring vad som är nyttig kunskap och utvecklar eleven till en 

demokratisk samhällsmedborgare. Det viktiga är att ämnet ska vara intressant för eleven 

vilket leder till nya frågor. Till frågan vad så menar Dewey att finns en stark koppling mellan 

vad och hur. Ämnet ska både vara intressant och ha betydelse för eleven. ”Det är 

interaktionen mellan ett lärostoff och eleven som läraren ska förstå.”
100

 För Dewey är de 

praktiska ämnena är sociala aktiviteter och att det är genom dessa ämnen som de mer 

teoretiska ämnena kan introduceras i undervisningen. Med frågan hur kopplar Wibaeus till 

Deweys tankar om ” den reflekterande praktikern.” 
101

 Här är viktigt att man som pedagog 

utgår ifrån eleverna som olika individer med olika behov. Man kan inte utgå ifrån att en viss 

metod passar en hel klass. Elevens äkta intresse och motivation måste vara startpunkten för 

undervisningen därefter kommer en metod på ett naturligt vis att utkristallisera sig i. ”Insikten 

om det naturliga utvecklingsförloppet uppstår däremot alltid ur situationer som inbegriper 

’learning by doing’.”
102

 

3.3 Syfte och frågeställningar 

Den genomgång som gjorts i bakgrundskapitlet liksom i avsnittet tidigare forskning visar på 

att det finns mer att utforska när det gäller ämnessamverkan inom grundskolan. Det är bland 

annat oklart om grundskollärare har beretts tillfällen att ge sin syn på hur de ser på 

ämnessamverkan liksom hur ett sådant arbetssätt skulle kunna se ut. Det kan vara så att 

arbetslag inte tillsammans med skolledning har en samsyn när det gäller ämnessamverkan. 

Därtill har i inledningskapitlet belysts att det finns olika faktorer som kan påverka arbetet med 

ämnessamverkan ute i skolans verksamhet. Faktorer som blir till hinder för grundskollärare att 

kunna arbeta med ämnessamverkan. Detta föranleder mig till att vilja gå vidare i denna studie 

med att försöka bidra till ökad kunskap och förståelse för hur och varför grundskollärare 

praktiserar ämnessamverkan. Fokus kommer att vara mellan ämnena slöjd och matematik 

respektive slöjd och svenska i grundskolan i årskurserna 3-6. Eftersom forskning inom 

ämnessamverkan mellan slöjdämnet och andra ämnen i grundskolan är relativt outforskat 

känns det än viktigare att här studera detta.  
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Syftet med denna studie är med andra ord, att undersöka och försöka beskriva hur och varför 

grundskollärare ser på och använder sig av samverkan mellan ämnena slöjd och matematik 

respektive slöjd och svenska i grundskolan, årskurser 3-6. 

Syftet kan konkretiseras i följande frågeställningar: 

 Vilken syn har grundskollärare på ämnessamverkan? 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt sker ämnessamverkan? 

 Vilka för- och nackdelar samt eventuella vinster upplevs, av pedagogerna, med att 

arbeta med ämnessamverkan? 
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4 Metodologiska överväganden  

Detta kapitel presenterar studiens metodologiska överväganden. Här redogörs för studiens 

population, urval och begränsningar samt tekniker för insamling av material. Forskningsetiska 

riktlinjer redovisas. Kapitlet tar även upp vilket tillvägagångssätt samt vilka metoder som 

studien har utgått ifrån. Till sist lyfts frågan om validitet, reliabilitet och generalisering. 

4.1 Population, urval och begränsningar 

Populationen i denna studie utgörs av 167 grundskollärare, specialpedagoger och speciallärare 

som undervisar i åk 3-6.  

I studien gjordes valet att inte i populationen ta med de lärare som enbart är behöriga att 

undervisa i åk 1 och 2, detta av den anledningen att den undersökta kommunen har valt att 

inte börja med slöjd förrän i åk 3. Vidare ingår heller inte åk 7-9 eftersom man i dessa stadier 

i stort sett arbetar med ämneslärare. Den valda kommunen har även en resursskola vilken inte 

heller har deltagit i studie. Studien omfattar således enbart kommunens kommunala 

grundskolor åk 3-6. Cirka hälften av de undersökta grundskolorna i kommunen är belägna i 

kommunens stadskärna medan de resterande grundskolorna ligger utanför stadskärnan.  

4.2 Tekniker för insamling av material 

Studien omfattar en enkätundersökning som genomförts i en hel kommun. Detta för att på så 

sätt kartlägga och få en bredare syn av hur samtliga pedagoger ser på och använder sig av 

ämnessamverkan i grundskolan. Undersökningskommunen som är en kommun i södra 

Sverige, valdes utifrån ett bekvämlighetsskäl, nämligen ett geografiskt närområde. Studien 

innefattade samtliga grundskollärare samt specialpedagoger och speciallärare i kommunen 

som är behöriga att undervisa i någon av åk 3, 4, 5 eller 6. I kommunen finns 13 stycken 

grundskolor vilka samtliga har ingått i studien och studien omfattat 167 informanter. 

Studien bygger på enkäter som samtliga informanter fått möjlighet att besvara (se bilaga 3), 

med både öppna samt slutna svarsalternativ. Studien lägger i enkätundersökningen ett fokus 

på skolämnena slöjd, matematik och svenska. Dessa skolämnen är valda därför att slöjd är ett 

exempel på ett estetiskt- praktiskt ämne och som innehåller flera anknytningspunkter när det 

gäller samverkan. Matematik och svenska är teoretiska ämnen och två kärnämnen i svensk 

grundskola. Dessa ämnen, matematik och svenska, är skolämnen som många pedagoger får 
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behörighet att undervisa i och därför kan det vara en fördel för denna studie då många 

pedagoger är insatta i dessa ämnen när de besvarar enkäten. 

4.2.1 Pilotstudie 

Först konstruerades en enkät där utgångspunkten för frågorna var studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter prövades enkäten på tre stycken pedagoger, en slöjdlärare, en 

matematik- och svenskalärare samt en speciallärare för att genomföra en så kallad 

pilotstudie
103

.  Eftersom studien har sitt fokus på slöjd, matematik och svenska och samverkan 

mellan dessa ämnen, och genomfördes med grundskollärare, specialpedagoger och 

speciallärare som informanter var det naturligt att samtliga arbetsgrupper skulle vara 

representerade i pilotstudien. Samtliga personer i pilotstudien arbetar i en annan kommun och 

medverkar således inte i själva studien. Respondenterna i pilotstudien besvarade enkäten vid 

olika, på förhand, bestämda tillfällen och jag satt med vid alla tre tillfällen när de besvarade 

enkäten. Det var positivt att jag satt med eftersom jag direkt fick konkret feedback på min 

enkät. Efter pilotstudien så reviderades och omarbetades enkäten efter de förslag på 

justeringar som framkom. En språklig översikt gjordes för att på så sätt förtydliga vissa frågor 

och därigenom möjligen utesluta missförstånd hos studiens informanter. 

4.2.2 Den egentliga studien – tillvägagångssätt 

I december 2013 kontaktades ledande personer inom skolförvaltningen centralt, vilka ställde 

sig positiva till denna studie och såg fram emot att den skulle genomföras i kommunen. I 

januari 2014 informerades samtliga rektorer vid kommunens alla grundskolor om studiens 

syfte, upplägg och genomförande samt hur resultatet skulle komma att presenteras. Även 

rektorerna ansåg att denna studie skulle bli intressant för såväl respektive skola som för hela 

kommunen. Under april månad så kontaktades via mail samtliga rektorer för att få 

information om hur många informanter som var aktuella vid respektive grundskola för 

enkätundersökningen. Efter överenskommelse med samtliga rektorer valde jag att personligen 

besöka respektive grundskola och själv närvara vid deras APT (arbetsplatsförlagd konferens), 

arbetslagskonferenser eller liknande för att genomföra enkätundersökningen, i form av 

gruppenkät.
104

 Detta angreppssätt valdes på grund av att svarsfrekvensen på så sätt 

förväntades bli högre samt att alla informanter skulle få samma information och introduktion 

av studien. Informanterna kunde även vid eventuella frågor direkt få återkoppling och svar av 
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mig. Inledningsvis vid samtliga skolbesök berättades kortfattat om studiens syfte, upplägg och 

genomförande. Därefter så togs det upp tydligt att om någon informant av någon anledning 

inte skulle vilja delta i enkätundersökningen så var detta möjligt och då bara lämna in sin 

enkät blankt. Även frågorna 3-5 (se bilaga 3) förtydligades, vilka lyder; ”Är du behörig att 

undervisa i svenska, (matematik och slöjd), i åk 3-6?”. Svarsalternativen på frågorna är ja 

eller nej och för att kryssa ja så räcker det med att informanten antingen är behörig i åk 3, 4, 5 

eller 6. Vid varje skolbesök inhämtades information av respektive rektor angående om någon 

informant saknades samt eventuell relevant information för denna studie som till exempel 

arbetslagets struktur och arbetsfördelning et cetera. Enkäterna numrerades med löpnummer av 

konfidentialitetskäl.
105

 Samtliga svar från alla enkäterna, såväl slutna som öppna, 

sammanställdes i ett Excel dokument varefter det överfördes till statistikprogrammet SPSS. 

De öppna frågorna transkriberades
106

 ordagrant eftersom jag ville veta både vad och hur de 

svarade i enkäten. Därefter utfördes statistiska uträkningar av enkätsvaren på både de slutna 

och öppna inkomna svaren.  

4.3 Forskningsetiska riktlinjer 

Samtliga undersökningsdeltagare fick i samband med genomförandet av enkätundersökningen 

tydlig skriftlig förhandsinformation (se bilaga 2), i enlighet med informationskravet och regel 

1 för forskningsetiska principer,
107

 från Vetenskapsrådet. Rektorerna hade dessförinnan 

kontaktat och informerat undersökningsdeltagarna på respektive skola. Rektorerna angav 

också antalet deltagande informanter vid samtliga grundskolor för att på så sätt kunna 

iordningsställa rätt antal enkäter vid enkätundersökningen. 

Inledningsvis vid samtliga skolbesök togs det tydligt upp med samtliga informanter att 

deltagandet i enkätundersökningen var helt frivilligt. Om någon informant, mot förmodan, 

inte ville delta i enkätundersökningen så var det bara för informanten att lämna in sin enkät 

blankt. Eftersom tydlig information delgavs i samband med enkäten så anses samtyckeskravet 

ha uppnåtts
108

 i och med att undersökningsdeltagarna lämnade in sina enkäter. I denna studie 

har regel 6 uppfyllts i enlighet med konfidentialitetskravet 
109

 när det gäller enkäterna. 

Samtliga uppgifter har skyddats av personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och av 
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personuppgiftsförordningen (1998:1191).
110

 Studien har även följt arkivlagen (1990:782) och 

arkivförordningen (1991:446)
 111

 vad gäller förvaring av insamlat material. Det insamlade 

materialet, det vill säga samtliga enkäter, kommer att enbart används i 

forskningssammanhang, i enlighet med nyttjandekravet samt regel 7 och 8 
112

 (se bilaga 2). 

4.4 Metod för bearbetning och analys 

Studien har analyserats med hjälp av SPSS som är ett statistikprogram och har det fullständiga 

namnet IBS SPSS Statistics.
113

 

4.5 SPSS 

I detta avsnitt presenteras hur enkätresultaten behandlats statistiskt i SPSS. Eftersom studien 

till stora delar innehåller kvantitativa data väljer jag att i resultatkapitlet presentera det 

statistiska materialet i diagram och tabeller. Ett annat presentationssätt hade varit att lägga den 

statistiska presentationen i bilaga, men eftersom studien genomförs med kvantitativa data 

finns en styrka i att i resultatdelen även kunna utläsa det framräknade resultatet liksom urvalet 

i respektive fråga, därför presenteras statistikmaterialet i resultatkapitlet. 

4.5.1 Slutna frågor i enkäten 

Samtliga slutna frågor i enkäten har behandlats statistiskt i SPSS. Samtliga slutna frågor har 

behandlades med univariat analys 
114

 utifrån frekvenstabeller och där diagram och tabeller 

sammanställdes.  

4.5.2 Öppna frågor i enkäten 

De öppna frågorna transkriberades ordagrant och överfördes i statistikprogrammet SPSS. I 

enkäten kunde informanterna skriva egna konkreta svar om fördelar, nackdelar och konkreta 

vinster med ämnessamverkan vilket kom att utgöra kategorier. Dessa kategorier behandlades 

en i taget. Samtliga svar för respektive grupp lästes igenom ett flertal gånger. Därefter så 

utkristalliserades naturligt svaren i tre olika kategorier, i enlighet med didaktikens tre 

grundfrågor.
115

 Första kategorin innehöll svar som tog upp att ämnessamverkan ger 
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sammanhang, samsyn, djupare och bredare förståelse, tydliggör, att det blir en koppling 

mellan teori och praktik et cetera. Denna kategori fick benämningen: varför. 

Den andra kategorin innehöll svar som innefattade hur ämnessamverkan kopplas mot 

läroplanen, kunskapskrav, förmågor, centralt innehåll, mål, sambedömning et cetera. Denna 

kategori fick benämningen: vad. 

I tredje och sista kategorin framkom svar på hur ämnessamverkan ska organiseras, planeras, 

tidsaspekten, hur undervisningen ska utformas et cetera. Denna kategori fick benämningen: 

hur. 

Dessa tre kategorier upplevdes relevanta i studien eftersom de är kopplade mot didaktikens 

grundfrågor och för pedagogen självklara frågeställningar. Ovanstående kategorier har lagts in 

i SPSS och statistiska beräkningar har utförts även på dem. Resultaten för respektive fråga, 

det vill säga; fördelar, nackdelar och konkreta vinster, presenteras symboliskt i kap 5 i form 

av tre cylindrar. Varje fråga delades upp i de tre kategorierna; varför, vad och hur, där antalet 

informanternas utsagor har redovisats. Eftersom varje informant kan skriva kommentarer som 

passar in på fler än en av kategorierna, varför, vad och hur, så blir därför antalet besvarande 

informanter i cylindrarna fler än studiens 138 informanter. Antalet ej besvarande informanter 

för respektive kategori har också redovisats i respektive cylinder. Vidare i analyskapitlet har 

dessa tre cylindrar sammanställts till en enda. Antalet informanter som till exempel angett 

konkreta svar i kategorin varför har i samtliga cylindrar lagts ihop. Samma förfarande har 

sedan gjordes för kategorierna vad, hur och ej besvarat. Därefter räknades totalsumman ut och 

omfördelades slutligen i procent. 

4.6 Validitet 

Validitet innebär frågor om studien mäter det som den avser att mäta.
116

 Med andra ord, 

relevansen när det gäller insamlade data gentemot studiens syfte och frågeställningar. 

Datamaterialet som används måste kunna ge relevanta svar på frågeställningarna utifrån syftet 

med studien. Bryman belyser vikten av studiens design
117

 för validitetssäkring. Denna studie 

bygger på resultat från en enkätundersökning av grundskollärare i en hel kommun. 

Informanterna fick svara på frågor om hur de ser på ämnessamverkan. Om det finns fördelar, 

nackdelar eller eventuella vinster samt på vilket sätt och i vilken utsträckning som de 
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använder samverkan. Detta för att belysa och mäta
118

 studiens huvudområde ur olika 

synvinklar. Det vill säga frågor som är relevanta utifrån studiens frågeställningar, vilket är 

viktigt i relationen mellan studiens design och forskningsstrategi.
119

 I enkäten fick 

informanterna besvara både slutna men även öppna frågor. Detta för att ur validitetssynpunkt 

ge informanterna utrymme att uttrycka egna reflektioner och svara med egna ord.
120

 Dessa 

svar har sedan bearbetats och jämförts med svaren på de slutna frågorna. Frågorna i enkäten 

testades i en pilotstudie där testpersonerna fick i uppdrag att svara på om frågorna ansågs 

svara upp mot studiens syfte och frågeställningar. Samtliga testpersoner ansåg att detta 

överensstämde. 

4.7 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas om mätningen är tillförlitlig,
121

 det vill säga är resultaten framtagna på 

ett tillförlitligt sätt och hur framgår det i presentationen. I enlighet med vad Bryman skriver så 

har samtliga steg i studiens forskningsprocess
122

 noggrant redovisats i metodkapitlet. En 

pilotstudie genomfördes för att kontrollera frågorna i enkäten. Tre olika lärarkategorier från 

en helt annan kommun medverkade i pilotstudien. Studien har en relativt hög svarsfrekvens
123

 

vilket också kan tyda på en relativt hög reliabilitet. Inget i studien, utifrån informanternas 

svar, har kunnat tolkas så som att reliabilitetsproblem eller tolkningsproblem skulle ha 

förekommit vid genomförandet av enkäten. Om denna studie skulle upprepas utifrån samma 

angreppssätt inom en inte allt för lång tid så anser jag att måttet på studien är relativt stabilt,
124

 

det vill säga att resultaten då inte nämnvärt skulle förändras.  

4.8 Generalisering 

Med generalisering menas bland annat om urvalet för denna studie är representativt även för 

andra grupper.
125

 Studiens syfte är att undersöka hur grundskollärare samt specialpedagoger 

och speciallärare ser på samverkan mellan ämnena slöjd, matematik och svenska i 

grundskolan, årskurser 3-6. Detta medför att urvalet för denna studie bör vara pedagoger inom 

skolans värld. I studien har 138 informanter besvarat enkäten av 167 möjliga vilket resulterar i 

ett bortfall på 17 %. Bortfallet beror på sjukdom, tjänsteresa samt ledighet, med andra ord är 
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det ingen som vägrat delta i studien. Eftersom studien har ett relativt lågt bortfall och en 

relativt god svarsfrekvens, vilket medför att resultatet för denna studie även skulle kunna vara 

representativt även för motsvarande population i andra kommuner. Av studien 138 

besvarande informanter är det endast 10 % män vilket i sin tur leder till att besvarande 

informanter till mycket stor del är kvinnor. Men eftersom det är känt att läraryrket, särskilt när 

det gäller grundskolans tidigare år, generellt är relativt kvinnodominerande så anser jag ändå 

att studiens resultat skulle kunna motsvara andra kommuners lärarkårer. 
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5 Resultat 

I kapitlet presenteras resultat av studien. Först redovisas allmän information om 

undersökningsgruppen. Därefter visas resultaten för de slutna enkätfrågorna och slutligen 

resultaten för de öppna frågorna i enkäten. Frågorna har valts att redovisas i form av diagram. 

13 grundskolor har deltagit i denna studie. 138 informanter har besvarat enkäten av 167 

möjliga. Detta medför ett bortfall i studien på 17 %. Studien bygger på 129 med 

grundskollärarutbildning, 6 med mellanstadielärarutbildning och 3 har slöjdlärarutbildning. 

Av de 129 med grundskollärarutbildning har 9 specialpedagog- eller speciallärarutbildning.  

5.1 Grundskollärares syn på ämnessamverkan 

Generellt sett visar grundskollärare en positiv syn på ämnessamverkan. 

 

Figur 1: Bra med samverkan mellan olika ämnen i grundskolan. N=127, Missing=11. 

Av tabellen ovan framkommer att 35 % har angett att det ”stämmer helt” att det är bra med 

samverkan mellan olika ämnen i grundskolan. 33 % har angett att det ”stämmer mycket väl”. 
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5.2 I vilken utsträckning och på vilket sätt som ämnessamverkan sker. 

 

Figur 2: Tabell över i vilken utsträckning som ämnessamverkan används. N=134, Missing=4. 

Tabellen ovan visar att av totalt 134 informanter så anger till exempel 38 % att de 

ämnessamverkar ”ofta, det vill säga varje vecka”. 24 % anger att de ämnessamverkar ”oftast 

inte, det vill säga någon gång varje månad”. 20 % har angett att de ämnessamverkar ”i stor 

sett aldrig, det vill säga någon gång per termin vid temadagar”. 3 % har inte besvarat frågan. 

 

Figur 3: Diagram som visar på vilket sätt som ämnessamverkan sker. N= 137, Missing=1 (på samtliga frågor) 

Dessa frågor i enkäten var fristående men har här sammanställts för att på så sätt kunna få en 

översikt över resultatet. För respektive fråga är N=137 och staplarna visar ja-svar i %. 

Samtliga informanter fick möjlighet att på dessa frågor svara ja eller nej. Diagrammet visar att 
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av totalt 137 informanter så svarade 68 % att de ämnessamverkar i sina ”egna ämnen”. 

Därefter så är det 51 % som ämnessamverkar ”vid temadagar”. Det är bara 27 % som 

ämnessamverkar med ”kollegor i andra ämnen” och 23 % som ämnessamverkar med 

”kollegor i andra klasser”. 

5.3 För- och nackdelar samt vinster med att arbeta med ämnessamverkan 

Resultat över hur studiens informanter ser på fördelar med att arbeta med ämnessamverkan. 

 

Figur 4: Diagram över hur samtliga informanter anser om fördelar med att arbeta med ämnessamverkan. N=136, 

Missing=2. 

Diagrammet visar att av totalt 136 informanter tycker 44 % att det ”stämmer mycket väl” med 

att det finns fördelar med att samverka. 33 % tycker att det ”stämmer helt”. Med andra ord 

föreligger en positiv inställning till att det finns fördelar med att arbeta med ämnessamverkan. 
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Resultat över hur studiens informanter ser på nackdelar med att arbeta med ämnessamverkan. 

 

Figur 5: Diagram över hur samtliga informanter anser om nackdelar med att arbeta med ämnessamverkan. 

N=128, Missing=10. 

Diagrammet visar på att av totalt 128 informanter så tycker övervägande informanter, 33 %, 

att det stämmer ganska dåligt med att det finns nackdelar med att arbeta med 

ämnessamverkan. 24 % tycker att det stämmer ganska väl.  

Resultat över hur studiens informanter ser på konkreta vinster med att arbeta med 

ämnessamverkan. 

 

Figur 6: Diagram över hur samtliga informanter anser om konkreta vinster med att arbeta med ämnessamverkan. 

N=124, Missing=14. 
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Diagrammets tre sista staplar är relativt jämna procentuellt. Av totalt 124 informanter så anser 

33 % att det ”stämmer mycket väl” med att det finns konkreta vinster med att arbeta med 

ämnessamverkan. 28 % av informanterna har svarat att de tycker att det ”stämmer ganska 

väl”. Därtill har 27 % svarat att de tycker att det ”stämmer helt”. Även när det gäller denna 

fråga så visar resultat att studiens informanter generellt har en positiv inställning till konkreta 

vinster med ämnessamverkan. 

5.4 Ämnen i grundskolan som enligt informanterna skulle dra nytta av att samverka med slöjd 

Informanterna fick ange vilka ämnen i grundskolan som de ansåg skulle kunna dra nytta av att 

samverka med ämnet slöjd. Resultatet enligt nedan. 

 

Figur 7: Diagram som visar vilka ämnen i grundskolan som informanterna anser skulle dra nytta av att samverka 

med slöjd. 
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Resultatet visar att av totalt 138 informanter så anser 96 % att matematik och 88 % anser att 

bild skulle dra nytta av att samverka med slöjd i grundskolan. Kort därefter kommer svenska 

och teknik med vardera 73 %. Historia med 53 % får också ett relativt högt värde. Sedan anser 

man relativt lika om resterande ämnen i grundskolan. På sista plats kommer idrott och hälsa 

med 15 %. 

5.5 Förmågor i slöjd, matematik och svenska i grundskolan 

Nedan redovisas hur informanterna anser att förmågor i ämnena; slöjd, matematik och 

svenska skulle kunna främja, det vill säga dra nytta, av att samverka med varandra.  

 

1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer mycket dåligt, 3= Stämmer ganska dåligt, 4= Stämmer ganska väl,  

5= Stämmer mycket väl, 6= Stämmer helt, 7= Missing. 

Figur 8: Förmågor i slöjd som kan främja samverkan med svenska. 
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Resultatet visar att generellt så anser studiens informanter att av samtliga förmågor i slöjd så 

”stämmer ganska väl” att slöjd kan främja samverkan med svenska. Även staplarna för 

svarsalternativen ”stämmer mycket väl” och ”Stämmer helt” är relativt höga. 

 

 

1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer mycket dåligt, 3= Stämmer ganska dåligt, 4= Stämmer ganska väl,  

5= Stämmer mycket väl, 6= Stämmer helt, 7= Missing. 

Figur 9: Förmågor i svenska som kan främja samverkan med slöjd. 

Resultatet visar även här att övervägande informanter anser att det ”stämmer ganska väl” med 

att förmågorna i svenska kan främja samverkan med slöjd. Av totalt 138 stycken informanter 

så anser 32 % att förmåga A i svenska, det vill säga ”Formulera sig och kommunicera i tal och 

skrift” att det ”stämmer helt” att den förmågan kan främja samverkan med slöjd. Dessutom 
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anser även 29 % angående samma förmåga att det ”stämmer mycket väl”. 38 % anser till 

exempel att förmåga C i svenska (se förklarande text i diagrammet) kan främja samverkan 

med slöjd.  

 

 

1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer mycket dåligt, 3= Stämmer ganska dåligt, 4= Stämmer ganska väl,  

5= Stämmer mycket väl, 6= Stämmer helt, 7= Missing. 

Figur 10: Förmågor i slöjd som kan främja samverkan med matematik. 

Resultatet i detta diagram, när det gäller förmågor i slöjd som kan främja samverkan med 

matematik, visar i motsats till de två tidigare diagrammen att den näst högsta stapeln här står 

för svarsalternativet ”stämmer ganska dåligt”. 
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1= Stämmer inte alls, 2= Stämmer mycket dåligt, 3= Stämmer ganska dåligt, 4= Stämmer ganska väl,  

5= Stämmer mycket väl, 6= Stämmer helt, 7= Missing. 

Figur 11: Förmågor i matematik som kan främja samverkan med slöjd. 

Utmärkande för detta diagram är att den högsta stapeln står för svarsalternativet ”stämmer 

mycket väl” och den näst högsta står för svarsalternativet ”Stämmer helt”. Resultatet visar på 

att studiens informanter är mycket positiva till att förmågor i matematik kan främja 

samverkan med slöjd. 
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5.6 Studiens öppna frågor 

På de öppna frågorna (se bilaga 3) vad gäller hur informanterna ser på fördelar, nackdelar och 

konkreta vinster visas resultatet enligt nedan. Studiens öppna frågor grupperas i 

svarsalternativen; varför; vad och hur (se kap 4.5.2) och resultaten redovisas i form av tre 

cylindrar, en för hur informanterna ser på fördelar, en för nackdelar och en för konkreta 

vinster. 

 

Figur 12: Vilka fördelar som informanterna ser med ämnessamverkan. N=111, Missing=27. 

Varför-delen är den störst med 79 informanter som angett att det finns fördelar när det gäller 

ämnessamverkan. Det innebär att av totalt 111 informanter som besvarat enkätfrågan så är det 

79 som anser att varför-delen är viktig. Här nämns sådana utsagor som ”läroplanens mål”, ”att 

skapa helhet”, ”få sammanhang”, ”få en bredare förståelse”, et cetera.  Därefter kommer vad- 

och hur-delen med vardera 39 respektive 38 stycken. Vad-delen innehåller utsagor som 

”liknande förmågor i flera ämnen”, ”kollegial samverkan”, ”ökat intresse och motivation” et 

cetera. Hur-delen innehåller utsagor som ”samplanering av undervisningen”, ”använda flera 

sinnen”, ”att nyttja tiden effektivt” et cetera. Som jag nämnt tidigare så har vissa informanter 

skrivit svar där fler än en kategori har inkluderats. Därför är antalet informanter fler i 

cylindern som presenterats, se figur 12, samt även i de två följande cylindrarna, se figur 13 

och 14, än det för studien totala antalet besvarande informanter. 
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Figur 13: Vilka nackdelar som informanterna ser med ämnessamverkan. N=93, Missing=45. 

När det gäller nackdelar så är det av totalt 93 informanter hur-delen den klart övervägande där 

85 har besvarat frågan gentemot 19 på vad-delen. Inte en enda informant har skrivit någonting 

om varför-delen, därför finns den inte med i cylindern. När det gäller nackdelar så är det hur-

delen, det vill säga det som symboliserar planering av undervisning, tidsaspekten, 

organisatoriska aspekten et cetera. som är i fokus bland studiens informanter. Exempel på 

utsagor är ”brist på planeringstid då flera lärare behöver vara inblandade”, ”schemaproblem”, 

”lokalproblem, slöjdlokalen kan vara placerad i annan byggnad/skola” et cetera. Vad-delen 

innehåller utsagor som ”olika samsyn mellan kollegor på ämnessamverkan”, 

”ämnesinnehållslig konkurrens”, ”risk för att tappa ämnesspecifika delar”, ”olika tolkningar 

från olika ämnen när det gäller omdömen och betygssättning” et cetera. 
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Figur 14: Vilka konkreta vinster som informanterna ser med ämnessamverkan. N=97, Missing=41. 

Resultatet för konkreta vinster visar att även här, i likhet med resultatet för fördelar, så är av 

totalt 97 besvarande informanter, att varför-delen den största där 78 informanter har besvarat 

frågan. Vad- och hur-delen har en jämn fördelning på 30 respektive och 28 stycken. Varför-

delen innehåller utsagor som ”träna förmågor i olika ämnen och sammanhang”, ”se förmågors 

generella betydelse”, ”meningsfullt lärande” et cetera. Vad-delens utsagor är ”mer varierat 

innehåll i lektionerna som gör undervisningen mer intressant och omväxlande”, ”eleverna blir 

mer motiverande och även lärarna”, ”fler lärare tillgängliga för eleverna”, ”lärarna för 

ämnesstöd av varandra” et cetera. När det slutligen gäller hur-delen framkommer exempelvis 

”större flexibilitet och mer sammanhängande tid”, ”eleverna kan få större upplevelser i 

lärandet genom att få använda flera sinnen”, ”kopplingen mellan teoretiska ämnen och 

praktiskt/estetiska ämnen viktigt” et cetera. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten som presenterats i föregående kapitel med hjälp av 

studiens teoretiska ramverk. 

6.1 Grundskollärares syn på ämnessamverkan 

Resultatet visar att lärare i den undersökta kommunen är positiva till ämnessamverkan. Detta 

resultat överensstämmer väl med NÄU-13 där slöjdlärare önskar mer samverkan i 

grundskolan. Att ämnessamverka ger en helhetsuppfattning för skolans ämnen och är viktigt 

enligt Dewey ur många olika aspekter. Han menar att fokus i undervisningen bör för 

pedagogen ligga på att ge eleven en helhetsbild i ett ämnesområde och inte uppdelat i olika 

ämnen. Detta framkom även i Perssons lärarintervjuer, där de var positiva och uppgav att 

syfte med att arbeta med ämnesintegrering är att ge eleverna ett helhetsperspektiv.
126

 Vid det 

finska utvecklingsprojektet mot en ämnesövergripande helhetssyn framkom att det 

förekommer att olika ämneslärare behandlar samma ämnesinnehåll i sina respektive ämnen 

med elever.
127

  Detta upplevde inte lärarna i sig som ett problem men för eleverna upplevs 

ingen helhetssyn och enhetlig förklaring till samma begrepp och innehåll. Hasselskog 

kommer fram till i sin studie att det finns fyra olika idealtyper av slöjdlärare, det vill säga 

serviceman, instruktör, handledare och pedagog.
128

 Slöjdlärare representerar enligt 

Hasselskog samtliga idealtyper i olika utsträckning och i olika sammanhang. Hasselskog 

belyser vidare att slöjdlärare har olika förhållningssätt i sin undervisning vilket i 

förlängningen kan ge olika förutsättningar för eleverna i sitt lärande. Karlefors kom fram till 

att det finns sex olika kategorier på hur idrottslärare ser på samverkan dels gentemot olika 

lärare och dels mot olika ämnen.
129

 Hasselskogs och Karlefors resultat kommer jag att 

återkomma till i diskussionskapitlet med avseende på olika idealtyper och hur det kan kopplas 

med ämnessamverkan. 

6.2 I vilken utsträckning och på vilket sätt som ämnessamverkan sker 

Av de informanter som besvarat frågan om i vilken utsträckning som ämnessamverkan sker 

har nästan 40 % svarat att de ämnessamverkar ”ofta, det vill säga varje vecka”. Men i 
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resultatet, vad gäller vilket sätt som ämnessamverkan sker, så svarar nästan 70 % att de 

samverkar i sina egna ämnen. Det är mindre än 30 % som svarat att de ämnessamverkar med 

kollegor i andra ämnen. Detta resultat överensstämmer väl det resultat som framkom i NÄU-

13. I både nationella utvärderingen NU-03 samt i NÄU-13 så framkommer att slöjdlärare är 

mycket positiva till samverkan men att det förekommer i liten utsträckning och att 

ämnessamverkan dessutom har minskar i den sista mätningen. Karlefors studie visar att: ”En 

viktig förutsättning för att samverkan ska fungera på en skola är att samma undervisningskod 

genomsyrar hela skolsystemet från läroplanen ner till den enskilda läraren.”
130

 Karlefors har 

i sin studie av idrottslärare utgått ifrån fyra olika nivåer som har betydelse för samverkan det 

vill säga läroplaner, skolplaner, skolkulturen och enskilda lärares yrkesidentitet. Detta visar 

även Persson att det är viktigt att ha en samsyn vid ämnesintegrerat arbetssätt. Om inte lärare 

har kunskaper i varandras kursplaner och ämnen är det lätt att de inte ser viktiga samband 

mellan olika ämnen.
131

 I min studie har jag funnit att när det gäller nackdelar med 

ämnessamverkan så är det utsagor som; tidsaspekten, organisatoriska aspekter, olika samsyn 

mellan kollegor, olika tolkningar et cetera som informanterna lyfter fram. Här 

överensstämmer det med både Karlefors och Perssons forskning. Det vill säga att det är 

viktiga faktorer som har en stor betydelse för att ämnessamverkan. 

6.3 För- och nackdelar samt vinster med att arbeta med ämnessamverkan 

Resultaten för hur informanterna ser på både fördelar och konkreta vinster med att arbeta med 

ämnessamverkan är positivt. Detta visar på att studiens informanter har en generell hög 

målsättning med sin undervisning och inser att genom ämnessamverkan finns det konkreta 

vinster för elevers lärande. Däremot framkommer i de nationella utvärderingarna tydligt att 

samverkan mellan slöjd och andra skolämnen förekommer sällan. Detta har även framkommit 

i denna studie (se figur 2och 3). I NU-03 uppgav rektorerna att ”det finns fler organisatoriska 

hinder för temaarbeten som involverar slöjdämnet.”
132

 I studien
133

 som genomfördes vid 

University of Jordan där man experimenterat med två grupper framkom tydliga skillnader i 

resultat för de två grupperna. I den grupp som fått arbeta ämnesövergripande med olika lärare 

uppgav flera bättre i jämförelse med den andra gruppen som enbart undervisats av en lärare. 
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Denna studie visar på ett avvikande svar beträffande hur informanterna ser på nackdelar med 

att arbeta med ämnessamverkan, jämfört med hur de ser på fördelar och konkreta vinster. 

Dewey påtalar mycket tydligt vikten av att eleverna ska få en helhetsbild i undervisningen, 

där det är viktigt att inte dela upp teori och praktik och inte se dessa som motsatsord utan att 

de är lika viktiga.  

6.4 Grundskolans ämnen och dess förmågor. 

Ur ett ämnessamverkansperspektiv är det intressant att se hur undersökningsgruppen ser på 

slöjdämnet och vilka ämnen som skulle dra nytta av att samverka med slöjd. 96 % anser att 

matematik skulle dra nytta av att samverka med slöjdämnet. Bildämnet kommer strax efter 

där 88 % av informanterna anser att ämnet skulle dra nytta av att samverka med slöjd. Ett 

intressant resultat är att bara mellan 15 – 30 % av informanterna anser att följande ämnen i 

grundskolan; geografi, biologi, samhällskunskap, engelska, hem och konsumentkunskap, 

religion, musik, fysik, kemi och idrott och hälsa skulle kunna dra nytta av att samverka med 

slöjd. Samuelsson har studerat ämnesintegrering i SO-undervisning och visar på att 

Skolinspektionen 2013 har funnit att det finns stora brister i SO-undervisningen och dess 

arbetssätt.
134

 Samuelsson tar sin utgångspunkt i en läroplansöversikt och ser där att det har 

skett en förändring över tid vad gäller ämnesintegreringen. Han framhåller att i dagens 

rådande styrdokument så förordas inte samverkan på samma sätt i jämförelse mot äldre 

läroplaner. Dewey förordar att praktiska ämnen är viktiga. Han säger att till exempel slöjd inte 

får ses som avkoppling eller bara som omväxling. Att till exempel i slöjden praktiskt 

praktisera det som teoretiskt görs till exempel på matematiken. Eleverna kommer att göra 

olika saker i olika ämnen men de kommer kanske att ha svårt att förstå vad de gör och vad det 

ska användas till om man inte olika ämneslärare arbetar ämnesintegrerat i undervisningen. Det 

är också viktigt att det finns ett samband mellan ”studierna, lärandet och undervisningen.”
135

  

Studerar man vidare hur informanterna besvarat frågorna angående slöjdens- och 

matematikens förmågor så framkommer att matematikens förmågor generellt har ett högre, 

mer positivt svarsalternativ och skulle bättre kunna främja samverkan med slöjd i jämförelse 

med slöjdens förmågor som skulle kunna främja samverkan med matematik. Detta kan 

jämföras med Persson som menar på att det är viktigt att lärare är insatta i andra ämneslärares 

kursplaner för att på så sätt se tydliga samband mellan olika ämnen och därigenom kunna 
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ämnesintegrera undervisningen.
136

 När det gäller svenskämnet så anser 73 % att ämnet skulle 

dra nytta av och främjas av att samverka med slöjdämnet. Informanternas svar beträffande hur 

de ser på svenskämnets- och slöjdens förmågor och hur de skulle kunna främja samverkan 

skiljer sig en del åt. Förmågor i slöjd som kan främja samverkan med svenska har ett något 

lägre, det vill säga mer negativa svar. Med andra ord så anser informanterna att matematikens 

och svenskämnets förmågor bättre skulle kunna främja samverkan med slöjd än i jämförelse 

med att slöjdämnets förmågor skulle kunna främja samverkan med matematik och svenska. 

Dewey menar att det är viktigt att ”Barnen inte bara gör saker och ting, de förstår också vad 

de håller på med.”
137

 ”Learning by doing” i enlighet med Deweys tankar om att de inte ska 

ses som motsatsord utan vara lika viktiga, där samtliga konkreta förslag på 

ämnessamverkansområden finns med. Borg kommer i sin studie fram till en tetraeder med 

fyra olika aspekter; det praktiska, det teoretiska, det estetiska och det sociala.
138

 Dessa 

aspekter, som bygger på Deweys tankar, tänker jag kan användas även ur ett 

ämnessamverkansperspektiv. Detta ger eleven en helhetsbild och en möjlighet att vara en 

reflekterande tänkare, jämför Wibaeus studie som tar upp att Dewey förordar ett 

problembaserat lärande och att det är viktigt att utgå ifrån elevernas olika behov.
139

  

6.5 Studiens öppna frågor 

Av de frågor i studien som behandlar hur informanterna angett konkreta svar på fördelar, 

nackdelar och vinster med ämnessamverkan, det vill säga de öppna frågorna (se kap 5.6) 

framgår tydligt att både vid fördelar och vid konkreta vinster så anser studiens informanter att 

varför-delen är den viktigaste, det vill säga att se sammanhang och att få en bredare förståelse 

i lärandet. Dewey belyser tydligt i sin text: ”Skolan och samhället”
140

 vikten av samband i 

undervisningen, att teori och praktik ska ses i en helhet. Deweys fyra grupper av instinkter; 

”intresset för att samtala och kommunicera, att undersöka och förstå saker och ting, att 

tillverka eller konstruera, att uttrycka sig konstnärligt”
141

 belyser tydligt att teori och praktik 

är en helhet. Jämför med den tetraeder som Borgs studie resulterade i. 

När det gäller nackdelar så visas samma tendens i svaren, i enlighet med de slutna frågorna, 

att hur-delen, det vill säga hur det ska organiseras, tidsaspekten, hur undervisningen ska 
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utformas, är den största gruppen. Persson tar upp i sin studie att en faktor som påverkar 

ämnesintegreringen negativt är just tiden.
142

 Dewey belyser i sin text: ”Metodikens natur”
143

 

att pedagogen många gånger använder tiden till fel saker. Dewey menar att ”se till att de 

bildade sig riktiga begrepp”
144

 det vill säga att fokus bör ligga på att eleverna ska träna sin 

förmåga och bilda användbara begrepp i olika ämnen som de kommer i kontakt med utifrån 

sina intressen och erfarenheter. Enligt Dewey skapar intresse ett engagemang hos eleverna 

vilket är viktigt för elevens lärande. 

När det gäller vad-delen så är det den del som inte direkt utmärker sig åt något håll. I frågan 

om fördelar och vinster så är vad-delen nästan jämställd med hur-delen. Vad-delen står för till 

exempel läroplanen, förmågor, centralt innehåll. Här ställer jag mig frågan: Hur kan det 

komma sig? Vad står det för? Anser inte studiens informanter att frågor om Läroplanens 

intentioner, Förmågorna, och Centralt innehåll et cetera är viktigt att belysa? Dewey belyser i 

sin text: ”Undervisningens innehåll”
145

 att alla skolämnen måste vara förankrade till varje 

elev där den sociala aktiviteten ska vara utgångspunkten för lärandet. I texten belyses de 

praktiska ämnena som viktiga i skolan. Det är ämnen som inte ska”… införas före eller på 

bekostnad av andra ämnen, som avkoppling eller omväxling eller ytterligare 

färdighetsträning. Jag tror snarare att dessa ämnen representerar grundläggande former för 

social aktivitet.”
146

 Dewey tar också upp att den sociala faktorn ofta går förlorad framför allt i 

svenskundervisningen. Språket ska användas som kommunikation och inte bara för att visa 

vad eleven lärt sig. Att skoldagen ska vara uppdelad i olika ämnen anser Dewey inte är bra för 

elevens lärande. Det är viktigt att eleven är aktiv och har ett intresse för det den ska göra. 

Dewey menar att ett intresse är bevis på att förmågor som eleven är mottaglig att arbeta med, 

vilket i sin tur ger en mer positiv arbetsmiljö i undervisningen. 

I resultatet redovisades informanternas svar beträffande de öppna frågorna om fördelar, 

nackdelar och vinster med att arbeta med ämnessamverkan (se figur 12,13 och 14). Dessa 

presenterades grafiskt i form av tre cylindrar som var och en beskriver varför, vad och hur 

ämnessamverkan sker. Samtliga tre cylindrar har sammanställts till en enda cylinder.  
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Resultatet framgår enligt figur nedan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Sammanställd cylinder av figurerna 12, 13 och 14 till en enda cylinder som ska symbolisera studiens 

gemensamma resultat för det öppna frågorna. 

Av de resultat som sammanställts i denna cylinder visas att varför-delen är störst på 31 % och 

att hur-delen är nästan lika stor, med 30 %. Vad-delen är den minsta på 17 %. 22 % av 

studiens informanter har inte besvarat någon eller flera av dessa grupper. Här blir frågan; Vad 

står dessa 22 % för? Med andra ord, hur tänker de som inte har besvarat frågan det vill saga 

ungefär var femte lärare i den undersökta kommunen. Dewey behandlar hur skolan bör 

behandlas och om slöseri i organisationen om skolan inte skulle ha tydliga mål och om det 

inte råder en helhet i undervisningen. Vad står detta för? Hur kan det komma sig att när vi 

bryter ner de generella resultaten i de klassiskt didaktiska frågorna så förändras resultatet. Här 

kan vi utgå ifrån att ambitionen och målsättningen, när det gäller ämnessamverkan, generellt 

är hög (se figur 1) medan det vardagliga didaktiska hantverket genomsyras av ett annat utfall 

(se figur 12, 13 och 14). 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion att föras av studien i sin helhet, vad som framkommit 

dels från min presentation av resultaten och dels några viktiga aspekter av den analys som 

gjorts. Därefter kommer en metoddiskussion och resultatdiskussion där fördelar och nackdelar 

lyfts fram. Slutligen belyses förslag på fortsatt forskning inom ämnessamverkan i 

grundskolan. 

7.1 Slutsatser 

Avsikten med studien har varit att undersöka hur grundskollärare ser på och använder sig av 

samverkan mellan ämnena slöjd och matematik respektive slöjd och svenska i grundskolan, 

årskurser 3-6, i en hel kommun.  

I studien framkommer att grundskollärarna är intresserade av att samverka och de uppger till 

exempel att det finns många konkreta vinster med att ämnessamverka, men upplever även att 

skolans organisation försvårar – rent av hindrar när det gäller organisatoriskt och 

schematekniskt, liksom en bristande vilja från skolledning att uppmuntra och stimulera till 

samverkan. Huvudansvaret för att ämnessamverkan sker, utifrån dagens styrdokument, ligger 

på rektors ansvar vilket står att läsa i nu rådande läroplan, Lgr-11: ”Rektorn har ansvaret för 

skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: … i undervisningen i 

olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden,…”
147

 Rektor har i sin tur en 

skolstruktur i kommunen och en skolledning att förhålla sig till. Det är med andra ord inte 

lärarna som har huvudansvaret för att ämnessamverkan sker. Lärarna upplever att de har en 

pressad arbetssituation och därför är inte deras fokus i första hand på att ämnessamverka. Av 

resultaten framkommer att de flesta som ämnessamverkar gör det som klasslärare, med andra 

ord, med sig själv i olika ämnen och att det sällan förekommer samverkan med till exempel 

andra kollegor. Informanterna anser även generellt att det är mer teoretiska ämnen, till 

exempel matematik och svenska, som mer kan främjas av samverkan med slöjd, ett praktiskt 

ämne, istället för tvärtom. Dessutom är det bara 5 av grundskolans 15 ämnen som 

informanterna anser skulle dra någon större nytta av att samverka med slöjd. 

De öppna frågorna som är sammanställda i en cylinder, se figur 15, visar ett intressant 

resultat, vars svar ger en annan vinkling av hur informanterna ser på ämnessamverkan. Allt 

detta ger ett stort intresse att fördjupa sig vidare i dessa frågor i kommunen för att försöka få 
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klarhet och en djupare förståelse för varför det ser ut som det gör. Tidigare forskning visar på 

hur viktigt det är att läraren är en reflekterande lärare vilket är av stor betydelse för elevens 

lärande. Dewey är en stor företrädare för ämnessamverkan och i hans texter framgår tydligt att 

praktiska ämnen och teoretiska ämnen hör ihop och ska växelverka i en stimulerande kontext 

vilket ger en fördjupad förståelse hos eleven. 

7.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte har varit att se hur grundskollärare ser på och använder sig av 

ämnessamverkan. Som metod för att försöka få ett resultat på detta valdes att göra en 

enkätundersökning i en hel kommun. Genom att göra en enkätundersökning av samtliga 

grundskollärare i en hel kommun blir studiens resultat mer tillförlitliga. I samband med 

enkätundersökningen så besökte jag personligen samtliga grundskolor vilket medförde att 

studien fick en hög svarsfrekvens på enkätundersökningen vilket ska ses som positivt för 

studien. I enkäten valde jag, helt i enlighet med mina frågeställningar, att ha med frågor om 

fördelar, nackdelar och konkreta vinster med ämnessamverkan. Om jag skulle ha gjort om 

samma studie igen så skulle jag även välja att ta med och fråga om informanterna anser att det 

finns konkreta förluster med ämnessamverkan. På så sätt skulle det kanske bli en bättre balans 

i enkätfrågorna. Dock anser jag att eftersom det i enkäten fanns möjlighet för informanterna 

att i öppna frågor besvara enkäten så hoppas jag att de ändå upplever att fick skriva det svar 

de ville. Eftersom jag själv är legitimerad lärare både i slöjd och i matematik anser jag har 

varit en fördel eftersom jag på så sätt har insyn i både ett generellt praktiskt och teoretiskt 

ämne i grundskolan. 

7.3 Resultatdiskussion 

Utifrån studiens resultat framkommer att informanterna är positiva till ämnessamverkan men 

att de samtidigt ser tydliga nackdelar, vilket i den undersökta kommunen får konsekvenser i 

praktiken vad gäller ämnessamverkan. Däremot upplevs många konkreta vinster med att 

ämnessamverka. Grundskolans rektorer samt skolledning i kommunen har här ett viktigt 

uppdrag och ett helhetsansvar att ge pedagogerna. I NÄU-13 anger rektorer att de har god 

insyn i slöjdämnet och i mycket eller ganska hög grad är insatta i syfte och det centrala 

innehållet för ämnet. Detta resultat från NÄU-13 har inte slöjdlärarna samma uppfattning om. 

Vidare säger flertalet av rektorerna i NÄU-13 att de aktivt arbetar för samverkan mellan 

praktiska och teoretiska ämnen. I enlighet med min studies resultat så menar jag att det delvis 

motsäger resultatet i NÄU-13. Ingen av denna studies informanter har angett att någon rektor i 
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kommunen aktivt arbetar för samverkan. Visserligen finns i enkäten, se bilaga 3, ingen 

specifik fråga angående detta men jag anser att detta borde ha framkommit i den öppna frågan 

om fördelar om så hade varit fallet. Detta är en mycket intressant fråga och jag kommer att 

återkomma till i fortsatt forskning. Rektorerna ska ge möjligheter till ämnessamverkan i 

grundskolan, vilket i förlängningen skulle kunna ge eleverna ett helhetsperspektiv. Skulle det, 

i enlighet med Karlefors studie, kunna vara de fyra olika nivåerna
148

 i den undersökta 

kommunen som inte har en samsyn i ämnessamverkan? Betyder det här att det är så att om 

grundskollärare i ett arbetslag verkligen gavs tid att delge varandra kunskap om sina 

respektive ämnens kursplaner och därmed ämnenas förmågor, så skulle det i slutändan bli en 

tidsbesparing? Informanterna ansåg att både matematikens och svenskämnets förmågor bättre 

skulle dra nytta av att samverka med slöjden förmågor än tvärtom. Här blir det intressant att 

fundera kring varför det är så.  

7.4 Fortsatt forskning 

Denna studie, har för mig, väckt många nya forskningsfrågor att arbeta vidare med. Ett 

intressant område skulle vara att göra en fördjupad studie med grundskollärarna men även där 

involvera rektorer och elever, och därigenom försöka synliggöra och analysera 

ämnessamverkan i grundskolan. Hur ämnessamverkan förekommer och kommer till uttryck i 

praktiken samt studera vilket lärande som uppstår genom ämnessamverkan. 

Tänkbara frågeställningar blir: 

 Vilket förhållningssätt har rektor till ämnessamverkan och hur kommer det till uttryck 

i praktiken? 

 Vilket förhållningssätt har undervisande grundskollärare till ämnessamverkan och hur 

kommer det till uttryck i undervisningen? 

 Vilken erfarenhet har eleverna av ämnessamverkan? 

 Kan ämnessamverkan ge ett helhetstänk med ett fördjupat perspektiv på lärande? 

En annan intressant forskningsfråga som framkommit utifrån denna studie är om det 

möjligtvis kan finnas samband mellan hur grundskollärare ser på ämnessamverkan i relation 

till vilken läroplan som var rådande när grundskolläraren utbildade sig. Studiens resultat visar 

att det är av stor vikt att såväl forskning som utvecklingsarbete bedrivs inom området 

ämnessamverkan i grundskola där koppling mellan teori och praktik integreras och belyses 

                                                           
148

 De fyra nivåerna; läroplaner, skolplaner, skolstruktur och den enskilda lärares yrkesidentitet. 
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liksom att ämnessamverkan ur ett helhetsperspektiv i lärande får en given plats i grundskolans 

skolutvecklingsarbete. 
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Bilaga 1 

Förmågor i matematik, slöjd och svenska i Lgr-11 

MATEMATIK 

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

metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

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

rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

SLÖJD 

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 

hantverkstekniker,  

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 

kvalitets-och miljöaspekter,  

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och  

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 

SVENSKA 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  

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

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

• söka information från olika källor och värdera dessa. 
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Bilaga 2: Förhandsinformation till informanterna 

Ämnessamverkan i grundskolan 

Mitt namn är Erica Pettersson och jag är själv lärare i grundskolan i XXXX kommun, och undervisar i textilslöjd 

och matematik. Jag studerar också pedagogik, avancerad nivå, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Jag är intresserad av lärande såväl allmänt som specifikt inom ämnet slöjd. Då det ingår i mina forskar- 

förberedande studier att genomföra ett vetenskapligt arbete väljer jag att genomföra denna studie i vår egen 

kommun och ber därför om er hjälp att kunna genomföra denna.  

För att genomföra denna studie har jag ett godkännande både från BU-skolförvaltningen samt från rektorer i 

kommunen.  

Studien har till syfte att få en bild av hur grundskollärare och speciallärare ser på samverkan mellan slöjd och 

framför allt svenska och matematik. Jag kommer att genomföra studien med enkäter. Enkäterna kommer att 

delas ut till samtliga grundskollärare och speciallärare, som är behöriga att undervisa i åk 3-6, vid samtliga F-6 

skolor i vår kommun.  

Ditt svar är betydelsefullt, eftersom det bidrar till viktig kunskap om hur just du ser på samverkan mellan slöjd 

och andra ämnen. Självklart är det frivilligt att delta i studien, men din medverkan är viktig då det bidrar till att 

resultatet blir mer tillförlitligt. Enkäten besvaras helt anonymt och de svar du lämnar kommer enbart att 

användas i detta syfte. När resultatet redovisas kommer det inte att framgå vad just du eller enskild skola har 

svarat. 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

Resultaten från studien kommer att redovisas som vetenskaplig publikation under hemsidan 

http://lnu.se/ub/publicera-i-diva för Linnéuniversitetet, Växjö. 

Kontakta mig gärna om du har frågor: 

Erica Pettersson 

Fil kand, leg lärare 

E-post: erica.pettersson.textil@gmail.com 

Vetenskapliga handledare: 

Margareta Ekberg, Universitetslektor, Linnéuniversitetet, 0470- 70 81 78. 

Marie Hallbäck, Universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet, 0470- 70 83 91. 

 

Tack för din medverkan! 

Erica Pettersson 

 

Riv av detta första blad och behåll informationen. 

 

http://lnu.se/ub/publicera-i-diva
mailto:erica.pettersson.textil@gmail.com
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Bilaga 3  

Enkät om ämnessamverkan i 

grundskolan 
    

       

       1. Kön 
      □  Kvinna 
      □  Man 
      

       2. Vilken lärarutbildning har du? (Du kan här sätta flera X om så gäller) 
  □ Grundskollärarutbildning, tidigare år eller motsvarande.  Examensår:_________ 

□ Grundskollärarutbildning, senare år eller motsvarande. Examensår:_________ 

□ Specialpedagogutbildning eller motsvarande. 
 

Examensår:_________ 

□ Speciallärarutbildning eller motsvarande. 
 

Examensår:_________ 

□ ________________________  
  

Examensår:_________ 

       3. Är du behörig att undervisa i svenska, i åk 3-6?  
 

□ Ja □ Nej 
 

       4. Är du behörig att undervisa i matematik, i åk 3-6? □ Ja □ Nej 
 

       5. Är du behörig att undervisa i slöjd, i åk 3-6? 
 

□ Ja □ Nej 
 

       6. Är du behörig specialpedagog/speciallärare? 
 

□ Ja □ Nej 
 

       7. Det är bra med samverkan mellan olika ämnen i grundskolan. 
  

       

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Ämnessamverkan 1 2 3 4 5 6 

 
     

 8. Vilket/vilka ämnen, anser du, skulle dra nytta av att samverka med slöjd? 
 (Du kan här sätta flera X om så gäller) 

    
 

□ Bild 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Engelska 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Hem- och konsumentkunskap 
Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Idrott och hälsa 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Matematik   
Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Musik 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Biologi 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 
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□ Fysik 

 

 
Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Kemi 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Geografi 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Historia 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Religionskunskap 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Samhällskunskap 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Svenska 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

□ Teknik 
 

Ge exempel: 
____________________________________ 

       

       

       9. I vilken utsträckning arbetar du med ämnessamverkan?  
   □ I stort sett alltid, dvs flera gånger i veckan 

    □ Ofta, dvs varje vecka 
      □ Oftast inte, dvs någon gång varje månad 

    □ I stort sett aldrig, dvs någon gång per termin tex vid temadagar 
  □ Aldrig 

      

       10. På vilket sätt sker ämnessamverkan? (Du kan här sätta flera X om så gäller) 
 □ I mina egna ämnen i klassen Exempelvis: __________________________________ 

□ Tillsammans med en kollega i klassen Exempelvis: __________________________________ 

□ Med kollegor i andra ämnen Exempelvis: __________________________________ 

□ Med kollegor i andra klasser Exempelvis: __________________________________ 

□ Vid temadagar 
 

Exempelvis: __________________________________ 

□ 
 

Exempelvis: __________________________________ 

       

       

       

       

       Här nedan kommer ett antal påståenden, fråga 11-17: 
   

       11. Det finns fördelar med att arbeta med ämnessamverkan.  
   

       

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Fördelar 1 2 3 4 5 6 
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 Vilka fördelar ser du? 
     

               

              

              

              

              

 
     

 12. Det finns nackdelar med att arbeta med ämnessamverkan. 
   

       

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Nackdelar 1 2 3 4 5 6 

 
     

 Vilka nackdelar ser du? 
     

               

              

              

              

              

 
     

 13. Det finns konkreta vinster för eleven med att arbeta med ämnessamverkan. 
 

 
     

 

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Konkreta vinster för eleven 1 2 3 4 5 6 

 
     

 Vilka konkreta vinster ser du? 
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I Lgr-11 finns det fyra förmågor som eleven ska utveckla inom slöjd. 
 

 14. Dessa förmågor i slöjd kan främja samverkan med svenska. 
  

 

 
     

 

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Förmågor i slöjd             

Formge och framställa föremål i 
olika material med hjälp av 
lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Välja och motivera 
tillvägagångssätt i slöjdarbetet 
utifrån syftet med arbetet och 
utifrån kvalitets- och miljöaspekter 

1 2 3 4 5 6 

 

            

Analysera och värdera 
arbetsprocesser och resultat med 
hjälp av slöjdspecifika begrepp 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Tolka slöjdföremåls estetiska och 
kulturella uttryck 

1 2 3 4 5 6 

 
      

 
      

15. Dessa förmågor i slöjd kan främja samverkan med matematik. 
 

 

 
     

 

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Förmågor i slöjd             

Formge och framställa föremål i 
olika material med hjälp av 
lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Välja och motivera 
tillvägagångssätt i slöjdarbetet 
utifrån syftet med arbetet och 
utifrån kvalitets- och miljöaspekter 

1 2 3 4 5 6 

 

            

Analysera och värdera 
arbetsprocesser och resultat med 
hjälp av slöjdspecifika begrepp 

1 2 3 4 5 6 
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Tolka slöjdföremåls estetiska och 
kulturella uttryck 

1 2 3 4 5 6 

 
      

I Lgr-11 finns det fem förmågor som eleven ska utveckla inom matematik. 
 16. Dessa förmågor i matematik kan främja samverkan med slöjd. 

 
 

 
     

 

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Förmågor i matematik             

Formulera och lösa problem med 
hjälp av matematik samt värdera 
valda strategier och metoder 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Använda och analysera 
matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp 

1 2 3 4 5 6 

 

            

Välja och använda lämpliga 
matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Föra och följa matematiska 
resonemang 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och 
slutsatser 

1 2 3 4 5 6 

 
 
I Lgr-11 finns det fem förmågor som eleven ska utveckla inom svenska. 

 

 17. Dessa förmågor i svenska kan främja samverkan med slöjd. 
  

 

 
     

 

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer  
mycket        
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer  
ganska 
väl 

Stämmer 
mycket 
väl 

Stämmer 
helt 

Förmågor i svenska             

Formulera sig och kommunicera i 
tal och skrift 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Läsa och analysera skönlitteratur 
och andra texter för olika syften 

1 2 3 4 5 6 
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Anpassa språket efter olika syften, 
mottagare och sammanhang 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Urskilja språkliga strukturer och 
följa språkliga normer 

1 2 3 4 5 6 

 
            

Söka information från olika källor 
och värdera dessa 

1 2 3 4 5 6 

 
      

18. Om du har arbetat eller arbetar nu med ämnessamverkan 
   

Ge exempel på vad och hur: 
      

              

              

              

              

              

       19. Om du aldrig har arbetat med ämnessamverkan 
  

  
 

Ge exempel på hur du skulle vilja arbeta: 
    

              

              

              

              

              

              

       Övriga kommentarer om din syn på ämnessamverkan: 
                 

              

              

              

              

              

       

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

   

 
Erica Pettersson 

     


