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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka samverkan mellan slöjd och andra skolämnen. 

För att få svar på detta utgick jag ifrån fem frågeställningar. De berörde samverkan, och om 

det förekommer i dagens skola, vilka ämnesområden som är vanligast, vad samverkan tillför 

de olika ämnena, om elevernas åldrar har betydelse för förekomsten av samverkan samt om 

lärares skyldighet, enligt Lpo-94, att samverka är känt hos lärare. Den metod jag har använt 

mig av är strukturerad intervju. De som intervjuats är klasslärare, resurslärare, 

drama/bild/musiklärare, och slöjdlärare. Alla informanterna är utbildade lärare i det ämne de 

undervisar i och studien har begränsats från år tre till år sex. Alla har intervjuats på sin 

arbetsplats. Av studien har framkommit att samverkan förekommer i dagens skola, nästan alla 

har någon gång varit med och samverkat men i nuläget är det endast tre lärare som samverkar. 

Det sker i år tre-sex och i år fyra. Följaktligen är alla åldrar representerade i nulägets 

samverkan. Som svar på varför inte alla deltar i samverkan har olika anledningar framkommit, 

exempelvis brist på gemensam planeringstid, att organisationen är ett hinder och kollegors 

brist på intresse. De som samverkar tycker att det har berikat respektive ämne genom att 

ämnena har blivit mer konkreta för eleverna och att arbetsglädjen har ökat. Det har även gett 

eleverna möjlighet att se sammanhang mellan skolans alla ämnen. 

 

 

Sökord: ämnesintegration, helhet, kunskap. 
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Inledning 
 
Som ny slöjdlärare har jag upplevt slöjdämnet som mycket isolerat från övriga skolämnen.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

står att arbetet ska inriktas på olika kunskapsformer och skapa ett balanserat lärande och bli en 

helhet.1 I skolarbetet skall både intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter 

uppmärksammas. 

 

Tidigare har jag arbetat som fritidspedagog i 25 år. Fritidspedagogens och fritidshemmets roll 

har genomgått en stor förändring från att ha varit en separerad del av skolbarnens vardag till 

en stor del av skoldagen. Fritidspedagogens huvudsakliga uppgift var att undervisa i skapande 

ämnen. Fritidspedagogens inträde i skolan och bildande av arbetslag, fritidspedagoger och 

lärare i de lägre åldrarna, har utvecklat undervisningen och elevernas helhetsbild av de ämnen 

man samverkar i. Detta har skett genom skapande arbete varvat med teoretiskt arbete. Med 

detta som erfarenhet och bakgrund vet jag att en undervisning där man arbetar på olika sätt 

med samma ämne eller över ämnesgränserna berikar elevernas kunskaper och ökar deras 

förståelse för sammanhangen mellan olika ämnen och vad de har för betydelse i vardagen. 

På de här grunderna har jag funderat på hur samverkan mellan slöjd och övriga skolämnen 

skulle kunna fungera. Hur intresset och erfarenheter bland både slöjdlärare och övriga 

lärarkategorier är. Av den anledningen vill jag i mina studier undersöka hur samverkan 

fungerar i skolorna i dagsläget, och i vilken utsträckning det förekommer. För jag tror att 

genom samverkan kan man fördjupa elevernas kunskaper i involverade ämnen och i slöjden 

flytta fokus från producerande av alster till viljan att lära sig mer och få ett sammanhang 

varför vi i skolan skall lära oss alla dessa saker. 

 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka samverkan mellan slöjd och andra skolämnen. 
 
 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet. (1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Stockholm CE Fritzes AB 
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Frågeställningar 
 

• Förekommer samverkan mellan slöjd och andra ämnen i dagens skolor? 

• Inom vilka ämnesområden är samverkan vanligast?  

• Vad tillför samverkan respektive ämne? 

• Skiljer sig förekomsten av samverkan åt beroende på i vilka åldrar man undervisar? 

•  Är lärares skyldighet, enligt läroplanen, att samverka över ämnesgränserna känt hos 

lärare? 
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Litteraturgenomgång 
 
 

Lpo-94 

 
I läroplanen Lpo-94, står det att, kunskap är inget entydigt begrepp, utan man ska inrikta 

skolarbetet på olika kunskapsformer för att skapa ett balanserat lärande och bli en helhet.2 

Både intellektuella, praktiska och estetiska aspekter ska uppmärksammas och lärarna skall se 

till att eleverna får arbeta ämnesövergripande. Man skall även ge möjlighet till 

ämnesfördjupning samt att få en överblick och ett sammanhang av lärandet och skolarbetet.3 

Rektor har ansvaret för samordningen av undervisning i olika ämnesområden så att eleverna 

får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.4

 

 

Kursplaner och betygskriterier 2000 Grundskolan 

 
I kursplanerna för slöjd framhålls vikten av att utveckla allsidighet i elevernas utbildning. 

”Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, 

nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem”. 5

För att ge eleverna en beredskap för att klara uppgifter i det dagliga livet, är slöjdämnets syfte 

att stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap 

för att klara uppgifter i det dagliga livet. I ämnets karaktär och uppbyggnad står det att genom 

delaktighet i produktionsprocessen från idé till färdig produkt ges eleverna ett 

helhetsperspektiv och de får en inblick i hur olika val av material, t.ex. vilken behandlings-

och beredningsmetod ett tyg genomgått, hur detta påverkar miljön.   

Slöjdämnet bidrar också till begreppsbildning och begreppsutveckling inom alla ämnen.  

”Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för storleksuppfattning och 

förståelse för geometri. När eleverna tar del av instruktioner samt presenterar, dokumenterar 

och värderar sina arbeten bidrar detta till läs- och skrivutvecklingen”. 6

                                                 
2 Utbildningsdepartementet.(1998) Sid.8  
3 Ibid. s 15 
4 Ibid. s 19 
5 Skolverket (2000) Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier.  Stockholm: CE Fritzes AB, sid. 91. 
6 Skolverket. (2000) Sid. 93 
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Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Slöjd 

 

I den nationella utvärderingen, 2003, om slöjd framkommer att ämnesövergripande 

verksamhet som involverar slöjdämnet förekommer sparsamt och i mindre omfattning än 

1992.7 Då uppgav 61 procent av lärarna att samverkan mellan slöjd och andra ämnen skedde 

ibland. I dag är siffrorna nere i 37 procent. Ändå anger en majoritet av lärarna att de skulle 

vilja arbeta mer ämnesöverskridande. 60 procent svarar nej på frågan om de själva arbetar 

aktivt för att få ett sådant arbete till stånd. 

 

När rektorerna fick ta ställning till en önskan från SO och NO ämnena respektive slöjd och 

matematik om att få arbeta gemensamt i ett tema, svarar rektorerna att det finns fler 

organisatoriska hinder för ett temaarbete som involverar slöjdämnet. Dock uppger 25 procent 

av de tillfrågade rektorerna att ett sådant samarbete ändå skulle kunna införas direkt. 

Vad kommer det sig att ämnesöverskridande verksamhet som involverar slöjdämnet har 

minskat sedan NU-92? Saknas insikt hos olika lärarkategorier om vad skolans olika ämnen 

syftar till? Saknas initiativ, och på vem ligger det i så fall att ta sådana? Finns organisatoriska 

hinder i form av schematider, olika lokaler, eller att slöjd är ett ämne organiserat i två 

separerade slöjdarter? 

 

Slöjdlärarna planerar i större utsträckning sin undervisning utan samarbete med kollegor8. 

Fokus är nu lagt på samverkan mellan slöjdarterna. Utvärderingen ifrågasätter om bristen på 

samverkan beror på utformningen av styrdokumenten? Den ifrågasätter också hur slöjdämnets 

unicitet kan tillvaratas i ett ämnesöverskridande arbete utan att slöjd bara blir ett hjälpämne av 

pysselkaraktär?9 Ett problem som måste överskridas är att slöjdämnets kunskapskvalitéer inte 

är allmänt kända och därför inte kan uppmärksammas som en resurs i skolans gemensamma 

arbete. Av utvärderingen framgår också att eleverna är positiva till slöjden och  

utmärkande för slöjdämnet i jämförelse med andra skolämnen och bör kunna utnyttjas som 

”ingång” i det ämnesöverskridande arbete som slöjdlärare ger uttryck för att vilja delta i; att 

mer aktivt öppna slöjdämnets arbetssätt och andra kursplaners ämnesspecifika innehåll. 

Vidare står att en utveckling i riktning mot en skola med helhetssyn och arbete som inte 

                                                 
7 Skolverket. (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, slöjd, rapport 253/2005. Stockholm: CE 
Fritzes AB sid. 63 
8 Ibid. 9 
9 Ibid. 87 
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avgränsas av olika skolämnen kan knappast undvikas när det snart finns nyutexaminerade 

lärare i grundskolan vars ”ämnen” är exempelvis Mediekunskap eller Elektricitet och energi. 

 

Samverkan i arbetsenheten 
 

 Samverkan i arbetsenheten är en metodbok, i en metodboksserie, att omsätta läroplanen till 

skolans verklighet.10 Här har man studerat vad de s.k. praktiska estetiska ämnena har att ge i 

samverkan. 

Författaren anser att ju fler infallsvinklar ett ämnesområde som ska studeras har, desto 

mångsidigare belysning får det. Detta är en truism som förtjänar att uttalas eftersom man med 

truismer så många gånger nonchalerar dess sanning. Man skulle, enligt författaren, kunna rada 

upp massor av argument till en oemotsäglig bevisföring.  

Vad beror det på att inte samverkan förekommer i större utsträckning? En av anledningarna är 

den gamla kunskapssynen från antikens dagar, dvs. syn på vad som är ”värt att veta”, att 

”huvudets” arbete är värt mer än ”handens”, att abstrakta teoretiska kunskaper är mer värda än 

konkreta praktiska. I pedagogiska termer är detta kunskapsförmedling där läraren förmedlar 

och eleverna tar emot, de flitigt diskuterade teorierna om våra hjärnhalvors olika funktioner, 

att den vänstra styr logiskt tänkande mm. Den har länge ansetts som den förnäma medan den 

högra hjärnhalvan styr fantasi, kreativitet mm och är en lägre stående tvilling.11 I skolan har 

man nästan uteslutande tränat den vänstra hjärnhalvan, något som allt fler börjar uppfatta som 

felaktigt. Man menar att man går miste om halva hjärnans kapacitet.  

 

 

Samverkan mellan svenska, SO-ämnen och teckning på grundskolans 
högstadium 
 

På universitetet i Linköping, fortbildningsavdelningen, gjordes 1975-1978 en studie om att 

samverka mellan svenska, SO-ämnen och teckning på grundskolans högstadium.12 Studien 

gjordes på Gärdsåsskolan i Göteborg och anledningen till att man där började samverka 

mellan ämnen var att eleverna uttryckte vantrivsel och att vissa ämnen var ”tråkiga och 

                                                 
10 Samverkan i arbetsenheten (1983).  Stockholm. Liber Utbildningsförlaget. Sid.11  
11 Ibid. s 15 
12 Everthson, Lisbeth& Jarenskog, Christer. (1979) Samverkan mellan svenska, So-ämnen och teckning på 
grundskolans högstadium. Linköpings universitet. Linköping 
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onödiga” och undervisningen var enformig.  Ju mer elevernas intresse för skolan minskade 

desto mer konflikter och till följd av detta allt mer elevvårdsarbete, vilket lärarna tyckte tog 

allt för mycket tid. Lärarna började fundera över anledningen till det bristande intresset och 

ifrågasatte sin undervisning.  En lärare uttryckte det så här: ”Det är frestande bekvämt för en 

lärare att nöja sig med paketets material, där kanske till och med färdiga prov erbjuds. Man 

hamnar i en cirkelgång som är passiviserande för både elever och lärare”.13 Utifrån den här 

bakgrunden konstruerades en arbetssituation, där svenska och teckning som kreativa 

basämnen arbetade med stoff från SO-ämnen. Det blev ett mer elevaktivt arbetssätt än 

tidigare. Lärarna upplevde att allt fler elever klarade av att planera och utföra sitt arbete på 

egen hand. Eleverna upptäckte att det är roligt att lära och en del bad till och med att få arbeta 

på rasterna.14

 

 

Räkna med slöjden 
 
Det är titeln på en bok och ett arbetssätt som två lärare, en mellanstadielärare och en 

textillärare, har skrivit och arbetat fram.15 Det handlar om samverkan mellan skolämnen. 

 Från sina skilda utgångspunkter som slöjd - respektive klasslärare upptäckte de brister i sin 

undervisning. Slöjdläraren märkte att eleverna inte kunde använda sina teoretiska kunskaper i 

t ex. matematik på slöjden och klassläraren hade svårt att fånga in vad eleverna verkligen 

hade nytta av i klassrumsundervisningen och såg här verklighetsanknytningens värde. Dessa 

upptäckter var grunden till att arbetssättet utformades. Ett exempel på hur den här formen av 

samverkan sker är när eleverna i år 5 arbetar med begreppet bråk och klassläraren upplever att 

många hade svårt att förstå t.ex. att en tredjedel är större än en fjärdedel. Tillsammans med 

slöjdläraren planerades praktisk matematik där bråkproblemet skulle synliggöras, lappteknik 

och repetition av grunder i textilslöjd tränades samtidigt. Eleverna arbetade i grupper som 

vardera gjorde en bonad med kvadratiska lappar. Efteråt redovisade varje grupp sin bonad och 

frågor om kvadrater, bråk och omkrets diskuterades. Det blev påtagliga aha-upplevelser hos 

de elever som tidigare inte riktigt accepterat bråk som ett matematiskt begrepp. När lärarna 

efter tre år tog in några bonader för liknande bråkdiskussioner i en klass som inte varit med 

och tillverkat dem, missades den konkreta upplevelsen av bråkets relation till helheten. Frågor 
                                                 
13 Ibid. s 6 
14 Ibid. s 7 
15 Blom, Elsie & Jansson, Elisabeth (1988) Räkna med slöjden. Hallstahammar, eget förlag.   
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ställdes även nu och problem löstes, men utan erfarenheten tre år tidigare tror lärarna att de 

betecknat lektionen som lyckad. I efterhand så anser de att den bästa behållningen får man om 

man använder det slöjdarbete som eleverna själva gjort.16

 Författarna vill visa hur värdefulla dessa problemsituationer är för elevens hela utveckling, en 

tillgång för det övriga skolarbetet och hur de kan användas till att motivera eleven för det 

trägna arbete som färdighetsträningen utgör. Arbetssättet ”räkna med slöjden” innebär också 

att poängtera att slöjd ingår i skolans undervisning som ett självständigt ämne med ett högt 

egenvärde, och att det inte är någon avkopplande sysselsättningsterapi. 

För att locka eleverna till aktiv problemlösning, i motsats till den ofta slentrianmässiga som en 

lärobok i sämsta fall kan ge upphov till, behöver klassläraren verklighetsnära 

problemsituationer. Slöjden har dem, men hur får klassläraren kännedom om dem?  

Man måste sträva efter att tillfredsställa elevernas behov av praktiska erfarenheter att hänga 

upp sina teoretiska kunskaper på och slöjden är en guldgruva för en uppmärksam lärare. 

 

 

Skolslöjden sammanför handen och tanken 

 

Genom samtal med två pedagoger, Sven Hartman och Mikael Alexandersson, som bland 

annat forskat om skolslöjd, har Ylva Herholz författat artikelserien Skolslöjden sammanför 

handen och tanken i Svenska Dagbladet.17 De har studerat slöjdens roll och ställning med 

utbildningssystemet och vad slöjden betyder för barnen, för utveckling, inlärning och för 

helheten.  Att praktiskt och teoretiskt arbete hör ihop är för författarna självklart, här 

benämner de dem delvis för hand och ande, men idag har de olika status på skolschemat. Sven 

Hartman, anser att statusgraden i grunden handlar om hur man ser på människan, 

kunskapssynen och uppfattningen om vad som är värdefull kunskap och hur man uppnår den. 

I hans bok Handens pedagogik – om kulturarv och utveckling i skolslöjden, beskrivs den 

svenska skolslöjdens historia och främst ”blomstringsperioden” kring förra sekelskiftet, 1880-

1920. Efter att genom åren ha funderat över teoretisk och praktisk kunskap och diskuterat 

mycket med kollegor om hur teori och praktik hänger ihop anser han att slöjderfarenhet är en 

verklig tillgång även för andra kunskaper och att det är en nyttig och användbar grund också 

                                                 
16 Ibid. s 37 
17 Herholz, Ylva. (1999). Skolslöjden sammanför handen och tanken i Svenska Dagbladet. Artikelserie del fyra. 
7 januari. Stockholm. Sid.14 
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för teoretiska insikter. Först och främst matematiken, som han menar ligger nära till hands när 

man ska lära sig behärska rumsliga mått, exempelvis. Att sitta och räkna tal, omvandla sorter 

och olika måttenheter – då handlar det om att behöva få en kroppskänsla av måttens innebörd. 

Skolslöjden ger en nyttig och användbar grund för teoretiska insikter. När händerna arbetar 

växer rumslig förståelse fram i tanke. Han talar om de gamla måttenheterna, relaterade till 

dina lemmar; tum och aln, underarmsmåttet, som en djup vishet byggd på lång 

allmänmänsklig erfarenhet som i viss mån försvunnit i skolsystemet. Han kommer in på det 

han kallar för skolans stora problem:”Att den är abstraherande i sig. Eftersom den 

representerar verkligheten. Men inte är verkligheten. Grundkonceptet är abstraherande. Då är 

det viktigt att få utrymme för det kroppsliga”. 18Avslutningsvis säger Svan Hartman att slöjd i 

skolan är oerhört viktig. Genom att ta in kunskapen genom händerna får man teoretiska 

insikter.  

 

Mikael Alexandersson har också studerat skolslöjden och anser att den har en särställning i 

skolan och den binder samman de tre formerna av kunskap: praktisk, teoretisk och estetisk. 

     – Du ser hela tiden resultat av vad du gör, och kan reflektera över varför du gör just så.  

     Vi lär ju via kroppen. Och vi är våra kroppar. Kroppen är inte bara ett medium. 

     Den är upplevande och reflekterande. Varje gång jag ska ha kontakt med världen,  

     så att säga, är det ju via kroppen. Och kroppen har ett eget minne.19

 

 

Pedagogiska magasinet 2006/3 TEMA: Vägar till lärande 
 

Lärstil ger alla rätt 
 

Gardners multipla intelligenser 

Howard Gardner är bland annat, professor i kognition och pedagogik, vid Harvards Graduate 

School of Education. Han identifierar nio intelligenser hos människor. Var och en av oss 

besitter alla nio men i olika grad: Logisk matematisk, naturintelligens, reflekterande (intuitiv), 

kroppslig (kinestetisk), rumslig (visuell-spatial), musikalisk, social, språklig (lingvistisk), och 

existentiell. Han har kritiserat den västerländska skolan för att ensidigt uppmuntra endast två 

                                                 
18 Ibid. 
19 Herholz, Ylva (1999) Sid.14 
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av intelligenserna, lingvistisk och logisk-matematisk, medan elever som har mer av någon av 

de övriga inte har kommit till sin rätt. Botemedlet mot snedfördelning är att läraren erbjuder 

eleverna många olika ingångar till ett ämnesområde.20

 

Pask och hjärnhalvorna 

Gordon Pask var en engelsk vetenskapsman. Han beskriver två olika strategier vid inlärning. 

Den ena är seriell (analytisk) och förknippas med vänster hjärnhalva, den andra är holistisk 

(global) och förknippas med höger hjärnhalva. 

Med en seriell lärstrategi fokuserar man på fakta och detaljer och bygger sammanhanget inom 

ett ämnesområde steg för steg. Med en holistisk strategi vill man se sammanhangen från 

början. De flesta av oss är holister och vill se helheten och sambanden från början. I skolan 

har undervisningen oftast lagts upp enligt logiskt tänkande. Därför har de skolelever som lär 

sig bäst ur ett helhetsperspektiv kommit till korta i skolan.  

Gordon Pask konstaterar också att många människor känner sig bekväma med båda 
lärstrategierna.21

 
 

Kemin går som en dans 
 
Helena Lennholm, arbetade tidigare som forskare på Tekniska högskolan i Stockholm.  

Idag arbetar hon vid Danderyds gymnasium som kemilärare.22Hon konstaterar att det är få 

kemilärare som är intresserade av lärstilar, så hon är den enda som arbetar så här på 

Danderyds gymnasium. Men det går att samarbeta över gränserna. Tillsammans med en av 

idrottslärarna ska hon starta ett projekt kring ämnesomsättning, syreupptagning, 

syreförbrukning, och kost med mera. Hon låter bland annat eleverna sjunga en, som de kallar 

det, syrasång som hon skrivit text till på melodin En gasflygmaskin. Eleverna har också dansat 

molekyledanser, därav rubriken på artikeln. Två och två har de bildat en syremolekyl med en 

proton. Sedan fick de agera syror när musiken sattes på, först starka syror, sedan svaga. 

Övningen är tänkt att för att använda rörelseintellligensen, den kinestetiska, och den 

musikaliska intelligensen. 

                                                 
20 Palm, Mimmi. (2006). Lärstil ger alla rätt. Pedagogiska magasinet 3, sid.46  
21 Palm, (2006) Sid. 47 
22 Nilsson, Lennart. (2006). Kemin går som en dans. Pedagogiska magasinet, 3 sid. 38 
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 ”Jag hade ingen aning om att idrottsämnet innehåller så mycket kemi! Det ska bli spännande” 

säger Helena Lennholm om det fortsatta samarbetet med idrottsläraren.23

 

 

Pedagogiska magasinet 2004/2 TEMA: Estetiska läroprocesser 
 

Konsten lär oss förstå livet 
 

Det finns en utbredd föreställning om att estetiska inslag i undervisningen av andra ämnen i 

sig skulle leda till ökad motivation och förbättrade studieresultat. I så fall skulle utövandet av 

estetiska verksamheter och barn och ungdomars sociala och intellektuella utveckling ha ett 

direkt samband. Det finns till och med skolor där man tagit in estetisk verksamhet i arbetet för 

att komma tillrätta med problem som mobbning och vandalisering. Man hoppas att människor 

ska blomma ut genom att plocka in lite kultur säger Lars Lindström, professor i pedagogik på 

Lärarhögskolan i Stockholm. Det är han och Kent Hägglund, lektor på Lärarhögskolan, som 

intervjuats i artikeln Konsten lär oss förstå livet som ingår i temat: Estetiska läroprocesser.24 

Det finns inget rimligt skäl för att det blir så. Att använda de estetiska ämnena för att hjälpa de 

”riktiga” skolämnena förstärker synsättet som hjälpgumma. Föreställningen att estetiska 

ämnen handlar om känsla, och andra ämnen om förnuft, tror Lars Lindström har bidragit till 

den låga status som estetiska ämnen har och har haft. ”Men konsten har en annan dimension 

än det som av hävd anses mätbart. Och eftersom det inte finns utrymme för den här andra 

dimensionen i skolornas resultattänkande så försöker man skaffa sig revir för estetiska 

uttrycksmedel genom att hävda att de också har en funktion i det traditionellt mätbara”.25

 Det finns ingen forskning som kan visa på ett orsakssamband mellan undervisning i estetiska 

ämnen och prestationer i andra ämnen. Alltså finns inga påvisbara så kallade 

överspridningseffekter. Dessa samband har sökts i studier i USA, Storbritannien och Holland, 

utan framgång.  

 

Konsten kan oroa och provocera på ett sätt som kan ställa till med oförutsedda konsekvenser. 

Det är ju också konstens uppgift – att göra oss medvetna, tänkande och reflekterande och att 

inte ta allting för givet. Men reflektion och eftertanke kräver tid. Och tid är ingenting som 

                                                 
23 Ibid. s 39. 
24 Mathiasson, Leif. (2004). Konsten lär oss förstå livet. Pedagogiska magasinet, 2 sid. 35   
25 Ibid.  
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barn får idag, vare sig i skolan eller i livet utanför skolan. Vi lever i en slags snabbkultur som 

avtrubbar istället för stimulerar. På kort tid ska man hinna med så mycket som möjligt, vilket 

leder till att man inte hinner med någonting ordentligt. 

 

Lars Lindström tycker att man inriktat sig på fel nivå i forskningen. Effekter har sökts där det 

varit lättast att mäta, och det har nästan uteslutande varit kring skolans uppnåendemål. Han 

tror att om det skulle vara så att estetiska läroprocesser har överspridningseffekter har de 

snarare samband med skolans strävansmål. Vad vi borde fråga oss är vilka 

ämnesövergripande förhållningssätt eleverna tillägnar sig i samband med olika 

undervisningsaktiviteter. Det är strävansmålen som är det yttersta syftet med skolan idag allt 

det andra är vägar dit.  

 

”Pedagogiska idéer har alltid stridit med varandra”, säger Kenth Hägglund.”Det är fruktbart. 

Men de som strävar efter det enkelt mätbara har haft något slags formuleringsprivilegium. 

Och de som ser mer till helheter och skapandet i barnens egna läroprocesser har inte alltid 

varit så bra på att formulera vad de menar”. 26

 

Vad kan vi använda de estetiska läroprocesserna till och vad står de egentligen för?   

Lars Lindström anser att konstarterna har utvecklat ett så oerhört rikt arv som öppnar dörrar 

till nya sätt att förstå tillvaron på. Bildkonsten och musiken ger oss olika världar att leva i, och 

tillsammans ger de oss möjligheter att se samband och mening. Han tycker att estetiska 

aspekter hör hemma i all undervisning men inte av den anledningen att man ska nå bättre 

mätbara resultat. Som avslutning uttrycker Kenth Hägglund att vi ska, så att säga, invadera de 

traditionellt starka skolämnena i stället för att bli slavar under dem.27

 

 

Måste skolan vara tråkig? 
 

     Varför, är vår skola så meningslös och monoton? 

     Att säga att vi lär oss något, det vore ett hån. 

     Visst, har jag lärt mig Ohms lag, om resistens, 

                                                 
26 Mathiasson, (2004) Sid.37 
27 Ibid.  
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     och det var ju under Devon, som kvastfeningen fanns. 

     Sådana kunskaper är BRA! Inför frågesporter eller spel,  

     Men HUR hjälper det oss att lappa ihop vår splittrade värld,  

     till en hel? Varför, får vi inte lära oss något om den värld,  

     där vi faktiskt lever? 

     Vi är inte intelligensbefriade, även om vi är elever! 28

 

Med den här dikten, inleder Bengt-Erik Andersson, tidigare professor vid lärarhögskolan i 

Stockholm, sin artikel Måste skolan vara tråkig? Dikten har en elev skrivit och Andersson 

tycker att den säger mycket om hur många unga människor upplever sin skoltid.  

 

Andersson gjorde för några år sedan, tillsammans med kollegor, en undersökning om hur 

unga människor på högstadiet och gymnasiet upplevde sin skolsituation. En del av dem 

älskade sin skola och tyckte att allt var bra. Men lika många tyckte att den var meningslös och 

monoton. Han ställer sig frågan varför man ska tvinga unga människor att tillbringa tolv av 

sina mest formbara år i en pedagogisk institution som inte ger dem något positivt? Att vi har 

en skola med mycket gamla traditioner och som fortfarande har kvar sina grunddrag sen flera 

hundra år tillbaka är ett problem. Skolan har inte hängt med i samhällets stora förändringar 

sedan dess. Alla har vi erfarenhet av att ha gått i skolan, och för de som det har gått bra för 

finns inte så stor anledning av att kräva en totalt annorlunda skola. De som har slagits ut av 

skolan har ofta ingen röst att göra sig hörd med och ingen lyssnar för övrigt på dem. De skulle 

kunna kräva något annat, men utan erfarenhet av vad det skulle kunna vara är det inte lätt att 

ställa sådana krav. 

 

I undersökningen som gjordes, följdes tre årskurser, med start på högstadiet, under två – tre 

år. De fick liknande frågor vid båda tillfällena och svaren var så gott som identiska, vilket ger 

stor tillförlitlighet till resultaten. Det förefaller vara stabila upplevelser som fångats och inte 

några tillfälliga attityder. Vad det innebär att inte tycka om skolan tycker Andersson är en 

omöjlighet att i korthet redogöra för, men några exempel på uttryck kan ges: Man får inte 

utnyttja sin fantasi, man möter sällan utmaningar, läroböckerna är ofta tråkiga och innehåller 

sällan något av intresse, mycket litet av det man gör i skolan intresserar en, det man är bra på 

räknas inte.  

                                                 
28 Andersson, Bengt-Erik. (2003) Måste skolan vara tråkig? Pedagogiska magasinet, 2 sid. 23. 
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Han har även studerat litteratur om vad tidigare forskare sagt om skolan. Särskilt 1900 talet 

har varit fyllt av många pedagogiska visionärer som haft idéer om hur skolan skulle kunna bli 

bättre. Det intressanta med alla dessa visionärer, för att nämna några, Ellen Key, John Dewey, 

Maria Montessori, Calestin Freinet, är att de, trots många olikheter hade några tankar 

gemensamt. Alla var överens om att grundförutsättningarna för att ett barn ska lära sig något 

är att det dels är motiverat, det vill säga själv får arbeta med sina inlärningsprojekt istället för 

att någon annan ställer allt tillrätta. Egentligen låter detta ganska självklart tycker Andersson. 

Men varför är det då så svårt att förverkliga? Han tror att det har att göra med att skolan bär 

på en lång tradition om hur en skola skall vara och den är oerhört svår att bryta.  Man skulle 

kunna likna dagens skola vid en charterresa.29 På en charterresa är allt bestämt i förväg. Målet 

är bestämt. Avgångstiderna är bestämda, resebolagen är bestämda, till och med maten på 

planet ner är bestämd av någon annan. Väl nere tar reseledare hand om resenären, skjutsar till 

hotellet och hämtar när det är dags att åka hem. Välkomstmottagningen förväntas alla gå på 

och dricka sangria eller utspädd saft. Alla utflykter är bestämda, man vet vilken kväll det är 

grisfest och allt annat. Det krävs ingenting av resenären själv, mer än att passa tiden för de 

olika avgångarna. Ingenting kan förvåna och inga utmaningar möter resenären. 

Om nu den svenska skolan är som en charterresa utbildas varje år nästan 100 000 nittonåriga 

charterresenärer. Men det är inte charterresenärer Sverige behöver utan upptäcktsresande. 

Tänk om skolan vore som en upptäcktsresa, där varje elev sökte sina kunskaper och tog sig 

fram på obanade kunskapsstigar.30

 

 

Metod 
 
För att kunna genomföra en undersökning av samverkan mellan slöjd och andra skolämnen 

har jag valt att göra intervjuer med nu verksamma lärare i grundskolans år tre till år sex. 

Som intervjumetod valde jag strukturerad intervju, se bilaga, därför att den tycktes kunna ge 

mig en tydlig bild av hur eller om samverkan fungerar i dagens skola. Undersökningen har 

begränsats till en kommun i Mellansverige. Jag har även studerat litteratur inom områden som 

berör samverkan, samt grundskolans styrdokument. Det har varit svårt att hitta aktuell 

litteratur trots aktivt sökande på flera bibliotek. Därför är en del av litteraturen lite äldre. 

 
                                                 
29 Andersson (2003) Sid. 25 
30 Andersson (2003) Sid. 26 
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Intervjuer 
 
Sammanlagt har tio lärare intervjuats. Av dessa är fem klasslärare, en är lärare i 

bild/drama/musik, en resurslärare och tre slöjdlärare. Jag begränsade mig till fyra olika skolor. 

Skolorna tillhör alla olika skolområden, som även geografiskt ligger långt ifrån varandra. 

Anledningen till det var, att inte lärarna på de berörda skolorna skulle ha något naturligt 

samröre med varandra, såsom gemensamma studiedagar, friluftsdagar o.d. Detta för att i 

möjligaste mån få en så bred bild som möjligt av, om och hur samverkan förekommer i 

skolorna. 

 

Inför intervjun kontaktade jag tre lärare via telefon och sju lärare kontaktade jag personligen. 

De tillfrågade informerades om att intervjun ingår i ett examensarbete i min 

textillärarutbildning och att syftet med examensarbetet var att undersöka samverkan mellan 

slöjd och andra ämnen. Av informationen jag gav, framgick också att intervjuerna i 

sammanställningen skulle komma att behandlas konfidentiellt. De lärare som intervjuades 

arbetar från år tre till år sex i den kommunala grundskolan. De är samtliga utbildade inom det 

ämne de undervisar i. 

 

Alla intervjuer har skett på respektive lärares arbetsplats. Drama/bild/musikläraren 

intervjuades i slöjdsalen och resursläraren intervjuades i en bildsal, då dessa saknar eget 

klassrum. De övriga intervjuades i sina respektive klassrum. Inga intervjufrågor delades ut i 

förväg, och alla intervjuer genomfördes på samma sätt med alla. Frågorna ställdes i samma 

ordningsföljd och svaren på frågorna skrevs ner för hand. 
 

Jag har gett informanterna fiktiva namn för att på ett naturligare sätt kunna beskriva deras svar 

på frågorna och även jämföra deras svar. Lotta och Jenny arbetar på samma skola men inte i 

samma arbetslag. Bodil, Stina, Gunilla, Fia och Maria arbetar på en annan skola, Stina, Fia 

och Maria dessutom i samma arbetslag. Mats och Greta arbetar i samma arbetslag på en tredje 

skola och Karin är ensam från sin skola. Här har jag även lagt till när de är utbildade för att se 

om det har någon betydelse för hur de samverkar med andra ämnen och andra lärare. 

 

1. Lotta, klasslärare i år 3. Examensår 2004. 

2. Bodil, klasslärare år 3. Examensår 1972. 

3. Stina, klasslärare år 4. Examensår 1977. 
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4. Mats, klasslärare år 5. Examensår 1986. 

5. Greta, klasslärare år 5. Examensår 1975. 

6. Gunilla, bild/drama/musiklärare. Examensår 1970 

7. Jenny, resurslärare år 3 – år 6. Examensår 1994. 

8. Karin, slöjdlärare år 3 – år 6. Examensår 1979. 

9. Fia, slöjdlärare år 3 – år 6. Examensår 2006. 

10. Maria, slöjdlärare år 3 – år 6. Examensår 1981. 

 

 

Resultatredovisning 
 
Här nedan kommer en sammanfattning och analys av svaren på intervjufrågorna.  
 
Förtydligande: Ordet samverkan i frågeställningarna berör alltid slöjden som den ena 

samverkanspartnern. 

 

På den första frågan om de någon gång samverkat, inom vilka ämnesområden och i vilka 

åldrar det skett, framkommer det av svaret att det förekommit samverkan någon gång på alla 

skolorna. Alla åldersgrupper är representerade. Mest har det varit samverkan med OÄ, 

matematik, bild och svenska. Endast två av de tio informanterna svarar att de aldrig har varit 

med och samverkat mellan slöjd och andra ämnen. Dessa två, Fia och Jenny, arbetar inte på 

samma skola, men med samma åldersgrupp, år 3 till år 6. 

 

Att det endast är två som inte samverkat kan betecknas som positivt. Fia, en av de två som 

aldrig varit med i någon form av samverkan, är nyutbildad och arbetar sitt första läsår som 

lärare. Det kan kanske förklara varför inte hon varit med och samverkat. När man är ny på 

både arbetsplats och ny i yrket behövs förmodligen en tid att komma in i yrket och få chans 

att prova sig fram. Jenny, som arbetar som resurslärare, och har arbetat över tio år i skolan, 

borde någon gång haft möjlighet att ha varit med i någon form av samverkan. Att arbeta som 

resurslärare i skolan brukar innebära att man är involverad i många olika klasser, och då borde 

även möjligheten varit stor att delta i samverkan.  

 

Den andra frågan, hur samverkan i nuläget sker, ger ett annat resultat om man jämför med den 

första frågan. Det är bara tre av tio som i nuläget har någon form av samverkan. Det sker i år 
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4 och i år 3 till år 6. Ingen av de renodlade 3- orna eller 5 -orna hade någon form av 

samverkan. 

Här är det Stina, Karin och Maria som är mest aktiva. Stina, som är klasslärare i år 4, 

samverkar med slöjden och en parallellklass i ett hälsotema som handlar om ljudmiljön i 

skolan. I biologin studeras hur örat påverkas av olika sorters ljud. Sedan diskuterar elever och 

lärare, hur de själva kan påverka ljudmiljön positivt. De har bland annat kommit fram till att 

en ljudabsorberande dekoration, i en både ekande och fattigt utsmyckad hall, skulle påverka 

ljudmiljön och utseendet positivt. Maria, slöjdlärare, samverkar med bilden där eleverna 

skissar bilder som de sen överför i textilt uttryck. Karin samverkar med alla ämnen ständigt. 

 
När sedan frågan om hur samverkan berikat ämnet ställs, så har de aktiva endast positiva 

erfarenheter och tycker att de får ut mer av respektive ämne, när det är flera lärare som kan 

delge varandra olika synsätt och tillföra sina kompetenser. Samverkan har också spridit ökad 

arbetsglädje bland elever och lärare. Eleverna börjar se en helhetsbild av skolans ämnen, 

exempelvis att matematikkunskaper är nödvändiga för att kunna räkna ut t ex tygåtgång i 

slöjden. 

 

Även här är det Stina, Karin och Maria som är aktiva i samverkan. Stina och Maria arbetar på 

samma skola. Stina är klasslärare i år 4 och Maria är textillärare i år 3 – år 6. Karin samverkar 

med alla lärare på sin skola. På den skolan är samverkan med slöjden ett inarbetat arbetssätt 

som för dem är naturligt och självklart. Karin arbetar som textillärare i år 3-år 6. 

 

Det som kan vara hinder för samverkan, visar sig att det är många som ser just hindren 

framför möjligheterna. Några tycker att organisationen är orsak till att samverkan inte är 

genomförbart. Lotta och Bodil tycker att det inte finns tid för gemensam planering. Även 

olika kunskapssyn tror Lotta kan vara en orsak. Greta och Mats säger att tid och kraft inte 

räcker till när man som mellanstadielärare för det mesta är ensam. De tycker också att det är 

skolans organisation, bristen på pengar, brist på resurser, för lite tid till slöjd och övrig 

tidsbrist som hindrar samverkan. Fia ser bristen på initiativ som ett hinder. För Jennys del är 

hindret att det inte finns egen slöjdsal på skolan. Stina, Gunilla och Maria ser sina kollegors 

brist på intresse som hindret för att få igång samverkan. Karin anser att man ska samverka, 

och till det har vi inget val. 
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När det är så pass här många som ser hinder före möjligheter kan man tro att de fastnat i en 

negativ spiral. De tycker att det är antingen organisationens eller kollegornas fel. Lotta och 

Bodil, som har samma inställning om bristen på planeringstid, är båda klasslärare i år 3. 

Vanligtvis när man arbetar i de lägre åldrarna är det fler vuxna i arbetslagen runt klasserna om 

man jämför med de högre åldrarna. Att de anser sig har brist på gemensam planeringstid kan 

tyckas märkligt, eftersom de är flera att dela tiden i elevgrupp på. 

Att de lärare som arbetar med de högre åldrarna, här år 5, är det kanske mer förståeligt att 

man ser tiden och organisationen som hinder, eftersom man arbetar mestadels som ensam 

lärare. En samverkan kanske kunde spara tid och samtidigt göra undervisningen mer 

intressant och effektiv. 

 

Vid frågan om hur samverkan skulle kunna fungera anser alla utom Mats att samverkan 

fungerar bra. Han tycker att man måste ha mer tid till slöjdämnet samtidigt som han, liksom 

Greta, ser organisationen som ett hinder. Gunilla däremot tror att om man planerar och lägger 

upp ramarna redan vid terminsstarten är en stor del av arbetet är gjort. Det viktigaste är ändå 

att lärarna är positiva och litar till varandras kompetenser. Man får heller inte se sitt 

undervisningsområde som det viktigaste, tillägger hon. Liknande åsikter har Bodil som ser 

samverkan som ett sätt att kunna se kunskaperna från olika synvinklar. Samverkan gör det 

lättare för eleverna att se en helhetsbild av de olika ämnena tror Jenny.  Fia ser det som ett 

måste att alla ska vara med och planera och även att all samverkan ska ske i slöjdsalen. Lotta, 

Maria och Stina tror att det är viljan och intresse som styr, medan Karin, som är aktiv i 

samverkan hela tiden, vet att samverkan fungerar. 

 

Här var inställningen mer positiv. Det är Mats, och delvis Greta, båda klasslärare i år 5, som 

inte ser att samverkan skulle kunna fungera. För Mats är det både organisation och tiden för 

slöjden som han anser gör att det inte skulle kunna gå. Greta tycker att det enbart är 

organisationen. Man kan fråga sig om de diskuterat förändringar av organisationen med sin 

rektor. 

Har de arbetat alltför länge på samma sätt och hamnat i en ”ond” cirkel, så de inte längre ser 

att det finns andra sätt att arbeta? Fia, som anser att alla måste vara med och planera och att 

all samverkan ska ske i slöjdsalen, verkar göra det mer komplicerat än det kanske borde vara. 

Kan anledningen till hennes inställning vara brist på erfarenhet av samverkan? Att själv vara 

positiv, som Gunilla anser vara viktigt, påverkar förmodligen både elever och lärare positivt 

och gör arbetet mer lustfyllt.  Vidare tycker hon att man måste lita till varandras kompetenser 
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och inte se sitt undervisningsområde som det allra viktigaste. Här har vi kanske kärnan i 

orsaken till brist på samverkan? 

 
I vilken utsträckning samverkan skulle ske är de flesta av den åsikten att det ska vara någon 

form av regelbundenhet. Svaren varierar från varje vecka till någon enstaka gång per termin. 

Någon tycker att det ska växa fram, en liknande åsikt är att börja i liten skala och utvidga när 

det är dags. Nästan alla tror och vet att samverkan fungerar, de vet även i vilken utsträckning 

de tycker det vore lämpligt. 

 

Med tanke på de här åsikterna är det anmärkningsvärt att så pass få har någon form av 

samverkan. Även här verkar det vara viljan som styr. Kan orsaken vara att det är många som 

är inblandade och att det då blir tungrott? Är det så att det skulle behöva beordras från rektor 

att samverka för att det ska ske i större utsträckning? 

 

Vilka områden som är lämpligast att samverka kring tycker flest att matematik är lämpligt. 

Bild, svenska, SO och OÄ är de ämnen som kommer därnäst. En tyckte teknik och två tyckte 

att man kan samverka om alla ämnen. 

 

Eftersom alla har förslag på ämnen att samverka med tycker man att det bara skulle vara att 

sätta igång. Det verkar som om det skulle behövas en positivt drivande kraft på varje skola. 

Bevisligen fungerar det på några skolor och grundförutsättningarna torde inte skilja sig 

särskilt mycket, trots olika skolområden, då skolorna ligger i samma kommun. 

 

Vad samverkan skulle kunna tillföra respektive ämne är flest överens om att samverkan ger 

eleverna möjlighet att se att alla ämnen, på ett eller annat sätt, hänger ihop. I exempelvis 

samverkan mellan matematik och slöjd ser man nyttan av varandras ämnen. Varje ämne blir 

mer konkret och lustfyllt. 

 

Som det framkommit av svaren är de flesta överens om hur samverkan påverkar elevernas 

tillgodogörande av kunskap finner jag det än märkligare att inte samverkan förekommer i 

större utsträckning. När medvetenheten om och insikten i det positiva som samverkan för med 

sig, måste det vara någon annan orsak till att det inte sker. Traditionen, att varje ämne 

undervisas för sig, verkar sitta djupt rotad. 

 

18 18



På frågan om vad som står i läroplanen om samverkan, svarar alla att de vet att det står att 

man på något sätt ska arbeta över ämnesgränserna. 

 

Jag finner det här, precis som förut, märkligt att det inte förekommer mera samverkan. Det 

verkar vara viljan som är ett hinder eller att man kör på i gamla invanda spår som man vet 

fungerar. En annan orsak kan vara synen på vilken kunskap som är den viktigaste. Som någon 

av informanterna sa får man inte se just sitt ämne som det viktigaste, detta tycker jag är en 

klok åsikt. Hur ska man få alla lärare att se, att all kunskap är lika viktig? Det är av stor vikt 

att vi lärare har en gemensam kunskapssyn för att arbeta vidare med uppdraget att ge eleverna 

möjlighet till helhetssyn som visar vad kunskaperna används till i verkligheten.  

 

 

Sammanfattning av resultatet 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuerna att samverkan förekommer i dagens 

grundskola. Nästan alla informanter har någon gång varit med och samverkat mellan slöjd och 

andra ämnen. I nuläget är det dock endast tre som har någon form av samverkan. Ingen av de 

renodlade treorna eller femmorna är här representerade. De som nu samverkar är enbart 

positiva, och tycker att det har berikat deras ämne, genom att alla tillför sina kompetenser och 

delger varandra olika synsätt. Samverkan har även spridit ökad arbetsglädje bland elever och 

lärare. Eleverna börjar få en helhetsbild av skolans ämnen och lärarna ser att de upptäcker att 

allt på ett eller annat sätt hänger ihop. Ett exempel på det är att det upptäcks i slöjden, att man 

behöver kunna matematik för att räkna ut hur mycket tyg det går åt till det som ska sys.  

Studien har även visat att många lärare ser mer hinder än möjligheter för samverkan. Några 

hinder som framkommit är brist på gemensam planeringstid, skolans organisation eller 

kollegors brist på intresse. Alla utom en lärare anser dock att samverkan skulle kunna fungera. 

Han ser organisationen och att slöjdens minimala lektionstid, som ett hinder.  

En av dem som anser att samverkan skulle kunna fungera säger att man inte får se sitt 

undervisningsområde som det allra viktigaste och att man måste också lita till varandras 

kompetenser. En vet redan att samverkan fungerar eftersom hon är aktiv i samverkan hela 

tiden. Av frågan om hur ofta samverkan skulle ske varierar svaren från varje vecka till någon 

enstaka gång per termin, och vad det skulle samverkas om de flesta tycker att matematik är 

det mest lämpliga. Att samverkan skulle tillföra respektive ämne något är de flesta eniga om, 
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det skulle ge eleverna möjlighet att se att alla ämnen på ett eller annat sätt hör ihop. Varje 

ämne skulle bli mer konkret och lustfyllt framkommer också i svaren.  

Trots att så pass få, i nuläget, är aktiva i samverkan, säger de sig veta att det står i läroplanen 

att eleverna ska ges möjlighet att arbeta över ämnesgränserna. 

Av den samverkan som förekommer visar studien att ingen av de senast utbildade lärarna 

samverkar i nuläget. De är tre stycken och är utbildade på 1990 respektive 2000 talet. Två av 

dem har aldrig aktivt samverkat. I övrigt kan man inte se något direkt samband mellan 

förekomst av samverkan och utbildningsår.  

 

 

Diskussion 
 
Här nedan följer en diskussion där jag försöker att närma mig svaren på mina frågeställningar 

med hjälp av resultaten från intervjuerna.  

Syftet med den här studien har varit att undersöka samverkan i dagens skolverksamhet i några 

skolor i en kommun. I efterhand kan jag se att jag skulle ha fått en djupare inblick i hur 

samverkan fungerar om jag vänt mig till fler skolor och intervjuat fler lärare på varje enhet. 

Det visade sig att inte samverkan förekommer överallt och att, enligt NU-03 slöjd, samverkan 

där slöjdämnet är involverat har sjunkit med ca 20 procent sedan 1992.31·  Dessutom hade det 

varit intressant att även intervjuat rektorer och fått deras syn på samverkan, eftersom de har 

det övergripande ansvaret för att läroplanen följs. 

 

Jag ställde mig frågorna: 

• Förekommer samverkan mellan slöjd och andra ämnen i dagens skolor? 

• Inom vilka ämnesområden är samverkan vanligast? 

• Vad tillför samverkan respektive ämne? 

• Skiljer sig förekomsten av samverkan åt beroende på i vilka åldrar man undervisar? 

• Är lärares skyldighet, enligt läroplanen, att samverka över ämnesgränserna känt hos 

lärare? 

 

För att underlätta för läsaren så har jag valt att diskutera frågeställningarna i ordningsföljd. 

 

                                                 
31 Skolverket (2005) s 63 
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I min första fråga till informanterna om de någon gång deltagit i samverkan, svarar åtta av tio 

att de tidigare varit med och samverkat. När man läser i NU-03 i slöjd ser man att vid 

förfrågningen 1992 svarade 61 % av lärarna att de någon gång samverkar. Vid förfrågan om 

hur de i dag samverkar är siffran nere i 37 %. Om man då jämför det med den här 

undersökningen visar det på likheter. Resultatet här visar sig vara att endast tre av tio i 

dagsläget har någon form av samverkan.  Kan det vara dagens organisation med strängare 

ekonomiska ramar som är en bidragande orsak? Att med samma personaltäthet, får lärarna sig 

fler uppgifter ålagda och att det i sin tur leder till att man inte har tillräckligt med vare sig tid 

eller kraft att förändra verksamheten.  

 

I fråga tre, om vad som kan vara hinder för samverkan, svarar tre stycken, att kollegornas brist 

på intresse är ett hinder. I NU-03 svarar 60 % nej på om de arbetar aktivt för att få till stånd en 

samverkan.32 Till informanterna i den här undersökningen ställdes inte frågan om de själva 

arbetar aktivt för samverkan, därför kan man inte exakt jämföra detta men man ser ändå att 

det är ett liknande svar.  

 

När man ser till informanternas svar om vilka ämnesområden som är vanligt att samverka 

kring, är matematiken ofta förekommande liksom, bild, svenska, SO och OÄ. Även i litteratur 

studierna är matematiken mest framträdande. Det ges många exempel vad samverkan tillför 

respektive ämne, både i litteraturen och av informanterna. I boken Räkna med slöjden 

beskrivs hur textilläraren upptäckte att eleverna inte kunde använda sina teoretiska kunskaper 

i matematik i textilslöjden. De visste inte vilka räknesätt de skulle använda sig av, i de olika 

problemsituationer som där förekommer. Vid kontakt med matematikläraren visade det sig, 

att hon, i sin tur, hade svårt att hitta verklighetsanknuten matematik till eleverna. Detta ledde 

till att en samverkan satte igång och arbetssättet ”Räkna med slöjden” föddes. Resultatet av 

denna samverkan, och så småningom ett nytt arbetssätt, blev en bok med samma namn.  

 Det visade sig att arbetet med kvadrater i lappteknik var en mycket bra metod för att lära ut 

hur man räknar bråk. Det var många elever som tyckte det var svårt att förstå. Att på ett 

konkret sätt se, hur en tredjedel är större än en fjärdedel gav många elever en aha-

upplevelse.33 Frågan är om ämnet slöjd berikades eller om slöjden blev en hjälpgumma åt 

matematiken? Just det konkreta med matematiken i slöjden talar även informanterna om. Att 

se med egna ögon hur resultatet blir. Att få uppleva ämnen på dessa olika sätt gör att 
                                                 
32 Skolverket (2005) sid.63   
33 Blom, & Jansson (1988).sid. 37  
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kunskapen sitter kvar. Sven Hartmans beskriver arbetssättet som att när man tar in kunskapen 

genom händerna får man teoretiska insikter34 Det stämmer överens med Skolverkets 

kursplaner och betygskriterier där det står att slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga 

utveckling, genom att öva upp deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga.35  

 

Att samverkan konkretiserar ämnena och gör arbetet mer lustfyllt är en aspekt som framkom i 

intervjuerna, vilket man kan konstatera när man läser i studien om hur en högstadieskola i 

Göteborg, Gärdsåsskolan, vänder en negativ trend med enformig undervisning och vantrivsel 

bland eleverna, till ett elevaktivt arbetssätt där de upptäckte att det är roligt att lära. Lärare i 

dagens skola behöver vara aktiva och ibland tänka i nya banor för att eleverna ska finna 

undervisningen meningsfull. Annars är det lätt, som det beskrivs i studien Samverkan mellan 

svenska, SO-ämnen och teckning på grundskolans högstadium, att hamna i en passiviserande 

cirkelgång.36

 

Att vara aktiv och tänka i nya banor ger möjligheter att samverka mellan ämnen. Det är då 

som de flesta idéer föds, i diskussionen och i arbetet med andra. En samverkan med svenska 

kan ske på många olika sätt. I slöjd kan man se att många elever tycker det är svårt att 

beskriva med ord vad man gjort, hur det gick till i processen och vad de tycker om resultatet. 

Bra, svarar de oftast utan vidare utveckling. En samverkan med svenska skulle kunna träna 

eleverna att exempelvis skriva utvärderingar. När ämnen belyses från olika håll får man 

lättare möjlighet att upptäcka vad de används till så att eleverna ser en mening med själva 

lärandet. Om vikten av detta kan man läsa i Skolverkets kursplaner och betygskriterier. Där 

står att när eleverna tar del av instruktioner samt presenterar, dokumenterar och värderar sina 

arbeten bidrar detta till läs- och skrivutvecklingen.37

 

I ett nummer av Pedagogiska Magasinet, som handlar om olika vägar till lärande skriver 

Mimmi Palm om hur den engelske vetenskapsmannen Gordon Pask beskriver två olika 

strategier vid inlärning. I skolan har undervisningen oftast lagts upp enligt logiskt tänkande, 

s.k. seriell strategi. Där fokuserar man på detaljer och bygger sammanhanget inom 

ämnesområde steg för steg. De flesta av oss är holister och en holistisk strategi vill se 

                                                 
34 Herholtz, Ylva.(1999).   
35 Skolverket. (2000) Sid.91  
36 Everthson & Jarenskog. Sid.1 1979 
37 Skolverket.(2000) Sid. 93  
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sammanhangen från början. Eftersom det är vanligt med seriell strategi i skolan har de elever 

som lär sig bäst med holistisk strategi kommit till korta. Det är dock många som känner sig 

bekväma med båda lärstrategierna.38 Det är intressant att läsa att ända upp på gymnasienivå 

har man börjat förstå att genom att samverka ämnen emellan kan eleverna tillgodogöra sig 

kunskaperna bättre. Detta förekommer och känns naturligt, enligt Helena Lennholm lärare på 

estetiska programmet. Vad hon vet, är hon den enda kemiläraren som arbetar på det här sättet. 

Helena Lennholm arbetar på Danderyds gymnasium som kemilärare och har börjat intressera 

sig för olika lärstilar. Hon samverkar med en idrottslärare i ett projekt om ämnesomsättning 

mm. De har funnit att deras ämnen har en del gemensamt och därför startas detta projekt.39 Ett 

exempel på varför samverkan av det här slaget kan vara fördelaktigt är att när eleverna ska 

studera syreupptagning och syreförbrukning kan man mer ingående göra det med hjälp av 

idrottslektionerna.  

 

Att man inte ska ha en övertro på de estetiska ämnena beskriver Kenth Hägglund i artikeln 

Konsten lär oss förstå livet. Övertron har visat sig då man på en del skolor trott att om man 

tillsätter estetisk verksamhet ökar motivationen automatiskt. Att använda de estetiska ämnena 

för att hjälpa de s.k. viktiga ämnena förstärker rollen som hjälpgumma. Konsten ska hjälpa till 

att se ämnen från olika perspektiv.40 Detta kan man jämföra med hur samverkan mellan 

ämnen hjälper eleverna att se nytta av de ämnen som finns i skolan, hur de berikar dem och att 

de på ett eller annat sätt har med varandra att göra.  

 

Om förekomsten av samverkan skiljer sig åt beroende på i vilka åldrar man undervisar 

framkom av intervjun att ingen av de renodlade femmorna eller de renodlade treorna idag har 

någon form av samverkan. Klasslärarna i år fem ansåg båda att organisationen hindrar 

samverkan, att alla extrauppgifter som lärare har blivit ålagda att göra inom samma tidsram 

som innan, gör att tid och ork inte räcker till. En fundering i efterhand, som inte framkom 

under intervjun, är om även de Nationella proven i femman inverkar på tid och ork. Att år tre 

inte samverkar gör att man blir fundersam. De anger brist på gemensam planeringstid som ett 

argument. När man arbetar med de lägre åldrarna är man oftast flera i ett arbetslag som har 

ansvaret om eleverna. Då borde också möjligheterna vara större att både kunna samverka och 
                                                 
38 Palm.(2006) Sid.47  
39 Nilsson. (2006) Sid.39  
40 Mathiasson. (2004) Sid.36  
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arbeta på olika sätt. Informanterna är utbildade på 1970, 1980, 1990 samt 2000 talet. Studien 

har visat att de senast utbildade lärarna, på 1990- och 2000 talet inte samverkar i nuläget. Av 

de övriga kan man inte se något samband med hur aktiva de är i samverkan och när de är 

utbildade. Alla informanter känner till vad, eller åtminstone att, det står i styrdokumenten att 

samverkan ska ske över ämnesgränser, men långt ifrån alla följer dem. Det här är ett problem 

som måste tas på allvar. Som lärare, har man tagit på sig uppdraget att undervisa elever och 

undervisningen i dagens skola ska ske utifrån våra styrdokument. Att följa uppdraget om att 

arbeta över ämnesgränserna måste i sig ske genom samverkan. Det visade sig att på en av 

skolorna förekommer ingen samverkan alls, medan på en annan samverkar slöjden med alla 

ämnen.  

 

De slutsatser man, från de skolor jag studerat, kan dra av denna studie är dels, att samverkan 

sker i mindre skala nu än för några år sedan på de skolor jag studerat. Det verkar vara viljan 

och förmågan, hos lärarna, att se möjligheter till att samverka, som till viss del styr 

förekomsten av den. Av denna slutsats ser man att det finns ett behov av att, såväl lärare som 

rektorer ser till att läroplanen följs, vad det gäller samverkan. 
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Bilaga 1 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
 

1. Har ni någon gång samverkat mellan slöjd och andra ämnen, i så fall inom vilket 
ämnesområde förutom slöjd och i vilka åldrar? 

 
2. Har ni någon form av samverkan i nuläget och i så fall hur arbetar ni och i vilka 

åldrar? 
 

3. Hur har denna samverkan berikat ert ämne? 
 

4. Vad är det som kan hindra samverkan? 
 

5. Hur tror ni att samverkan skulle kunna fungera? 
 

6. I vilken utsträckning skulle det ske? 
 

7. Vilka områden ser ni som lämpliga? 
 

8. Vad skulle samverkan kunna tillföra respektive ämne? 
 

9. Vet ni vad det står i läroplanen om samverkan? 
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