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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att få fram orsaker till varför samverkan mellan ämnena idrott och 
fysik inte försiggår i större utsträckning än det gör idag och vilka möjligheter lärarna själva 
ser att undanröja dessa orsaker. För att ta reda på detta har jag valt att göra strukturerade 
intervjuer med 14 lärare i fysik och 8 lärare i idrott och hälsa. Resultaten av dessa intervjuer 
är att lärarna vill arbeta ämnesövergripande. De största orsakerna till att detta inte sker är 
organisatorisk tid och att man är osäker i relationen till den lärare man i så fall skall samarbeta 
med. Lärarnas förslag på lösningar är att dels få större möjligheter att mötas, både spontant 
och organiserat, dels att rektor bör ta sitt ansvar gällande att tydligare styra verksamheten. De 
viktigaste slutsatserna i detta arbete blir att lärare vill arbeta ämnesövergripande av i huvudsak 
två skäl; helhetssyn för eleven och roligare arbete för läraren. Verksamheten behöver styras 
om så att den ökar möjligheten till spontana möten mellan lärare. Dessutom skulle 
verksamheten tjäna på att lärarna fick goda möjligheter att bättre lära känna varandra och 
varandras verksamheter.  
 
 
 
 
Nyckelord: helhetssyn, lärartid, samverkan, ämnesövergripande  
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Inledning 
 
I skoldebatten idag debatteras hur eleverna ska intressera sig mer för de naturvetenskapliga 
ämnena. Många argument finns gällande varför detta skulle vara bra; framtida 
teknikutveckling, de stora miljöfrågorna och demokratiargumentet för att nämna några. 
Dagens ungdomar behöver lära sig mer inom det naturvetenskapliga området för att kunna 
vara med och påverka samhällsutvecklingen i framtiden. Ett annat skolämne, idrott och hälsa, 
har sedan länge varit attraktivt för många elever. (Ämnet idrott och hälsa kommer framledes 
att kallas enbart idrott.) Här handlar debatten mer om vilket utrymme idrottsämnet ska få ta av 
elevernas undervisningstid. Dessutom handlar debatten om hur vi lärare på ett bättre och 
tydligare sätt ska arbeta i arbetslag, där ämnesövergripande arbete och samverkan mellan 
ämnen är några delar. Med dessa tre områden som startpunkt blir syftet med detta arbete att ta 
reda på vad lärare i de senare årskurserna i Luleå kommun har för åsikter om 
ämnesövergripande arbete mellan fysik och idrott. Varför försiggår inte samverkan mellan 
ämnena idrott och fysik i större utsträckning än det gör idag? Vilka möjligheter ser lärarna 
själva att undanröja dessa orsaker? 
 
 Bakgrund 
 
Jag har tidigare arbetat ett flertal år som pedagog på ett science center, Teknikens Hus, i 
Luleå. Där har helhetsperspektivet och verklighetsanknytningen alltid varit ledstjärna och 
utgångspunkt i planering och genomförande av aktiviteter med barn och ungdomar. 
Arbetssättet grundar sig i ställningstagandet att barnen/ungdomarna alltid utgår ifrån sin egen 
verklighet och att den verkligheten sällan är ämnesuppdelad. Utställningar har dessutom 
producerats av ett flertal science centers där man knyter ihop just sport och fysik. I den 
svenska skolan ser jag generellt lite av ämnessamverkan och har därför blivit nyfiken på 
varför så är fallet. Under de senaste fyra åren har jag haft förmånen att få arbeta på tre vitt 
skilda skolor. På en av dessa har jag periodvis varit ansvarig för NO och idrott. Jag insåg då 
att på idrottslektionerna hamnade man ofta i naturvetenskapliga resonemang och inom fysiken 
låg det ofta nära till hands att ta exempel ifrån idrotts- och friluftsvärlden. Genom att integrera 
ämnena fysik och idrott vill jag ge fysikämnet bättre verklighetsanknytning, idrottsämnet en 
lite större del teoretiska resonemang och lärarna en möjlighet till konkret ämnesövergripande 
arbete. Framförallt vill jag ge eleverna större möjlighet att känna igen sig och jag vill ge dem 
en möjlighet att ”knyta ihop påsen” och upptäcka att det mesta hänger ihop 
 
Ämnena idrott och fysik har många beröringspunkter och är samtidigt vitt skilda. Detta gör att 
nyfikenheten på samverkan mellan just dessa ämnen ökar. Blir olikheten berikande eller 
befinner sig dessa lärargrupper för långt ifrån varandra? Det hade naturligtvis varit möjligt att 
ta ett bredare grepp om dessa frågor och tittat på hela NO-blockets samverkan med idrotten 
och/eller med matematikens samverkan med idrotten. Man hade ju dessutom kunnat titta på 
samverkan i största allmänhet mellan NO-ämnena. Nu föll valet på det något smala 
samverkansområdet fysik och idrott just på grund av deras traditionella skillnader. Fysiken, 
som klassiskt sett ses som teoretisk och svårtillgänglig och ofta alltför oargumenterat anses så 
viktig, dessutom med en lång historia. Idrotten som klassiskt sett i skolans värld setts som 
mindre viktig, mer lättillgänglig, konkret och mindre svår att klara godkänt resultat i. (En 
likhet mellan de två ämnena kan vara att det ofta är hatat av några elever. Dock sällan av 
samma individer.) 
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 Styrdokumenten om samverkan 
 
I våra styrdokument uppmanas det till samverkan mellan ämnen och lärare för att nå 
utbildningsmålen. Lärarna ska organisera och genomföra arbete så att eleven utvecklas efter 
sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Enligt 
Lpo 94 ska eleven också få möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
till att arbeta ämnesövergripande (Utbildningsdepartementet, 1998). Dessutom ligger det på 
rektors ansvar att större kunskapsområden och ämnesövergripande  kunskapsområden 
integreras i undervisningen. Det vill säga att lärarna planerar och genomför detsamma! Staten 
erkänner sin otydlighet i läroplaner och i kursplaner. Man inser att kursplanernas och 
betygens textmässiga ämnesuppdelning lätt låser upp den lokala organisationen på ett likartat 
ämnesuppdelat sätt, i synnerhet när ämnena dessutom av tradition är just uppdelade. 
Läroplaner och kursplaner ska inte tolkas som om de föreskrev hur undervisningen i skolan 
skall gå till. Den bör istället struktureras utifrån principer som ger helhet, mening och 
sammanhang åt livet och lärandet i skolan. ”Det kan vara så att ämnesundervisning är 
olämplig om eleverna ska kunna utvecklade de förmågor kursplanerna anger” (SOU 
1997:121). Staten lämnar över ansvaret till skolans pedagoger att lösa frågorna om 
undervisningens organisation och innehåll. Man menar att skolan lokalt måste ta fasta på 
kursplanernas strävansmål och med dem som utgångspunkt försöka organisera en 
undervisning som har till syfte att lära eleverna att utveckla de kvaliteter och förmågor som 
målen handlar om (SOU 1997:121). 
 
Som nämnts ovan har kursplaneförfattarna sett ämnesuppdelningen som ett sätt att organisera 
sina skrivna dokument, därmed inte sagt att det är så man ska organisera undervisningen. I 
respektive kursplaner för idrott och fysik kan vi följaktligen inte läsa särskilt mycket gällande 
samverkan. Kursplanerna är fokuserade på ämnesinnehållet i respektive ämne. Vi är ju idag 
fullt fria att organisera skolan på annat sätt än det klassiska ämnesuppdelade. Så vad finns det 
i kursplanerna för respektive ämne som skulle kunna uppmuntra till ett större 
helhetstänkande?  
 
Idrottsämnet står för en helhetssyn på människan, det vill säga att kropp, känslor, intellekt och 
tankar är beroende av varandra, och på så sätt medverkar till att elevens kroppsuppfattning 
utvecklas. Dessutom lägger man in ett etiskt perspektiv där förståelse för människors olika 
förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter ligger i fokus. Man menar också att en 
samordning med och samverkan mellan andra ämnen bör ske så att eleverna får erfarenheter 
av sammanhang som hjälper dem att utveckla en aktiv fritid (Skolverket, 2000 a och 200 b). 
 
”Studierna i fysik kan ta sin utgångspunkt i vardagen” står det i kursplanen för just fysik. 
Dessutom framhålls att världen eller naturen är begriplig och att förståelse av något ofta är 
förknippat med lustupplevelse som i sin tur kan utgöra ett starkt motivationsskapande inslag i 
studierna. Man understryker också hur kunskapens användning bland annat gäller förmågan 
att ur naturvetenskapligt perspektiv diskutera, argumentera och ta ställning i hälsofrågor. Man 
menar att man kan se denna aspekt som ett uttryck för kursplanens strävan att berika de 
naturvetenskapliga studierna med vardagliga, samhälleliga och kulturella perspektiv 
(Skolverket, 2000 a och 2000 b). 
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 Ämnessamverkan, konstruktivism och kontext 
 
Debatten om ämnessamverkan är långt ifrån ny i Sverige. Redan i slutet av 1800-talet pågick 
en debatt om samverkan mellan ämnen. Det var framför allt i de lägre årskurserna man tyckte 
sig se fördelar med att samverka. Under 1900-talet uppkom nya ämnen som tvingade skolan 
att tänka i nya banor, delar av det gamla skulle införlivas i det nya ämnet och därmed uppkom 
ju ämnessamverkan automatiskt under en period, tills det nya ämnet också blivit ”gammalt” 
och försett med egna skygglappar. I mitten av 1900-talet talade man om samordnad 
undervisning, en undervisningsform som ansågs lämplig på alla stadier eftersom den inte 
innebar några större ingrepp i ämnesstrukturen. I Lgr 62 framhålls idrottsämnets möjligheter 
att samverka med bland annat NO-ämnena. I och med Lgr 80 skulle lärarna organisera sig i 
arbetsenheter och möjligheterna till samverkan ökade (Karlefors, 2002). Forskningsunderlaget 
gällande samverkan mellan just fysik och idrott är magert. Vi vet dock att idrottslärarens 
ställning gentemot andra lärare stärks vid samverkan. Karlefors menar att idrottsämnet av 
tradition har en relativt låg status i skolan och att samverkan mellan lärare kan bidra till att 
höja den statusen (Karlefors, 2002). Det finns även lärarutbildare inom ämnet idrott som 
menar att vi inte kommer att nå målen som Lpo94 anger om vi fortsätter schemalägga ämnen 
skilda från varandra, istället bör temastudier genomsyra hela skolans organisation (Ekberg & 
Erberth, 2000). 
 
Om vi tittar på det som skrivits och den forskning som är gjord så är det ju så att det inte finns 
några entydiga argument för att ämnessamverkan absolut skulle leda till att eleverna lär sig 
mer av det som föreligger i våra styrdokument. Dock finns det undersökningar i USA som 
visar på att elever som deltagit i ämnesövergripande arbete lär sig lika bra eller bättre än i 
referensgrupper (Luke, 1994 och Vars,1991). Det finns inlärningsforskning som vi bör ta 
hänsyn till när vi argumenterar för ämnessamverkan; att hitta elevernas utgångspunkt och 
börja där; att låta eleverna arbeta i för dem relevanta kontexter och att ge verklighets-
anknytning till ett ofta alltför teoretiskt ämne. Kanske finns det också en finess att teoretisera 
det praktiska ämnet idrott. Argumenten handlar framför allt om hur vi lär oss i största 
allmänhet och om vikten av helhetssyn. Med detta i ryggen blir det för mig självskrivet att 
ämnessamverkan borde öka möjligheterna till optimerad inlärning för eleverna. 
 
Ett konstruktivistiskt synsätt, grundat i forskning av Piaget, Vygotsky och Bruner, har idag 
blivit mer och mer accepterat som utgångspunkt i synen på lärande. I ett sådant synsätt kan 
man lyfta fram tre huvudkomponenter, jämvikt genom självreglering, tanken om människans 
inneboende nyfikenhet samt människans tankestrukturer (Andersson, 1996). Här ska jag 
uppehålla mig lite vid den första komponenten. Man menar att intelligensen har en inbyggd 
känslighet för störningar, alltså för bristande överensstämmelser. En störning i jämvikten 
utgör då en sporre till lärande. Situationer där vi mer eller mindre spontant hamnar i sådana 
störningslägen borde alltså uppmuntras i skolan. Ämnesövergripande arbete ökar 
sannolikheten att vi ska upptäcka och ge utrymme åt dessa störningar. Om vi arbetar igenom 
ett ämne mer grundligt och i fler ämnen minskar vi risken för att eleverna och lärarna 
fortsätter befinna sig i olika världar, olika verkligheter. Genom att noga bearbeta ett område 
eller ett begrepp ur många synvinklar ökar chansen att eleven själv eller jag som lärare får upp 
ögonen för den diskrepans som finns inom aktuellt område (Szybek, 2002). Vi måste dock 
vara observanta på att glappet mellan det eleven kan och det hon ska uppnå inte blir för stort 
för då blir det nya ouppnåeligt och utgör inte alls en sporre till lärande. Det konstruktivistiska 
synsättet säger oss alltså att det är viktigt att veta elevernas utgångsläge. 
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Tidigare skriftligt genomförd begreppsforskning har på senare år gjorts om, men nu i 
samtalsform och i en medveten relevant kontext. Elevernas resultat förbättrades radikalt. De 
tidigare upprepade negativa resultaten speglar kanske inte elevernas oförmåga att tillägna sig 
naturvetenskaplig kunskap utan snarare bristen på fokusering på naturvetenskaplig kunskap i 
en relevant kontext. Elevernas misslyckanden i NO-ämnena skulle därmed framför allt bero 
på att de inte ges optimala möjligheter att bli delaktiga i relevanta kontexter (Schoultz, 2002). 
Samtidigt varnar Schoultz för att vardagsanknytningar inte alltid uppmuntrar eleven till 
naturvetenskapliga resonemang (Schoultz, 2000), utan att den vardagliga kontexten kan leda 
till att eleven tar till vardagsföreställningar för att förstå och förklara. Även detta kan ses som 
ett argument för samverkan eftersom fysikläraren kan hjälpa till att sätta in händelserna på 
idrotten i en naturvetenskaplig kontext och idrotten å sin sida kan erbjuda eleverna kända 
kontexter för fysiken att verka i.  
 
 
 
 Syfte och frågeställningar 
 
I min undersökning vill jag ta reda på vad lärare i de senare årskurserna i Luleå kommun har 
för åsikter om ämnesövergripande arbete mellan fysik och idrott. 
 
Mina forskningsfrågor är följande:  
Varför försiggår inte samverkan mellan ämnena idrott och fysik i större utsträckning?  
Vilka faktorer påverkar ämnessamverkan? 
Vad, enligt lärarna, kan göras för att underlätta ämnessamverkan i framtiden? 
Vilka skäl anser sig lärarna ha att samverka med andra lärare? 
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Metod 
 
Jag har valt att göra en strukturerad intervju med fasta frågor (bilaga 1). Jag får alltså enkätens 
fördelar med att alla lärarna svarat på samma frågor men jag tror mig komma ifrån enkätens 
nackdelar, stort bortfall och framför allt svårtydda svar. Vid konstruktionen av frågeställ-
ningarna var jag mån om att få en positiv dialog med lärarna. Att i frågeställningarna utgå 
ifrån vad de har gjort och vad de skulle vilja göra ger en positiv start in i frågorna jämfört med 
frågor av typen ”varför har du inte arbetat mer…”. Sannolikheten att slippa svar där man 
skyller ifrån sig minskar.  
 
 Urval 
 
Eftersom fysikämnet fortfarande ofta får en tydlig ämnesidentitet först i år 7 har jag intervjuat 
lärare som arbetar i år 7-9. Alla arbetar inom Luleå kommun. Antalet lärare inom denna 
kategori är cirka 70. Sedan tidigare vet man att spridningen vid intervjuer brukar avta markant 
efter drygt 20 intervjuer (Karlefors, 2002). Jag har intervjuat 2 lärare. De är inte helt jämnt 
fördelade på fem skolor. Sju är idrottslärare och 14 är fysiklärare. 
Lärarnas ålder har inte utgjort någon urvalsgrund utan slumpen har fått råda vilket resulterat i 
att fyra lärare är under 30 år, nio lärare är mellan 30 och 45 år och 8 lärare är över 45. 
De intervjuades antal år i yrket fördelade sig så här:  1-5 år 4 st. 
    6-10 år 9 st. 
    11-15 år 2 st. 
    16-20 år 1 st. 
    21-25 år 0 st. 
    26-30 år 2 st. 
    31-35 år 3 st. 
I endast fyra av intervjuerna är den intervjuade och jag helt okända för varandra, de övriga vet 
vem jag är och jag vet vem de är. Ingen som jag kontaktat har avböjt att bli intervjuad.  
 
 Procedur 
 
Jag genomförde intervjuerna per telefon eller direkt, under senhösten 2003. I snitt har 
intervjutiden varat 20 minuter. Med kringprat och inledning har jag kommit upp i ca 25 
minuter/person. Intervjun har börjat med att jag berättat om min förvåning över att jag hört 
om många idéer gällande samverkan mellan fysik och idrott men att jag samtidigt förstått att 
det generellt sett görs lite. Jag har dessutom upplyst aktuell lärare om hans eller hennes rätt till 
anonymitet. I några fall har jag känt behov av att berätta om vad jag menar med 
ämnessamverkan och då kort visat på enkla former av samverkan i form av samplanering 
och/eller samtidigt genomförande. Under intervjuns gång har jag varit noga med återkoppling 
för att undvika att jag missförstått innebörden i de svar som getts. 
 
Jag har antecknat för hand de svar som de intervjuade gett. I vissa fall har jag renskrivit direkt 
efteråt, men för det mesta har det räckt med att läsa igenom och komplettera anteckningarna 
efter intervjun. Jag har alltid haft paus mellan intervjuerna för att hinna läsa igenom ordentligt   
och för att hålla isär intervjuerna bättre. 
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Resultat 
 
Jag har strukturerat presentationen av resultaten efter de huvudidéer som lärarna framförde 
under mina intervjuer. För information om svarsfrekvenser hänvisas läsaren till bilaga 2, där 
kvantitativa data från mina intervjuer presenteras. 
 
 Samarbetstillfällen mellan fysik- respektive idrottslärare   
 
Det är inte vanligt förekommande att samarbeta mellan ämnena fysik och idrott, en tredjedel 
av lärarna har gjort detta någon gång. Ett fåtal gör det rutinmässigt och återkommande. 
Däremot kan man konstatera att alla är positiva till tanken att samverka och de allra flesta har 
spontana idéer på vad man skulle kunna göra. Dessutom menar de allra flesta att dessa idéer 
inte skulle vara svåra att genomföra.  
 
 Orsaker till att samverkan inte sker i större utsträckning 
 
Som skäl till att samverkan inte sker i större omfattning har merparten av lärarna angett brist 
på tid. Vid precisering av vad man menar med ”tid” framkom att ungefär hälften av de 
intervjuade personerna menar att det är svårt att hitta tider för olika ämneslärare att träffas på. 
Det förekom också argument att eleverna har för ont om tid i idrottsämnet och att man inte 
vill ta av elevernas rörelsetid. Nya lärare i yrket anger att de själva har ont om tid, de har nog 
med sitt eget ämne och att sätta sig in i det. Intressant var att många insåg att begreppet tid är 
lite för lätt att skylla på. Många reflekterade över sitt eget resonemang om tid med att säga att 
det ju egentligen är en prioritering vad man vill hinna med.  
 
Många lärare anser också att personkemin har betydelse om det ska gå att samarbeta. Detta är 
en generell farhåga som man tror gäller, men den visar sig ha liten egentlig relevans i denna 
grupp. Det är endast ett fåtal av dessa som verkligen har problem med arbetsrelationen. Det 
framkommer däremot att om man inte känner varandra tillräckligt kan man börja tro att man 
inte har tillräcklig samsyn och intresse för att samarbeta. Några kommentarer som belyser 
vikten och svårigheten med olikhet: ”Det är viktigt med ömsesidig respekt för varandras 
ämnen.” ”Andra lärares attityd är ett hinder. Likaså tradition, kultur och rädsla.” 
 
Lärares, elevers och salars fasta scheman utgör hinder för samverkan. Lärarna anser att 
organisationen av dessa får styra verksamheten i för hög utsträckning.  
 
”Om jag inte satt fast i ett gammaldags undervisningssätt så skulle jag samarbeta mer med 
andra lärare och ämnen, det är svårt att bryta sig ur.” Kommentar av äldre erfaren lärare. 
Tradition upplevs delvis som en belastning. Samtidigt anser dessa erfarna lärare att 
ämnessamverkan inte är lösningen på allt, utan att den klassiskt uppdelade undervisningen har 
många fördelar. 
 
Ämnessamverkan kräver både erfarenhet och tid. Nyare lärare upplever att det är svårt att 
samverka eftersom samverkan kräver stor erfarenhet och eftersom man inte kan tillräckligt 
om sitt eget ämne, man har inte tillräckligt ämnesdjup. Kommentaren ”Idrottsläraren skulle 
nog inte fråga efter samarbete, de är ju ettämneslärare, det är lättare att se 
samarbetsmöjligheter för oss som redan har flera ämnen” ger argument för vikten av 
ämnesbredd. 
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 Lärarnas förslag på hur man kan kringgå hindren och lösa problemen 
 
Ett konkret förslag på hur man kan komma förbi hindren för samverkan återkom ofta, 
nämligen tillfällen till spontana möten. Dessa menar man utgör en bra start för 
ämnessamverkan. Följande kommentar illustrerar detta: ”Spontana träffar, över kaffekoppen, 
ger bättre förutsättningar för samarbete. Stora planer tenderar att inte hinnas med, det är bättre 
att verka i det lilla.” Det framkom ett missnöje riktat mot lärarutbildningen då man menar att 
man inte får lära sig något om hur samverkan kan gå till under utbildningen. Man menar att 
”det hade varit bra om vi fått in tänket redan där”. 
Flertalet menar att problemet  generellt är av organisatorisk karaktär och att det faller tillbaka 
på rektor och eller skolorganisationen. Merparten anser att rektor bör gå in och styra i 
arbetsuppgifter och annat, medan en mindre del snarare anser att rektor ska lämna lärarna i 
fred och inte ”komma med en massa förslag”.  
 
”Vi ska vara fler vuxna nära varandra och tillsammans med eleverna det leder till riktiga 
möten mellan vuxna. En tydlig pedagogisk ledare är viktigt för att verksamhetsutveckling ska 
komma till stånd.” Detta anser en av de lärare som har störst erfarenhet av ämnesövergripande 
arbete. Det leder oss in på lärarnas skäl till att samverka. 
 
 Lärarnas skäl att samarbeta över ämnesgränserna  
 
Få lärare har reflekterat över styrdokumentens syn på, argument för och intentioner gällande 
ämnessamverkan. I de fall då man har reflekterat så anser man att ämnessamverkan finns med 
för att verka för helhet och sammanhang. Det är intressant att konstatera att lärarna däremot 
har fullt av mer eller mindre spontana skäl för samverkan, även om de inte kopplar dem direkt 
till styrdokumenten.  
 
Bland de främsta egna argumenten finns just helhetsbilden. Man anser alltså att eleverna 
skulle få en bättre helhetsbild av den fakta som presenteras och man menar att framförallt 
fysikämnet skulle bli lättare att förstå. ”De skulle förstå det de läser. Eleverna skulle inse 
nyttan av fysiken, att den finns i vardagen. Vi skulle få bort stämpeln att fysik är svårt och 
tråkigt.” Några lärare anser att även idrottsämnet skulle bli mer förståeligt. Det framkom 
också argument för att eleverna skulle bli klokare och mer medvetna när de arbetar över 
ämnesgränserna ”Fakta blir inte kunskap förrän du har satt in det i något slags sammanhang”, 
som en av lärarna uttrycker det. ”Eleverna förstår med hela kroppen, det blir djup kunskap”  
är också ett beskrivande citat. Eleverna skulle få fler vuxnas input i samma fråga vilket också 
skulle öka chanserna till att eleven skulle förstå på ett adekvat idrottsligt eller fysikaliskt sätt. 
 
Tiden, som tidigare framhållits som en bristvara, får en intressant vändning när man 
framhåller att eleverna skulle ”spara tid”. T ex skulle eleverna slippa att samma saker togs 
upp vid flera, i tid och ämne, skilda tillfällen. Istället skulle eleverna lära sig flera saker på en 
gång eftersom ämnena ju hör ihop. Involverade ämnen skulle också tjäna tidsmässigt på 
samverkan eftersom kvalitén höjs i båda ämnena. 
 
Eleverna skulle få det roligare om man samverkade mer mellan ämnena, men framförallt 
anser lärarna att det skulle vara roligt för egen del att samarbeta med andra lärare. Man menar 
att man skulle lära känna sina arbetskamrater bättre och man skulle få en bättre inblick i den 
andres arbete, respekten och förståelsen för varandra och varandras ämnen skulle öka. Allt 
detta skulle leda till att man kunde ge varandra bättre stöttning och man skulle bli tryggare 
både som person och lärare.  
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Många anser att det skulle vara lärorikt både didaktiskt och ämnesmässigt att samverka med 
andra. En lärare uttryckte det så här: ”Ett plus ett blir mer än två, man kommer på fler idéer, 
det skulle vara inspirerande.” Dessutom framkom argument gällande helhetsperspektivet på 
eleven, då man anser att det skulle vara både roligt och intressant att se eleven agera i andra 
ämnen än sitt eget. 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Jaha, vad har då detta gett? Vilka slutsatser kan dras? Här nedan följer ett resonemang kring 
det jag anser vara det viktigaste som framkommit. I mina intervjuer har jag delvis uppehållit 
mig vid vad man konkret har gjort gällande samverkan mellan fysik och idrott. Ävenså vid 
vad man har för idéer om samarbetsområden. Denna del i intervjun finns inte med i mina 
frågeställningarna och behandlas därmed inte mer här. Däremot visar jag på resultaten av 
dessa frågor, det vill säga vad som gjorts och idéer om vad som kan göras, i bilaga 3. 
 
 Vill lärare arbeta ämnesövergripande?  
 
Ja, det vill alla. Är det bara en läpparnas bekännelse eller vill man detta egentligen? Mitt 
intryck är att det är en ärlig vilja, men som med så mycket annat som är svårt så tenderar det 
att halka ner i prioriteringslistan och lärarna jobbar hellre på i gamla banor eller fastnar i akuta 
frågor. 
 
 Varför vill lärare arbeta ämnesövergripande? 
 
För att eleverna ska få ett helhetsperspektiv, säger en stor majoritet. Är detta typiskt för 
fysikämnet, att det är svårt att ge det helhet utan hjälp från omgivningen? Tydligt är ju att 
många anser att fysiken skulle vinna mer på ett samarbete än vad idrotten skulle göra.  
 
En intressant aspekt är att några lärare såg ämnessamverkan som ett sätt för eleverna att spara 
tid. Man ansåg också att de involverade ämnena skulle tjäna på ett samarbete rent tidsmässigt. 
 
Många anser att det skulle vara roligt. Det är intressant. Dels pekar det på att det finns ett 
behov av att göra arbetet roligare. Sedan kan man fråga sig om vi skulle få en kvalitetshöjning 
i skolan bara genom att lärarna fick roligare på jobbet. Jag är benägen att tro att så är fallet. 
Dessutom har det framkommit att lärare behöver få lära känna varandra bättre. De behöver se 
och förstå vad den andra läraren arbetar med. Det finns en misstro och osäkerhet mellan 
lärargrupperna där man inte riktigt vet var man har den andre.  
 
 Varför ska just fysik- och idrottslärare samverka? 
 
Det har varit intressant att intervjua just dessa grupper eftersom de är så utpräglat teoretiska 
respektive praktiska. Trots detta har ju många idéer på samverkan kommit upp och många har 
haft lust att samarbeta. Naturligtvis ska samverkan ske på många håll. Exempelvis har många 
berättat om samverkan mellan biologi och idrott, som spontant ligger nära varandra. Att 
samverka med andra lärare är givande, precis som många lärare anser att det är mötet med 
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eleverna som ger dem något i arbetet ser jag samverkan med andra lärare som en möjlighet att 
”få ut” mer av sitt arbete.  
 
Idéerna som lärarna i denna undersökning hade (bilaga 3) kan naturligtvis utgöra en startpunkt 
för ett samarbete. Ta en kopp kaffe och börja i det lilla!! För den som blir intresserad och vill 
läsa mer om idéer för samverkan rekommenderar jag Göran Grimvalls Sportens fysik – 
möjligt och omöjligt samt hans bok Förklarade fenomen – fysik i natur och kultur. Grimvall 
vill i sina böcker ge en bättre förståelse för fysikens grundläggande samband(Grimvall, 1987 
och 1984). Angelo Armenti Jr. är redaktör för The physics of sports som tar upp många 
idrottsområdens anknytning till fysik. Armenti vill ingjuta större intresse och förståelse för 
sporterna i fråga och dessutom visa på de naturvetenskapliga principerna bakom (Armenti, 
1992). Dessutom är i detta fall internet och söksidor via science centers att rekommendera. 
 
 Hur ska vi underlätta ämnessamverkan i framtiden? 
 
Lusten till samverkan finns och samverkan uppmuntras i våra nationella styrdokument. 
Mycket kort skulle man kunna säga: Gratis kaffe och färre fasta dagordningar! Det kan låta 
oseriöst, men det har tydligt framkommit att spontana möten är viktiga för att samarbete skall 
komma till stånd. Arbetslagstiden tenderar att fyllas av fasta dagordningar där många punkter 
är av organisatorisk karaktär. Ge utrymme till brainstorming i stället!  
 
Lärare behöver lära känna varandra bättre. På den privata arbetsmarknaden är det i dag 
relativt självklart att det behövs personaldagar, aktiviteter och annat med huvudsyfte att svetsa 
ihop grupper och bli trygga med varandra. Detta synsätt har inte fått genomslag i den 
kommunala världen och framförallt inte i skolan. Jag anser att det skulle vara väl använda 
medel att lägga tid och pengar på detta. 
 
Rektor måste hjälpa till med tiden. De flesta i denna undersökning tycker att rektor ska gå in 
och styra, genom att visa på goda exempel, genom att plocka bort vissa uppgifter etcetera. 
Eftersom tidsbristen till stor del faller tillbaka på organisationen, då lärarna anser att tid finns 
men det är svårt att få möjligheter att träffas, blir detta en viktig uppgift för rektor att ta tag i.  
 
Skrivningarna i våra styrdokument är erkänt otydliga vad det gäller uppmuntran till 
samverkan. Naturligtvis kan tydliggöranden därifrån vara av värde. Samtidigt kan man 
konstatera att våra styrdokument inte utgör ett särskilt levande arbetsdokument för lärarna 
idag. Få av de intervjuade hänvisade till dessa i sina resonemang och få hade reflekterat över 
skrivningarna om ämnessamverkan. Om styrdokumenten inte är ett aktivt verktyg för lärarna, 
vad är det då som styr? Traditioner? Läroböcker? Kan och bör man se till att styrdokumenten 
blir den utgångspunkt för pedagogiska diskussioner som statsmakten vill? 
 
Man kan även konstatera att det inte är någon större skillnad i resultaten mellan de som är 
nyutbildade och de som varit ute i många år. Däremot har de nya fullt upp med den ”vanliga” 
undervisningen och hinner inte samverka. Hur kommer det sig att de känner att de måste 
prioritera det ”vanliga”? Är de upplärda i det klassiska systemet? Vad kan lärarutbildningarna 
göra för att få de nya lärarna att sätta helhet och samverkan på samma prioriteringsnivå som 
ämneskunskaper och individuellt enskilt klassrumsarbete? 
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Bilaga 1 
Frågor vi strukturerad intervju  
 
 
Styrdokumenten, Lpo 94 och våra kursplaner, pratar om samverkan och 
ämnesövergripande arbete. (Inte på särskilt många ställen, men ändå konkret på några 
ställen.) Har du funderat över orsakerna till att man lyft in detta i läroplanen? Vad har 
du tänkt? 
 
 
Vid ungefär hur många  tillfällen har du arbetat med fysik/idrottsläraren? 
 
 
Vad har du då gjort? 
 
 
Hur gick det? 
 
 
Vilka andra idéer har du, spontant, på möjliga samarbetsområden? 
 
 
Skulle dessa idéer vara svåra att genomföra? Skulle de kräva mycket tid/ stor 
arbetsinsats? 
 
 
Ett påstående, fortsätt meningen om du håller med om den:  
Jag skulle gärna samarbeta mer över ämnesgränserna  
(tänk framförallt med idrotts-/fysik-lärare men även mer generellt) om… 
 
 
Hur kan man kringgå och/eller lösa dessa problem? 
 
 
Ett påstående, fortsätt meningen om du håller med om den:  
Jag skulle gärna samarbeta över ämnesgränserna för att…,  
(alltså vad har du för argument för att jobba ämnesövergripande?) 
 
 
Lärare i  
 
 
Ålder  
 
 
Jobbat som lärare i      år 
 
 
 
 



Bilaga 2. 
Här redovisas intervjufrågorna med en kvantifierad sammanställning av svaren. 
Kvantifieringen är inte komplett eftersom detta inte utgjort något huvudsyfte i arbetet, 
utan snarare gjorts för att få den överblick som krävs för den kvalitativa tolkningen.  
 
 
Styrdokumenten, Lpo 94 och våra kursplaner, pratar om samverkan och 
ämnesövergripande arbete.(Inte på särskilt många ställen, men ändå konkret på några 
ställen.) Har du funderat över orsakerna till att man lyft in detta i läroplanen? Vad har 
du tänkt? 
 
13 lärare har inte reflekterat över detta. De svarade nej fort och relativt tveklöst.  
8 lärare hade en del funderingar och teorier och svarade därmed ja. I hälften av dessa fall 
bedömer jag att man inte hade reflekterat tidigare utan gjorde det vid intervjutillfället.  
 
Vid ungefär hur många  tillfällen har du arbetat med fysik/idrottsläraren? 
 
Ingen gång 13 
En gång 2 
Två gånger 3 
Ca fem  1 
Ca tio 1 
Ca tjugo 1 
 
Vad har du då gjort? 
Resultaten här är sammanställda i bilaga 3 
 
Vilka andra idéer har du, spontant, på möjliga samarbetsområden? 
Resultaten här är sammanställda i bilaga 3 
 
Skulle dessa idéer vara svåra att genomföra? Skulle de kräva mycket tid/ stor 
arbetsinsats? 
Resultaten här är sammanställda i bilaga 3 
 
Ett påstående, fortsätt meningen om du håller med om den:  
Jag skulle gärna samarbeta mer över ämnesgränserna  
(tänk framförallt med idrotts-/fysik-lärare men även mer generellt) om… 
 
15 lärare har angett tid som ett skäl.  

10 stycken av dessa menade att det var svårt att hitta tider att träffas på.  
3 av dem angav att eleverna har för ont om tid i idrottsämnet och man vill inte ta 
av elevernas rörelsetid. (Av dessa var två idrottslärare och en fysiklärare). 
3 av de femton har angett att det är ”den andra läraren” som har ont om tid.  
3 lärare anger att de själva har ont om tid, de har nog med sitt eget ämne och att 
sätta sig in i det. Ingen av dessa sistnämnda har mer än tre år i yrket.  

 
10 lärare har angett relationen till den aktuella samarbetsparten som ett skäl.  

2 av dessa verkligen har problem med arbetsrelationen.  
 



4 lärare anger att man nog låter bli att samarbeta för att man är lite bekväm och för att det går 
slentrian i arbetet, eller för att man inte orkar med allt. Och att man öppet erkänner den känsla 
 
6 lärare anger att organisatoriska skäl ligger till grund för brist på samverkan.  
 
3 lärare med stor erfarenhet är positiva till ämnessamverkan men är också nöjda med att 
arbeta ämnesseparat. Dessa lärare upplever inget större behov av samverkan mellan ämnen.  
 
2 lärare som i dag samverkar så pass mycket att de tycker att det är en självklar del i deras 
arbete  
 
Hur kan man kringgå och/eller lösa dessa problem? 
 
9 lärare menar att vi behöver möta varandra oftare och på ett bättre sätt. 

8 av dessa omnämner att spontana möten är viktiga.  
6 av dem har argumenterat för att man ska utnyttja den tid som finns vid t ex 
arbetslagsmöten. 

 
18 lärare lägger helt eller delvis över ansvaret på rektor och menar att detta är ett 
organisatoriskt problem.  

11 av dessa anser att rektor bör gå in och vara en tydligare ledare 
  7 av anser att rektor bör ta bort arbetsuppgifter och lämna lärarna mer i fred. 
 
Ett påstående, fortsätt meningen om du håller med om den:  
Jag skulle gärna samarbeta över ämnesgränserna för att…,  
(alltså vad har du för argument för att jobba ämnesövergripande?) 
 
Positivt för eleverna: 
De får en helhetsbild  16 
Fysiken skulle bli intressantare 2 
Fysiken skulle bli lättare att förstå 12 
Idrotten skulle bli lättare att förstå 3 
Eleverna skulle spara tid  3 
Fler vuxnas input i samma fråga 3 
Roligare för eleverna  6 
Eleverna skulle bli klokare, medvetna 6 
Bättre fördjupningsmöjligheter 1 
 
Positivt för lärarna: 
Roligt   12 
Ökad förståelse för varandra, respekt 10 
Lärorikt ämnesmässigt  8 
Lärorikt pedagogiskt/didaktiskt 6 
Utnyttjar varandras kompetens maximalt 2 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Utförda och/eller möjliga arbetsområden gällande samverkan mellan fysik och idrott som 
framkom vid intervjuerna. 
 
Vad har du gjort? 
 
Krafter, hävstänger  
Acceleration, hastighet – slå bollar, sensorer för tidtagning  
Springa sträckor tid medelhastighet 
Skogen i skolan, orientering och kompassen  
Kilkrafter vid vedklyvning  
Kokgropar och energibegrepp 
Tryck och dykning 
Mekanik och fysiologi 
Planeters rörelse och rörelselek i gympasalen 
Pulstagning och energibegrepp 
 
Vilka andra idéer har du på möjliga samarbetsområden? 
 
Tyngdpunkter i höjdhopp  
Optimal kastvinkel i spjut, diskus, kula 
Golf – bollens utseende, hastigheter 
Krafter och hävstänger 
Tillämpad fysiologi 
Kondition och muskler – räkna på det 
Hävstänger och hävarmar – musklers vridningspunkt 
Höjdhopp 
Kastgrenar 
Energi 
Varför sjunker men inte när man badar/simmar 
Vatten – krafter, lyfta varandra 
Kastparabler 
Hoppa över hinder av olika slag – räkna på krafter 
Friidrotten – parabel och uthoppsvinkel i längdhopp, höjdhoppet 
Centrifugalkraft – slägga, konståkning 
Mekanik, tyngdkrafter, dynamometern 
Värmelära - hur kroppen påverkas av värme 
Orienteringen 
Skidor, alpint och längd – snö, friktion, hastigheter 
Simhopp – krafter, krafters riktning 
Olika underlag - friktion 
Bastun efter idrotten – värmeledning, temperatur 
 
21 av 22 intervjuade hade spontana idéer om möjliga samarbetsområden. 
 
Skulle dessa idéer vara svåra och/eller tidskrävande att genomföra?  
 
Två lärare menar att detta skulle vara tidskrävande att genomföra. Resten av gruppen menar 
att det inte skull vara särskilt svårt att genomföra och inte heller vara särskilt tidskrävande. 
 


