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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i bild, svenska och SO kan 
förbättras genom att de tre ämnena sammanlänkas i en allt större utsträckning. Bakgrunden är 
att många skolor arbetar ämnesövergripande och att arbetsformen kan behöva nya riktlinjer 
och mål. I min åsikt är de tre ämnena lämpliga att förenas på grund av deras kommunikativa 
innehåll och varierande uttrycksformer. Dessutom anser jag att bildämnets kreativa och 
konstnärliga tänkande berikar övriga skolämnen. Som blivande bildlärare ser jag förstås gärna 
att bildämnet får ett större fokus och hamnar i viktiga skolsammanhang. Skolverkets 
rapporteringar om försämrade kunskaper i svenska och SO är ytterligare skäl som motiverar 
till att fokusera på de tre ämnena.  

Resultatet av undersökningen visade att de flesta lärare har en positiv syn på samverkan 
mellan bild, svenska och SO. Skälet som angavs var bland annat ämnenas lika karaktärer där 
de olika uttrycksformerna fungerar bra vid samarbete, samt att de enkelt kan bedömas för sin 
specifika särart. Problematiken kring ämnessamarbete mellan bild, svenska och SO uppgavs 
handla om organisatoriska brister i form av lärarlagssamarbete, tid för planering och intresse 
hos läraren. Det framgick att de flesta skolor strävar efter att arbeta ämnesövergripande. 
Samarbete mellan olika ämnen i temaformer bedrivs cirka två gånger per termin under 
perioder av tre till fyra veckor. Temaarbeten och projektarbeten beskrevs som en vanlig 
arbetsform, men likaså mindre moment med exempelvis illustrationer i den ordinarie 
undervisningen. Elevutställningar, elevföreställningar och skoltidningar var några av de 
arbetstillfällen som nämndes. 
 
Resultatet visade att samarbete och intresse bland lärare är den viktigaste förutsättningen för 
en lyckad ämnessamverkan. De ämnesövergripande inslagen under ”vanliga” lektioner 
handlar däremot främst om eget intresse och kunskap hos läraren. Eftersom viljan finns att 
förbättra samarbetet ute i skolorna som undersökts, finns skäl att tro att de tre ämnena lättare 
kommer kopplas samman i framtiden. För att bildämnet inte ska få en undanskymd roll krävs 
att skolan och lärarna inte nedvärderar bildämnets uttrycksmöjligheter och ger det ökat 
utrymme.  
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Innehållsförteckning   

Inledning ...............................................................................................................................1 

Syfte och frågeställningar....................................................................................................2 

Skolans styrdokument..........................................................................................................2 
Kursplaner ..............................................................................................................................3 

Tidigare forskning och publicerat material.......................................................................4 
Skolan idag .............................................................................................................................4 
Skolverkets undersökningar ...................................................................................................5 
Forskare och författare ...........................................................................................................6 
Läroböcker, artiklar och litteratur ..........................................................................................7 
Pedagogiska perspektiv ..........................................................................................................9 

Metod.....................................................................................................................................9 
Frågeområden.......................................................................................................................10 
Datainsamlingsmetoder ........................................................................................................10 
Urval.....................................................................................................................................10 
Summering av urvalet ..........................................................................................................11 
Enkäter .................................................................................................................................11 
Intervjuundersökning ...........................................................................................................11 
Sökverktyg ...........................................................................................................................12 
Litteraturkällor .....................................................................................................................12 
Avgränsning .........................................................................................................................12 
Bortfall .................................................................................................................................13 
Reliabilitet och validitet .......................................................................................................13 
Forskningsetiska krav...........................................................................................................14 

Redovisning av enkätundersökningen..............................................................................14  

Redovisning av intervjuer .................................................................................................17 
Sammanfattning av resultat ..................................................................................................20    

Diskussion ...........................................................................................................................21 
Frågeställning 1 ....................................................................................................................21 
Frågeställning 2 ....................................................................................................................22 
Frågeställning 3 ....................................................................................................................23 

Källförteckning...................................................................................................................27 
Tryckta källor .......................................................................................................................27 
Otryckta källor......................................................................................................................28 

Bilagor ........................................................................................................................nr.1 – 2 
Enkätformulär.........................................................................................................................1  
Enkätfrågeställningar och enkätsvar ...................................................................................1.2  
Resultat av intervjuer ..........................................................................................................1.6  
 
 



 1

Inledning 
Alla skolämnen är i grunden utplockade kunskapsområden ur en sammanlänkad kunskaps- 
och begreppsvärld. Många skolämnen gör därför stora vinster i att samverka vid tillfällen då 
helhetstänkande eftersträvas. Praktiska och estetiska arbetssätt har ofta en låg prioritet i den 
kommunala grundskolans dominans av teoretiska ämnen. Som blivande bildlärare ser jag 
därför ett stort värde i att bildämnets visuella uttryck och idérikedom får samverka med andra 
skolämnen och på så vis ge balans i skolans kunskapsmetoder. Likaså vill jag kunna föra ett 
nära samarbeta med ämnen som kan stimulera bildundervisningen.  

Exempel på ämnen som jag anser mycket lämpliga att samverka är bild, svenska och SO. 
Motiveringen är att de tre ämnena har ett gemensamt, kommunikativt innehåll med rötterna i 
kultur, samhälle och humanism. Ämnena har förstås också många skillnader, framförallt i 
arbetssättet, vilket främst ger en mångsidigare uttrycksform vid samverkan. Genom 
bildämnets kreativa tankesätt får både lektionerna i SO och svenska, vidgade synvinklar och 
utrymme för fler personliga uttryck och estetik. Likaså blir bildämnet, genom inslag av 
svenska och SO, bredare i sitt kommunikativa innehåll och hamnar i ett tydligare 
kunskapssammanhang. Genom att öka frekvensen av en sådan ämnesförening anser jag att 
både kursinnehållet och eleverna skulle tillföras en stor mängd kreativitet, kultivering och 
språklig mångfald.  
Förhoppningsvis kommer uppsatsen att skapa en större medvetenhet kring när och hur 
integreringsmomenten fungerar bäst. Att skapa sammanhang i undervisningen och att 
samverka olika ämnesområden är trots allt ett av de mest centrala undervisningsmålen i 
"Lpo94". På grund av de många delade meningarna kring ämnesövergripande undervisning 
och skapande pedagogik kommer fördelar att vägas mot nackdelar. Målet är ändå att finna så 
goda möjligheter som möjligt för en lyckad integrering av bild, svenska och SO. Det bör även 
tilläggas att jag anser det nödvändigt att ibland hålla isär skolans ämnen, till exempel vid 
fördjupningsstudier. Den akademiska uppdelningen av ämnen är trots allt resultaten av en 
lång tids forskningsarbete. Meningen är alltså inte att sudda ut bild, svenska och SO-ämnen 
till en oidentifierad kunskapsmassa. Det handlar tvärtom om att få en sammanhangsskapande 
undervisning som både förstärker och förtydligar de tre ämnenas specifika kunskapsområden. 
För att få en helhetsbild över området kommer ämnesövergripande undervisning behandlas i 
ett större perspektiv, med hela skolverksamheten i fokus, samt dess roll inom pedagogiska 
inlärningsteorier.
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är:  

- att belysa och finna svar på hur bild, svenska och SO kan föra en lyckad samverkan i       
undervisning för grundskolans senare årskurser.  

- att ge lärare i bild, svenska och SO ett bra underlag och motivation till en lyckad 
ämnessamverkan.  

- att beskriva den aktuella situationen för ämnena vid ämnesintegrering. 

 

 

Frågeställningar  
1. Av vilka skäl lämpar sig bild, svenska och SO-ämnen för samarbete och ämnesintegrering?    

2. Hur används ämnesövergripande undervisning i dagens grundskolor, med fokus på bild, 
svenska och SO-ämnen? Hur väl stämmer detta med skolans styrdokument? 

3. Hur bör bild, svenska och SO-ämnen samverka för att skapa en kunskapsgivande och 
gynnsam undervisning för elever och lärare? Vilka bakomliggande faktorer stödjer en 
lyckad samverkan? 

 

 

Skolans styrdokument 
Läroplanen för dagens grundskola bygger på "Lpo94" vilket även gäller för ämnenas 
kursplaner och betygskriterier, vilka reviderades år 2000. Det ämnesövergripande synsättet, 
liksom vikten av skapande aktiviteter, beskrivs som ett av skolans många mål.  

"Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolan skall främja elevernas 
harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer. (---) En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska och tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig."1

Ytterligare uppdrag av skolan enligt "Lpo94" (Lärarens handbok) är bland annat följande: 

 "En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang" (s.11). 

 "I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv" (s.11). 

 "Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar" (s.12).                                    

 

1 Lärarförbundet (2004). "Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo94." Lärarens handbok.  Stockholm: Lärarförbundet. s. 12. 
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Hur en samverkande undervisning ska gestaltas och tillämpas står inte nedskrivet i några 
statliga lagar eller förordningar utan det bestäms i lokala avtal i kommuner och skolor.2

 

 

Kursplanen för bild, svenska och SO-ämnen samt kopplingar mellan ämnena 
I bildämnet har beröringspunkter med andra ämnen och bildens betydelsefulla roll i elevernas 
egna kulturer, lyfts fram som ett viktigt och övergripande mål i kursplanen. Namnet "bild" är 
mycket talande för ämnets innehåll, som förutom traditionella tekniker rymmer bland annat 
populärkultur, film, reklam och media. I precisa termer handlar bildämnet om 
tredimensionella uttrycksformer, IT, digital- fototeknik, filmframställning, bildanalys och 
självfallet, grundläggande kunskaper i måleri och teckning.3  Bildämnets tidigare benämning 
"Teckning" antyder om ett betydligt smalare område där fokus framförallt låg på färdigheter i 
måleri och teckning. Verkligheten i vissa bildsalar har emellertid stor anknytning till den äldre 
benämningen "teckning" på grund av svaga ekonomiska resurser för digital utrustning liksom 
bristen på utbildade bildlärare med tekniska kunskaper.4 Ett samhällsorienterat perspektiv 
märks på flera områden i kursplanen för bild. Under "Mål att sträva mot" står till exempel att 
eleven ska bli "medveten om bilden som ett språk och dess roll och användning i skilda 
sammanhang och kulturer samt utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder" (s.9). 
Vidare beskrivs vikten att granska mediasamhällets sätt att framställa klass, etnicitet och kön 
Den bildkommunikativa delen ges dessvärre sällan tillräckligt med utrymme på grund av 
bildämnets ringa timantal.5 I kursplanen står också att det har blivit betydelsefullt att eleven 
kan analysera och kritiskt granska sin omvärld. I målen för nionde klass handlar detta främst 
om konstbilder, reklam, propaganda och nyheter (s.11). 

Svenskämnet ska ge kunskaper i framförallt olika språkliga uttryck vilket är ett väldigt 
omfattande område. Den språkliga säkerheten betonas starkt och förutom tal och skriftspråk 
ska eleven tillägna sig kunskap om mediernas språk och funktion. Det kulturella området har 
en mycket central roll i svenska ämnet och eleverna uppmuntras att ta del i kulturutbudet. Det 
står bland annat att "eleven ska kunna reflektera och värdera innehåll och uttrycksmedel i 
bild, film och teater." Vidare står "Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid 
innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och 
bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat  
textbegrepp innebär förutom skrivna och talande texter även bilder" (s.98). Vissa av dessa 
kunskapsmål känns helt igen från bildämnet, och även om de inte dominerar inom 
svenskämnet så finns de med som självklara områden i anknytning till kommunikation och 
kultur. Det samhällsorienterade området märks till exempel i "mål att sträva mot" där skolan 
ska sträva mot att eleven "får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta 
skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och 
andra delar av världen"(s.97).  

SO består av ämnena samhällskunskap, historia, religion och geografi. Kunskaper inom 
samhällsorienterade områden handlar om att ge eleven förmågan att förstå sin roll som 
medborgare i ett demokratiskt samhälle och få kännedom om olika kulturarv och 
livsuppfattningar (s.67). SO-ämnets koppling till bildämnet kan bland annat göras genom 

 

2 Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03). Sammanfattande huvudrapport. 
Gratisupplaga. www.skolverket.se/sb/d/193/url Se: "Publikationer". (2005-11-02) s. 75  
3 Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. Upplaga 1. Stockholm: Fritzes. s. 9-10 
4 Skolverket (2005). s. 39 
5 Ibid. s. 39 

http://www.skolverket.se/sb/d/193/url
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kursplanen beskrivning om att "eleven ska utveckla förståelse för hur verksamheter och 
kulturer avspeglas i och påverkas av konst, litteratur och musik" (s.66). Kunskapen om konst 
och kultur syns vidare i "Mål att sträva mot" att eleven "utvecklar grundläggande förståelse 
för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas i konst, litteratur, och 
musik"(s.66). I målen för nionde årskursen står att eleven ska "kunna ur ett 
samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera 
uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser"(s.69). För SO-ämnet 
finns sedan 1992 en ökad ämnesövergripande undervisning, vilket indikeras av att ett samlat 
SO-betyg för eleverna har mer än fördubblats mellan 1992 och 2003.6

 

Tidigare forskning och publicerat material 
Skolan i idag 
Det pågår ständigt nya debatter och åsikter om skolans framtid och vilken pedagogisk 
plattform som bör gälla. Vad som är intressant för uppsatsens ändamål är bland annat den oro 
som finns bland många forskare över att den skapande verksamheten, liksom kreativiteten, 
har en sådan undanskymd roll i skolan med lågt timantal och stämplat som oviktigt. Det finns 
till och med de som förespråkar en kulturskola7 som ett alternativ till den teoretiskt betonade 
treämnesskolan.8  I Skolverkets ämnesrapport om bildämnet 2003 står att bildämnets timantal, 
vilket är ungefär 55 timmar per vecka, har sjunkit sedan 1992 där medelvärdet låg på 67 
minuter per vecka.9 Ett annat viktigt område är Skolverkets rapporteringar om försämrade 
kunskaper i svenska, framförallt i läsförståelse, liksom bristfälliga och fragmentariska 
kunskaper i SO-ämnet, bland annat i ämnet historia. I ett nummer av Lärartidningen (2005) 
ges en flera sidor lång artikel om SO och dess betydelsefulla roll för bland annat demokrati 
och mångkulturella samhällen.10  

Det har nyligen pågått ett stort kulturprojekt vid Malmö högskola om kultur, estetik och 
lärande med avsikten att arbeta fram modeller för kompetensutveckling för lärare inom kultur  
i skolan.11 Universitetslektor Anders Marner vid Umeå universitet ger också uttryck för 
sådana önskningar i sin artikel " Finns kulturskolan" där han framförallt riktar kritik mot hur 
kulturfattig skolan är och hur felaktigt det är att samhället skapat en klyfta mellan skola, konst 
och kulturliv. Marner nämner att i en kulturskola (Benämningen är bland annat pådriven av 
forskarna Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius.) så bör estetiska läroprocesser finnas med 
inom alla ämnen, inte bara i de estetiska och ger bland annat följande argument: "I estetiska 
läroprocesser är eleven medskapande snarare än endast en behållare för obearbetad 
information".12

 

6 Skolverket (2005).  s.103 
7 Marner, Anders (2004). "Finns kulturskolan?" Bild i skolan. (1/2004) Lärarförbundet. 
www.bildiskolan.net/main.asp?ArticleID=22743&CategoryID=3638&ArticleO… (2005-11-02) s. 1-4 
8 Begreppet treämnesskola står för ett fokus på ämnena matematik, svenska och engelska. Föreställningen om en 
kulturskola handlar om att göra den kommunala grundskolan mer gestaltande, kreativ och väl integrerad i konst 
och kulturliv.  
9 Marner, Örtegren, Segerholm (2003). "Ämnesrapport bild." Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
(NU-03) Stockholm: Skolverket. " www.skolverket.se/publikationer?id=1412 (2005-11-02) s. 9 
10 Lannvik Duregård, Maria (2005). "Elevens vardag nyckeln till SO:n. SO:n har hamnat i skuggan av andra 
ämnen." Lärarnas tidning. 13/2005. Stockholm: Lärarförbundet. s. 20-23 
11 Smitt, Helena (2003). "Kultur och estetik i skolan." Rapport från Malmö högskola 
http://www.mah.se/templates/Page____7068.aspx (2005-11-02) 
12 Marner, Anders (2004). s. 3 

http://www.bildiskolan.net/main.asp?ArticleID=22743&CategoryID=3638&ArticleO�
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1412
http://www.mah.se/templates/Page____5939.aspx
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Ett av skolpedagogikens vanligaste modeord är ämnesövergripande undervisning, ett begrepp 
med varierande benämningar som till exempel "ämnesintegrering", "ämnesöverskridande" 
eller "ämnessamverkan". Många skolor anser sig inte ha tillräckligt med kunskap i 
arbetssättet, (Se "Resultat") men därmed inte sagt att undervisningsformen är särskilt ny, 
eftersom den har sina rötter i början av förra seklets progressiva pedagogiska nytänkande. Då 
var den något före sin tid för att enkelt kunna införas i vanliga skolor, men under 1960-talet 
däremot, uppstod en nyrenässans av det progressiva tänkandet. I "Lgr69" (läroplan för 
grundskolan 1969) ryms exempelvis flera ämnesövergripande uppmaningar. Bland annat 
finns ett mångsidigt avsnitt om förslag på tematisk undervisning, samt olika sakfrågor som 
kan integreras inom olika kunskapsområden.13 (Det bör poängteras att innehållet i "Lgr69" är 
avsevärt mycket mer preciserat och uppspaltat än vad dagens läroplan och kursplan är.)

Att ämnesövergripande undervisning har blivit så omskrivet och har så stort fokus i den 
praktiska verksamheten idag, visar tydligt på samhällets ständigt ökande behov av 
helhetstänkande i en värld som blir allt mer sammanlänkad och förnyad. Rena faktakunskaper 
har fått minskad betydelse medan informationssökning och helhetstänkande ges större 
utrymme. Betoningen på ämnesövergripande undervisning handlar dessutom om ett ökat 
fokus på elevdemokrati där individens olika talanger ska få synas i en mångsidig 
undervisning. Bildläraren Alfredo Castro har varit med och arbetat fram ett pedagogiskt 
koncept till grundskolan Tegs centralskola, Umeå, där undervisningen ska sträva efter att utgå 
från elevers olika projektidéer. På så vis, beskriver konceptet, får elevdemokratin en verklig 
innebörd och eleverna får större motivation och ansvarskänsla. Det tvingar också eleverna att 
tänka tvärvetenskapligt vilket tvingar lärarna till ämnessamarbete.15 Resultatet av ett tidigare 
examensarbete visar att nio av tio elever anser att ämnesövergripande undervisning ger dem 
en större helhetsbild och att arbetssättet blir bredare och öppnare.14

 

 

Skolverkets undersökningar 
I Skolverkets utvärderingar av grundskolan 2003 uppgav 85 procent av lärarna att de ansåg att 
studieresultatet hos eleverna förbättrades vid ämnessamverkan och många lärare gav en 
önskan om ökat samarbete mellan ämnena.16 Undersökningen tyder också på att eleverna 
uppskattar handarbete och praktiska moment, men att de anser sig få för lite utrymme för 
detta (s.63). 
När det gäller elevernas intressen för skolämnen placerade sig bild, svenska och SO relativt 
högt i undersökningen. Det framgick att bildämnet betraktades som ett oviktigt men relativt 
roligt skolämnet och 40 procent önskade mer tid för bildämnet. 83 procent av flickorna 
uppskattade svenska men bland pojkarna låg siffran på 66 procent (s.63).  
Undersökningen visade att omkring 75 procent av eleverna fann SO intressant och att 
samhällskunskap är det nyttigaste ämnet för det framtida arbetslivet (s.51). "Förståelsen i SO 
påverkar elevernas handlande och tänkande på ett mer helhetsövergripande sätt än andra 

 

13 Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan, Lgr69. Allmän del. Tredje tryckningen. Stockholm: 
Svenska utbildningsförlaget Liber AB. s. 44-45  
15 Castro, Alfredo (2004). Ett pedagogiskt koncept. Tegs centralskola, Umeå.  
http://www.umea.se/download/18.95ef171028c5177bb8000683/Teg_Ett+ped+koncept.pdf  (2005-11-02) s.1 
14 Furwall, Åsa & Wedholm Asplund, Susanne (2003). Ämnesövergripande undervisning – finns det fördelar 
med att arbeta ämnesintegrerat? Examensarbete.  Luleå tekniska universitet. http://epubl.luth.se/1402-
1595/2003/161/index-en.html. (2005-11-02) s. 13. 
16 Skolverket (2005). s.76 
 

http://www.umea.se/download/18.95ef171028c5177bb8000683/Teg_Ett+ped+koncept.pdf
http://epubl.luth.se/1402-1595/2003/161/index-en.html
http://epubl.luth.se/1402-1595/2003/161/index-en.html
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ämnen" säger Gunnar Iselau, expert på Skolverket. Han menar vidare att SO borde betonas 
mer i skolan eftersom det har ett särskilt ansvar för att utveckla gemensamma värderingar och 
demokratiska referensramar. Trots detta så har SO hamnat lite i skuggan av de 
behörighetsgivande ämnena svenska - engelska och matematik menar Iselau.17

Trots att vikten av språkliga uttrycksformer poängteras vid olika tillfällen i kursmålen så visar 
flera undersökningar, bland annat Skolverkets, på att elevernas svenska kunskaper försämrats, 
framförallt i läsförståelse (s.59). Av dessa är invandrare en överrepresenterad grupp. Det 
framgår också att det sällan förekommer dagstidningar i undervisningen. Undersökningen 
visade att det inte finns några försämringar i förmågan att uttrycka sig skriftligt eller muntligt 
(s.104). 

 
 
 
Forskare och författare 
Bristerna i det svenska språket oroar bland annat författaren Leif Alsheimer, universitetslektor 
i rättsvetenskap och kulturskribent. I boken "Bildningsresan" uttrycker han åsikter om 
utbildningsväsendets ansvar för den, enligt honom, bristande allmänbildningen. Bland  annat 
skriver han att "Så illa vårdar vi alltså vårt demokratiska samhälle, som för sin överlevnad 
kräver en upplyst befolkning, att ’läskunnig’ hos allt för många i praktiken reducerats till 
’reklamlitterat’, i betydelsen förmögen att tillgodogöra sig ytterst förenklad, kommersiell och 
politisk propaganda."18 Alsheimer drar alltså paralleller mellan ett fungerande språk och en 
fungerande demokratisk samhällsmedborgare. Enligt Alsheimer bottnar problemet i brist på 
gedigna ämneskunskaper hos lärarna och sammanhangsskapande undervisning. Han ger inte 
särskilt många åsikter om vikten av färdigheter i praktiska ämnen men väger in betydelsen av 
konst och litteratur som en viktig väg mot fördjupat tanke- och känsloliv. Framförallt är det 
litteraturläsning som sätts i fokus (s.198).  

Howard Gardner, produktiv forskare i kognition- och inlärning har skrivit flera böcker om 
undervisning och inlärning och vann stor berömmelse med boken "De sju intelligenserna". 
Vid min undersökning har jag läst hans två böcker "De sju intelligenserna" samt "Så tänker 
barn och så borde skolan undervisa". Gardners syn på undervisning skiljer sig från Alsheimers 
bok på flera punkter, framförallt genom Gardners vilja att bedriva en mer elevcentrerad 
undervisning "Så kan till exempel elever, som är duktiga på de spatial, musikaliska eller 
personliga områdena, finna skolan mycket mer krävande än de som råkar ha den ’textvänliga’ 
blandningen av språkliga och logiska intelligenser."19 Språkliga kunskaper är alltså inte 
kärnan i utbildning utan kan för många elever endast fungera om den förenas med elevens 
andra, personliga färdigheter, exempelvis inom konstnärliga områden. 

 
Liksom Alsheimer drar Gardner paralleller mellan den ämneskunnige läraren och förmågan 
att närma sig kritiska begrepp och experimentella tankegångar som kan väcka nyfikenhet och 
förståelse för eleverna (s.250-251). Gardner beskriver också en oro över elevernas försämrade 
kunskaper som han liksom Alsheimer, till stor del förklarar med bristande djup förståelse och 

 

 
17 Lannvik Duregård (2005). s. 20-23  
18 Alsheimer, Leif (2004). Bildningsresan. Från ensidig instrumentell utbildning till sammanhangsskapande   
bildning. Stockholm: Bokförlaget Prisma. s.188 
19 Gardner, Howard. (1991). Så tänker barn och så borde skolan undervisa. Falun: Brain books AB. s. 156-159 
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sammanhang. Ingen av böckerna ger några konkreta förslag på hur en samverkande 
undervisning mellan bild, svenska och SO-ämnet bör bedrivas, men däremot bekräftelse på att 
språkliga, samhällsvetenskapliga och konstnärliga kunskaper är en förutsättning för ett fortsatt 
demokratiskt och ett intellektuellt levande samhälle. Likaså att skolan och samhället är i stort 
behov av en sammanhangsskapande undervisning som belyser världen ur flera olika vinklar.  
 
Christine Keffel har skrivit artikeln "Tankar om konstnärliga kunskapsprocessers nytta" som 
handlar om när universitet och gymnasieskolor lyfter in konstnärliga förhållningssätt i 
utbildningen. Hon menar att det pågår en utveckling mot att höjt anseende bland dessa 
metoder, som tillsammans med teoretisk undervisning, anses kunna ge större kunskapsbredd. 
20 Jag väljer att dra kopplingar mellan bildämnets roll inom teoretiska skolämnen, vilket för 
uppsatsens ändamål är svenska och SO. Här borde det finnas många fördelar enligt Keffel. 
Hennes åsikt om konst i läromiljöer är att de konstnärliga aspekterna inte är lika låsta i 
regelsystem som de vetenskapliga, varför det går att skapa en mer komplex och kritiskt 
vinklad utbildning med bättre helhetssyn och öppenhet för konventionella synvinklar (s.77). 
Vidare berättar hon att konsten både tydliggör och förskjuter verkligheten och i bästa fall kan 
öppna dörrar till människans hela existens (s.81). Här drar jag tydliga kopplingar till SO-
ämnets många gånger livliga diskussioner om etik, samlevnad och religionsfrågor där bilden 
kan ge fascinerande uttryck. 

 

 

Läroböcker, artiklar och litteratur  
I de läroböcker och lärarhandledningsböcker för de högre årskurserna i svenska och SO 
används framförallt muntligt och skriftligt språk vid olika arbetsuppgifterna och förhör. Med 
regelbundna mellanrum dyker det emellertid upp olika uppgifter som kräver visuellt tänkande 
eller som möjliggör ett samarbete med bildämnet, framförallt i SO.  

I läromedel för SO är det ganska vanligt med inslag av bild, både vad gäller egna bilder och 
andras bilder som utgångspunkt för olika arbetsmoment. Det egna skapandet handlar främst 
om ganska valfria moment som exempelvis att illustrera kartor, eller teckningar i skriftliga 
arbeten och skoltidningar.21 Filmmediet används till exempel för att visa filmer, eller vid 
analys reklamfilmer. Även overheadapparaten förekommer ofta. Kartritningar och 
illustrationer är typiska förslag på när ett samarbete mellan bild och SO äger rum i böcker och 
läromedel. När svenskämnets läromedel rymmer områden för bild och estetik, brukar avsikten 
vara att en färdig bild skall uttryckas i ord eller stimulera elevernas tankar och känslor till 
levande berättelser, dikter eller ståndpunkter. Ibland uppmanas även eleverna att använda 
filmkameror i syftet att dokumentera och studera ett specifikt ändamål, men även att lära sig 
agera och skriva manus.22

För bildämnet har jag inte alls funnit samma motsvarighet till läromedel som i svenska och 
SO, framför allt inte för elever i de högre årskurserna. Däremot belyses vikten av skapande i 
ett stort antal böcker. Förespråkarna är allt från verksamma eller tidigare verksamma 
bildlärare till pedagogiska forskare med inriktning på multipla intelligenser och 

 

20 Keffel, Christine (2004). "Tankar om konstnärliga kunskapsprocessers nytta." Ur: Gustavsson, Bernt (2004).  
Kunskap i det praktiska. Antologi. Lund: Studentlitteratur. s. 69 
21 Bengtsson, Ingela (2003). Historia för grundskolans senare del. Lärarhandledning. Serie: Puls. 
(Kopieringsunderlag) Stockholm: Natur och kultur. s. 9 
22 Erlandsson, Svevar. (2003). Svenska för grundskolans senare del. Lärarbok 1. Serie: Plus. Stockholm: 
Bonniers förlag. s. 68  
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projektarbeten. Att de finns så få läroböcker om bild tolkar jag som att bildämnet håller sig 
inom mindre bestämda mallar och uppgifter som kan behöva redovisas i läromedel. Jag har 
trots allt funnit några böcker som ger didaktiska och metodiska råd med lektionsförslag, bland 
annat om medieanvändning.23 Via nätet och olika forum för bildlärare går det däremot att 
finna mängder av konkreta förslag på lektioner och praktiska tillvägagångssätt, bland annat på 
"www.multimedia.skolutveckling.se". Mycket av det som jag funnit går att förankras till 
undervisningen i svenska och SO-ämnen.  

En av de första som skrev om Gardners teori om multipla intelligenser var Thomas 
Armstrong. I boken "Barns olika intelligenser" ger han utrymme för olika lektionsförlag och 
praktiska metoder inom varje intelligens.24 Han ger till exempel förslag på bildmetaforer i 
undervisningen, där exempelvis människokroppens organ kan liknas vid olika djur. Läraren 
Bruce Campbell har också skrivit om multipla intelligenser och ett av hans förslag för den 
spatiala intelligensen är inom temat "Upptäcktsresor" i historia med kartritningar.25  
Kartritningar dyker upp på flera ställen i boken och torde vara ett av de vanligast 
förekommande visuella inslagen i de läromedel och böcker som jag läst. Den lingvistiska 
intelligensen beskrivs som en av de enklaste intelligenserna att använda i undervisningen 
eftersom den redan används så mycket i skolan (s.71). Bland annat påpekar Armstrong vikten 
av sagoberättandet och brainstorming. Andra metoder som ges är bandinspelningar och 
dagboksanteckningar. Campbells förslag på området för svenska är av naturliga skäl främst 
hänvisade till att läsa fakta, men även att göra låtsasintervjuer, skriftliga tal till kungar, 
dagboksanteckningar från upptäcktsresor, samt nyhetsinslag. De etiska och samhälliga 
aspekterna kommer in i form av elevernas ställningstagande till ny teknik samt att lägga upp 
en plan för hur olika kulturer kan leva tillsammans (s.164).  

I boken "Bildanalys" ger Terje Borgersen och Hein Ellingsen olika praktiska exempel på 
användning av bilder i olika ämnen, till exempel att eleverna övar ordklasser genom att 
plocka ut substantiv och adjektiv ur en bild eller målning.26  Susan Fountain är en annan 
författare som nämner att foton och bilder kan vara lämpliga hjälpmedel för att få eleverna 
medvetna om olika stereotypa uppfattningar och huruvida de är kulturellt betingade, 
exempelvis genom att studera ett foto av personer i olika U-länder.27

Mer ingående exempel på hur bild, svenska och SO kan förenas i temaarbeten kan göras 
utifrån arbetsmodellen vid Bifrostskolan i Danmark. I en bok som skolan skrivit berättar 
lärarna om arbetsprocessen under ett temaarbete om Leonardo da Vinci, där renässansen och 
dess olika levnadsförhållanden och ideologier utgjorde en röd tråd som löpte genom samtliga 
skolämnen.28 I bildämnet fick eleverna göra självporträtt, i svenskan låg fokus bland annat på 
poesi och diktning och inom SO belystes samhällets struktur, politiska förhållanden och 
religion. Syftet var att skapa en bok om Leonardo da Vinci som sammanställdes utifrån olika 
fördjupningsområden som eleverna arbetat med i mindre grupper. Ett av delmålen var en 
redovisning i kaféutformning där eleverna skulle framföra sina kunskaper i olika uttrycksfulla 
framträdanden. Lärarna ansåg sig mycket nöjda med projektet som fick god elevrespons, men 
belyste vikten av målinriktat tänkande, god allmänbildning, stor frihet i arbetstiden och 
utrymme för planering. 
 

 

23 Boreson, Cecilia & Olson, Kristin (2004). Medieresor: Om medier för pedagoger. Stockholm: Sveriges 
utbildningsradio (UR) i samarbete med Myndigheten för skolutveckling och Svenska filminstitutet.  
24 Armstrong, Thomas (1998). Barns olika intelligenser. Jönköping: Brain books. s. 77-76 
25 Campbell, Bruce (1997). Multipla intelligenser: en metodhandbok. Jönköping: Brain books. s. 71, 164 
26 Borgersen, Terje & Ellingsen, Hein (1992). Bildanalys. Lund: Studentlitteratur.  s. 31. 
27 Fountain, Susan (1997). Att undervisa för utveckling. Lund: Studentlitteratur. s. 118. 
28 Bifrostskolan (2002). Bifrostskolan och mötet med Leonardo da Vinci. Täby: Sama förlag. s. 125-201. 
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Pedagogiska perspektiv  
Ämnessamverkan mellan svenska, SO och bild fungerar inom en varierande mängd 
undervisningsformer och hör hemma inom olika metodiska ursprungsformer. Det är därför 
svårt att kategorisera in mitt uppsatsämne i en specifik pedagogisk term eller pedagogik. På 
många sätt ingår den i pedagogiken som gäller för "Lpo94", i vilken ämnesövergripande 
undervisning, elevaktiva arbetssätt och olika uttrycksmedel antingen uppmuntras eller är 
direkt målgivande. Den elevaktiva arbetsmodellen, där exempelvis projektarbete ingår, hör 
bland annat hemma inom det problembaserade lärandet.29  

Problembaserat lärande associeras ofta med den progressiva pedagogiken där John Dewey 
(1859-1952) var en av upphovsmännen och främsta förespråkaren. Dewey ansåg att teori och 
praktik är ömsesidigt beroende av varandra, något som jag tagit fasta på i uppsatsens mål att 
kombinera det praktiska bildämnet med två teoretiska ämnen. Dewey såg också 
ämnesövergripande undervisning som något fullständigt självklart. "En klok lärare leder 
systematiskt eleverna till att använda hans tidigare lektioner för att förstå den pågående 
lektionen och också till att använda den pågående lektionen till att kasta ytterligare ljus över 
det som de redan lärt sig".30  

En annan pedagogik som också tar kraftigt avstånd från uppdelningen av skolämnen är den 
hermeneutiska pedagogiken. Här står humanismen i centrum och man ser kritiskt på att 
människan går mot ökad uppspaltning och specialisering och gör kulturen allt mer splittrad. 
Här ges konsten en given plats eftersom den tolkar och undersöker verkligheten, sällan utan 
att ge några konkreta svar. Andra, mer välkända pedagogiska system som uppsatsen bottnar i, 
är den vanliga termen "skapande pedagogik", eller "praktisk-estetisk pedagogik". Idag finner 
man främst denna pedagogik i Montessoriskolor, Waldorfskolor, Freinetskolor, Reggio 
Emilia -förskolor eller andra skolor och förskolor där kreativitet och skapande har hög 
prioritet. Det finns även grundskolor som har valt en profil mot estetik och skapande 
verksamheter, liksom det finns grundskolor med bild- och formklasser, eller bild- och media 
klasser.  
 

 
 
Metod 
Procedur 
Informationen till uppsatsen hämtades genom både kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder. De kvantitativa metoderna utgjordes av enkäter som skickades iväg till 
obundet, slumpmässigt utvalda grundskolor samt frågeställningar som sändes iväg med e-post 
till en folkhögskollärare. Det samma gäller den granskning som gjorts av litteratur, artiklar 
och skolans styrdokument. Likaså studerade jag ett tidigare examensarbete om 
ämnesövergripande undervisning som behandlade integrering av svenska och SO. De 
kvalitativa metoderna utgjordes av muntliga intervjuer med en blivande och två verksamma 
ämneslärare för de senare årskurserna i grundskolan. Ingen SO-lärare medverkade i 
undersökningen på grund av kontaktsvårigheter. 

 

 

29 Egidius, Henry (2002). "John Dewey - learning by doing." Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och 
Kultur. s. 67. 
30 Dewey, John (1997). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos AB s. 208 
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Frågeområden 

 Mål och riktlinjer för ämnesövergripande undervisning i skolans styrdokument och hur de 
efterföljs på skolorna. 

 Vilken uppfattning som är rådande om ämnesövergripande undervisning bland 
verksamma lärare och blivande lärare, elever, forskare och journalister.  

 Åsikter och erfarenheter om hur ämnena bild svenska och SO kan samverka. De centrala 
frågorna är hur, när och varför en sådan samverkan bör äga rum. 

 Fördelar och nackdelar med att sammanlänka bild, svenska och SO. Gemensamma 
beröringspunkter för de tre ämnena. 

 Viktiga kompetensområden och faktorer som krävs för en lyckad integrering mellan bild, 
svenska och SO. Exempelvis vikten av arbetslagsplanering, lärarkommunikation samt 
underlag för elevbedömning. Likaså undervisningens krav i form av upplägg och 
avgränsningar i kursinnehåll och elevarbeten.  

Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingen utgick från examensarbetets inledande frågeområden, men med olika 
vinklingar och forskningsmetoder. Avsikten var att anpassa frågeställningarna till den 
intervjuade personens nåbarhet, ämne och sysselsättning. Följande forskningsmetoder 
användes: 

 Granskning av läroplaner och kursplaner från 2000 och äldre årgångar med fokus på 
ämnena bild, svenska och SO. 

 Studier av läroböcker och lärarhandledningsböcker för de tre ämnena. 

 Enkätfrågor riktade mot lärare i de berörda ämnena med rubriken "Samverkan mellan 
bild, svenska och SO-ämnen". 

 Intervjuer med tre grundskollärare för de högre årskurserna samt en bildpedagog. 
Urvalsgruppen var följande: En verksam kvinnlig bildlärare, en manlig blivande bild- 
svensklärare, en kvinnlig svensklärare samt en konstpedagog vid en folkhögskola.  

 Analys av artiklar och böcker om ämnesövergripande undervisning som har hittats på 
nätet, i tidskrifter och dagstidningar, med fokus på bild, svenska och SO-ämnen. 

Urval  
Källorna till faktainsamlingen valdes med avsikten att ge relevant och sanningsriktig 
information utifrån både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Syftet var att samla 
in en varierande faktabank där olika personliga erfarenheter varvas med publicerat material. 
Med hänsyn till tidsbegränsning och källornas omfattning, valde jag att begränsa forskningen 
till relativt lättillgängliga källor och mindre avancerade forskningsmetoder. Min bakgrund 
som lärarstudent med ringa erfarenheter av djupare forskning har förstås också påverkat mina 
val. 
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Summering av urvalet 

 Enkäter. 34 enkäter gav 12 svar. Insamlades genom brevpost till obundet, slumpmässigt 
utvalda grundskolor i Luleå, Umeå, Alvesta, Varberg och Nässjö. 

 Intervjuer. Fyra lärare intervjuades. Utfördes via telefon, e-post och individuellt utförda 
frågeställningar. De muntliga intervjuerna varade cirka 10 minuter, antecknades och/eller 
spelades in på band. 

 Litteratur. Källorna för litteraturstudierna hittades med hjälp av sökkataloger på 
Universitetsbiblioteket UB i Umeå och Göteborg (Pedagogiska biblioteket i Mölndal vid 
Göteborgs universitet) samt genom stadsbiblioteket i de nämnda städerna. Ämnesorden 
var bland annat "skapande pedagogik" och "projektarbeten i grundskolan". 

  Artiklar. Insamlingen gjordes främst via Internets sökmotor "Google" samt vid 
Universitetsbibliotekets sökmotor "Artikelsök" med sökord som exempelvis  
"projektarbete i grundskolan".  

 

 

Enkäter 

Enkäterna riktar sig mot lärare i bild, svenska och SO och behandlar lärarnas åsikter och 
kunskaper om samverkan mellan de tre ämnena. Likaså hur de tillfrågade lärarna förhåller sig 
till ämnesövergripande undervisning och vilka praktiska metoder lärarna och skolan tillämpar. 
För enkätfrågornas utformning har jag använt mig av följande huvudområden: 

• Arbetssätt och lektionstillfällen där läraren använder sig av ämnesövergripande 
undervisning och vilka ämnen som samverkar minst/mest. 

• Vad läraren har för erfarenheter och åsikter om samverkan mellan bild, svenska och SO. 
• Lärarens tips och rekommendationer för hur ett sådant samarbete bör organiseras och 

bedrivas. 

Enkäterna skickades iväg till obundet, slumpmässigt utvalda grundskolor i Luleå, Umeå, 
Nässjö, Alvesta och Varberg. Sammanlagt skickades 34 enkäter iväg, varav 12 returnerades. 
Tidsperioden för de första utskickade enkäterna till de sista besvarade enkäterna, var cirka 
fyra månader, mellan februari och maj 2005. Skolorna kontaktades via telefon till berörd 
rektor och skickades iväg med brevpost efter rektorernas medgivande. Antalet skolor som 
överhuvudtaget kontaktades var betydligt fler än de antal enkäter som jag i slutändan kunde 
skicka iväg till skolorna. Skälet är främst att rektorerna var mycket svåra att nå. Det förekom 
också ganska ofta att rektorn ansåg att skolan ifråga redan tagit emot tillräckligt med andra 
enkäter eller att skolans lärare var alltför upptagna. Enkäterna bestod av ett A4 blad med fyra 
till fem frågor. Enkätfrågorna var sammanlagt fem stycken med rubriken "Samverkan mellan 
bild, svenska och SO-ämnen". Frågorna var få till antalet med stort utrymme för svar, så att 
lärarnas erfarenheter och åsikter fick gott om plats. Kuverten fylldes med cirka tre till fyra 
enkäter. Att de inte var fler beror på att jag förmodade att lärare från samma skolor ofta har ett 
liknande arbetssätt och att svaren därför skulle blivit tämligen likartade. 

 

 

Intervjuundersökningen 
Jag intervjuade tre verksamma grundskollärare för de högre årskurserna; en verksam svensk- 
tysklärare, en bildlärare, en blivande bild- och svenska lärare, samt en konstpedagog. 
Samtliga personer valdes ut efter deras yrke, ämnesval, samt kontaktmöjligheter. Inga skäl 
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gjordes till ålder eller yrkesverksamma år. Kontakten till de verksamma lärarna knöts via det 
partnerområde där jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), en grundskola för 
de högre årskurserna. Kontakten med läraren på folkhögskolan knöts via telefon och e-post, 
efter kännedomen om att folkhögskolan där konstpedagogen undervisar, har en fortbildning i 
bildpedagogik med ämnesövergripande perspektiv. Lärarstudenten utvaldes utifrån personlig 
kontakt och ämnesval. Eftersom inga elever medverkade vid undersökningen är den 
kvalitativa ansatsen med elevers syn på samverkan mellan bild, svenska och SO-ämnen starkt 
begränsad. För elevernas område utgick jag från resultat från ett tidigare examensarbete om 
elevers syn på ämnessamverkan, liksom svaren från enkäter, lärarintervjuer och Skolverkets 
nationella utvärderingar av grundskolan 2003. 

 

 

Sökverktyg 
Exempel på olika sökord var till exempel "ämnessamverkan + svenska + SO + bild", "konst, 
estetik, kultur i grundskolan" samt "förbättringar av bildämnet". Användbara nättidskrifter var 
"www.multimedia.skolverket.se", "www.skolliv.se" samt "www.skolporten.com". Det bör 
tilläggas att bland de många sökträffarna från de nämnda sökorden kunde bara ett fåtal 
användas inom uppsatsens precisa syften, men däremot fungerade många av sökträffarna bra 
som idékällor. Vid UB:s databaser har sökandet främst gjorts via "Album" efter ord i boktitlar 
om didaktik och pedagogik, eller via "Artikelsökning" på ämnessamverkan och liknande 
begrepp. Vid ett flertal tillfällen försvårades insamlingen av information genom att antingen 
resultera i för många sökträffar eller för få precisa benämningar kring bild, svenska och SO.  

 

 

Litteraturkällor 

Den litteratur som medverkar i studien valdes utifrån tillgänglighet på bibliotek och tryckår, 
där ett nyare tryckår prioriterats. En självklar grund var "Lpo94" samt "Grundskolans 
kursplaner och betygskriterier" för år 2000. Jag granskade även vissa avsnitt i "Lgr69" för att 
få perspektiv på skolans utveckling. Sammanlagt medverkar två läroböcker, en för Svenska 
och en för SO, samt två lärarhandledningsböcker inom samma ämnen. För bildämnet hittades 
betydligt färre läromedel, men där den största andelen behandlar bildanalys och 
medieanvändning, bland annat boken "Medieresor - om medier för pedagoger." Den 
övervägande mängden publicerad information om bildämnet, hämtades från Skolverkets 
utvärdering av bildämnet, bildämnets kursplan och betygskriterier samt via IT-länkar från 
nättidskriften "Bildforum" och "www.multimedia.skolutveckling.se". Även skolors hemsidor 
besöktes med länkar till elevprojekt och en specifik skolas koncept på bildpedagogik. En 
annan referenspunkt är mina tidigare VFU perioder (verksamhetsförlagda utbildning), i 
bildämnet. Min egen och andras erfarenheter från grundskoletiden utgör också en viktig källa 
för hur bild, svenska och SO-ämnen kan samverka.  

 

Avgränsning 
Att enkäterna är riktade endast mot lärare och inte till elever beror på att det var betydligt 
lättare att få medhåll till lärarenkäter av rektorer. Ofta hade skolorna redan besvarat eller fått 
för många förfrågningar om elevenkäter. Det anses betydligt enklare att dela ut elevenkäter 
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under VFU:n (den verksamhetsförlagda utbildningen) eftersom det då finns möjligheter att 
organisera lektioner och teman. I mitt fall var uppsatsens innehåll ännu inte klarlagt under 
mina VFU-perioder. För att få in elevernas perspektiv har jag istället använt lärarnas 
uppfattningar om eleverna samt tidigare forskning. Det relativt låga antalet besvarade enkäter 
gör det omöjligt att föra någon sanningsriktig statistiskt grund i undersökningen. Däremot ger 
det en god bild om hur somliga skolor och lärare arbetar, samt underlag för idéer.  

 

 

Bortfall 
Vid intervjuundersökningen var syftet att urvalsgruppen skulle bestå av minst en lärare i 
svenska, SO och bild samt en eller två lärarstudenter och experter. Här reviderades planerna 
på grund av relativt få, personliga kontakter med yrkesverksamma lärare samt svårigheten att 
nå rektorer och lärare via telefonsamtal och e-post. Någon SO-lärare kunde jag 
överhuvudtaget inte nå på grund av kontaktsvårigheter. Som kompensation valde jag bland 
annat att granska ett tidigare examensarbete om ämnessamverkan mellan SO och svenska. 
Lyckligtvis svarade många SO-lärare utförligt på enkäterna och den intervjuade svenskläraren 
svarade till stor del även inom området för SO i och med hennes nära samarbete med SO-
lärare. När det gäller litteraturundersökningen så finns det relativt få böcker inom framförallt 
bildområdet, särskilt för äldre elever. Inte helt förvånande så hittades inte heller någon bok 
eller artikel som helt och hållet handlade om det specifika området om samverkan mellan 
bild, svenska och SO. Faktainsamlingen blev därför ett urplock från många olika källor där 
mina egna slutsatser till stor del fått styra slutsatser och analyser.  

 

 

Reliabilitet 
Noggrannheten i mätningen av enkäter kan nog beskrivas som medelhög men knappast 
mycket hög, eftersom enkäten bestod av relativt få frågor och där lärarna kunde välja mellan 
att svara uttömmande eller mycket ytligt. För att får mer precisa svar borde enkäterna 
innehållit fler svarsalternativ och graderingar som "mer", "mest", "mycket" och så vidare. Å 
andra sidan tror jag att färre lärare hade besvarat enkäten om den hade varit längre och mer 
detaljerad, vilket var skälet bakom att den gjordes relativt kort och enkel att besvara.  

Jag anser att noggrannheten i intervjuerna ligger på något högre nivå eftersom svaren här var 
mer uttömmande och detaljerade. Eftersom jag inte fick tag på någon SO lärare blev lärarnas 
syn på SO-ämnet inte lika detaljerat som för bild och svenska. Som tur var svarade ett stort 
antal SO-lärare på enkätundersökningen, varför jag ändå ansåg det möjligt att få fram 
tillräckligt med information. De intervjuer som endast varade i 10 minuter kunde förstås 
gjorts något längre för att få fram längre svar och rymma fler frågor.  

 
 
Validitet 
 
När det gäller giltigheten för uppsatsen så kan inte elevernas synpunkter bli hög eftersom 
varken intervjuer eller enkäter riktades mot elever. Här har jag istället fått förlita mig på 
tidigare publicerade källor (ett tidigare examensarbete) samt kommentarer från lärare i 
intervjuer och enkäter. Men eftersom elevernas åsikter inte var det centrala i 
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frågeställningarna, mer än på sikt förstås, så anser jag ändå att frågeställningarna besvarats 
relativt väl, vid förutsättningen att lärarna varit uppriktiga och inte missuppfattat några frågor. 
 
 
 
 
Forskningsetiska krav 
Vid undersökningen använde jag mig av de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav, det 
vill säga; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Samtliga personer som kontaktades och medverkat vid undersökningen blev informerade om 
kraven och accepterade sin medverkan. 

 

 
Redovisning av enkätundersökningen (Bilaga 1.2- 1.5) 
 
Frågeställningar: 

1a.) Hur ofta bedriver du ämnesintegrerad undervisning och b.) i vilken arbetsform?  

2.) Har er skola någon särskild arbetsplan för ämnesövergripande verksamhet? 

3.) Vilka erfarenheter har du av att bildämnet (i definitionen ingår även media) samverkat 
med svenska eller SO-ämnen? Nämn gärna olika arbetsformer, t ex elevarbeten eller när de 
nämnda ämnena fått utrymme i varandras lektioner. Beskriv även lärarnas och elevernas 
respons. 

4.) Med vilka andra ämnen bedriver du ofta/sällan någon form av ämnesintegrerad 
undervisning?  

5.) Vad har du för åsikter kring samverkan mellan bild, SO-ämnen och svenska? Vad krävs av 
skolan, elever och arbetslag? Vilka för- och nackdelar kan finnas? Nämn gärna lämpliga 
tillfällen i t ex läroplanens innehåll, samt lektionsförslag. 

6.) Tipsa mig gärna om någon skola i din kommun eller övriga Sverige med goda erfarenheter 
av ämnesintegrerad undervisning! 

 
Antal enkäter och lärare: 12 Antal skolor: 5 

Förklaringar av förkortningar: 
(BILD 1) Bildlärare nr.1  
(SO) SO-lärare.  
(SV) Svensklärare  
(SV/ENG/FR 31) Svenska/engelska/fransklärare  
(SV/SO/TY) Svenska/engelska/tysklärare 
 

1. Hur ofta bedriver du ämnesintegrerad undervisning och i vilken arbetsform? (Bilaga 1.2) 

 

31 Läraren arbetar på en grundskola med ämnesövergripande profil. 
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Av enkätundersökningen framgick att lärarna och skolorna regelbundet bedriver 
ämnesövergripande undervisning, både i organiserad, samarbetsform som vid temaarbeten 
och i den ordinarie undervisningen utan samarbete med andra lärare. Den tematiska 
undervisningen sker mellan en till fyra gånger per termin och den vanligaste arbetsformen vid 
elevutställningar. Enkätsvaren från en skola med ämnesövergripande profil uppgav däremot, 
inte helt förvånande, att ämnessamverkan, förekommer i stort sätt hela tiden i olika 
sammanhang och arbetsformer. 
 
2. Har er skola någon särskild arbetsplan för ämnesövergripande verksamhet? (Bilaga 1.3) 

Här svarade endast ett mycket litet antal vilket beror på att frågan inte fanns med vid det 
första utskicket av enkäter. Av dem som svarade så säger den största andelen nej, med 
undantag från läraren på skolan med ämnesövergripande profil. En nämnde att planen är ett 
tema två gånger per läsår och att ambitionen är minst ett ämnesövergripande arbete per år 
utöver detta. En annan nämnde att organisationen kämpar för att skapa en sådan arbetsplan. 

 
3. Vilka erfarenheter har du av att bildämnet (i definitionen ingår även media) samverkat med 
svenska eller SO-ämnen? Nämn gärna olika arbetsformer, t ex elevarbeten eller när de 
nämnda ämnena fått utrymme i varandras lektioner. Beskriv även lärarnas och elevernas 
respons.  (Bilaga1.3-1.4) 

Två lärare, en svenska/SO- lärare och en svenska/SO/tysklärare uppgav att det inte 
förekommer något samarbete med bildämnet, trots att de ibland bedriver ämnesövergripande 
undervisning på sina lektioner. Cirka hälften av lärarna berättade att de arbetar 
ämnesövergripande med bild under "vanliga" lektioner. Inslaget av bild under dessa lektioner 
behöver inte innebära ett uppgjort samarbete mellan ämnena, utan sker ofta i den ordinarie 
undervisningen under styrning av läraren själv. Att bildämnet endast skulle medverka vid 
temaarbeten nämner endast ett fåtal.  
 

 "Bild är nästan alltid med i SO men frågan är hur ofta bildläraren är med. I vårt fall är bilden 
(läraren) inblandad främst vid teman." (SO 6. Bilaga 1.3)  

 
 "Det existerar inget samarbete mellan svenska, SO och bild. Däremot använder läraren, jag, 

mig av skapande i undervisning i SV/SO, till exempel lera, trolldeg och plakat i olika 
sammanhang." (SV/SO 4. Bilaga 1.3) 

 
Från olika källor i undersökningen visade det sig att bildämnets inblandning i 
ämnesövergripande undervisning brukar innebära någon form av kreativt eller dekorativt 
inslag som exempelvis illustrationer till lästa böcker eller dikter. Ofta sker det i samband med 
redovisningar eller utställningar. Foton och databearbetning är två av de multimediala 
tekniker som används av eleverna, vilket nämndes av två lärare. Som den tidigare citerade 
svenska/ SO-läraren sade, så är det är inte ovanligt att inslag av bild sker utan någon närmare 
koppling till bildämnets lektionsplanering eller med bildlärarens närvaro. En svenska/SO-
lärare beskrev bildanalys, som ett mycket tacksamt inslag i SO. Enkätsvaren från läraren på 
skolan med ämnesövergripande profil berättade om hur bild ofta förekommer i dennes 
lektioner:  
 

"Det pågår hela tiden, till exempel i "Skolans val". Tiden är delad mellan både 
bild/musik/slöjd och eleverna arbetar där utifrån kunskapsområden. Exempelvis nu i svenska 
där vi läser ”Sandor/Ida” och pratar om känslor samt ser filmer. I bilden pratas och 
diskuteras det liksom målas känslor. Senare ska eleverna skriva dikter till sina bilder." 
(SV/ENG/FR 5. Bilaga 1.3) 
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En SO-lärare gav flera exempel på lyckade, återkommande temaarbeten med just svenska, 
SO-ämnen och bild. För år åtta handlar det bland annat om lokalhistoria och släktforskning, 
samt ämnet "Bröllop- ett tema för vuxenbildande" som avslutas med ett bröllopsspel, och i år 
sju har de tema om media, greker och romare. Några närmare beskrivningar om de olika 
ämnenas funktioner och insatser gjordes inte av läraren. Däremot nämnde samma lärare att 
schemaläggaren under några år placerat SO-ämnen, svenska och bild som tredelade 60-
minuters lektioner. Detta har inneburit att ett tillfälle per vecka har möjliggjort ett gynnsamt 
samarbete över gränserna. 

Enkäterna gav olika exempel på sammanhang där bildläraren är med vid planering eller 
bildlektioner med anknytning till svenska och SO-ämnen. I svenska kan det handla om 
illustrationer till lästa böcker eller egna dikter, liksom bearbetning av filmer som eleven sett.  
Vanligt är också utställningar där eleverna tar fotografier, tillverkar informationsskärmar eller 
gör layout och kalligrafi till planscher.  

 
4. Med vilka andra ämnen bedriver du ofta/sällan någon form av ämnesintegrerad 
undervisning? (Bilaga 1.4) 
 
På denna fråga beskrevs en stor variation av ämnen men det går att utläsa att SO och svenska 
samverkar mycket ofta, och därefter SO och NO. Två lärare, en svenska/SO-lärare och en SO-
lärare svarade att de ofta samverkar med bild. Bildläraren uppgav här SO-ämnet, men även 
slöjd, idrott och matematik, men däremot sällan med svenska. En lärare menade att nordiska 
språk är svårast att få med i samverkan men att det går ibland. 

5. Vad har du för åsikter kring samverkan mellan bild, SO-ämnen och svenska? Vad krävs av 
skolan, elever och arbetslag? Vilka för- och nackdelar kan finnas? Nämn gärna lämpliga 
tillfällen i t ex läroplanens innehåll, samt lektionsförslag. (Bilaga 1.4-1.5) 

- Fördelar?  

Överhuvudtaget så visade enkätundersökningen på att lärare ofta är positivt inställda till 
ämnesintegrering och att samarbete mellan bild, svenska och SO ofta förekommer. 
Bildläraren berättade att undervisningen då får ett viktigare sammanhang.  
 

"Det är positivt och roligt och ökar intresset och meningsfullheten hos eleverna med 
temaarbeten. Det är roligt och givande som lärare med gemensamma planeringar och 
utvärderingar. Det är också positivt ur elevsynpunkt. En del elever väljer att lägga tungvikten på 
bild, andra på SO eller svenska, beroende på temats utformning." (BILD 1. Bilaga 1.3) 

 
En Svenska/SO-lärare gav stor uppskattning till kreativa uttrycksmedel vid elevernas arbeten 
och beskrev nyttan av att använda många sinnen i undervisningen. Samma lärare såg stora 
fördelar med att samarbeta med bildläraren eftersom bildläraren har materialkunskaper och 
idéer som inte SO-läraren själv besitter inom det konstnärliga området. Läraren från skolan 
med ämnesövergripande profil såg det som en fullkomligt självklar arbetssätt, även om det 
går olika bra. 
 

"Ämnesövergripande arbete ser vi som något fullständigt självklart - det är utgångspunkten i 
allt arbete. Förutsättningen är förstås arbetslaget. Sen går det bättre eller sämre i olika 
temaområden men de eventuella ämnen som hamnar utanför en gång kan komma med nästa 
gång." (SV/ENG/FR Bilaga 1.5) 
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- Nackdelar? 

De flesta lärare var som sagt övervägande positiva men de fanns även undantag. En SO-lärare 
ansåg att det går att genomföra men kräver allt för mycket planering för att fungera i 
praktiken. Andra konkreta nackdelar som framhölls var tidsplanering och intresset bland 
lärarna, samt skillnader i kursplanerna för varje ämne. Flertalet lärare beskrev vikten av ett 
gott samarbete som en oerhört viktig förutsättning för att ett samarbete mellan olika ämnen 
ska fungera. Viljan hos personalen, schematekniska problem samt elevernas intresse kan vara 
faktorer som påverkar hur mycket man samarbetar. Det verkar vara av den anledningen, enligt 
tidigare resultat, som vissa lärare helst själva står för de ämnesövergripande inslagen. 
 
 
 
 
Redovisningen av intervjuer (Bilaga 1.6 - 2) 
Intervjumetoden ingår i den strukturerade och den kvalitativa intervjuformen. Alla frågorna 
utgår från ett gemensamt frågeområde som presenterats i metodavsnittet. I samtliga fall är 
frågorna bestämda i förväg, men både frågor och dokumentationen har varierat beroende på 
vem som intervjuats och i vilket sammanhang intervjun ägt rum. Resultaten redovisas i 
anknytning till frågeställningarna och intervjuade personer. Tidsperioden för intervjuerna 
sträcker sig från december 2004 till maj 2005. 

 

Personerna som intervjuades: 

1. Kvinnlig, verksam lärare i bild för grundskolans högre årskurser.  
(Telefonintervju. Dokumenterades med hjälp av anteckningar. Tid: 10 min.) 

2. Kvinnlig, verksam lärare i tyska och svenska för grundskolans högre årskurser. 
(Personlig intervju. Dokumenterades med bandspelare och anteckningar. Tid: 20 min.)                  

3.    Manlig, blivande lärare i bild och svenska för grundskolans högre årskurser. (Personlig  
intervju. Dokumenterades med hjälp av anteckningar. Tid: 15 min.) 

4.    Kvinnlig konstpedagog på en folkhögskola. 
(Intervjun gjordes via utskickade frågor och returnerade svar i form av e-post.) 

 
  
 
1. Hur ofta samverkar ditt ämne med andra skolämnen? (Bilaga 1.6.) 

De lärare som besvarat frågan arbetar på samma skola och uppgav att en samverkan äger rum 
regelbundet några gånger per år under en fyra veckors period. För varje årskurs innebär det 
vanligtvis en gång per år uppgav bildläraren. Lärarna har alltså svarat för när ett organiserat 
samarbete äger rum.  

"Vi har ett ämnesövergripande område som vi kallar Kunskapsområden, KO, som vi 
arbetar med i ungefärliga perioder och som sträcker sig i fyra veckor (…)Det kan vara så 
att vi under de två första två veckorna jobbar mer med färdighetsträning i de olika ämnena, 
till exempel stavning, läsförståelse, språklära, lite mindre av grammatik men först och 
främst färdighetsträning." (Svenskläraren. Bilaga 1.6.) 
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2. Hur har du arbetat med ämnesövergripande verksamhet i ditt ämne?  (Bilaga 1.6 - 1.7) 

Bildläraren gav exempel på olika temaområden som bland annat högkulturer i årskurs sju och 
1900-talet. Svenskläraren berättade att språk är med ganska ofta, men att det framför allt nog 
är bild, SO och hem- och konsumentkunskap som brukar vara med. 

"SO och svenska samarbetar nästan varje gång under de fyra veckorna med KO. När man 
ska ha med bild i ett kunskapsområde så ska det ju finnas en rimlig chans att ha den 
uppgiften klar vilket har gjort att bilduppgiften ibland börjat lite tidigare än allt annat. 
Alternativt att bilduppgiften sträcker sig kvar längre. Detta gör att bilden inte kan haka på 
vid alla fyra veckors perioder, utan bilden kanske kan vara med i vartannat eller vart tredje 
KO. Exempel på KO-arbeten är till exempel ”Kultur och länder” där bild, svenska alla språk 
och S0 arbetat ämnesövergripande. Bildämnet är kopplat till momentet om konst och 
litteratur." (Svenskläraren. Bilaga 1.7) 

Hon gav vidare exempel på ett KO som hette "Varför är jag, jag?" där de utgick från en fråga 
i årskurs åtta. Eleverna skulle i stort sett själva, tillsammans med lärarna, ställa upp mål för 
KO samt hitta ämnesområden utifrån reklam, filmer, bilder, mode och ideal.  

"Där hittade vi många mål som faktiskt står skrivet i flera ämnen, alltså gemensamma mål 
som vi kunde jobba med. Annars händer det att man delar upp ämnesinnehållet, men nu 
kunde till exempel reklamområdet arbetas med i både bild, svenska och SO. Och själva 
produkten handlade mycket om de diskussioner som uppstod på bild, svenska och SO 
lektionerna, eller som vi medvetet skapade tillsammans med eleverna. För bildens del 
utmynnade det i en filmaffisch. Andra KO har handlat om till exempel vikingatiden. Där är 
SO med i stor utsträckning, svenskan genom att vi läser skönlitteratur och bilden, om jag inte 
missminner mig, jobbade mycket med runskrift." (Svenskläraren. Bilaga 1.7) 

 
3. Vad ser du för fördelar med att arbeta ämnesövergripande? (Bilaga 1.7 – 1.8) 

I frågeställningen medverkade samtliga av de intervjuade personerna, vilka alla var överrens 
om att det finns många fördelar med ämnessamverkan mellan bild, svenska och SO.  

"SO och svenska är ganska lika varandra till karaktären, med många gemensamma 
kopplingar, men likaså med bild. Det som gör dem lika är att vi kan diskutera mycket, med 
andra ord kommunikativa ämnen. Jag kan väl i och för sig märka att olika skolämnens 
karaktär håller på att förändras. Även matematik har blivit mer kommunikativt än den varit 
tidigare. Men detta gäller kanske ändå i större utsträckning för SO, svenska och bild." 
(Svenskläraren. Bilaga 1.7) 

Både svenskläraren och bildläraren såg fördelar med att det är ett mycket allmänbildande 
arbetssätt. Bildläraren gav också uttryck för att redovisningarna blir mycket givande och 
nämnde en lyckad kvällsredovisning för föräldrar då sjuorna skulle presentera sina arbeten om 
högkulturerna. Svenskläraren beskrev stora fördelar med att det finns fler vuxna kring 
eleverna och fler att bolla bedömningar med. Den blivande svenska/bildläraren ansåg att 
ämnena på så vis kan fördjupas.  
 

"Praktisk kunskap stimuleras för lite i dagens skola och genom att samverka till exempel bild 
med andra ämnen kommer förhoppningsvis den praktiska färdigheten nå större fokus. Det 
krävs förstås mycket av lärarna och på vad de har för inställning till sitt ämne och samverkan 
med andra ämnen." (Blivande svenska/bildlärare. Bilaga 1.7) 
 

Konstpedagogen hänvisade till forskningen om multipla intelligenser och ansåg att vi bör 
använda oss av en variation av intelligenser vid inlärningen. I den folkhögskolekurs som hon 
håller i ligger fokus på att lära sig integrera så många ämnen som möjligt i bildämnet. Bland 
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annat hade kursdeltagarna gjort ett gigantiskt "land-art" projekt kring en sjö. Hon poängterade 
starkt filmmediet som ett enkelt och kul sätt för att integrera bildämnet med andra ämnen.  
 
Även om många oroar sig för elevbedömning vid ämnesövergripande undervisning så ansåg 
åtminstone svenskläraren att arbetsformen snarare har vissa fördelar inom området. När det 
finns gemensamma mål och gemensamma uppgifter så får lärarna sitta tillsammans och 
bedöma och komma fram till vettiga åsikter. Hon menade vidare att det kan hända att det 
finns sådant som hon har missat hos en elevs förmåga men som någon annan lärare har sett 
under deras lektioner.  
 
4. Vilka svårigheter ser du med denna undervisningsform? (Bilaga 1.8-1.9) 

Bildläraren uttryckte att sådana här arbeten kräver god framförhållning och att de helst skulle 
bestämmas minst ett år innan, framförallt för ett så litet skolämne som bild. Bildläraren hade 
upplevt ett mycket stressigt temaarbete om högkulturer på grund av brister i planeringen. 

"Tyvärr bestämdes temaarbetet med för kort varsel och de olika ämnena samstämde inte riktigt, 
så förberedelsen blev stressig. I SO ämnet hade de ännu inte hunnit fördjupa sig i kulturerna så 
min lärarkandidat och jag fick ganska hastigt läsa in oss på antikens Grekland, romarriket och 
de gamla egyptierna. Utan den kunskapen hade eleverna nog inte fått lika många idéer och 
inspiration till de följande tredimensionella bilduppgifterna. Resultatet blev bra och eleverna 
blev nöjda men med en längre planering för alla lärarna hade förberedelserna inte behövt 
stressas igenom." (Bildläraren. Bilaga 1.8) 

Hon uppgav också det tidsödande arbetet med att beställa nya varor, att pappersjobbet ökar 
och att elevbedömningen ofta blir mer tidsödande då eleverna arbetar i grupper. Att hon inte 
arbetar heltid försvårar förstås ytterligare.  

Svenskläraren berättade om lektioner när eleverna behöver jobba mycket med bild eller SO. 
Hon beskrev detta som en nackdel eftersom eleverna då jobbar med uppgifter som hon skulle 
behöva mer kunskaper om och att hon inte alltid kan besvara elevernas frågor. Båda lärarna 
betonade vikten av samarbete och att lärarlaget har bra kommunikation. Svenskläraren 
menade också att det inte alltid går att arbeta ämnesövergripande utan att ibland finns stunder 
då eleverna behöver färdighetstränas, som när man var yngre. Det är när vi fått till det 
grundläggande som KO blir en variation i ett sätt att arbeta, berättar hon.  

Liksom de andra lärarna var den blivande svenska/bildläraren också medveten om att 
ämnesövergripande undervisning innebär vissa svårigheter. En sak för bildämnet som både 
kan vara positivt och negativt, är att det är så stort och brett och därför kan vara svårt att 
begränsa, säker han. Eftersom bild har så många varierande uttrycksformer är det viktigt att 
läraren ger tydliga avgränsningar. För att fritt skapande uppgifter inte skall spåra ur helt och 
hållet bör läraren föreslå att eleverna, till exempel under i en skulpturuppgift, begränsar sig till 
ett specifikt material. Precis som de övriga lärarna ser han svårigheter med 
lärarkommunikationen.  

"Ämneslärare vill gärna hålla på sin auktoritet och kanske kan en svensklärare bli orolig för att 
dennes ämne tappar fokus och framstå som mindre centralt om det blandas in bild i 
uppgifterna." (Blivande svenska/bildlärare. Bilaga 1.9) 

Konstpedagogen hade också svårt att hitta några egentliga nackdelar, men tror, precis som 
ovanstående uttalande att det finns en risk att skolvärlden kanske inte är så öppen som till 
exempel hennes folkhögskolekurs till att integrera bild i övriga skolämnen. Resultatet av 
detta, menar hon, är att bildämnet många gånger blir ett illustrationsämne till skolans övriga 
ämnen. Detta är inte vad hon kallar att integrera. 
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"Konsten ska vara till för att ställa frågor, spetsa till, ifrågasätta, kritisera och så vidare. Sen 
menar jag inte att det är fel att använda bild och gestaltande som redovisningsform och 
kunskapshämtning, men att komma med illustrationer till det färdiga arbetet i till exempel 
historia, det är inte så givande." (Konstpedagogen. Bilaga 1.9) 

 
5. Har du några förslag på hur bild kan samverka med andra skolämnen? (Bilaga 1.9-2) 

På denna fråga gav de intervjuade många olika förslag där en del känns igen från 
enkätundersökningen. Bildläraren angav SO som är ett brett och tacksamt ämne att samarbeta 
med där hon understryker att det är viktigt att hela världen står i fokus och inte bara 
västvärlden, som så ofta annars. Den blivande svenska/bildläraren såg särskilt stora fördelar 
inom framförallt drama där det går att få in många olika uttrycksfulla områden. Inom det 
visuella området kan man till exempel bygga montrar, göra kulisser och sy kostymer, berättar 
han. Han förklarade att bilden kommer in naturligt här genom scenografi och design, men 
även slöjd. Ett annat självklart område han nämnde är utställningstekniker där bildämnet 
lämpar sig vid olika temaarbeten. Han betonade fördelen med att ha ämneskombinationen 
svenska och bild, eftersom han då enkelt kan bygga broar mellan teori och praktik, liksom 
kontrollera att de båda ämnena samklangar.  

Konstpedagogen gav förslag på att utgå ifrån något gemensamt, oavsett målgrupp och ålder, 
där fokus inte nödvändigt ligger på bildskapande utan också på innehållet i olika filosofiska 
frågeställningar.  
 
6. Vad är den allmänna synen på skolan kring ämnesövergripande verksamhet? (Bilaga 2) 

Bild och svenskläraren berättade att deras skola strävar efter att bli bättre på området och att 
alla, både lärare och elever, är med på att de ska jobba ämnesövergripande. Bland annat finns 
det möjligheter att gå kurser i fortbildning vilket är mycket positivt och ett bra sätt för att lära 
sig. Det framgick också att det finns skillnader på hur mycket lärarna anser sig vinna på 
arbetssättet, med tanke på den tid det tar.  

Elevernas syn på undervisningen framgick inte så tydligt men lärarna beskrev att det alltid 
hålls möten efter avslutade elevarbeten, där lärarna för noggranna anteckningar.  
När de startar ett KO-arbete så är målet att eleverna ska vara med och planera tillsammans 
med lärarna, berättar svenskläraren. De studerar till exempel kursplanerna tillsammans och ser 
vad de kan hitta för gemensamma nämnare. Hon beskriver vidare att ju längre tid de får jobba 
ämnesövergripande, desto duktigare blir de också på att ta ansvaret att vara med.  

"Det står i våra dokument att vi ska jobba så här. I de styrdokument som finns, både i 
läroplanen och 'Umeåskolplan' så står det att man ska försöka hitta ett sätt att arbeta på så att 
det blir ämnesövergripande. Det är ju inget vi har hittat på utan det står ju faktiskt att vi ska 
försöka se de ämnesövergripande kopplingarna." (Svenskläraren. Bilaga 2) 
 

 
 
Sammanfattning av resultatet 
Resultatet av uppsatsens undersökningar tyder på att de flesta skolorna i undersökningen 
strävar efter att arbeta ämnesövergripande och att det genomförs med jämna perioder, cirka en 
till två gånger per termin för varje skolår. Många gånger finns en gemensam uppfattning om 
nyttan av ämnesövergripande undervisning där ämnena bild, svenska och SO anses lämpliga 
för samverkan. Skälet som anges är bland annat att ämnenas olika uttrycksformer fungerar bra 
vid samarbete och att de enkelt kan bedömas för sin specifika särart. Även om flertalet lärare i 
undersökningen uttrycker en positiv inställning till en sådan samverkan så betyder det inte att 
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de själva använder sig av sådana metoder. Skälen till detta är övervägande organisatoriska 
brister i form av samarbete och tid för planering.  

Temaarbeten och projektarbeten beskrivs som en vanlig arbetsform, men likaså mindre 
moment i den ordinarie undervisningen. Elevutställningar, elevföreställningar och 
skoltidningar är några av de större arbetsmomenten som nämns. Samarbete och intresse bland 
lärare beskrivs som den viktigaste förutsättningen för ett lyckat samarbete och samverkan 
mellan ämnena. 
 
 
Diskussion 

1. Av vilka skäl lämpar sig bild, svenska och SO-ämnen för samarbete och 
ämnesintegrering?   

Resultaten visar på att de tre ämnena har mycket som förenar dem vilket är en god bit på 
vägen för en lyckad samverkan. Samtliga lärare i undersökningen är eniga om att de tre 
ämnena passar bra ihop vid ämnessamverkan. Det är den ökade kreativiteten och de många 
olika uttrycksformerna som lärarna ser som viktiga skäl. Några nämner också betydelsen av 
att ge plats för fler praktiska och skapande verksamheter i skolan. Den intervjuade 
svenskläraren såg betydelsefulla likheter i ämnenas kommunikativa karaktär och 
konstpedagogen hänvisar till de multipla intelligenserna, där den visuella metoden är en av 
många vägar till inlärning. Enligt undersökningen är många forskare övertygade om att kultur 
och skapande processer är en nödvändighet för både skolan och samhället. Framför allt är det 
betoningen på kreativitet som framhålls. Detta var som sagt också något som lärarna i 
undersökningen gav medhåll till. Skolverkets rapporter om bristande kunskaper i svenska och 
SO är ett annat skäl till samverkan, och visar på vikten av att stärka ämnenas 
kunskapsinnehåll och göra dem mer angelägna för eleverna och deras omvärld.  

Med den allmänna kännedomen om att eleverna känner sig hemma i visuellt tänkande, bör 
visuella och estetiska uttryck få ökat utrymme i svenska och SO, liksom ett nära samarbete 
med bildämnet och dess kursinnehåll. Skälen är lika stora för att bildämnet ska ge 
utrymme för kursinnehållets kommunikativa del, som utöver bildspråket, även gäller tal- och 
skrift, samt ett närvarande samhällsperspektiv. På så vis underlättas också samarbeten mellan 
svenska och SO. Med andra ord skulle samverkan mellan svenska, SO och bild bidra till att 
ämnenas olika ämnesövergripande perspektiv hamnar i naturligt, invävt 
kunskapssammanhang. Även om bildämnet avviker mest genom att vara övervägande 
praktiskt, så betonar både kursplanen för svenska och SO vikten av att praktiska arbetssätt bör 
varvas med teori.  

Valet att fokusera på samverkan mellan bild, svenska och SO handlar till stor del om en stark 
tilltro för sammanhangsskapande undervisning och praktiskt- estetiska uttryck. Som blivande 
bildlärare vill jag kunna föra ett nära samarbeta med ämnen som kan stimulera 
bildundervisningen, gärna med humanistiska och kommunikativa perspektiv. Likaså önskar 
jag att praktiskt- estetiska uttryck ska berika andra skolämnen och på så vis ge balans i den 
kommunala grundskolans kraftiga dominans av teoretiska undervisningsformer. Skälet bakom 
uppsatsens ämnesval är inte att jag anser att de tre specifika ämnena lämpar sig bättre för 
samverkan än andra ämnen. Däremot vill jag påpeka att de tre ämnena har mycket att vinna på 
att förenas vid lämpliga tillfällen och att det bör förtydligas när och hur en sådan samverkan 
kan äga rum. Jag är medveten om att ifall man dissekerade varje skolämnes kursplan i syfte 
att finna likheter så skulle man förmodligen också finna oändligt mycket som samstämmer 
eller att ämnena på olika sätt kompletterar varandra bra. Har jag bestämt mig för att hem- och 
konsumentkunskap, SO och bild är ytterst lämpliga för samverkan så kommer jag med andra 
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ord förmodligen finna bra belägg för det. Men eftersom undersökningen visade att samarbete 
mellan bild, svenska och SO uppenbarligen faktiskt förekommer ofta, så borde det vara ett bra 
argument för att ämnena passar bra att förena. Hade jag haft mer tid hade jag gärna rannsakat 
varje specifikt skolämne och funnit belägg för andra former av ämnessamverkan. 
 
 
 
 
2. Hur används ämnesövergripande undervisning i dagens grundskolor, med fokus på 
bild, svenska och SO-ämnen? Hur väl stämmer detta med skolans styrdokument? 

Resultaten tyder på att de flesta skolor följer läroplanen och kursplanen väl, i den meningen 
att de strävar efter att arbeta ämnesövergripande och att det genomförs med regelbundna 
perioder. Lärarna bedriver arbetsformen ungefär tre gånger per termin, vilket kan innebära 
endast ett tillfälle per år och termin. Likaså visar resultatet att lärare ser positivt på en 
samverkan mellan bild, svenska och SO och att en sådan undervisning är vanlig. Det angivna 
arbetssättet är framförallt projektarbeten, temaarbeten eller ämnesintegrerade inslag i den 
ordinarie undervisningen. I mer precisa termer handlar det om till exempel illustrationer i 
skriftliga arbeten i historieämnet, eller fotografering till planscher vid utställningar. De lärare 
som inte gärna lägger in skapande bildmoment i sina lektioner anger skäl som bland annat 
kunskapsbrist, att det är för tidskrävande eller att skolan har en allmänt låg uppfattning om 
konst och estetik. Det enkätsvar som skilde sig mest i undersökningen kom från en lärare på 
en skola med en ämnesövergripande profil som beskrev att ämnesövergripande undervisning 
var något som de på skolan såg som något fullständigt självklart.  

Även om projektarbeten och temaarbeten visar sig vara regelbundna inslag i 
skolverksamheten så sker det relativt sällan enligt enkätundersökningen. Flera lärare uppger 
att arbetsformen kräver mycket planering och samarbete, vilket kan vara ett stort skäl till att 
den inte används mer frekvent. Om det går, låt oss säga, sju veckor mellan två temaarbeten, så 
hinner proceduren och tankearbetet under temaarbetet lätt falla i glömska och varken lärare 
eller elever blir bekanta med arbetsformen. Ett stort skäl till varför det inte sker oftare kan 
utifrån resultaten förklaras med att flera skolor har brister i kunskap och vilja i att bedriva 
ämnesövergripande undervisning mellan flera ämnen och lärare. Det kan till exempel handla 
om brister i tidsutrymme för planeringar i arbetslaget liksom ont om fria och längre arbetspass 
i schemaläggningen. Den intervjuade bildläraren beskrev ett mycket stressigt temaarbete där 
hon tvingades läsa in sig på ett tema området i brådska på grund av brister i planeringen 
(s.20).  Då förefaller det inte särskilt konstigt att ett samarbete mellan bild, svenska och SO 
ämnen trots allt inte förekommer oftare än det gör och att lärare hellre väljer att ensamma 
införa vissa ämnesövergripande perspektiv på sina egna lektioner.  

De elevarbeten som är beskrivna av lärarna i undersökningen, är i min åsikt intressanta val av 
områden där ett etiskt och samhällsbetonat perspektiv är tydligt. Även om lärarna i 
undersökningen nämner foto och datahantering som medel vid ämnessamverkan så hade jag 
trott att det skulle förekomma ännu mer, framförallt efter att bläddrat mig fram på de många 
lektionsförslagen på sajten "multimediabyrån", en länk från nättidskriften "Skolutveckling".32 
Det kan hända att majoriteten av skolorna vid enkätundersökningen varken hade intresse eller 
resurser för digitala tekniker, men jag tror också att lärarna inte alltid nämnde detta 
användningssätt i enkäterna, vilkas svar ibland var mycket korta och opreciserade. På det 
digitala området kan skolorna göra många vinster anser jag, eftersom digitalkameror och 

 

32 Sundberg, Nils, (2005) Den historiska bilden. 
www.multimedia.skolutveckling.se/scripts/view/view.asp?i=132750.  s. 1-5 (2005-11-02)  
 

http://www.multimedia.skolutveckling.se/scripts/view/view.asp?1=132750
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datorers bildbehandlingsprogram på ett enkelt sätt kan sammanlänka olika ämnen till en 
underhållande och intressant helhet för eleverna. I intervjuresultatet föreslog konstpedagogen 
också filmmediet som en bra metod att förena ämnena. Att döma från läroböcker och artiklar 
så är filmkameran liksom digitalkameran det mest representerade tekniska verktyget inom 
bildämnets mediala uttryck. På skolan där jag gjorde min VFU hade eleverna en populär 
uppgift som hette "Nyhetssändning" där eleverna presenterade dagsaktuella nyheter framför 
en videokamera som de sammanfattat och redigerat.  
 
Utifrån enkätsvaren tolkar jag det som att de ämnesövergripande momenten under "vanliga" 
lektioner är uppskattat. Att det förhåller sig så beror troligtvis också på att en stor del av 
läroplanen rymmer flera angivelser och mål om ett ämnesövergripande perspektiv på 
undervisningen. Sen är det förstås svårt att överhuvudtaget undvika ämnesintegrerade 
perspektiv eftersom ett skolämne då skulle bli ytterst smalt och utan förankring till 
verkligheten. Att läraren integrerar olika ämnen och arbetssätt under sin egen lektion behöver 
dessvärre inte vara det samma som att läraren stödjer Gardners teorier om de multipla 
intelligenserna och behov av varierande inlärningsformer. Integrering av olika perspektiv kan 
innebära ganska så kortfattade och ytliga inslag i en undervisning.  

Min egen erfarenhet av bildlektioner från högstadiet och praktikplatser säger mig att läraren 
trots allt oftast försöker ge ett ämnesövergripande perspektiv till uppgifterna, men att de 
tvingas hålla tillbaks en stor mängd information på grund av bildämnets ringa timantal. Likaså 
gäller för ämnena SO och svenska men där finns ändå betydligt mycket mer tidsutrymme. Om 
jag följer författaren Campbells exempel på spatiala inlärningsförslag (s.8) så finns det till 
exempel ingenting som hindrar att eleverna gör en genomarbetad, tecknad bildserie om olika 
viktiga upptäcktsresor, istället för att skriva en två sidor lång text, med dubbelt radavstånd och 
teckenstorlek 12, där kanske hälften av meningarna dessutom har ”stulits” från nätet. 

Resultatet av hur ämnessamverkan bedrivs mellan svenska och SO-ämnen är inte särskilt 
överraskande. Som blivande bild- och hem- och konsumentkunskapslärare har jag haft relativt 
god insyn i skolornas verksamhet genom det verksamhetsförlagda kursmomentet (VFU) på 
lärarutbildningen. Vid de många temaarbetena som jag själv erfarit, dels under min egen 
skolgång men också under VFU:n så utgör bildämnets roll främst ett "dekorativt hörn" och 
inte nödvändigtvis med bildlärarens inblandning. Detta kan ses som orättvist men är kanske 
inte konstigare än att det är bilden som är det centrala under en lektion i perspektivteckning, 
medan inslagen av SO då är näst intill obefintliga. Vilket ämne som dominerar beror 
självklart främst på under vilken ämneslektion som arbetet utförs. Så länge bildämnet har ett 
så litet timantal som idag, cirka 55 minuter per vecka, så ser jag svårigheter med att bildämnet 
kommer få ökat utrymme för ämnessamverkan. Den slopade timplanen kan däremot ge 
många fördelar till bildämnet med längre lektioner, om vi nu förutsätter att skolan och lärarna 
anser att bildämnet är betydelsefullt. Annars kan det istället få motsatt verkan. 
 
 
 
 
3. Hur bör bild, svenska och SO-ämnen samverka för att skapa en så kunskapsgivande 
och gynnsam undervisning som möjligt för elever och lärare? Vilka olika faktorer krävs 
för att denna samverkan ska fungera. 

Utifrån uppsatsens undersökningar har det framgått att en av de viktigaste förutsättningarna 
för en ämnesövergripande undervisning är god kommunikation mellan lärare i ett väl 
fungerande arbetslag. Det är här som idéer, planer och kritik ska mynna ut i lyckade 
samordningar. För en ämnessamverkan mellan bild, svenska och SO-ämnen krävs naturligtvis 
att dessa lärare har tid till att utbyta idéer och tid för planering av samarbete. Eftersom skolans 
styrdokument markerar vikten av arbetslag, och att det finns ett utbrett missnöje bland lärare 
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om hur dessa fungerar, finns förhoppningen om att samarbetet kommer förbättras, liksom de 
ämnesövergripande arbetssätten. Bildämnet med sitt låga timantal får ofta i en undanskymd 
roll. En viktig förutsättning är alltså att lärarna är medvetna om att bildämnet kan användas 
till annat än utsmyckning.  Förutom rent organisatoriska problem vid ämnessamverkan som 
vid schemaläggning, kursinnehåll och lärarsamarbete, så finns ett problem med att förena 
praktik med teori. Förutom ett lågt timantal så har de praktiska och estetiska skolämnena ofta 
ett lägre anseende hos både skolpolitiker, skolledning och lärare. Den problematik som 
uppstår då de tre ämnena förenas, handlar som sagt om vilka förutsättningar skolan har för 
ämnesövergripande undervisning, och vilken uppfattning och intresse lärarna i svenska, bild 
och SO har för varandras ämnen. Många lärare uttrycker att tidstilldelningen i ämnet hindrar 
dem från att uppnå styrdokumentens mål. Skolkommitténs beslut om försöket med slopad 
timplan, har till stor del främjat en schemaläggning med frihetsgrader för ämnesövergripande 
undervisning i form av projektarbeten och temaarbeten. Detta skulle, som jag tidigare nämnt, 
kunna vara mycket gynnsamt för att avancera bildämnets arbetsformer och öka dess status vid 
samverkan mellan svenska och SO, liksom övriga skolämnen. 

Vid ett planerat temaarbete där bildämnet är inblandat föreslår jag att skolor som känner sig 
osäkra på arbetsformen, bör studera till exempel Waldorfskolor, Montessoriskolor och 
Freinetskolor. Detsamma gäller skolor med särskilda ämnesövergripande profiler. Då får de 
ett konkret och praktiskt exempel på strukturen och verksamheten i en miljö där skapande 
verksamheter har ett högt anseende och arbetsmomenten stöds av en mångårig tradition och 
väl utarbetad arbetsplan. Det går naturligtvis inte att bortse från att många av momenten vid 
sådana skolor troligtvis skulle vara alltför tidskrävande för att direkt kunna appliceras på den 
teoretiskt betonade kommunala grundskolan. Bifrostskolan i Danmark (s.8) är exempel på att 
skolor inte behöver vara friskolor i bemärkelsen Montesssoriskolor med en bestämd 
pedagogisk riktning, för att det ämnesövergripande arbetssättet ska vara genomförbart. Den 
undervisningsform som mitt uppsatsämne behandlar är någonting fullkomligt naturligt för 
denna typ av friskolor.  

Självfallet ät temaarbeten, projektarbeten och utställningar exempel på sammanhang där de 
tre ämnena enkelt kan samverka, det framgår från enkäter och intervjuer. Här hamnar 
dessvärre bildämnet ofta i skuggan av övriga ämnen. Mer konkreta förslag där bildämnet har 
chansen att antingen stå i centrum eller vara likvärdig med svenska och SO är till exempel 
vid:  
 

 Installationer. Genom att göra ett arrangemang av olika objekt som tillsammans ska 
utgöra ett konstverk, kan man få in en mängd olika ämnen och tekniker men där det 
visuella kommer alltid kommer ha en framträdande roll liksom det kreativa tänkandet. 
Till exempel kan olika fakta texter, inspelade ljud och skulpturer utgöra en konstnärlig 
helhet där eleverna fått elevinflytande och tränat sitt samarbete. Här fungerar till exempel 
etiska områden inom samhällskunskap mycket bra. 

 Scenframträdanden. Vid de flesta uppträdanden så behövs ett visuellt tänkande, till 
exempel vid scenografin och ljussättning. Vid multimediala scenshower kommer de 
digitala områdena in desto mer i form exempelvis datorgrafik, ljudsampling och film. 
Drama, retorik och historia är lämpliga ämnen att förena här. 

 Skolutsmyckning. Även om bildämnets roll som "utsmyckare" sällan ger ämnet hög 
status, så skulle jag ändå ville framhålla utsmyckningar av offentliga platser, framförallt i 
skolan, som ett angeläget och uppskattat inslag för många elever och lärare. Bildmotivet 
kan styras av exempelvis ett rådande tema eller projekt.  

 Konstmuseer. Fungerar bra vid bland annat all form av historieundervisning. Fördelarna 
med att gå på ett konstmuseum är bland annat att eleverna dels får byta miljö och tränas i 
kulturevenemang, och dels som en upplevelse och träning i konstens språk och hur det på 
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olika sätt kan kommunicera med betraktarna. Många elever blir dock uttröttade vid längre 
konstbesök vilket läraren måste ha insikt om och kanske välja ut konstutställningar som 
denne tror sig kunna fascinera eleverna. 

"Land-art" (s.19) är också en metod som kan integrera flera ämnen och där det visuella 
seendet har en framträdande plats. Eleverna får här utnyttja naturen och landskapet till att göra 
ett konstverk. Metoden lämpar sig bra vid till exempel lektioner om miljö, natur och 
närsamhället. Som jag nämnt tidigare så anser jag att multimedia bör ha stort utrymme i 
skolan eftersom det kan användas inom så många olika ämnen. Dessutom har bildämnet en 
viktig funktion här för att sätta fokus på estetik och filmkonst. Nyhetsinslag, antingen 
dramatiserade med rekvisita eller enklare och mer formella, är ett bra exempel på när 
bildämnet och media, kan samverka med svenskämnets retoriska språkträning och SO-ämnets 
nyhetsorientering. Dessutom tycker eleverna att film är intressant och underhållande, inte 
minst om de själva får medverka antingen bakom eller framför kameran. Det är också ett 
område som de känner sig hemma på och inte förknippar lika starkt med ”skolsysslor”. 
Nackdelen är förstås den tekniska färdigheten vilken många lärare inte anser sig ha. Här bör 
lärarna både rådfråga elever och andra, tekniskt kunniga lärare, till exempel bildlärarna, eller 
anmäla sig och skolan på kurser.  

Undersökningen visade att visuella bilder ofta förekommer som idéspruta i inledningen av 
lektioner och här kan jag bara instämma och hoppas att lärare ser fördelarna med bildernas 
rika språk i både SO och svenska. Studiebesök på konstmuseer eller historiska museer är ett 
område som inte uppgavs så ofta vid undersökningen om de tre ämnenas samverkan. Av egna 
erfarenheter vet jag att studiebesök på till exempel museer, teatrar och biografer förekommer 
relativt ofta i samband med temaarbeten, framförallt i större städer, eftersom eleverna då får 
in många olika perspektiv och ämnesområden på sätt som både är annorlunda mot 
skolvardagen liksom mer sinnesberikat. Att besöka ett historiskt museum och medta 
skissblock skulle kunna vara en bra inledning till modellstudier och avbildning i ämnet, 
liksom en utgångspunkt för i stort sett vilken historielektion som helst. I svenskämnet kan 
eleverna sedan skriva noveller och dramatisera den historiska epok som museet/filmen 
uppvisade. Andra lyckade exempel på ämnesintegrering är "Tankens trädgård" i Skellefteå 
där man varje år ger ut en poesiantologi med gymnasieelevernas dikter. Dikterna ligger sedan 
som grund för framställningar inom olika konstformer.33

Resultatet från undersökningen tyder på att en variation i undervisningen torde vara 
utgångspunkten vid lärande. Det är trots allt så att i ett klassrum sitter en blandning av sju 
olika intelligensformer som alla kräver olika inlärningsmetoder. Det gäller därför att föra fram 
en inlärningsform som når fram till så många elever som möjligt, inte att förglömma den 
spatial-visuella elevgruppen. Min åsikt är att det är oerhört viktigt att arbeta 
ämnesövergripande i den mån det går där kunskapen verkligen kräver att hamna i ett 
sammanhang, något den oftast gör för ämnena svenska, SO och bild, liksom i många andra 
skolämnen.  

Utifrån enkäter, litteratur och intervjuer, samt artiklar, har jag valt att framhålla ett antal 
viktiga förutsättningar för att ämnesövergripande undervisning mellan svenska, bild och SO-
ämnen ska bedrivas på bästa lämpliga sätt. 

 

 God kommunikation mellan bild, svenska och SO-lärare inom och mellan arbetslag med 
utrymme för planeringsmöjligheter. Detsamma gäller kommunikationen mellan 
schemaläggare, rektorer och lärare. 

 

33 Marner, Anders (2004). s. 2 
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 En önskan om att vilja koppla samman estetik och skapande verksamhet med 
demokratiska och humanistiska värderingar samt problembaserat lärande. 

 Regelbunden granskning och uppföljning av samhällsaktuell fakta och etiska frågor som 
berör eleverna starkt och där visuella uttryck fungerar. Bör nertecknas av lärarna 
omgående för framtida användning i skolan.  

 Intresse eller kunskap för att lära sig tekniska och mediala uttrycksformer, till exempel 
multimedia. 

 Kunskap om att ett stort antal elever behöver använda sitt spatial-visuella tänkande vid 
inlärning. 

 Lyhördhet för elevernas intresseområden och uttryckssätt. 

 Väl förberedda bedömningsgrunder med en tydlig ram för uppnådda mål där eleverna kan 
bedömas inom de skilda ämnena, även om de arbetar ämnesövergripande. Dessa bör  
synliggöras både för elever, lärare och föräldrar. 

 Tydliga mål och avgränsningar.  

 

Uppsatsens huvudtema, samverkan mellan ämnena bild, svenska och SO, är bara ett av många 
intressanta ämnen i det omfattade området ämnesövergripande undervisning. För att 
möjliggöra en avgränsning har ett antal ämnesområden utelämnats eller fått minskat utrymme. 
Exempel på andra områden och perspektiv som skulle vara givande att forska kring är till 
exempel en jämförelse av hur vissa mål i kursplanen för bild, svenska och SO-ämnen 
tillgodogörs då ämnesövergripande undervisning inte är iblandat respektive är inblandat. Ett 
annat område är att jämföra skillnaden i hur friskolor, som till exempel Montessoriskolor och 
kommunala grundskolor hanterar och bedriver ämnesövergripande undervisning. 
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Frågeenkät till lärare i bild, svenska och SO-ämnen                                                Bilaga 1. 
 
Samverkan mellan bild, svenska och SO-ämnen. 
 
Hej, mitt namn är Klara Hellberg och jag studerar till lärare i bild, samt hem- och 
hemkunskap vid Umeå universitet. Jag skriver ett examensarbete (10 poäng) som behandlar 
ämnesintegrerad undervisning mellan ämnena bild, svenska och SO-ämnen. Min tanke med 
att få ta del av dina åsikter och erfarenheter är att det ger mig en tydligare bild av skolans 
verklighet, samt ökad kännedom om uppsatsämnet utöver de artiklar och litteratur som 
behandlas.  
 
Jag hoppas att du har lust att ställa upp och svara på frågorna.  
 
Tack så mycket på förhand!  
 

Vänligen svara senast 7 mars! 
 
Jag undervisar i ämnet______________ i årskurs_____ 
 
 
1a.) Hur ofta bedriver du ämnesintegrerad undervisning och 
  b.) i vilken arbetsform?  
 
Stryk under dina svar eller besvara frågan på raderna nedanför svarsalternativen: 
 
a.) Alltid      Ofta      Ibland      Sällan      Aldrig   
                          
b.) Temaarbeten      Elevutställningar      Skoltidningar                                  
 
  Ett allmänt ämnesövergripande arbetssätt i den ordinarie undervisningen.  
 
Övrigt:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2.) Har er skola någon särskild arbetsplan för ämnesövergripande verksamhet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3.) Vilka erfarenheter har du av att bildämnet (i definitionen ingår även media) samverkat 
med svenska eller SO-ämnen? Nämn gärna olika arbetsformer, t ex elevarbeten eller när de 
nämnda ämnena fått utrymme i varandras lektioner. Beskriv även lärarnas och elevernas 
respons. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4.) Med vilka andra ämnen bedriver du ofta/sällan någon form av ämnesintegrerad 
undervisning?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

5.) Vad har du för åsikter kring samverkan mellan bild, SO-ämnen och svenska? Vad krävs av 
skolan, elever och arbetslag? Vilka för- och nackdelar kan finnas? Nämn gärna lämpliga 
tillfällen i t ex läroplanens innehåll, samt lektionsförslag. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
                     
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6.) Tipsa mig gärna om någon skola i din kommun eller övriga Sverige med goda erfarenheter 
av ämnesintegrerad undervisning! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Svar returneras till: 
 
Klara Hellberg 
Stipendiegränd 8b 
907 35 Umeå          
Tel. 090-19 46 06   E-post: klara_hellberg@hotmail.com    
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 Bilaga 1.2 
Enkätfrågeställningar och enkätsvar                                     
Antal enkäter och lärare: 12 
Antal skolor: 5 
 
 

Förkortningar 

(BILD 1.) Bildlärare, nr.1  

(SO) SO-lärare.  

(SV) svensklärare  

(SV/ENG/FR ) Svenska/engelska och fransklärare 

(SV/SO/TY.) Svenska/engelska/tysklärare, etc. 

 
 
1a. Hur ofta bedriver du ämnesintegrerad undervisning och 
  b. i vilken arbetsform?  

(BILD 1.) 1 gång/termin. Elevutställningar och temaarbeten.      

(SO  2.) Ibland, 3 - 4 ggr/termin. Elevutställningar och temaarbeten.          

(SV 3.)  Ibland. Temaarbeten.                                                                      

(SV/SO 4.)  Ibland. Vid temaarbeten och skoltidningar. ”Jag kombinerar gärna svenska och 
SO-ämnen - ett bra område är just att göra tidningar och sedan ge dem historiskt innehåll. 

(SV/ENG/FR. 5.)  Ofta. Ett allmänt ämnesövergripande arbetssätt i den ordinarie 
undervisningen. 

(SO 6.)  Sällan. Elevarbeten och utställningar.                                                    

(BILD 7.) Ibland. Temaarbeten och elevutställningar. Ett allmänt övergripande arbetssätt i den 
ordinarie undervisningen.                                

(SO 8.) Ofta. Temaarbeten. Ett allmänt ämnesövergripande arbetssätt i den ordinarie 
undervisningen.                                                                                     

(SV/SO  9.) Ofta. Vid temaarbeten och ett allmänt ämnesövergripande arbetssätt i den 
ordinarie undervisningen.                                                                          

(SV/SO/TY 10.) Ibland                                                                                 

(SO 11.) Ibland vid tema arbeten. 
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 2. Har er skola någon särskild arbetsplan för ämnesövergripande verksamhet? (Att så få 
svarat beror på att denna fråga inte fanns med vid den första enkätutskickningen.) 

(SV/SO 4.) Nej. 

(SV/ENG/FR. 5.) Vår skola bygger på Lpo94. Grundas på arbete i ämnesintegrerade arbetslag 
och ämnesövergripande kunskapsområden. (Bifogar skolenhetsplan + ett arbetslagsplan för 
04/05.) 

(SO 6.)  Tema två gånger per läsår. Ambitionen med minst ett ämnesövergripande arbete per 
läsår utöver detta. 

(BILD 7.) Nej 

(SO 8.) Nej, men organisationen kämpar för detta. 

(SV/SO 9.) Nej. 

3. Vilka erfarenheter har du av att bildämnet (i definitionen ingår även media) samverkat med 
svenska eller SO-ämnen? Nämn gärna olika arbetsformer, t ex elevarbeten eller när de 
nämnda ämnena fått utrymme i varandras lektioner. Beskriv även lärarnas och elevernas 
respons. 

(BILD 1.) Positivt och roligt och ökar intresset och meningsfullheten hos eleverna med 
temaarbeten. Det är roligt och givande som lärare med gemensamma planeringar och 
utvärderingar. Det är också positivt ur elevsynpunkt. En del elever väljer att lägga tungvikten 
på bild, andra på SO eller svenska, beroende på temats utformning. 

(SO 2.) Att skriva en fin text på planscher. Hur man disponerar text och bild på planscher.  

(SV 3.) När vi t ex hade framtidstema där eleverna skulle presentera olika yrken. De tog foton 
och tillverkade informationsramar. Fungerat bra både för lärare och elever. 

(SV/SO 4.) Det existerar inget samarbete mellan svenska, SO och bild. Däremot använder 
läraren, jag, mig av skapande i undervisning i SV/SO,  t ex lera, trolldeg, plakat i olika 
sammanhang. 

(SV/ENG/FR.5.) Det pågår hela tiden, till exempel i ”Skolans val”. Tiden är delad mellan 
både bild/musik/slöjd och eleverna arbetar där utifrån kunskapsområden. Exempelvis nu i 
svenska där vi läser ”Sandor/Ida” - pratar om känslor, ser filmer. I bilden - pratas diskuteras 
det och målas känslor. Senare ska eleverna skriva dikter till sina bilder. 

(SO .6.) Bild är nästan alltid med i SO men frågan är hur ofta bildläraren är med! I vårt fall är 
bilden (läraren) inblandad främst vid teman. 

(BILD 7.) Samarbete med svenska i form av illustrationer till lästa böcker eller dikter eller 
egna dikter. Bearbetning av filmer som elever sett. SO: Klädedräktens utseende kopplat till 
tiden. 

(SO 8.) Vid datahantering.  
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(SV/SO 9.) Bildanalys i SO-ämnet är mycket tacksamt. Likaså fördjupningsarbeten med hjälp 
av datorer. God respons från elever. 

(SV/SO/TY 10.) Tyvärr mycket lite. Av någon anledning har inte samarbete med bildämnet 
förekommit. 

(SO 11.) Vi arbetar ämnesövergripande i just ämnena svenska, SO och bild vid våra 
återkommande temaarbeten: "Luciafest med scenshow" för allmänheten, (åk 8). 
Lokalhistoria/släktforskning (åk8). "Bröllop - ett tema om vuxenblivande" som avslutas med 
ett bröllopsspel. (åk 8). Tema media (åk 7), samt tema greker och romare (åk 7) har gjorts 
ibland men inte varje år. Schemaläggaren har under några år placerat SO, svenska och bild 
som tredelade 60-minuterslektioner ett tillfälle per vecka. Detta har varit gynnsamt för 
möjligheten att samarbeta över gränserna. I årskurs 9 har vi ett tema "examensarbete" där 
eleverna själva bestämmer vad de ska göra vilket kan innebära ämnesintegrering. 

4. Med vilka andra ämnen bedriver du ofta/sällan någon form av ämnesintegrerad 
undervisning?  

(BILD 1.) Oftast SO men även med slöjd, idrott, matematik. (Lärare 1.) Sällan med data och 
svenska. 

(SO 2.) Framförallt svenska, om 2:a världskriget. Etik med NO, svenska och SO. 
 
(SV 3.) NO, SO engelska. 

(SV/SO 4.) Bild då man läser sex-och samlevnad. SV/SO står här för värderingsbiten. 

(SV/ENG/FR.5.) Försöker alltid få in så många ämnen som möjligt i kunskapsområdena. 
Svårast är nordiska språk men det går också ibland.  
 
(SO 6.) NO, SV, slöjd, bild. 

(SO 8.) Eng/ Ma/ Ty. 

(SV/SO 9.) Har planer på ett samarbete med NO/Eng. 

(SV/SO/TY 10.) SO och svenska - jag har ju båda. Annars med NO-biologi (sex- och 

samlevnad). 

5. Vad har du för åsikter kring samverkan mellan bild, SO-ämnen och svenska? Vad krävs av 
skolan, elever och arbetslag? Vilka för- och nackdelar kan finnas? Nämn gärna lämpliga 
tillfällen i t ex läroplanens innehåll, samt lektionsförslag. 

- Fördelar:  

(BILD 1.) En klar fördel med samverkan mellan ämnena är samarbetet med olika lärare. 
(Bildlärare är ofta ensamma i ämnet) Egentligen ser jag inga direkta nackdelar med att 
samarbete mellan olika skolämnen.  

(SO 2.) Bra vid temaarbeten. Problem: Olika ämnen har sina egna kursplaner. 
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(SV/SO 4.) Det är viktigt att använda många sinnen i undervisningen och därför vore det 
utmärkt att få till samarbete med bilden. De har material, kunskap och idéer som jag inte har 
som SO/SV lärare. Det finns obegränsade möjligheter. Tänk att jobba med 
personlighetsbeskrivningar och sedan göra sig själv i lera. 

(SV/ENG/FR 5.) Ämnesövergripande arbete ser vi som något fullständigt självklart - det är 
utgångspunkten i allt arbete. Förutsättningen är förstås arbetslaget. Sen går det bättre eller 
sämre i olika temaområden men de eventuella ämnen som hamnar utanför en gång kan 
komma med nästa gång.  

(SO 6.) Det krävs först och främst lärare som ser samarbete som viktigt samt en skola som gör 
det möjligt schemamässigt. Av eleverna krävs inte mer än under annan undervisning - ämnena 
hänger ihop naturligt. Läroplan - samarbete, diskussioner finns med i såväl allmän del som i 
kursplan.  

(SO 8.) Det fungerar bäst att driva ämnesövergripande undervisning på egna lektioner. 

(SV/SO 9.) Tycker det är mycket bra med ämnesövergripande arbetsområden. Blir lättare för 
eleverna att förstå att allt hänger ihop. 

(SV/SO/TY 10.) Allt samarbete är av goda. Det krävs mer tid så att vi kan diskutera igenom 
former, tidsåtgång, betygsättning och så vidare. Just nu blir det mest att man samarbetar med 
den man trivs med.   

(SO 11.) Läroplanen ger oändliga möjligheter till samarbete.  

- Nackdelar: 

(SO 2.) Olika ämnen har sina egna kursplaner. 

(SV 3.) Ser inga nackdelar.  

(SV/SO 4.) Ser inga direkta nackdelar mer än rent organisatoriska, eleverna har ju bara bild en 
gång i veckan! 

(SV/ENG/FR. 5.) Ser inga nackdelar.  

(SO 8.) Går att genomföra men kräver allt för mycket planering för att fungera i praktiken. 

(SV/SO 9.) Tar tid att planera och intresse av lärarna. 

(SV/SO 9.) Viljan hos personalen, schematekniska problem samt elevernas intresse kan vara 
faktorer som påverkar hur mycket man samarbetar.  Jag tror att variation, som så ofta annars, 
är det bästa för undervisningen.  

- Lektionsförslag: 

(BILD 1.) Närsamhället: SO står då för historiken, Svenska står för skrivandet och bilden 
kopplar ihop teori och skrift till en planch med text och bild. 

(SV 3.) Vi brukar göra ett spel om Europa i årskurs 7 med fakta och frågor, en regelbok och 
ett bordspel.   



Resultat av Intervjuer                         Bilaga 1.6  

Intervjumetoden som använts är både den strukturerade och den kvalitativa intervjuformen. I 
samtliga fall är frågorna bestämda i förväg, men både frågor och dokumentationen har 
varierat beroende på vem som intervjuats och i vilket sammanhang intervjun ägt rum. Alla 
frågorna utgår från ett gemensamt frågeområde som presenterats i metodavsnittet. Svaren från 
intervjuerna är främst redovisade i anknytning till frågeställningar. Tidsperioden för 
intervjuerna sträcker sig från december 2004 till maj 2005. 
 
Personerna som intervjuades: 

1. Kvinnlig, verksam lärare i bild för grundskolans högre årskurser.  
(Telefonintervju. Dokumenterades med anteckningar. Tid: 10 min.) 

 
2. Kvinnlig, verksam lärare i tyska och svenska för grundskolans högre årskurser. 

(Personlig intervju. Dokumenterades med bandspelare och anteckningar. Tid: 20 min.)                  
 
3.    Manlig, blivande lärare i bild och svenska för grundskolans högre årskurser. (Personlig  

intervju. Dokumenterades med anteckningar. Tid: 15 min.) 
 

4.    Kvinnlig konstpedagog på en folkhögskola. 
(Intervjun gjordes via utskickade frågor och returnerade svar via e-post.) 

 
  
 
1. Hur ofta samverkar ditt ämne med andra skolämnen? 

Bildläraren: - Min undervisning och bildlärosalen är inblandad ungefär ett par gånger om 
året. Vanligtvis en gång per år för varje årskurs.  
 
Svenskläraren: - Vi har ett ämnesövergripande område som vi kallar Kunskapsområden, KO, 
som vi arbetar med i ungefärliga perioder och som sträcker sig i fyra veckor. Efter det följer 
två veckor där vi jobbar utifrån de mål som vi har svårt att få med i KO. Det kan också vara så 
att vi under de två veckorna jobbar mer med färdighetsträning i de olika ämnena, t ex 
stavning, läsförståelse, språklära, lite mindre av grammatik men först och främst 
färdighetsträning. Jag är nästan alltid med på ett eller annat sätt i de här fyra veckorna av 
ämnesövergripande områdena. Med andra ord sker det ofta. Vårt mål är ju att vi ska försöka 
jobba över ämnesgränserna i så stor utsträckning som möjligt men inte till det pris att ämnena 
inte passar ihop. Det finns ju vissa ämnen som är lättare att få med i de här kunskapsområdena 
och det är svenska, SO, bild och hemkunskap. Språk är också med ganska ofta, både moderna 
språk och engelska. Men framför allt är det nog svenska och SO som brukar vara med. 

2. Hur har du arbetat med ämnesövergripande verksamhet i ditt bildämne? 

Bildläraren: - Bland annat med olika temaområden som till exempel högkulturer och 1900-
talet. Skolan har ett moment i schemat som kallas KO, som står för kunskapsområden, där 
eleverna arbetar med olika temaområden och fördjupningsuppgifter och här integreras ofta 
bildämnet. Ibland innebär det större projekt där olika skolämnen bidrar med uppgifter som är 
knutna till elevernas ämnesområde.  
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Blivande svenska/bildlärare: - Det har främst handlat om sagoillustrationer till texter. Detta 
gäller framförallt mellanstadiet, både under den egna skolgången och vad han erfarit från 
praktikplatser. Däremot har han aldrig stött på detta i högstadiet.                              

Svenskläraren: - SO och svenska samarbetar nästan varje gång under de fyra veckor med KO. 
När man ska ha med bild i ett kunskapsområde så ska det ju finnas en rimlig chans att ha den 
uppgiften klar vilket har gjort att bilduppgiften ibland börjat lite tidigare än allt annat. 
Alternativt att bilduppgiften sträcker sig kvar längre. Detta gör att bilden inte kan haka på vid 
alla fyra veckors perioder, utan bilden kanske kan vara med i vartannat eller vart tredje KO. 
Exempel på KO-arbeten är till exempel ”Kultur och länder” där bild, svenska alla språk och 
SO arbetat ämnesövergripande. Bildämnet är kopplat till momentet om konst och litteratur.  
Vi hade ett KO som hette ”Varför är jag, jag?” där vi utgick från en fråga i årskurs åtta. 
Eleverna skulle i stort sätt själva, tillsammans med oss lärare, ställa upp mål för KO och också 
hitta ämnesområden utifrån reklam, filmer, bilder, mode och ideal. Där hittade vi många mål 
som faktiskt står skrivet i flera ämnen, alltså gemensamma mål som vi kunde jobba med. 
Annars händer det att man delar upp ämnesinnehållet, men nu kunde till exempel 
reklamområdet arbetas med i både bild, svenska och SO. Och själva produkten handlade 
mycket om de diskussioner som uppstod på bild, svenska och SO lektionerna, eller som vi 
medvetet skapade tillsammans med eleverna. För bildens del utmynnade det i en filmaffisch.  
Andra KO har handlat om till exempel vikingatiden. Där är SO med i stor utsträckning, 
svenskan genom att vi läser skönlitteratur och bilden, om jag inte missminner mig, jobbade 
mycket med runskrift. Svenska och bild jobbade mycket tillsammans andra ämnen som var 
med var bland annat idrotten, med lekar och slöjdämnet.  

Jag kommer in i uppgiften som svensklärare då det är en genomgång om sådant som berör 
svenskämnet och som hör till mina mål. Men det kan också hända att jag är inne under vissa 
pass när eleverna behöver jobba mycket med bild eller SO. Det kan ju vara en nackdel 
eftersom de då jobbar med uppgifter som jag egentligen skulle behöva mer kunskaper om. Det 
vi gör då är att om eleverna har frågor kring det som rör något ämnesspecifikt som jag inte 
behärskar, så får de spara frågorna till en lämplig lärare eller så får jag handleda dem att ta 
reda fakta själva. 

 
3. Vad ser du för fördelar med att arbeta ämnesövergripande med bild/svenska/SO ? 

Bildläraren: - Det är framförallt mycket allmänbildande och som lärare är det intressant att 
sätta sig in i många olika ämnesområden. Redovisningarna kan dessutom bli mycket givande. 
Bland annat hade vi en kvällsredovisning för föräldrar då sjuorna skulle presentera sina 
arbeten om högkulturerna.  
 
Blivande svenska/bildlärare: - Framförallt att ämnena på så vis kan fördjupas. Det visuella 
skapandet kan stimulera text och tvärtom. Praktisk kunskap stimuleras för lite i dagens skola 
och genom att samverka till exempel bild med andra ämnen kommer förhoppningsvis den 
praktiska färdigheten nå ett större fokus. Det krävs förstås mycket av lärarna och på vad de 
har för inställning till sitt ämne och samverkan med andra ämnen.  
 
Svenskläraren: - SO och svenska är ganska lika varandra till karaktären, med många 
gemensamma kopplingar, men likaså med bild. Det som gör dem lika är att vi kan diskutera 
mycket, med andra ord kommunikativa ämnen. Jag kan väl i och för sig märka att olika 
skolämnens karaktär håller på att förändras. Även matematik har blivit mer kommunikativt än 
den varit tidigare. Men detta gäller kanske ändå i större utsträckning för SO, svenska och bild. 
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Konstpedagogen: - Jag tycker det är viktigt eftersom alla tecken tyder på att vi har lättare med 
inlärning då vi använder oss av så många intelligenser som möjligt. När vi skapar så skapas 
vi! Genom att integrera de skapande ämnena i all pedagogik och i alla ämnen så uppstår en 
helare kunskapsform. Sen kanske jag inte tycker att det är skolans bildämne som alltid är bäst 
på detta. Men jag anser att det är viktigt att kunna sålla och ta till sig all den information som i 
dag bygger så mycket på bildkommunikation. Eftersom jag själv har startat en kurs i 
bildpedagogik för konstnärer, pedagoger och andra intresserade har jag väl en idé om att det 
är ett bra sätt att öka vetandet och möjliggöra för fler pedagoger att våga arbeta mer skapande 
och gestaltande. Det är också många konstnärer som vill ha 
mer på fötterna på det pedagogiska området, och att sätta dessa grupper tillsammans gör det 
möjligt för denna skenbefruktning. Väldigt mycket på min kurs går ut på att formulera och 
definiera sitt arbete och synliggöra det för sig själv och andra.  
Jag skulle kunna prata om detta hur länge som helst, men allt i denna kurs utgår ifrån att 
skapande och konst är livsviktiga delar i våra liv och för mig är det snarare så att jag för det 
mesta tar in andra "ämnen" i bild snarare än tvärtom. Ett projekt som jag arbetade med en 
längre tid med helårskurserna på folkhögskolan startade med biologi och att arbeta med 
mikroskop, till att efter ett antal veckor arbetat sig upp i jätteskala och påverkat hela sjön i ett 
gigantiskt "land art" projekt. Under projektets gång lärde vi oss allt ifrån flodpärlmusslans 
livscykel till samtida konstteori. Ett annat exempel på ett enkelt och kul sätt för att integrera 
bildämnet med andra ämnen är allas vår förtjusning i rörliga bilder, det vill säga filmmediet. 
 
Svenskläraren: -De fördelar som jag ser är att det finns fler vuxna kring eleverna och fler att 
bolla bedömningar med. Men också att man inte blir den där ensamvargen i klassrummet. På 
det här sättet känns det verkligen att vi tillsammans är ansvariga för elevernas undervisning. 
Samtidigt får ju också lära sig jätte mycket om olika ämnesområden som man annars inte 
skulle behöva sätta sig in i. 

4. Vilka svårigheter ser du med denna undervisningsform? 

Bildläraren: - Sådana här arbeten kräver god framförhållning. Temat högkulturer arbetade vi 
med tidigare i höst på sjuornas KO. Tyvärr bestämdes temaarbetet med för kort varsel och de 
olika ämnena samstämde inte riktigt, så förberedelsen blev stressig. I SO ämnet hade de ännu 
inte hunnit fördjupa sig i kulturerna så min lärarkandidat och jag fick ganska hastigt läsa in 
oss på antikens grekland, romarriket och de gamla egypterna. Utan den kunskapen hade 
eleverna nog inte fått lika många idéer och inspiration till de följande tredimensionella 
bilduppgifterna. Resultatet blev bra och eleverna blev nöjda men med en längre planering för 
alla lärarna hade förberedelserna inte behövt stressas igenom. Helst skulle jag önska att 
lärarna bestämde temaområdena minst ett år innan, framförallt för ett så litet skolämne som 
bild. Bland annat ska nya varor beställas, pappersjobbet ökar och elevbedömningen blir ofta 
mer tidsödande då eleverna arbetar i grupper. Det är inte heller så enkelt att begränsa 
områdena och lägga dem på en lagom nivå för de olika årskurserna. Det hela försvåras 
ytterligare av att jag inte arbetar heltid.  

Svenskläraren: - När det gäller elevbedömning så tycker jag inte det är särskilt svårt. Det syns 
ju ofta väldigt tydligt i ett arbete vilket moment som tillhör svenskämnets område,                 
till exempel det skriftliga inslaget och då utgår jag från de mål som ska gäller för svenska- 
ämnet. Ibland finns det gemensamma mål och gemensamma uppgifter som vid KO arbetet 
”Varför är jag, jag?” Då får vi lärare sitta tillsammans och bedöma. Det kan man ju också se 
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som en styrka, att man får andras hjälp att se från olika vinklar. Det kan ju faktiskt också 
hända att det finns någonting som jag har missat men som någon annan lärare har sett. Till 
exempel kanske jag aldrig har sett en viss elev redovisa muntligt, men då är det någon annan 
som gjort det. Men det kräver förstås ett samarbete och kräver att man jobbar väldigt nära 
varandra i lärarlaget. Framförallt att vi är ett lärarlag som fungerar bra ihop. Det går liksom 
hand i hand, och att det finns korta kommunikationsvägar. Det är viktigt med regelbundna 
träffar, att vi sitter varje måndag och ibland tisdag en stund och tittar på vad vi har gjort i 
kunskapsområden och hur vi går vidare. En del viktiga bedömningarna kan ju komma där 
också. Vi ägnar med andra ord mycket av vår tid åt att planera och utvärdera KO. Jag tror inte 
man kan arbeta så här hela tiden utan jag tror att ibland så finns det saker och ting som man 
fortfarande behöver färdighetstränas i, som man gjorde när man var yngre. Det känns som att 
när vi fått till det grundläggande, så blir KO en variation i ett sätt att arbeta.  

Blivande svenska/bildlärare: - Ett problem kan vara att bild är ett så stort och brett ämne. Det 
är ibland svårt att begränsa bilden när den är så rik på innehåll, även om det förstås också 
mest är positivt. Uttrycksformen kan variera i allt från film och drama till skulptur och måleri. 
Det blir därför viktigt att ge tydliga avgränsningar. För att fritt skapande uppgifter inte skall 
spåra ur helt och hållet bör läraren föreslå att eleverna, till exempel under i en skulpturuppgift, 
begränsar sig till ett specifikt material. Jag ser också en svårighet med lärarkommunikationen. 
Ämneslärare vill gärna hålla på sin auktoritet och kanske kan en svensklärare bli orolig för att 
dennes ämne tappar fokus och framstå som mindre centralt om det blandas in bild i 
uppgifterna.  

Konstpedagogen: - Nej det tror jag inte. Men det finns en risk ute i skolvärlden som kanske 
inte är så öppen som jag och folkhögskolan... Alla bevakar sina områden och sin position 
varför bildämnet blir ett illustrationsämne till skolans övriga "riktiga" ämnen Detta är inte vad 
jag kallar att integrera. Jag har min utgångspunkt i konst och inte i bild och konst är inte 
utsmyckning, snyggt och trevligt, det kan helt enkelt vara både provocerande, fult, äckligt och 
jobbigt. Konsten ska vara till för att ställa frågor, spetsa till, ifrågasätta, kritisera osv. Sen 
menar jag inte att det är fel att använda bild och gestaltande som redovisningsform och 
kunskapshämtning, men att komma med illustrationer till det färdiga arbetet i till exempel 
historia, det är inte så givande. Om man av någon anledning bara vill arbeta med en speciell 
teknik i bild och lära sig den, så kan det självklart funka det med. 

5. Har du några förslag på hur bild kan samverka med andra skolämnen? 

Bildläraren: - Det är först och främst viktigt att lärarna pratar ihop sig ordentligt. SO är ett 
brett och tacksamt ämne att samarbeta med. I en årskurs sju hade vi ett mycket lyckat arbete 
om vikingarna, som är ett populärt ämne med gott om fakta. Nivån på arbetet var ganska lätt 
och passade väl in på sjuornas mognad. Andra lyckade arbeten var temat 1900-talet där bilden 
tog upp bland annat olika ismer. Här tycker Jag anser att det är viktigt at få in en stor del av 
världen i dessa så att inte bara västvärlden står i fokus. 
 
Blivande svenska/bildlärare: - Framförallt inom drama. Här kan man få in många olika 
uttrycksfulla områden. Inom det visuella området kan man till exempel bygga montrar, göra 
kulisser, sy kostymer etc. Bilden kommer naturligt in här genom scenografi och design, men 
även slöjd. Vid utställningstekniker blir bildämnet också ett viktigt inslag vilket är passande 
vid olika temaarbeten. Det visuella inslaget blir både att förtydliga texten samt att ge ett 
tilltalande, estetiskt uttryck. Jag ser en enorm, stor fördel i att ha ämneskombinationen 
svenska och bild eftersom jag då enkelt kan bygga broar mellan teori och praktik. Samtidigt 
kan jag lätt kontrollera att de båda ämnena samklangar. 



 
                       Bilaga 2 
 
Konstpedagogen: - Jag har egentligen tusen förslag. Det är svårt för mig att definiera tydliga 
idéer för det brukar oftast bli låst då. Men om jag ändå försöker att illustrera mina tankar och  
hur jag tänker så kanske det skulle kunna se ut så här; I till exempel ämnet hemkunskap, som 
naturligt innehåller mängdlära, matematik, estetik och så vidare kan man även integrera 
religion, historia, geografi och så vidare med tanke på allt som vad maten kommer ifrån, 
innehåller, och varför man inte kan äta viss mat i vissa kulturer. Likaså kan man tänka kring 
bildämnet, eftersom konst handlar om så mycket. Ett sätt som vi har arbetat på i vår kurs är att 
utgå ifrån något gemensamt, oavsett målgrupp och ålder. Ett exempel var när kursdeltagarna 
läste en bok tillsammans som heter "att tänka noga" av Lisa Haglund. Det är en bok om 
filosofi för barn (som jag för övrigt rekommenderar.) Utifrån denna bok gjorde alla olika 
uppgifter i sina respektive verksamheter, där fokus inte bar låg på bildskapande utan också på 
innehållet i frågeställningarna Varför? Vad? Hur? Alla gjorde uppgifter i bild på olika sätt, 
kring och runt den filosofiska diskussionen. Jag skickar med ett arbete som en av 
kursdeltagarna gjorde så får du en uppfattning av vad jag menar. Genom detta arbete som de 
ungdomarna gjorde så integreras bild, samtidskonst, demokrati, etik och så vidare. 
 

6. Vad är den allmänna synen på skolan kring ämnesöverskridande verksamhet? 

Bildläraren: - Skolan strävar efter att bli bättre på detta. Bland annat finns det möjligheter att 
gå kurser i fortbildning vilket är mycket positivt och ett bra sätt för att lära sig. Efter avslutade 
elevarbeten hålls alltid möten där vi för noggranna anteckningar.  
Med andra ord strävar skolan mot att öka och förbättra sin verksamhet på detta område. 
Lärarna i den här skolan ser i och för sig olika på de möjligheterna som finns med 
ämnesövergripande undervisning i KO. Alla är med på att vi ska jobba så här och de flesta 
tycker att arbetssättet är vinstgivande, men sen är det skillnad på hur mycket man tycker att 
man vinner på arbetssättet, med tanke på den tid det tar.  

Svenskläraren: - När vi startar KO så är vårt mål att eleverna tillsammans med oss ska vara 
med och planera KO. Vi tittar på kursplanerna tillsammans och vad vi kan hitta för 
gemensamma nämnare. Ju längre eleverna är hos oss desto duktigare blir de på att kunna vara 
med på det här arbetssättet. När de kommer hit i sjuan har vi lagt till rätt mycket och så 
kanske de får vara med att skriva frågeställningar eller vara med på att fundera över 
redovisningsform. Så ju längre tid de får jobba ämnesövergripande desto duktigare blir de 
också på att ta ansvaret att vara med. Det står i våra dokument att vi ska jobba så här. I de 
styrdokument som finns, både i läroplanen och Umeåskolplan så står det att man ska försöka 
hitta ett sätt att arbeta på så att det blir ämnesövergripande. Det är ju inget vi har hittat på utan 
det står ju faktiskt att vi ska försöka se de ämnesövergripande kopplingarna.  
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