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Sammanfattning 

På grund av en av oss upplevd marginalisering av bildämnet i den moderna skolan har vi 

undersökt hur ämnesintegrering med bild kan främja kreativitet och förståelse. Som ett led i 

processen har vi undersökt begreppet ämnesintegrering och formulerat en definition av detta. 

Vi har utifrån ett hermeneutiskt förfarande, genom litteraturstudier av tidigare forskning samt 

kvalitativa intervjuer, undersökt attityder och erfarenheter av ämnesintegrering i allmänhet 

och dess praktiska genomförande med bild i synnerhet. Parallellt med undersökningen har vi 

skapat bildintegrationsövningar som en gestaltande del av arbetet. Resultatet visar att 

ämnesintegrering med bild har potentialen att bredda kunskapsutbudet och är ett roligt och 

intressant arbetssätt som kan innebära ett djupare meningsskapande för eleverna samt ett 

djupare engagemang hos lärarna. Ämnesintegrerat arbete medför dock betungande 

administration, både i planerings och i utvärderingsstadiet. Hindren tycks vara djupt rotade i 

den moderna kursskolans struktur och kan därför kännas svåröverstigliga. För framgångsrik 

ämnesintegrering krävs tydliga beröringspunkter mellan, samt planerad måluppfyllelse för, 

samtliga samverkansämnen. 
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1. Inledning 

 

The belief that the arts are intellectually undemanding occupations, suitable for amusement and 

diversion, is deeply integrated in western psyche. When asked to list the intellectual giants in 

western cultural history, most people will list Einstein or Newton before Rembrandt or Picasso. 

Artistic genius is the stuff of legend- an extra human gift, not a measurable mental trait. In ranking 

the fields demanding brain power the physicist is placed before the painter, the molecular biologist 

before the poet, the mathematician before the composer of symphonies. But are these judgments 

grounded in actual requirements of these fields? And more to the point, what is the conception of 

mind that leads so many to think of the arts as “lightsome vocations”?
 1

 

Ovanstående citat från Arthur. D. Eflands bok, Art and Cognition har budskapet att estetisk 

intelligens i vår kultur rankas lägre än logisk. Detta ter sig nog självklart för de flesta i vårt 

samhälle. Även för oss två blivande bildlärare som båda länge aktivt och glatt utforskat 

visuellt skapande på olika vis känns resonemanget igen, även om vi inte håller med i sak. Vi 

är medvetna om att bild i skolan ofta anses vara ett ämne för nöje och rekreation, ett grädde på 

moset. Men också att bild och dess relaterade kompetenser är något som bara berör det fåtal 

som besitter ”gåvan” och är överflödigt för resterande.  

Våra erfarenheter av bildens roll i skolan och samhället kommer från vår egen skolgång, våra 

praktikperioder samt attityder vi registrerat hos lärare, elever, föräldrar och från samhället i 

stort. För oss som fördjupat oss i estetiska läroprocesser är bildämnet en viktig del av skolan. 

De kompetenser det potentiellt utvecklar, så som bildtolkning och analytisk förmåga, är 

viktiga delar av livet i det moderna samhället, ett samhälle där vår demokratiska makt främst 

ligger i våra konsumtionsval. Bildämnet inrymmer kreativa arbetsprocesser och utveckling av 

praktisk förmåga, men också kunskaper om kultur och rekreation. Det kan utveckla 

nyfikenhet eller färdigheter som kan fungera som inkörsport till medveten konsumtion eller 

egen produktion av kultur. För de som inte fördjupat sig i estetiska läroprocesser verkar det 

för oss som att man grovt underskattar ämnets potential i det moderna samhället, samt 

reducerar det till att handla om hantverksskicklighet, något som dessutom anses vara en 

medfödd talang. Yvonne Eriksson uttrycker detta på följande vis: ”Det finns en allmänt 

utbredd föreställning om att analysera och tolka bilder är en medfödd kompetens, inte något 

                                                 
1
 Efland. A.D. (2002) Art and cognition: Integrating the visual art in the curriculum. Teachers collage. 

Columbia University. S. 1. 
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som man måste få träning i för att behärska.”
2
 Attityden att bildämnet inte har något egentligt 

värde och inte kan bidra med någon väsentlig kunskap synes oss vanligt förekommande. 

Elisabet Jernström och Siw Lindberg
3
 menar att musik, rörelse och bild, alla de praktisk-

estetiska uttryckssätten är nödvändiga jämsides med de teoretiska kunskapsområdena för att 

barn ska utvecklas allsidigt. Detta representerar den attityd som vi vill ta fasta på och den 

inriktning vi valt för detta arbete. Vi menar att bildämnet och dess relaterade kompetenser har 

ett stort undervisningsvärde och kan, rätt använt, även främja inlärning, kreativitet och 

motivation i andra ämnen.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och definiera begreppen ämnesintegrering och ämnesövergripande 

arbete. Att undersöka attityder och erfarenheter av ämnesintegrering med bild som finns bland 

några lärare och elever i gymnasieskolan samt i litteraturen vi valt. Syftet är även att 

undersöka hur ämnesintegration med bild kan främja förståelse för de ämnesområden i vilka 

samverkan sker. I arbetet ingår utvecklandet av ett praktiskt handledningsmaterial som 

beskriver övningar där bild integreras med andra ämnen i gymnasieskolan. 

- Vad innebär ämnesintegrering, och skiljer sig detta från ämnesövergripande arbete? 

- Hur skulle integrering mellan bildämnet och andra ämnen kunna bidra till kreativitet 

och effektiv inlärning? 

 

3. Bakgrund/Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom området, förklarar termen Gestaltande 

examensarbete, samt motiverar varför vi valt detta arbetssätt.  

3.1 Gestaltande examensarbete 

Utifrån de farhågor rörande bildämnets anseende som kunskapsförmedlare som presenteras i 

inledningen valde vi att forma detta arbete som ett s.k. gestaltande examensarbete. Detta 

möjliggjorde förverkligandet av vår önskan att både undersöka bildämnets kunskapsfrämjande 

potential i samverkan med andra ämnen, samt att skapa en produkt som gestaltar hur denna 

                                                 
2
 Eriksson. Y. (2009) Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text. Falun: Norstedts akademiska 

förlag. S. 51.  
3
 Jernström. E. & Lindberg. S. (1995) Musiklust. Stockholm: Runa. 
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typ av samverkan kan gå till. Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert redogör i sin bok 

Undervisning i teori och praktik
4
 för Howard Gardners åsikter att vi använder oss av flera 

olika intelligenser när vi bearbetar olika kunskapsområden. Gardner menar att dessa olika 

intelligenser kan vara ingångar till olika undervisningsinnehåll och lärande. Teorin ger idéer 

för hur skolan kan hantera olikhet och variation i elevgrupper och inspirera till att hitta 

variation i metoderna för lärandet. En av dessa intelligenser är enligt Gardner den 

visuella/spatiala dvs. förmågan att skapa och tolka bilder. Vi anser att den visuella/spatiala 

intelligensen är viktig i sin egen rätt men att den samtidigt kan ha en synergisk effekt för de 

andra intelligenserna t ex matematisk/logisk, verbal/lingvistisk samt den mellanmänskliga 

intelligensen. Med bakgrund av detta ville vi att vårt övningshäfte: Bildintegrering i praktiken 

– övningsförslag för integrering med bild skulle ta fasta på detta synsätt och ge praktiska 

exempel på hur man skulle kunna genomföra undervisning i denna anda. Arbetet med 

övningarna ingick som en väsentlig del i examensarbetet och pågick parallellt med arbetet 

med textdelen. 

 

3.2 Läroplanen 

Vad säger litteraturen om ämnesintegrering i gymnasieskolan? Vi börjar med att titta i 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Där finner vi ingen direkt formulering 

rörande ämnesintegrering, men däremot hittar vi bland mycket annat följande citat vars 

innebörd överensstämmer med våra tankar om ämnesintegrering: ”Skolan skall sträva mot att 

varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade program /.../ kan överblicka 

större kunskapsfält och utvecklar en analytisk förmåga.”
5
 Detta är ett strävansmål och 

beskriver alltså vad lagstiftaren vill att skolan ska sträva mot att förbättra. Det handlar om att 

eleverna med hjälp av skolan ska få helhetsbilder över olika kunskapsområden, man vill alltså 

komma ifrån att kunskapen ska ses som strikt knuten till de respektive skolämnena. Men 

ämnesindelningen är ett system som funnits i skolan en längre tid, vad kan det finnas för 

anledningar att rucka på detta system? Läroplanen beskriver detta dilemma på följande vis: 

”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan 

ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild 

uppmärksamhet i en kursutformad skola.”
6
 Här står alltså uttryckligen att elevernas 

                                                 
4
 Lindström. G. & Pennlert. L-Å. (2004). Undervisning i teori och praktik. Umeå universitet. Inst. För Svenska 

och samhällsvetenskapliga ämnen. S 62. 
5
 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 

6
 Ibid. 
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kunskapsutveckling är beroende av möjligheten att se samband. Elevernas 

kunskapsutveckling är skolans viktigaste uppdrag, så undervisningen borde rimligen vara 

upplagd så att den hela tiden återknyter till dessa samband. Läroplanen hänvisar även till 

yrkeslivets struktur som motivering för gränsöverskridande arbete i skolan: ”Utvecklingen i 

yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att 

krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav 

på skolans arbetsformer och organisation.”
7
 I båda ovanstående citat nämns tunga krav på 

skolan för att på bästa vis kunna arbeta med tanke på önskad effekt och inriktning mot 

elevernas kunskapsutveckling. Vilka arbetsformer detta kan innebära reflekterar Björn 

Andersson över i sin publikation Om kunskapande genom integrering. Han skriver bl.a. 

följande:  

Ett skäl att i skolsammanhang klargöra begreppet integration är att kunskaper från traditionella 

akademiska ämnen som fysik och biologi inte är tillräckliga för att förstå den komplexa 

omvärlden, vilket är ett av grundskolans mål. Kunnande från olika ämnen är i detta perspektiv att 

betrakta som nödvändiga byggstenar, men de måste integreras till orienteringsmönster, som utgör 

en bättre kontakyta mellan individ och omvärld än traditionella ämnesstrukturer.
8
  

 

De ovanstående citaten förespråkar tillsammans ett ökat arbete med ämnesövergripande 

arbete i skolan. Detta utifrån ett antal viktiga antaganden, där det främsta utgörs av synen på 

den kvalité och det sätt på vilket kunskap tillägnas en grupp individer, här Sveriges elevkår.  

3.3 Främja förståelse 

Vad är det för slags kunskaper som lagstiftaren vill att skolan ska förmedla? I läroplanen står 

följande: ”Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna ska också kunna orientera 

sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.”
9
  

De beständiga kunskaper som här nämns har stora likheter med begreppet generativa 

kunskapsområden, som vi hittar i Tina Blythes bok Undervisa för förståelse. I boken förklaras 

begreppet på följande vis:  

Sådana ämnesområden, frågeställningar, teman, begrepp, idéer och så vidare som är av tillräcklig 

omfattning och betydelse, har tillräcklig koppling till andra ämnen och möjliggör tillräckligt 

många olika perspektiv för att eleverna ska kunna utveckla en djup och varaktig förståelse. 

                                                 
7
 Ibid. 

8
 Andersson. B. (1994). Om kunskapande genom integrering. 

9
 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 
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Utmärkande för generativa ämnesområden är att de ter sig intressanta för både lärare och elever, 

spelar en central roll för ett eller flera ämnen eller kunskapsfält och är lättillgängliga för eleverna.
10

 

Till skillnad från Lpf 94 som formulerar avsnitten om områdesöverskridning och 

kunskapsintegrering som mål att uppfylla eller sträva mot fokuserar Blythe på hur arbetet mot 

dessa mål kan genomföras i praktiken. Blythe menar att den rådande skolmetodiken och 

ämnesuppdelningen brottas med ett antal problem. Exempel på de problem Blythe framför är; 

skolans bristande förmåga att engagera och intressera elever för ämnesinnehållet, skolans 

oförmåga att ge eleverna möjlighet att utveckla och bevisa sin förståelse för olika fenomen 

samt svårigheter att visa på samband och helheter inom och mellan skolans olika 

ämnesområden.  Ett sätt att komma runt dessa problem är enligt Blythe att öppna 

ämnesgränserna och använda ämnesövergripande kunskapsteman (generativa 

kunskapsområden) i undervisningen. För att kunna arbeta på det här viset som lärare krävs 

enligt Blythe att man har goda ämneskunskaper och utvecklar en klar bild av vad som måste 

vara de centrala förståelsemålen i ämnet för eleverna. Dessa mål måste definiera de centrala 

begreppen, modellerna och färdigheterna som ämnet bygger på. Först när man som lärare har 

dessa mål klara för sig kan man på ett vettigt sätt koordinera sitt och andra lärares ämnen, 

eller de olika ämnen som man själv undervisar i, och komma på teman som i båda ämnena 

behandlar dessa mål.  

3.4 Vad innebär integrering? 

Integrering mellan ämnen är något som ofta tas upp inom dagens pedagogik, men vad innebär 

integrering? Finns det olika varianter av integrering mellan ämnen?  

Definitionen är helt enkelt: 'Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om 

världen, att sammanfoga skilda delar till ett helt.' Det är underförstått att det är individen som 

integrerar. Det finns med andra ord ingen integration i sig. Integration är alltid någons integration. 

I undervisningen är det fråga om att stimulera eleven att integrera, dvs. själv konstruera helheter av 

delar.
11

 

 

Andersson redogör här för begreppet integration och menar på att det handlar om individens 

egen förmåga att skapa samband mellan olika kunskapsområden. Integration i denna 

bemärkelse behöver då inte involvera tydliga överskridanden av ämnesgränserna utan bara 

stimuli som får eleverna att kognitivt sammanfoga delar från olika fenomen och områden i 

undervisningen. Ingen integrering av ny kunskap till tidigare förståelse kan ske utan att 

                                                 
10

 Blythe. T. (2006) Undervisa för förståelse: en praktisk handbok. Jönköping. Brain Books AB. S. 125. 
11

 Andersson. B. (1994). Om kunskapande genom integrering. 
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individen förstår sambanden mellan de olika delarna. Detta resonemang behandlar alltså den 

kognitiva processen integrering och säger egentligen inget om metodiken integrering, förutom 

att det blir lärarens roll att stimulera eleverna till ovanstående. Dessa stimuli kräver 

naturligtvis en väl genomtänkt metodik. Ämnesintegrering i kognitivt hänseende kan alltså 

anses vara när en kunskapande individ ser delarna och helheten av ett eller flera fenomen och 

förstår förhållandet dem emellan och därmed kan koppla dem till sitt tidigare kunnande. För 

att göra en definition av begreppet ur ett metodiskt hänseende finns det dock ett antal frågor 

att först reda ut. 

 

Ämnesövergripande undervisning är ett begrepp som emellanåt framkommer när man 

resonerar kring ämnesintegrering. Frågan är vad, om något, som skiljer ämnesintegrering från 

ämnesövergripande undervisning? Den litteratur som vi funnit problematiserar inte begreppet. 

Som exempel på de definitioner som står att finna presenterar vi Karolina Österlinds 

förklaring av arbetssättet från hennes forskningsrapport
12

 ”Undervisningen karakteriseras av 

en form av ämnesövergripande studier. Det betyder att de frågor eleverna får i uppdrag att 

bearbeta berör flera olika ämnen.” Ämnesövergripande arbete kan alltså beskrivas som en 

uppgift eller situation som inbegriper mer än ett av de olika skolämnena. Fokus ligger här på 

samverkansnivå snarare än kognitiv nivå. Förhållandet mellan ämnesövergripande 

undervisning och ämnesintegrering återkommer vi till i diskussionen nedan. 

 

3.5 Bildämnets förtjänster 

Lusten att lära är den viktigaste drivkraften i en inlärningsprocess. När vi lyckas få våra elever att 

bli nyfikna på arbetet och trivas i skolan, tänder vi deras lust att lära. /.../ Barn får möjligheten att 

uttrycka tankar i ord och uttrycka abstraktioner i tankar och konkret skapande, hela tiden med den 

fria fantasin i fokus. I fantasins värld är allt tillåtet! I fantasins värld tänker ingen fel!
 13

 

Detta citat är hämtat från Brita Grundstam Thurins bok Låt lusten leva! Fri fantasi som en 

drivkraft för lärande och motivation är någonting som vi känner har en stark anknytning till 

bildämnet och vår kommande lärarroll inom ämnet. Vygotskij
14

 menar att alla livets föremål 

är ”kristalliserad fantasi”, som utgår från fantasi och utvecklas med erfarenhet och kunskap. 

Vygotskij anser att en persons möjligheter till att fantisera bottnar i kunskaper. Att ju mer 

kunskap, från olika ämnesområden, som en person besitter, desto större möjlighet har denna 

                                                 
12

 Österlind. K. (2006) Emotionella faktorers roll i elevers begreppsbildning. S. 8. 
13

 Grundstam Thurin. B. (1996) Låt lusten leva: bild-musik-fantasi i skola och förskola. Stockholm. Gothia. S. 8. 
14

 Vygotskij. L.S. (1998) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 
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person att genom kreativa och fantasifulla processer skapa någonting nytt. Alla skapelser och 

uppfinningar vi har runt omkring oss någon gång varit ren fantasi. Hur mycket av det vi idag 

tar för givet skulle inte för femtio år sedan betraktas som fullkomlig science fiction, och för 

femhundra år sedan som någonting totalt omöjligt att föreställa sig? Historien har visat att 

förmågan att ta de riktigt stora vetenskapliga kliven framåt ofta haft sitt ursprung i visuella 

eller taktila förnimmelser. Vem har inte hört talas om Newtons fallande äpple, Arkimedes 

översvämmande badkar eller Einsteins speciella relativitetsteori? I Newtons fall grundar sig 

enligt sägnen hans gravitationsteori på det starka sinnesintryck han upplevde när äpplet föll 

från trädet, inte från teoretiska abstrakta grubblerier. Likaså Arkimedes upptäckt av 

volymberäkning genom nedsänkning i vätska uppkom ur en hands on upplevelse. I en artikel 

av R. Shepard
15

 berättar Einstein själv att verbala processer inte spelat någon roll i hans 

kreativa tankeprocesser, utan att dessa snarare utgått ifrån visualiseringar av effekter 

konsekvenser och möjligheter. Han utförde tankeexperiment där han föreställde sig att han 

färdades bredvid en ljusstråle, det han såg resulterade senare i formuleringen av hans speciella 

relativitetsteori (E=mc
2
). Utifrån Vygotskijs och Shepards resonemang är det viktigt för en 

individ att i skolan få möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper inom olika ämnesområden, 

samt att få möjligheten att i arbete med kreativa och fantasifulla processer experimentera med 

dessa kunskaper. Bildämnet är ett ämne som till stora delar begagnar processer av sådan art i 

undervisningssituationen.  

 

3.5.1 Det kreativa skapandet 

 

För att utveckla ovanstående, samt återkomma till läroplanens koppling mellan 

gränsöverskridande arbete i skola och arbetsliv presenterar vi här den bildämnets förtjänst 

som vi kallar för Det kreativa skapandet. Eriksson skriver som så: ”Om man beaktar skissen 

som ett viktigt redskap i kommunikationen mellan människor i arbetslivet borde den 

rimligtvis även introduceras redan tidigt i skolan. Inte enbart som ett uttryck för 

konstnärlighet utan som ett redskap vilket stödjer barnens kreativitet och kommunikativa 

utveckling.”
16

 Just skissande är något som många yrkesgrupper använder sig av som ett 

                                                 
15

 Shepard, R.N. Externalization of mental images and the act of creation. I: Randhawa, Bikkar. S. & Coffman, 

William. E. (1978) Visual learning, thinking and communication. London: Academic Press. S. 133-189. 
16

 Eriksson. Y. (2009) Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text. Falun: Norstedts akademiska 

förlag. S 92. 
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tillvägagångssätt för att snabbt visualisera och förmedla initiala tankar och idéer. 

Produktskisser, ritningar, flödesscheman etc. är exempel på denna typ av visuella hjälpmedel.  

I projektbeskrivningen för Skapande skola, ett regeringsprojekt med målsättning att integrera 

kultur och skola för att främja måluppfyllelsen i skolan, står följande: ”Att regeringen har valt 

skolan som arena för Skapande skola beror på att skolan har förmåga och skyldighet att nå ut 

till alla. Skapande skola ska bidra med ett kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans 

arbete. Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust, ge förståelse 

och skapa mening.”
17

 Regeringen menar uppenbarligen att estetik och kreativitet har ett värde 

i utbildningssammanhang. Så till den grad att de öronmärker 55 miljoner kronor per år till 

Skapande skola. Viktigt att påpeka här är att Skapande skola projektet endast inriktar sig mot 

högstadieskolan, samtidigt som det finns förslag från SOU-utredningen Framtidsvägen
18

 att ta 

bort estetisk verksamhet som ett kärnämne på gymnasiet. 

 

3.5.2 Bilden som kunskapsbärare 

Bildämnet är det skolämne som har som uppgift att förkovra i och förvalta den mänskliga 

traditionen av bildgestaltning. Bildgestaltning har funnits i alla tider, de äldsta 

grottmålningarna finns i Altamira i Spanien och är ca 14 000 - 18 500 år gamla. De äldsta 

hällristningarna finns i Afrika och har daterats till ca 20 000 f.Kr.  Bilder har gett 

mänskligheten ett sätt att förmedla och förtydliga information visuellt. De har använts för att 

beskriva och bevara traditioner och kunskaper för samtida och kommande generationer, samt 

för att förklara det abstrakta. Efland uttrycker denna bildämnets förtjänst så här: 

For this reason we enlist sensory aids for assistance: maps, diagrams, pictures, statues: and the 

instruments of science. Teachers and parents stimulate the minds of the young by providing 

models of the good and the true: often with songs, stories or pictures- all because the realm of the 

abstract is difficult to grasp!
 19

 

På ett sätt kan man säga att bilden sett från detta perspektiv redan är integrerad i många 

skolämnen i dagens skola, eftersom i princip alla ämnen använder sig av visuella hjälpmedel. 

Eriksson skriver: ”De skolämnen där bilden har varit betydande för läroprocesser har främst 

varit naturorienterade ämnen, matematik /.../ geografi, men även samhällsorienterade ämnen. 

                                                 
17

 Skapande skola. (2008) Kulturdepartementet. 
18

 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola. SOU 2008:27. 
19

Efland. A. D. (2002) Art and cognition: Integrating the visual art in the curriculum. Teachers collage. 

Columbia University. S.1-2. 
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Bilden har dock haft olika funktioner inom de skilda ämnena.”
20

 Även Gerd Arfwedsson 

behandlar detta i sin bok Hur och när lär sig elever: ”Representationer har särskilt använts 

som hjälpmedel för lösning av matematiska problem; de (oftast) yngre barnen får konkret 

material som kan manipuleras eller "ageras ut", något som sägs lindra förvirringen inför 

benämnda tal och bidra till begreppsförståelsen. Genom analogier, bilder, föremål, som 

underlättar framväxten av konkreta och korrekta representationer, underlättas också förmågan 

till transfer - i varje fall är det förhoppningen.”
21

 Med förmågan till transfer menar 

Arfwedsson förmågan att använda kunskapen i nya sammanhang. Eller med andra ord, 

”förmågan att nyttiggöra den existerande kunskapen inom andra områden än där den lärdes 

in.”
22

 Efland kallar förmågan att använda teoretisk kunskap i olika relevanta områden i den 

’riktiga världen’ för cognitive flexibility.
23

 Vare sig man vill kalla denna förmåga för transfer 

eller kognitiv flexibilitet faller resonemangen in under Anderssons integrationsbegrepp, som 

redogjorts för ovan. Visuella medier är som vi ser ett erkänt hjälpmedel för inlärning och 

förståelse. Dessa medier kan enligt Efland bidra till att definiera abstrakta fenomen och 

klargöra sambanden dem emellan.   

4. Metod 

Metoderna som vi använt oss av i detta arbete har valts utifrån den inriktning vi valt, samt de 

förutsättningar och ramar detta arbete haft. Detta arbete är en kartläggning av attityder och 

erfarenheter av ämnesintegrering med bild som finns bland lärare och elever vi intervjuat. 

Dessutom ingår i arbetet en gestaltande del, det övningshäfte som vi arbetat fram parallellt 

med undersökningen.  

Vi har i undersökningen använt oss av kvalitativa intervjuer och textanalys. I användandet av 

båda dessa arbetsmetoder har vi beaktat de forskningsetiska regler som humanist- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram 1996 och finns sammanfattade i Bo 

Johansson och Per Olov Svedners bok, Examensarbete i Lärarutbildningen
24

. 

Sammanfattningsvis kan sägas att insamlandet av data ska ske med respekt för de som deltar. 

Detta visas genom att deltagarna fått ta del av examensarbetets syfte, de har fått tillfälle att 

                                                 
20

 Eriksson. Y. (2009) Bildens tysta budskap: Interaktion mellan bild och text. Falun: Norstedts akademiska 

förlag. S 136. 
21

 Arfwedson. G. (1998). Hur och när lär sig elever: en kritiskt kommenterad sammanfattning av kognitiva 

teorier kring elevers inlärning. Stockholm: HLS Förlag. S 58. 
22

 Ibid. S 53. 
23

 Efland. A. D. (2002) Art and cognition: Integrating the visual art in the curriculum. Teachers collage. 

Columbia University. 
24

 Johansson. B & Svedner. P-O. (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala. Kunskapsföretaget. S 29.  
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lämna informerat samtycke samt att de kunnat avbryta sin medverkan i datainsamlingen 

närhelst de velat. Inom de forskningsetiska reglerna är även anonymiteten värnad. Samtliga 

informanter har informerats om att deras utsagor kommer att publiceras på ett anonymt sätt.  

Vi har i arbetet utgått från två olika forskningsmetoder, Fenomenografi och Hermeneutik. 

Fenomenografi är en vanlig metod för analys av kvalitativ information. Metoden syftar till att 

kartlägga uppfattningar kring fenomen. Christer Stensmo förklarar i sin bok Vetenskapsteori och 

metod för lärare
25

 att fenomenografins främste utvecklare Ference Marton anser att olika 

individers uppfattningar kan innehålla kvalitetsskillnader som man kan ordna hierarkiskt. Dessa 

skillnader kategoriseras in i olika grupper för att klargöra vilka kollektiva uppfattningar som finns 

i en definierad population, t ex lärare. Målet med fenomenografi är att försöka observera en 

hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. För oss handlade det om 

informanternas förståelse av och tankar kring ämnesintegrering.  

Stensmo
26

 beskriver det Hermeneutiska tolkningsförfarandet som ett sätt att bättre förstå de 

underliggande budskapen i texter. Detta tolkningssätt används på alla typer av texter och är 

strukturerad i fyra olika steg som tillsammans utgör den hermeneutiska spiralen. Det första 

steget i spiralen innebär att forskaren försöker bilda sig en uppfattning om texten som helhet. I 

det andra steget söker man efter teman i texten. I det tredje steget jämförs texter med liknande 

teman. I det fjärde och sista steget återvänder man till texten igen med de erfarenheter och 

jämförelser man skaffat sig från andra texter. Spiralmetaforen syftar på att tolkningen växer 

fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och 

idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande 

tolkningsansatser. Denna metod är väl implementerad i den svenska skolan idag och det känns 

inte alls främmande att arbeta utifrån dessa principer, detta har vi följaktligen gjort.   

4.1 Gestaltande del 

Övningarna som vi skapat och sammanställt i övningshäftet: Bildintegrering i praktiken – 

övningsförslag för integrering med bild tog avstamp från samma tankar som textdelen och har 

formats utifrån kriterier och mål för de respektive ämnena och kurserna som övningarna 

representerar. Arbetet med övningarna ingick som en väsentlig del i examensarbetet och 

pågick parallellt med arbetet med textdelen. Övningarna har kontinuerligt omvärderats och 

omarbetats i förhållande till resultaten från intervjuerna och textanalyserna. Dessutom har 

                                                 
25

 Stensmo. C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala. Kunskapsföretaget. S 115. 
26

 Ibid. S 110. 
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några av informanterna samt ett antal lärarstuderande, i ett slags remissförfarande, fått ta del 

av övningsidéerna under arbetets gång. Den feedback och de förslag som detta genererade 

togs givetvis i beaktande under arbetsprocessen. Den gestaltande delen har påverkats av 

förståelseutvecklingen kring bärande element i ämnesintegrerade övningar vi genomgick 

under arbetet med undersökningen. Enligt hermeneutisk forskningsmetod försökte vi se på 

våra egna övningar med den kritiskt granskande frågan: Vad är det som visar sig och vad är 

innebörden i det? När det gäller gestaltandet av övningshäftet har vi tänkt på att presentera 

övningarna på ett så estetiskt tilltalande och lättförståeligt sätt som möjligt med tydliga 

beskrivningar av planering, genomförande, material etc. Vi sammanställde övningarna i ett 

häfte i A5-format. För den grafiska designen strävade vi efter en tydlig och stilig layout där 

texten kompletterades med bilder som vi i största möjliga mån ritade, målade eller fotade 

själva. Materialet framställdes i Adobe InDesign och sparades i det vanliga formatet pdf-

dokument, detta för att så många som möjligt ska kunna ta del av det samt för att underlätta 

utskriftsprocessen till häftesform. Vi har under arbetets gång inte haft möjlighet att prova våra 

övningar i praktiken. 

4.2 Intervju 

De intervjuer vi genomfört i detta arbete har varit av det kvalitativa slaget. Eftersom det vi 

velat få ut av våra intervjuer är lärare och elevers tankar och åsikter kring ämnesintegrering 

med bild så kändes ett kvalitativt tillvägagångssätt som det rätta valet. Kvalitativa intervjuer 

har nämligen som mål att ta reda på, förstå och analysera ett fenomen, detta enligt Svensson och 

Starrin i Kvalitativa studier i teori och praktik.27 Här har vi utgått från fenomenografisk 

forskningsmetod och försökt att kartlägga informanternas uppfattningar kring fenomenet 

ämnesintegrering. Vid tolkningen av den transkriberade text som blev resultatet av intervjuerna 

använde vi oss av hermeneutisk analys. Det fenomen vi studerat är som sagt ämnesintegrering 

med bild, och den population vi intresserat oss för är lärare och elever på gymnasiet.  

I planeringsstadiet av intervjuerna så tog vi del av de tips och varningar som vi fann i litteraturen t 

ex i Examensarbetet i lärarutbildningen28, Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer29, Anne Ryens 

bok Kvalitativ Intervju30 samt även de tio intervjutipsen från journalisten Björn Häger som finns 

sammanställda på hans hemsida31. Sammanfattningsvis kan vi säga att det handlar om respekt för 

de intervjuade, att avtala tid som man håller, komma överens om hur materialet används och ev. 

                                                 
27

 Svensson. P G & Starrin. B. (1996), Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur.  
28

 Johansson B & Svedner. P-O. (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala. Kunskapsföretaget. 
29

 Trost. J. (2005). Kvalitativa Intervjuer. Lund. Studentlitteratur. 
30

 Ryen. A. (2004). Kvalitativ Intervju. Malmö: Liber ekonomi. 
31

 Häger. B. http://www.intervjuteknik.se/index.html. 
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förstörs. Att man lyssnar på vad intervjupersonen säger och inte sitter och tänker på nästa fråga. 

Att tänka på att inte ställa frågor som kan uppfattas som stötande. Att våga vara tyst eller ställa 

frågor som tillåter den intervjuade att gå vidare i sina tankebanor. När det kommer till frågorna 

lyder tipsen som så att man med fördel kan använda sig av s.k. speglingar, alltså att man 

sammanfattar det viktigaste i vad som just sagts, samt att man ställer öppna frågor, följdfrågor, 

och passar sig för frågor som leder till motfrågor. Man bör även akta sig för alltför generella och 

abstrakta frågor. Planera intervjun väl, håll fast vid huvudfrågan, släpp den inte förrän du fått ett 

tillfredsställande svar, låt den intervjuade resonera fritt och akta dig för den latenta faran att själv 

påverka svaren. Under själva genomförandet närvarade vi båda. En av oss intervjuade och den 

andre förde anteckningar. Den av oss som haft tidigare kontakt med den aktuella informanten var 

alltid den som ställde frågorna, detta för att intervjun så långt som möjligt skulle få karaktären av 

ett avslappnat samtal. 

4.3 Urval 

I Johansson & Svedners
32

 bok står det att man i kvalitativa intervjuer bör nå datamättnad efter 

ett fåtal intervjuer. De skriver att det förutsätter att informanterna har omfattande erfarenheter 

inom området samt att man genomför en grundlig kvalitativ intervju. För idiografiskt 

inriktade studier gäller enligt Stensmo
33

 att man samlar in data från ett litet antal informanter 

men att man i stället samlar in mycket data från varje informant. Med andra ord ställer man ett 

stort antal frågor till ett litet antal personer med följden att man inte kan dra generella 

slutsatser, utan bara om de exempel man studerat. Man bör också enligt både Johansson & 

Svedner och Stensmo välja informanter som man på förhand vet kan ge intressant data, kort 

sagt göra ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär också att informanterna har 

kontrasterande erfarenheter, detta ger att man får en större bredd på studierna än när man 

väljer fall där mönstren ofta upprepas. Genom att vi under vår utbildning haft personlig 

kontakt med samtliga informanter och gjort vårt urval utifrån detta anser vi att det strategiska 

urvalet är relativt säkerställt.  

Vi har valt att intervjua lärare med olika ämnesbakgrund och olika ålder, detta för att uppnå 

just den kontrasterande kvalitén som Stensmo och Johansson & Svedner anser så viktig. Två 

av lärarna arbetar med estetiska ämnen, och två arbetar med teoretiska ämnen i sin yrkesroll. 

Lärarna är verksamma på två olika skolor. Den ena skolan är ett stort gymnasium som nischat 

sig mot idrott, men har ett brett programutbud. Den andra skolan är ett litet gymnasium som 

                                                 
32

 Johansson. B & Svedner. P-O. (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala. Kunskapsföretaget. S 51. 
33

 Stensmo. C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala. Kunskapsföretaget. S 29. 



16 

 

har stor tyngdpunkt på estetiska program i sitt utbud. Vi valde informanter som vi kommit i 

kontakt med under våra respektive utbildningar, och som har uttryckt intresse för 

ämnessamverkan eller som vi visste arbetar med metodik som relaterar till vårt ämne, alltså 

metodik som involverar överskridande av ämnesbarriärerna. Vi strävade kort sagt efter att 

göra ett strategiskt urval med ett fåtal informanter som vi trodde kunde bidra med mycket 

intressant och relevant data kring våra frågeställningar. 

Utöver dessa lärare har vi även intervjuat elever från en klass från en av de tidigare nämnda 

skolorna. Intervjun med fem elever ur denna klass återkopplades till en övning som en av oss 

personligen genomfört under en praktikperiod med dessa elever. Detta för få ta del av 

elevernas attityder och åsikter om bildrelaterade övningar de faktiskt testat och utfört i ett 

annat ämne.  

För att främja anonymiteten kallar vi i resultatdelen eleverna i informantgruppen för 

elevgruppen. Lärarna benämns Lärare 1, 2, 3 och 4. Elevgruppen bestod av fem elever, tre 

killar och två tjejer, från en klass på en stor kommunal skola i Norrland, skola A. De gick sitt 

andra år på idrottsprogrammet på gymnasiet. Lärare 1 är en manlig lärare som undervisar i 

engelska och psykologi på skola A. Han har ca tio års arbetserfarenhet i läraryrket. Lärare 2 är 

en äldre kvinna som undervisar i bild på skola A. Hon har lång arbetserfarenhet och närmar 

sig snart sin pension. Lärare 3 är en äldre kvinna som undervisar i bild på ett gymnasium med 

estetisk profilering i Norrland, skola B. Hon har lång arbetserfarenhet, från både högstadiet 

och gymnasiet och från flertalet skolor runtom i länet. Lärare 4 är en manlig lärare i yngre 

medelåldern som arbetar på skola B. Han har jobbat på denna skola ca fem år och har innan 

det jobbat bl.a. på skola A. Han undervisar i Svenska, Religion och Historia. 

4.4 Intervjufrågor 

Vi planerade våra intervjufrågor utifrån de tips vi tagit upp ovan, utifrån vårt urval av 

informanter samt vårt syfte och våra frågeställningar som vi arbetat fram. Detta innebar att vi 

försökte skapa så öppna intervjufrågor som möjligt, vi ville att intervjuerna skulle ha 

karaktären av dialoger snarare än förhör. Samt att vi tänkte på att modifiera frågorna beroende 

på vem som skulle intervjuas. Frågorna framställdes för att ha potential att klargöra vårt syfte 

och våra frågeställningar så utförligt som möjligt. För våra intervjufrågor, se bilaga. 
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4.5 Bearbetning av intervjudata 

Efter att intervjuerna genomförts så strukturerade och analyserade vi den stora mängden data 

vi samlat in. Jarl Backman menar i sin bok Rapporter och uppsatser
34

, att man vid kvalitativa 

intervjumetoder ofta utför huvuddelen analysen under själva intervjuprocessen. Detta räknas 

också som den överlägset svåraste delen i den kvalitativa forskningsprocessen. Här handlar 

det om att försöka identifiera de viktiga delarna, och försöka se mönster och orsaker i 

informanternas respons. 

4.6 Textanalys 

I denna del av metodbeskrivningen redogör vi för vår textanalys utifrån den mall som 

presenteras i Christer Stensmos bok
35

.  

Den litteratur vi valt har vi sökt med utgångspunkt från syfte och våra frågeställningar. Vi har 

baserat vår litteratursökning på olika nyckelord såsom; Bild, Kreativitet, Ämnesintegrering, 

Pedagogik, Estetik, Undervisning m.m. Vi har letat efter tidigare skrivna examensarbeten för 

att se om och i sådana fall vad som redan skrivits i ämnet. Vi har även letat efter relevant 

fakta på olika internetsidor bl.a. regeringskansliets och skolverkets hemsidor. Men merparten 

av vår litteratur är hittad via universitetsbibliotekets sökmotor ALBUM samt litteraturlistor 

funna i befintliga examensarbeten.   

Litteraturstudierna har även de haft utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar. Detta 

innebär att behandlingen av litteraturen varit selektiv. Med selektiv litteraturbehandling menar 

vi att vi lagt mer fokus på vissa kapitel och formuleringar i litteraturen, kort sagt har vi tagit 

fasta på den empiri som känts relevant för vårt arbete. Tolkningen av texterna har sedan utgått 

från den hermeneutiska spiralen.     

4.7 Arbetsfördelning 

Eftersom vi var två om detta arbete har en viss uppdelning av arbetsuppgifterna skett. I den 

initiala fasen, val och studier av litteratur, arbetade vi delvis åtskilt. Vi delade upp den 

litteratur vi gemensamt funnit relevant för ämnet. Sedan läste vi denna och valde ut avsnitt 

och citat som vi sedan redogjorde för varandra och diskuterade och reflekterade vidare kring 

tillsammans. När det gäller intervjuerna delade vi upp arbetet lika, då vi båda tog kontakt med 

och bestämde tid för intervju med ett antal informanter var. Dessa kontakter skedde initialt via 

mail och/eller personlig förfrågan, samt via telefon. Under själva intervjuförfarandet deltog vi 

                                                 
34

 Backman. J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur. S 54.   
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 Stensmo. C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala. Kunskapsföretaget. S 41. 
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båda, en av oss intervjuade medan den andre antecknade. Vi intervjuade ca halva 

informantgruppen var. Under skrivarbetet turades vi om att utföra det mekaniska arbetet 

samtidigt som vi hela tiden diskuterade och resonerade oss fram till vilka resonemang vi 

skulle ta upp i texten och hur vi skulle formulera dessa.  

Under arbetet med övningshäftet brainstormade vi tillsammans för att få fram många uppslag 

till möjliga samarbetsövningar. Dessa uppslag bearbetades sedan av oss båda till färdiga 

övningsförslag enligt en arbetsgång som vi antog efterhand. Denna arbetsgång innebar i 

korthet att vi tillsammans identifierade generativa ämnesområden, där de båda ämnena kunde 

mötas. Vi skickade var och en ut våra gemensamma förslag på remiss till olika ämneslärare 

och lärarstudenter i våra respektive kontaktnät. Vi diskuterade sedan synpunkter från 

remisserna, enskilda ämnesmål identifierades utifrån kursplanerna, och i den mån 

måluppfyllelse i båda ämnena kunde hittas gick vi vidare med färdigställande och formulering 

av övningsidéerna.  

5. Intervjuresultat 

Resultatet av våra litteraturstudier har redogjorts för i litteraturgenomgången ovan, nedan 

följer intervjuresultaten. Här presenteras en övergripande sammanställning av svaren där vi 

framhäver de mönster vi fann relevanta efter analys av intervjusvaren, uppställda efter 

frågorna. 

 

Vad innebär ämnesintegrering för dig? 

Ingen i elevgruppen kände till begreppet ämnesintegrering, så vi föreslog orden 

ämnesövergripande arbete/ämnessamverkan. Efter denna omformulering förklarade de 

ämnessamverkan som när en lärare använder sig av sina olika ämneskunskaper i sina 

övningar. Eleverna gav ett exempel från engelskan där Lärare 1 undervisar dem. Där hade 

läraren vid något tillfälle introducerat psykologisk analys av engelskspråkig film som ett sätt 

att få eleverna att omsätta sina engelska och psykologikunskaper i en och samma övning, 

fokus låg dock på engelskans språkutveckling. 

Lärare 1 beskrev begreppet som när två eller fler ämnen jobbar ihop för att förbättra 

förståelse. Läraren menade att fallen när detta fungerar säkert är bra, dock tyckte han att det 

oftast är ett ”spel för galleriet” som lärare utför pga. krav uppifrån. För att ett sådant arbete 

överhuvudtaget ska fungera ansåg han att det krävs att lärarna har ”stenkoll” på varandra och 
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målen med arbetet, att man kan samarbeta väl och har ett ”holistiskt” synsätt på elevens 

kunskap. 

Det ena ämnet ska enligt Lärare 2 inte vara en ”jävla krycka” till det andra ämnet, viktig 

kunskap från båda ämnena måste komma fram i samarbetet.  

Enligt lärare 3 är ämnesintegrering när två eller flera ämnen under samma period, med samma 

klass, angriper ett ämnesområde från de olika ämnenas olika infallsvinklar. Lärarna ska ha 

pratat ihop sig så att man inte står och repeterar varandras innehåll, utan tar upp det som är 

specifikt för det egna ämnet.  

Lärare 4 ansåg att ämnesintegrering är ”upphävande av den konstruktion som skolämnena är.” 

Att i skolan närma sig verkligheten. ”En konstnär som räknar ut materialkonstnader eller tar 

hand om räkningar räknar inte matte, han gör en del av sitt jobb som konstnär.” 

Den generella synen som samtliga lärare förmedlade var att ämnesintegrering är när två eller 

fler ämnen samarbetar. En premiss som uppfattades som essentiell av samtliga lärare men 

som tog sig lite olika utryck under intervjuerna var att ämnena ska ingå samarbetet på lika 

villkor. Överlag förhöll sig informanterna positiva till ämnesintegrering som idé, men viss 

skepsis sken igenom ifråga om dess praktiska genomförbarhet. När elevgruppen intervjuades 

framkom att ingen av dem kände till begreppet ämnesintegrering trots att de sade sig jobbat 

med ämnesövergripande arbete. 

Berätta om dina erfarenheter av ämnesintegrering med bild/andra ämnen. 

Elevgruppen berättade att de jobbat mycket med ämnesintegrering på högstadiet men inte på 

gymnasiet. Utmärkande för dessa temaarbeten var enligt eleverna att de hade mycket tid till 

förfogande vilket resulterade i ”bra arbeten” och på så vis ”lärde de sig mer”. Samtidigt kunde 

det upplevas som lite slappt och/eller tjatigt. De berättade om ytterligare en övning i engelska 

där de ritat bilder för att skapa associationer och lättare memorera glosor. Ingen bildlärare var 

involverad i övningen och fokus låg helt och hållet på inlärning av vokabulär i engelskan. 

Lärare 1 hade upplevelser av ämnesintegrering tillsammans med andra lärare som konstlat 

och tidskrävande. Under ett samverkansprojekt tillsammans med ett antal andra lärare några 

år tidigare upplevde han ett stort praktiskt problem att hinna sätta sig ner och planera och 

bedöma arbetet med de andra lärarna som var involverade i projektet. Samtidigt uppgav han 
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att han i egen regi kunde kombinera sina båda ämneskompetenser för att göra bra lektioner, 

men att ordet ämnesintegrering kändes som ett modeord som används av skolledningar etc.  

Lärare 2 hade en del positiva erfarenheter av ämnesintegration från grundskolan, men även 

från gymnasiet från tiden innan kursupplägget. Läraren ansåg att det är svårare för en 

bildlärare att arbeta på detta sätt nu när bildläraren alltmer fått karaktären av ”satellitlärare”. 

Alltså en lärare som har många klasser med elever från olika program i korta kurser där den 

planerade kurstiden nätt och jämt räcker till för att hinna tillgodose de egna ämnesmålen. 

Lärare 3 berättade att bildlärarna på skola B, gärna arbetar ihop med olika projekt. Det händer 

också att bilden jobbar tillsammans med andra ämnen. Nyligen hade en gemensam planering 

för bild och formprogrammet tagits fram där ämneslärarna i arbetslaget tagit fram vissa 

samverkansteman för de olika årskurserna. Tidigare år har sistaårseleverna på skolan jobbat 

med projekt där alla estetämnen samverkat i planering och genomförande av någon form av 

stor föreställning som de visat/spelat upp för eleverna på skolan samt släkt och vänner. Dessa 

stora projekt krävde oerhört mycket planering, både från lärare och från elever. 

Lärare 4 hade fler erfarenheter av ämnesintegrering från skola A än från skola B. Han 

berättade dock att han arbetat integrerat med bild vid något tillfälle på skola B. Ett av 

exemplen berörde skrivande och illustrerande av barnböcker. 

De erfarenheter angående ämnesintegrering med bild/andra ämnen som lärarna tog upp under 

intervjuerna varierade. Generellt kunde vi dock konstatera att samtliga lärare någon gång 

arbetat ämnesintegrerat under sin yrkeskarriär, dock inte alla med bild. Samtliga lärare 

strävade dock ständigt efter att genomföra någon form av ämnesintegrering i sitt arbete, i 

vissa fall mellan sina egna ämnen, i andra mellan lärarna i arbetslaget. Både lärare och elever 

påpekade tidsåtgången vid integrering som problematisk. Lärarna från en administrativ 

utgångspunkt och eleverna från perspektivet att lång tid till förfogande bidrar till ”slapphet”. 

För eleverna kunde tidsaspekten även vara positiv då de kände att de arbetena blev bra. För 

lärarna innebar dock tyngande administration alltid nackdelar.    

Hur har samverkan med bild/andra ämnen gått till/fungerat? 

Eleverna tyckte att de såg mer samverkan och kommunikation lärare emellan på högstadiet än 

gymnasiet, medan lärarna på gymnasiet ofta bakade ihop sina egna ämnen. Samverkan mellan 

bild och andra ämnen har oftast gått till så att bilden använts för att illustrera något som 

behandlats i de andra ämnena.  
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Lärare 1 ansåg att bildämnet är ett ”outsiderämne” och att samverkan med bilden skulle 

fungera bättre om andra lärare förstod vad bilden handlar om. Han trodde dock att det fanns 

stor potential i samverkan med bildämnet. Han trodde att engelska och bild skulle kunna 

fungera bra ihop i moment med argumenterande budskap, reklam och propaganda. Eleverna 

kunde då på engelskan arbeta med argumenterande textmassor och på bilden argumenterande 

bilder. Båda ämneskunskaperna skulle behöva aktiveras i strävan mot ett gemensamt mål. 

Eventuell slutprodukt i detta arbete skulle kunna vara en reklamkampanj innehållande 

argumenterande text och bild. 

Lärare 2 tog upp sina erfarenheter av integrering mellan bilden och syslöjden. I dessa exempel 

arbetade man med modedesign där bilden ansvarade för modeteckningen och slöjden för 

produktionen, detta var dock endast möjligt eftersom lärare 2 har förtrogenheter inom 

modeteckning. Här var båda lärarna involverade i planering och målformulering. Hon 

berättade också att hon då och då försökte att på eget bevåg koppla sin bildundervisning till 

elevernas karaktärsämnen, dock utan kontakt med lärarna i dessa ämnen.  

Lärare 3 framhöll framförallt spontaniteten som präglade samverkan i hennes lärarlag. Enligt 

henne så kommer oftast inspiration till samverkan från något fenomen i vardagen eller någon 

händelse som lärare snappat upp och vill arbeta kring. 

Lärare 4 sade sig ha idéer om hur man kunde jobba ämnesintegrerat med bild och hans egna 

ämnen, men att bildlärarna i hans lärarlag mest var intresserade av att jobba ihop med 

varandra. Ett projekt som lärare 4 funderat på var att kontakta personliga vänner som är 

ikonmålare och anordna workshops i samarbete med dem och eventuellt bildlärare. Här skulle 

måluppfyllelse för både bild och religion planeras för. Utifrån sin roll som svensklärare 

påpekade lärare 4 att det i läroplanen fastslås att samtliga lärare i skolan har ansvar för 

elevernas språkutveckling, något som ofta glöms bort, eller förskjuts till endast svensklärarens 

bord. Med bakgrund av detta trodde lärare 4 att bilden och svenskan skulle kunna jobba ihop 

vid t ex utställningar där konstverken ofta ackompanjeras av beskrivande texter, vilka enligt 

hans erfarenhet inte alltid håller högsta klass, vare sig när det gäller layout eller texternas 

kvalité. 

I elevernas erfarenheter av samverkan mellan bild och andra ämnen tenderade bilden att bli 

till understöd för det andra ämnet. Hos lärarna fanns det dock exempel på lyckade 

samverkansprojekt, samt många idéer till ämnesintegrerade övningar. Generellt kan man säga 
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att samverkan med andra lärare i första hand verkade komma till stånd i de fall där lärarna 

hade goda kontakter med varandra snarare än utifrån tankar om effektiva lektioner.  

Upplever du att det tas initiativ eller uppmuntras till samverkan på din skola? 

Elevgruppen upplevde att deras nuvarande skola var väldigt ämnesuppdelad, alltså att varje 

ämne fokuserade på sitt kunskapsområde under sin tid.  

Lärare 1 hade inte upplevt något initiativ till ämnessamverkan sedan det tidigare nämnda 

miljö/vattenprojektet. Han såg ämnesintegrering som ett modeord som används av 

skolledningen men som inte omsätts i praktik. 

Lärare 2 upplevde att skolledningen propagerar för ämnesintegration, men genom 

programskolans kursstruktur omöjliggör den i praktiken. Hon anser att ingen hänsyn till 

samverkansmöjlighet tas vid organiseringen av schema, arbetslag eller kursplaneringar. 

Lärare 3 berättade om Skola B:s ambitioner om en hög grad av samverkan och samarbete 

både mellan lärarna i lärarlagen och utanför dessa. För några år sedan lade skolledningen på 

Skola B fram ett förslag om att en dag i veckan skulle bli fritt disponibel. Alla kursers 

schemalagda tid skulle då minskas med ett antal procent, och den fria tiden skulle lärarna 

själva planera in på den fria dagen. Förslaget stöttes och blöttes på olika möten under lång tid 

och många lärare var skeptiska. Inställningen från skolledningen var dock att förändringen 

skulle genomföras, och så skedde också. Efter något års prövotid är den fria tiden nu nere på 

en halv dag. Syftet var både att få mer flexibel tid till det egna ämnet men också att underlätta 

övergripande arbete, ta in föreläsare etc. Rektor ställer krav på lärarna när det kommer till 

samtal kring hur arbetet på skolan ska planeras och fortgå, och möten och fortbildning för 

samarbete hålls regelbundet.  

Lärare 4 ansåg att skolledningen på hans skola hade en positiv inställning till integrering och 

samverkan mellan lärare. Detta visades genom att rektorer och lärare tillsammans besökt 

andra skolor för observation av samverkansrutiner, genom diskussioner på lärarlagsmöten, 

samt genom schemamodifikationer för underlättande av samarbete, den fria dagen. Han tyckte 

dock att det inte kom några större initiativ från ledningen utan att ansvaret för att styra upp 

själva samarbetet oftast föll på lärarna själva.  

Lärarna från skola A tyckte att ämnesintegrering är ett modeord och ett lite luddigt begrepp 

som skolledningen gärna propagerar för, men som i praktiken blir väldigt krångligt. Lärarna 
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från skola B pratade om sitt speciella schema, ett initiativ som skolledningen tagit för några år 

sedan som skulle underlätta för ämnesintegrering och samverkan genom att ge lärarna mer 

fritt disponibel lektionstid. Denna schemaändring mottogs med blandade känslor i lärarkåren, 

men drevs igenom av skolledningen. Såhär i efterhand tyckte både lärare 3 och 4 att 

ändringen är vettig och till viss mån används till det den var ämnad för, även om lärare 4 

ansåg att den kanske inte används till sin fulla potential. 

Ser du några fördelar/nackdelar med ämnesintegrering (med bild)? 

Elevgruppen tyckte att fördelen med ämnesintegrering var att man fick mer tid till förfogande, 

vilket ledde till roligare och mer intressanta redovisningar. Fördelen med integrering med 

bildämnet var att bilder kunde hjälpa till att beskriva olika fenomen samt fungera som något 

att ”haka upp minnet på”. Som nackdelar såg de den extra tiden till förfogande som något som 

kunde leda till slapphet och bristande produktivitet. Samt att de kunde känna att arbetet ”blev 

för stort”. Något som skapade förvirring. Eleverna ville ha en tydlig struktur, veta vad de ska 

göra och vad som förväntas av dem. Detta innebar enligt eleverna tydliga mål och tidsramar 

(deadlines). Ämnesintegrering med bild trodde eleverna skulle fungera med de flesta ämnen 

förutom idrott. De trodde dock att många lärare skulle uppleva det som ”oseriöst” att införa 

för mycket bildrelaterade moment i undervisningen, ”att bara sitta och rita”. 

Lärare 1 ansåg att en fördel med ämnesintegrering är att detta i bästa fall kan skapa en 

meningsfullhet med skolan, att man kunde få flera infallsvinklar till ämnet från olika lärare, 

samt att lärarna kunde utbyta tankar, erfarenheter och lära av varandra. Nackdelarna är enligt 

Lärare 1 bl.a. att ”lektionerna bara går”, att det blir forcerat och påtvingat, och att det är 

praktiskt ogenomförbart såsom det ser ut med scheman och hemklassrum. 

Lärare 2 trodde att eleverna lätt kan lessna på att jobba med samma ämnesområde i ämne efter 

ämne, och att de själva uppskattar tydliga avgränsningar. Hon tänkte sig dock att 

ämnessamverkan kan bidra till en mångfald av synsätt som förbereder för livet, att skolans 

uppdrag även är att erbjuda eleverna en intellektuell, kulturell och social bredd. Inte endast 

spetskompetens som förbereder för en viss yrkesroll, de kunskaper man direkt kan ”slå mynt 

av”. 

Lärare 3 tyckte att det var engagerande att känna att lärarna jobbar tätt ihop och att 

möjligheterna att göra en bra samverkan var goda på skolan. En fara med dåligt planerad 
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ämnessamverkan var enligt henne risken att det upplevs som repetition och därmed tjatigt för 

eleverna. 

Lärare 4 ansåg att ”naturlig integrering” dvs. uppgifter som fyller en reell funktion, men som 

kanske inte klassas till något enskilt ämne, uppfattas som mer intressanta än traditionella 

skolövningar. ”Det är precis som fotboll, det är viktigt med träning, men matchsituationen är 

alltid lite mer intressant.” Lärare 4 tyckte även att ämnesintegrering kunde bidra till att frigöra 

tid till mer djupgående arbeten, och att det är ett bra och roligt sätt att arbeta som ger liv till 

den ibland grå vardagen. Som nackdelar nämnde han administration. Att ju fler som är 

delaktiga, desto svårare och mer tidskrävande blir det att administrera arbetet. 

Ämnesövergripande arbeten kunde enligt Lärare 4:s erfarenheter av eleverna upplevas som 

”för stora”. ”Man försöker få dem att se hela landskapet, men eleverna känner sig säkrare 

mellan väggarna i sin lilla bur.” Han trodde dock att mycket berodde på elevens mognad och 

studievana. ”Elever som är förtrogna med eget ansvar i studierna och som tycker om att 

studera har lättare att arbete utifrån lösa tyglar, att lösa uppgiften.” 

Återkommande tankar kring fördelarna med ämnesintegrering var att det hade potentialen att 

bredda kunskapsutbudet, att lära för livet snarare än ”skolan”. Man talade om integrering som 

ett roligt och intressant arbetssätt som kunde innebära ett djupare meningsskapande för 

eleverna, ett djupare engagemang hos lärarna som medverkar samt att lärarna kan lära av 

varandra. Som nackdelar talade samtliga lärare om betungande administration, både i 

planerings och i utvärderingsstadiet. De talade även om att eleverna kunde uppleva ett alltför 

ingående arbete som forcerat och som repetition. Lärare 4 ansåg att det tar tid att vänja in 

eleverna i arbetssättet eftersom många elever kräver tydliga ramar och steg-för-

steginstruktioner för att klara av uppgifter. Något som Lärare 2 och eleverna själva också 

påpekade. 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar och analyserar vi resultaten som framkom under intervjuerna och 

litteraturstudierna. 

6.1 Vad är ämnesintegrering? 

Utifrån de intervjuer och den litteratur vi tagit del av framgår att ämnesintegrering är något 

som kan uppstå när olika lärare samverkar över ämnesgränserna. I intervjuerna framkom dock 
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att lärarna ofta ansåg att ett av ämnena som ingick i samverkan lätt kunde bli ”hjälpgumma” 

till det andra ämnet. ”I bästa fall kan man måla kulisser som de redan bestämt hur de ska se 

ut”. Elevgruppen ansåg att bildämnet ofta användes som resurs för att framställa material till 

redovisningar för t ex historia. I den mån vi erfarit ämnessamverkan med bild under vår egen 

skolgång känns detta igen. Bl.a. kan nämnas skapande av collage på bilden med syfte att 

användas på redovisningar av bokrecensioner i svenskan. En tendens som vi ser genom 

intervjuerna är att om bilden samverkar med ett annat ämne så är det lätt hänt att bildens 

kursmål får stå åt sidan eller glöms bort. I ett exempel från Lärare 4 används svenskan som 

extraresurs till bilden, man skrev utställningsskyltar med beskrivande text av utställda 

bildverk. Här ställdes tydliga krav utifrån svenskans mål, texten skulle uppfylla vissa 

grammatiska och strukturella regler etc. Man kan tycka att svenskan går in och ”styr upp” 

tillställningen där behandlingen av det egna ämnet brister. Vi upplever inte att bildlärare på 

samma sätt går in och säger: ”Illustrationerna till den här redovisningen har uppenbara fel i 

perspektiven och utskrifterna har färgstick, det här styr vi upp”. Bildens tekniker och 

kunskaper verkar mest ha en understödjande roll när ämnessamverkan sker.  

I exemplet angående skapandet av bilder i en engelsk vokabulärövning, som tas upp av 

elevgruppen under intervjun, handlade det om att låna bildämnets tekniker och metoder för att 

uppnå engelskans mål. Det är viktigt att poängtera att inga steg här vidtogs för att säkerställa 

någon måluppfyllelse gentemot bildämnets kursplan. Å ena sidan kan man tycka att detta 

arbetssätt är en form av integrering av bild och engelska, å andra sidan uppfyller det knappast 

någon målsättning för bilden. Bildskapandet blir i det här fallet endast ett hjälpmedel för 

minnet, ett redskap för att underlätta den engelska vokabulärinlärningen. Det fördes inga 

samtal om bildernas tekniska kvalité eller deras eventuella värde som konstobjekt. Inte heller 

bedrevs någon undervisning i hur dessa minnesbehjälpande bilder på bästa vis framställs. 

Indirekt kommer naturligtvis ändå lite av en sådan undervisning till stånd bara genom 

införandet av metoden, men däremot skedde ingen återkoppling till bildämnets kriterier. Även 

om detta exempel som sagt inte uppfyller målkriterier för båda ämnena kan det ändå vara en 

fruktsam inlärningsövning där bildämnets och bildmediets förtjänster används till gagn för ett 

annat skolämne, i detta fall engelska.  

Vägar till ämnesintegrering står att finna i många olika undervisningsmetoder, bl.a. Tina 

Blythes
36

 metod som baseras på generativa kunskapsområden, nämnd i bakgrunden. Just 
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eftersom så många undervisningsmetodiker involverar ämnesintegrering på olika sätt kan en 

bra definition av arbetssättet ämnesintegrering kan vara svår att finna. Till exempel ger våra 

fyra lärarinformanter fyra olika definitioner av ämnesintegrering. Fokus varierade mellan 

ökad förståelse hos eleverna, krav på måluppfyllelse för alla samverkande ämnen, att ämnena 

ska bidra med olika infallsvinklar på samma fenomen samt att ämnesintegrering handlar om 

att bryta ner den konstruktion som ämnesgränserna är och närma sig den verkliga världen.  

Vi anser att målet med att arbeta ämnesintegrerat alltid bör vara att uppnå den kognitiva 

kunskapsintegrering hos individen som Björn Andersson
37

 beskriver. Men hur definieras 

integreringsmetodiken? Våra informanters svar varierar, och vi hittar heller inget entydigt 

svar i litteraturen, Blythe beskriver förvisso ett pedagogiskt tillvägagångssätt där många 

ämnen samverkar medan Andersson beskriver den kognitiva processen. Utifrån alla 

ovanstående resonemang menar vi att följande är en rimlig definition av ämnesintegrering: 

Ämnesintegrering innebär att man inom de olika ämnena arbetar för att belysa samma 

frågeställningar och utifrån olika ämneskriterier samverka mot gemensamma mål, där det 

främsta målet är att få eleverna att se och förstå de samband som finns mellan de aktuella 

ämnesområdena. Detta kan jämföras med vår tidigare definition av ämnesövergripande arbete: 

En uppgift eller situation som inbegriper mer än ett av de olika skolämnena. Fokus ligger här 

på samverkansnivå snarare än kognitiv nivå, detta innebär att de samband som finns mellan de 

aktuella ämnesområdena inte nödvändigtvis klargörs.  

6.2 Problematik kring integrering 

Trots att våra informanter hade många positiva åsikter om ämnesintegrering som idé fanns det 

en hel del kritiska tankar rörande det praktiska genomförandet. Det som tydligast framkom i 

intervjuerna var farhågor kring och/eller erfarenheter av administrativa problem. Det handlade 

både om tid till planering och om svårigheter med kommunikation. Detta härrörde främst från 

kursskolans struktur där korta och intensiva kurser lämnar lite utrymme för en ordentlig 

samverkan, eftersom den kommunikation denna måste bottna i kräver en viss tid samt 

möjlighet att jobba mot gemensamma mål. Kurserna har ofta olika start och slutdatum, och 

bildlärarna är enligt Lärare 2 på de flesta skolor ”satellitlärare” för vilka de ovanstående 

faktorerna nästan alltid är ett faktum. Både Andersson
38

 och läroplanen
39

 beskriver, som vi 

nämnt, problemen för ämnessamverkan som kursskolan innebär. Läroplanen betonar att 
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särskild uppmärksamhet måste ges elevernas möjligheter att se samband i en kursutformad 

skola och att detta i sin tur ställer krav på skolans arbetsformer och organisation. Både 

elevgruppen och Lärare 3 ansåg att ostrukturerad ämnesintegrering kunde leda till repetition 

av stoffet vilket upplevs som ”tjatigt för eleverna” och därmed ger upphov till ”slapphet” och 

bristande produktivitet. Lärare 4 menade att ämnesintegration kan vara hämmande för de 

elever som ”känner sig säkrare mellan väggarna i sin lilla bur” men att de elever som är 

förtrogna med eget ansvar i studierna har lättare att arbeta utifrån lösa tyglar. 

En annan tanke som framkom i intervjuerna var att begreppet ämnesintegrering är ett fint ord 

som skolledningar begagnar, men att de inte lämnar möjligheter till att genomföra detta i 

praktiken. Det verkar krävas en aktiv policy från skolledningar för att någon samverkan i 

vidare mening ska kunna komma till stånd. Dock ser vi i intervjuerna att även på Skola B, där 

en sådan policy de facto är rådande, sker samverkan främst i de fall där lärarna är goda 

vänner. Väl fungerande arbetslag och goda relationer lärare emellan, kollegialt förtroende, 

verkar alltså vara en betydande faktor för initiativ till samverkan. Som vi ser är 

ämnesintegrering ett tids- och administrationskrävande arbetssätt som ställer höga krav på så 

väl skolledning som lärare och elever. 

6.3 Vad kan ämnesintegrering med bild bidra med? 

Den litteratur vi valt har i mångt och mycket varit positiv till bildämnet och ämnesintegrering. 

I strävansmålen i Lpf 94
40

 framhålls i starka ordalag vikten av förmågan av att se samband 

som förutsättning för lärande, men också problemen att uppnå detta i en kursbaserad skola.  

Lpf 94 lyfter även fram kravet på gränsöverskridande kunskap i yrkeslivet och att detta i sin 

tur ställer krav på skolans arbetsformer och organisation. Andersson
41

 anser att 

ämnesuppdelning är en bristfällig konstruktion när det gäller att skapa kontaktytor mellan 

individ och samhälle. På samma sätt som citaten från Lpf94 vi presenterade i bakgrunden 

nämner att det krävs gränsöverskridande mellan olika yrkesområden anser vi liksom 

Andersson att det behövs gränsöverskridande mellan olika skolämnen. Vi ser det som att detta 

sammantaget förespråkar ett ökat arbete med ämnesövergripande arbete i skolan. Detta 

motiveras både utifrån ovanstående resonemang men även genom den pedagogiska idé som 

bygger på generativa kunskapsområden som Blythe
42

 skriver om i sin bok. Hennes 

infallsvinkel är ett inlärningsperspektiv snarare än ett samhällsorienterat perspektiv. Det 
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handlar om hur man genom övergripande arbetsområden inom vilka lärarna är välorienterade 

och sätter upp tydliga förståelsemål, genom olika ämnens specifika infallsvinklar kan sträva 

mot att uppnå en både djup och övergripande förståelse för ett fenomen.  

För att återknyta till Lpf 94:s visioner om arbetslivssituationen, återkomma till Lindström och 

Pennlerts
43

 utläggning om den visuella/spatiala intelligensen samt en av de bildämnets 

förtjänster som vi gått in på ovan, det kreativa skapandet, vill vi ta upp att vi anser att ett 

kreativt tränat sinne är en förutsättning för individer i dagens samhälle. Speciellt viktig är den 

för den sorts arbetsgång som är allmänt vedertagen inom kreativa yrken såsom designer 

(industri, inredning, kläder mm), arkitekt, produktutvecklare, konstnär, illustratör, ingenjör, 

författare, regissör med mera. Denna arbetsprocess kan se olika ut, men gemensamt är att den 

kräver förmågan att brainstorma, spåna idéer, associera, sålla och hitta nya vägar eller 

lösningar. Förmågan att påbörja något från en tom duk, kort sagt förmågan att släppa loss sin 

kreativitet och inte låsa sig i förutbestämda mönster. Inte bara för att vi vill omge oss med nya 

prylar och hjälpmedel, de fysiska manifestationerna av kristalliserade fantasier, utan för att 

fortsätta utvecklas och göra framsteg som samhälle och som människor. 

Vi anser att det är få ämnen som har så stor experimentell frihet, och lägger sådan vikt vid att 

låta eleverna pröva sig fram som bildämnet. Därför är det som blivande bildlärare för oss 

glädjande med sådana projekt som En skapande skola, som vi nämnde i bakgrunden. Vi anser 

dock som sagt att estetik och kreativitet har ett minst lika stort utbildningsvärde på gymnasiet 

som i grundskolan. Vi finner det märkligt att regeringen värdesätter estetiken så högt och 

satsar sådana stora summor på detta i grundskolan samtidigt som det finns förslag från SOU-

utredningen Framtidsvägen
44

 att ta bort estetisk verksamhet som ett kärnämne på gymnasiet. 

Vi håller med om En skapande skolas
45

 formulering om att skolan är det forum där man har 

chans att nå ut till alla barn och ungdomar, och därför också i princip den chans man har att 

erbjuda ungdomar i utveckling en ordentlig kunskapsbredd. Vi är medvetna om att gymnasiet 

är en frivillig skolform, men detta förändrar inte det faktum att man genom det har möjlighet 

att nå många ungdomar. Vi har en känsla av att framförallt gymnasieskolan mer och mer 

smalnas av och främst premierar vissa spetskompetenser, dock inte de kompetenser som 

bildämnet främst utvecklar. Denna farhåga delas av en av bildlärarna vi intervjuat, Lärare 2. 

Som det står att läsa i bilagan ansåg hon utifrån det hon sett i sin långa yrkesbana att 
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gymnasieskolan i allt högre grad går mot att förbereda eleverna för arbetslivet. Därför 

premieras de intelligenser och kunskaper som kan komma till direkt användning i yrkeslivet. 

Vi delar dessa farhågor och anser vidare att faran med detta är att man berövar ungdomarna 

möjligheter att utforska en väsentlig del av det samhälle och de kulturer de kommer att verka 

i. Samtidigt berövas de en möjlighet till personlig utveckling som de estetiska ämnena ger. 

Lärare 2 ansåg vidare att det inte bara är de kunskaper man direkt kan ”slå mynt av” som är av 

vikt. Att skolans uppdrag även är att erbjuda eleverna en intellektuell, kulturell och social 

bredd. Hon framhävde här skolans funktion som förberedande institution för livet, inte bara 

yrkeslivet. Hon tänkte sig att ämnessamverkan kan bidra till en mångfald av synsätt som 

förbereder för livet, istället för endast spetskompetens som förbereder för en viss yrkesroll. 

Frågan är vilken sorts medborgare vi vill att skolan ska utveckla. Vill vi ha platsgjutna 

individer som i tidig ålder specialiserar sig för ett enda yrke, eller vill vi utveckla tänkande 

kreativa individer som besitter den förståelse som motsvarar Lpf 94s fina formuleringar om 

skolans uppdrag att utveckla bred medvetenhet och förståelse om sin och andras roll i yrkesliv 

och samhälle? Som vi såg i resultatdelen delas återspeglas dessa tankar i alla informanters 

utsagor. Just tanken om att lära för livet snarare än skolan återkom tydligast just hos lärarna, 

medan eleverna var mer inställda på att få ”veta vad de skulle göra”. Vi anser att tydliga 

ramar och riktlinjer för eleverna är bra för att bibehålla struktur i arbetet och komma ifrån 

”slappheten” som elevgruppen pratade om. Blir det för tydliga instruktioner för varje 

delmoment är dock risken att man hamnar i en lotsningspedagogik där lärarna i princip gör 

uppgifterna åt eleverna. 

När det gällde bildens roll i ämnessamverkan kan vi utifrån intervjuerna urskilja olika åsikter. 

Från att inte veta vad bild handlar om till att se väldigt många kopplingar mellan bild och 

andra ämnen och ha idéer om hur bilden skulle kunna vara till fördel för dessa genom att bidra 

med en annan infallsvinkel och ett annat medium att lära sig genom. Men också att elever som 

inte är intresserade av bild kan få en positiv upplevelse och en högre grad av 

meningsskapande genom koppling till deras karaktärsämnen etc. Detta tyder på att bildämnet 

har ypperliga möjligheter att bidra som part i samverkansprojekt. Detta pga. ämnets kreativa, 

praktiska, kulturbärande och samarbetsfrämjande uppbyggnad. Som Efland
46

 säger ska vi inte 

heller glömma att visuella medel varit ett hjälpmedel för fördjupad förståelse i alla tider, utan 

att man kanske tänker på det. Allt ifrån barnböcker där barnen mer tar till sig de visuella 
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intrycken än de skrivna, till avancerad teoretisk nivå där visuella modeller, kartor och 

scheman gestaltar det svårgreppbara abstrakta. 

Sammanfattningsvis pekar våra resultat mot att integrering mellan bildämnet och andra ämnen 

kan bidra till kreativitet genom det experimentella, ofta praktiska arbetssätt som är kutym 

inom bildämnet, samtidigt som ämnesintegrering i sig kombinerar kunskaper och intryck från 

flera olika ämnesområden. Något som enligt Vygotskij
47

 främjar kreativitet. Genom 

integration med bildämnet kan effektiv inlärning främjas genom kombinerandet av olika 

intelligenser enligt Pennlert & Lindström.
48

 Men också genom skapandet och användandet av 

visuella referenser och hjälpmedel som underlättar förståelse av abstrakt information enligt 

Efland.
49

 Dessa åsikter delades av informanterna i elevgruppen. Ur intervjun med denna 

grupp ser vi även att elever finner nöje i estetiska arbetssätt och att uppgifter som inbegriper 

estetisk verksamhet är lätta att ”hänga upp minnet på”.  

En viktig punkt i ämnesintegrerad undervisning är att tydligt belysa beröringspunkterna 

mellan de olika ämnena så att eleverna förstår varför och på vilket sätt dessa ämnen hör ihop 

annars riskerar den kognitiva integreringen att utebli. När elever och lärare däremot förstår 

innebörden av integrering och arbetar med metodik som har detta som målsättning så finns 

goda förutsättningar att skapa bra möjligheter för inlärning och djup förståelse. Det finns dock 

som sagt en hel del hinder på vägen, vissa väldigt djupt rotade i skolstrukturen, som man 

måste försöka överkomma ifall man är intresserad av att arbeta på detta sätt.  

6.4 Övningshäftet 

Många idéer och åsikter som framkom under undersökningens gång har påverkat det sätt vi 

gestaltat övningshäftet på. Dessa idéer har bidragit med stoff, uppslag och synpunkter på 

problematik som vi har tagit i beaktande i skapandet av övningarna. Den struktur vi valt för 

diskussionen av övningshäftet är samma som den vi utformat för övningsbeskrivningarna i 

häftet. 
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Tema 

När det gäller valen av teman för de olika övningarna har Tina Blythes
50

 idéer kring 

generativa ämnesområden haft stort inflytande på vårt upplägg. Vi har strävat efter att ta fram 

övergripande arbetsområden inom vilka tydliga förståelsemål, genom olika ämnens specifika 

infallsvinklar kan främja förståelse av de fenomen som tas upp. Att ämneslärarna får bidra 

med sin specifika kompetens, och därigenom belysa olika infallsvinklar samt lära av varandra, 

är något som våra informanter nämnt som bidragande till större engagemang och 

meningsfullhet i skolan, våra teman strävar efter detta. Vi ville också, som Lärare 4 beskriver, 

bryta ner den konstruktion som ämnesgränserna är och bredda kunskapsutbudet för eleverna. 

Vi ville att övningarna, som informanterna påskiner, skulle fungera som förberedelse för livet, 

inte bara yrkeslivet, men samtidigt också ta fram teman som direkt kan kopplas till olika 

yrkessituationer.  

Målbeskrivning 

Övergripande mål för alla övningar i häftet är att kombinera bildämnets kunskaper med 

kunskaper och intryck från andra ämnesområden. Något som enligt Vygotskij
51

 främjar 

kreativitet, en förutsättning för individer i dagens samhälle. Integration med bildämnet kan 

även främja effektiv inlärning genom kombinerandet av olika intelligenser enligt Pennlert & 

Lindström.
52

 Det främsta målet med våra övningar måste som sagt alltid vara att uppnå den 

kognitiva kunskapsintegrering hos individen som Björn Andersson
53

 beskriver. Som framgår 

tidigare i diskussionen kräver ett säkerställande av dessa övergripande mål tydliga definitioner 

av centrala begrepp, modeller och färdigheter som de enskilda ämnena bidrar med, men också 

de beröringspunkter som samverkan bygger på. En problematik med detta som framkom 

under undersökningen är tidsåtgången, samt att kursmålen för något av ämnena tenderar att 

glömmas bort vid samverkan. Därför har vi i övningshäftet strävat efter att ange mål utifrån 

kursplanerna för båda ämnena samt ge förslag på metoder för måluppfyllelse. Samtidigt ville 

vi lämna frihet åt de lärare som läser häftet och som själva bäst vet hur övningsmålen kan 

uppfyllas utifrån just deras kunskaper och inställning till ämnet, samt de ramfaktorer som 

råder på deras skolor. 
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Arbetsgång 

Här beskrivs i häftet ett upplägg för behandling av temat, samt förslag till lämplig 

inledning/avslutning av ämnesområdena. Här tar vi även upp inriktning och stoff för de olika 

ämnena. Detta för att undvika den upprepningsproblematik som informanterna beskrev, där 

repetition av stoffet upplevdes som ”tjatigt” för eleverna. I arbetsgången har vi försökt att 

bejaka den kreativa arbetsprocess som vi talar om tidigare i diskussionen. En process som 

innefattar att brainstorma, spåna idéer, associera, sålla och hitta nya vägar eller lösningar. 

Vissa informanter, inklusive elevgruppen, uttrycker en skepsis mot en alltför fri arbetsgång, 

därför håller vi med Lärare 4:s rekommendation att börja ämnesintegrerat arbete rätt 

strukturerat för att sedan gradvis släppa på tyglarna. Å andra sidan tror vi att alltför tydliga 

instruktioner inför varje delmoment innebär en risk för lotsningspedagogik, något som 

hämmar kognitiv integrering och kreativ utveckling hos eleverna. Vi inser att vår vilja att inte 

styra och specificera övningarna för mycket kan innebära en problematik i sig. Speciellt för de 

lärare som ska omsätta idéerna i praktiken. Detta är en avvägning vi gjort och den linje vi valt 

att följa, för även om en viss grad av lotsning kan vara bekvämt så kan en viss frihet främja 

kreativitet och en vidare utveckling av våra förslag, även hos den enskilde läraren. 

Produkt 

Elevgruppen ansåg att samverkan med bildämnet ledde till roligare och mer intressanta 

redovisningar. Detta är något vi kan hålla med om även om vi anser att förståelsen, inte 

produkten, är det viktigaste med våra övningar. Därmed inte sagt att produkten är värdelös, 

däremot finns här en stor möjlighet att anamma önskemål och förslag från eleverna. För de 

elever som inte är intresserade av bild kan produkter som relaterar till deras karaktärsämnen 

innebära en positiv upplevelse och en högre grad av meningsskapande. 

 

7. Förslag till vidare forskning 

Ett förslag vore att gå in djupare på metodik kring ämnesintegrering. Vad bör man tänka på 

och hur bör man implementera arbetssättet för att uppnå kognitiv integrering hos elever. En 

annan inriktning rör det administrativa. Hur bör arbetssättet planeras och struktureras för 

smidig administration och implementering i den kursutformade skolan? 
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Bilaga – Intervjufrågor 

 

- Vad innebär ämnesintegrering för dig? 

- Berätta om dina erfarenheter av ämnesintegrering med bild/andra ämnen. 

- Hur har samverkan med bild/andra ämnen gått till/fungerat? 

- Upplever du att det tas initiativ eller uppmuntras till samverkan på din skola? 

- Ser du några fördelar/nackdelar med ämnesintegrering (med bild)? 


